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  قدمـةامل
  

الضارية اليت روب احل  نولكثري متعرض اتمع الدويل خالل تارخيه الطويل ألحداث جسام 
قذفت الرعب يف قلوب و اإلنسانية،القيم و وانتهكت أبسط املبادئ واحلريات،ستباحت احلقوق ا

 .دمارالو التخريبو اإلبادةوالتعذيب و اعات القتلظوعانت الشعوب من ف أجيال متعاقبة،و أمم
 احليلولة دونكان ال بد من صحوة تتوقف عندها الدول على تلك العواقب الوخيمة أمال يف و

   .تكرارها من بعد ذلك
ال يزال العامل يعيش يف مرحلة و ،من جحيم احلرب العاملية الثانيةمنذ أن خرجت اإلنسانية ف

 ىل زيادة حدةإلتكنولوجيا او لقد أدى تقدم العلمو .دويلعدم توازن أدى إىل تزايد اإلجرام ال
تزايد املخزون و ، إذ مع تقدم صناعة األسلحة بالذاتذا اإلجرام املتجاوز حدود الدولةخطورة هو

  .عدم التوازن يف عالقات دول العامل املعاصرو من األسلحة النووية يف بالد العامل زادت حدة التوتر
ون أطلق عليه اصطالحا القانون ولقد أدى هذا األمر إىل ظهور فرع جديد من فروع القان

اجلرمية الذي ظهر بني دول الدويل اجلنائي يف أعقاب احلرب العاملية الثانية عله يقضي على روح 
إىل  معاقبة ارمني من جهةو لدوليةلقد عىن هذا الفرع اجلديد بتنظيم العدالة اجلنائية او ،العامل

  .عليه اصطالحا اإلجرام الدويل جوار العمل على وقاية اتمع الدويل مما أطلق
خاصة تلك املرتكبة ضد سلم  أخطر اجلرائم يف القانون الدويل الدولية من ماجلرائ تعتربو
اعتداء صارخ على أحد املصاحل اجلوهرية اليت يكفل هلا و أمنها، ملا تشكله من مساسو البشرية

القانون الدويل العام الذي يتناول  فهو ذلك الفرع احلديث من قانون الدويل اجلنائي محاية خاصة،ال
، أي تلك اليت تصيب بالضرر د خروجا على النظام العام الدويلالعقاب األفعال اليت تعو بالتجرمي

اتمع الدويل  لذلك سعى . تعرض للخطر مصاحل اتمع الدويل أو القيم اإلنسانية الكربى فيه وأ
 .توقيع عقوبات رادعة هلمو همني بارتكاب جرائم دوليةبة املتتضطلع مبهمة معاققضائية ة إلجياد آلي

وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب هي و للحد من انتشار اجلرائم الدولية إن أجنح وسيلةو
  .ذلك أمام حمكمة جنائية دوليةو معاقبتهمو حماكمة األشخاص مرتكيب هذه اجلرائم

العدل الدولية يف الهاي  يف حمكمة وقد عرف اتمع الدويل جتربة أولية لقضاء دويل ممثل
  .هلا دور استشاريو اجلارية بني الدول ال تتناول سوى الرتاعاتا حمكمة لكنهو ،ولندا
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قبل األفراد فقد كان أمرا أما إنشاء حمكمة جنائية دولية تنظر يف خمالفة القوانني الدولية من 
 ي، فهمضنيةو حثيثة سياسيةو فقهيةختللتها جهود  ر بعدة مراحل من التطور التارخييمو عسريا

ربع حماكم أل حيث عرفت تطبيقات ،العشرينفكرة مل تظهر هلا تطبيقات واقعية إال يف القرن 
حمكميت يوغسالفيا و ،د احلرب العاملية الثانيةطوكيو بعو حمكميت نورمربج ،مؤقتة جنائية دولية

  .رواندا الدوليتني و السابقة
أعراف وصارخة لقوانني  انتهاكاتما صاحبها من و ألوىلنشوب احلرب العاملية ابعد 

من أوىل اخلطوات اليت بدأت على طريق  تعترب احملاكمات،اليت شكلت على إثرها بعض و احلرب
مسألة حماكمة إمرباطور أملانيا  طرحت داحلديث، فقيف العصر اإلنشاء الفعلي لقضاء دويل جنائي 
كذا و ،بعد احلرب العاملية األوىل أمام حمكمة دولية 1919س أثناء مؤمتر السالم التمهيدي يف باري

ا مل على الرغم من أو حمكمة داخلية، أو حماكمة كبار جمرمي احلرب األملان أمام حمكمة دولية
جمرمي احلرب على حنو رادع يشفي غليل احللفاء، إال ويف معاقبة و فلح يف حماكمة إمرباطور أملانيات

   .لة أوىل حقيقية إلقرار هذا النوع من القضاءحماوو أا كانت خطوة
أن تكون احلرب العاملية األوىل هي آخر احلروب، لكن باندالع احلرب  يف يأمل كان العامل

دول احللفاء أثناء  أصواتو لدرجة أن تعالت نداءات فظائعو الما شهدته من أهوو عاملية الثانيةال
تقدمي املسؤولني عنها للمثول أمام حمكمة و ،م احلربحماكمة مرتكيب جرائو تتوعد مبعاقبة ،احلرب
حمكمة عسكرية دولية يف نورمربج  بالفعل أنشأ احللفاءو .ارتكبوه من جرائمملعاقبتهم عما دولية 

حملاكمة كبار جمرمي احلرب من األملان الذين  1945أوت  08لندن املوقع يف  اتفاقبأملانيا مبوجب 
ء يف الشرق بعد ذلك أصدر القائد األعلى لقوات احللفاو ،ليس جلرائمهم موقع جغرايف معني

يف الشرق األقصى هي حمكمة  دولية بإنشاء حمكمة عسكرية 1946جانفي  19األقصى قرار يف 
  .من اليابانيني كبارا رمنيطوكيو حملاكمة 

طوكيو كوا تطبيقا لقانون و على الرغم من االنتقادات اليت وجهت حملاكمات نورمربجو
متثل التجسيد احلي لفكرة القضاء  اإال أ ،افتقادها لألساس الشرعي للتجرميو عدالتهو املنتصر
جرمية حرب ارتكاب عن كمة متهمني تنجح الدول يف حمافألول مرة يف التاريخ  ،اجلنائيالدويل 
هامة يف ترسيخ سابقة و ،أمام حمكمة جنائية دولية اجلرائم ضد اإلنسانيةو جرائم احلربو االعتداء
صياغة العديد من املبادئ احلاكمة، فاإلرادة املشتركة و ،سؤولية اجلنائية الدولية لألفرادجمال امل

اليت نفذت العقوبات  ،لدول احللفاء كانت السبب الرئيسي الذي أدى إىل جناح هذه احملاكمات
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 اتان احملكمتان مؤقتتانتعترب هو .أو صفام الرمسية فيها على احملكوم عليهم دون اعتبارا ملراكزهم
  .ألجلهااحملددة املهمة  انتهاءا مباشرة بعد مزالت واليته

مل تنشأ ،ل العقد األخري من القرن العشرينحىت أوائو طوكيوو ومنذ حماكمات نورمربج
يف هذه الفترة رغم أنه وقعت ، يف جرائم دوليةمل تعقد حماكمات ملتهمني و دولية جنائية حماكم
الدويل أن ينتظر األحداث  ، فكان على اتمعلكنها مل جتد هلا أذانا صاغية ريةم دولية كثجرائ
  . اليت وقعت يف يوغسالفيا السابقة لتتحرك مشاعره  ليمة والداميةاأل

ة ألول مرو ، وشاهد العامل1993ح يف يوغسالفيا السابقة عام على إثر نشوب الرتاع املسل
ضد املدنيني بشاعة اجلرائم اليت ميارسها الصرب و اعةظتصور فعلى شاشات التلفزيون صورا حية 

 السلم خطورة الوضع الذي أصبح يهددو تطور أمامو ،اهلرسكو من املسلمني يف البوسنةالعزل 
الفصل السابع من ميثاق  سلطاته املقررة يف استنادا إىل جملس األمن الدويل أنشأ ،الدولينياألمن و

املؤرخ يف  808رقم مبوجب القرار  بالهاي ليوغسالفيا السابقة يةحمكمة جنائية دول األمم املتحدة
مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة و هي حماكمة جمرمي احلربو للقيام مبهمة حمددة ،1993فيفري  22

  .1991جانفي  01فيا السابقة ابتداء من ألحكام القانون الدويل اإلنساين يف يوغسال
الذي حتول إىل حرب أهلية عنيفة  1993ندا سنة خلي الذي عرفته رواوإزاء الصراع الدا

يمتد توسع نطاق هذا الرتاع لو ،طنية الروانديةاجلبهة الو ميليشياتو القوات احلكومية نشبت بني
أمام الوضع الذي آلت إليه حقوق اإلنسان يف رواندا الذي أصبح و ،إىل الدول ااورة لرواندا

الفصل سلطاته املقررة يف استنادا إىل  أ جملس األمن الدويل، أنشاألمن الدولينيو ريا يهدد السلمخط
 ذلكو ترتانياب أروشا مقرها روانداحمكمة جنائية دولية ثانية ل السابع من ميثاق األمم املتحدة

حماكمة املسؤولني هي و للقيام مبهمة حمددة ،1994نوفمرب  08املؤرخ يف  955مبوجب القرار رقم 
 31جانفي إىل  01يف رواندا للفترة املمتدة من جرائم اإلبادة و نسانيةعن ارتكاب اجلرائم ضد اإل

  . 1994ديسمرب 
ر النظام القضائي الدويل تطون مرحلة أخرى من مراحل ان احملكمتان املؤقتتاتشكل هات

د وصل إىل مرحلة متقدمة من بقة دولية هامة، لكن هذه املرة كان اتمع الدويل قساو اجلنائي
ضاء كان القو طوكيو،و أوجه النقص اليت شابت حماكمات نورمربجو تالىف الثغرات، حيث النضج

   .ليس قضاء ينشئه املنتصرون لالقتصاص من املنهزمنيو الدويل فيها قضاء دويل حقيقي
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وأصدرت  التحقيقاتأجرت العديد من ون دورها املنوط به ان احملكمتقد مارست هاتاو
 حماكمة أعلى املسؤولني يف يوغسالفيا السابقةواستطاعت احملكمتان اام و العديد من األحكام،

تشكل  واجهتهاالعراقيل اليت و فرغم الصعوبات .هذامازالت متارس دورها حىت وقتنا و روانداو
خطوة هامة يف إرساء قواعد املسؤولية و ،ad hoc اخلاصة ةيآخر للمحاكم اجلنائية الدول منوذجا

  .لى املستوى الدويلاجلنائية للفرد ع
وكيو طوحمكميت نورمربج  ةاملؤقتة األربع الدولية احملاكم ا حققتهمن املكتسبات اليتبالرغم 

، إال أن إقامة مثل هذه رواندا الدوليتنيو فيا السابقةحمكميت يوغسالو بعد احلرب العاملية الثانية
ىل إنشاء أعداد أكرب من هذه احملاكم اليت احملاكم املؤقتة ملواجهة حالة بعينها سيؤدي يف اية األمر إ

 خيضع إنشاء كل منها إىل املزاج الدويلو ،تكاليف باهظةو حتتاج إىل طواقم من القضاة الدوليني
الدولية عن إنشاء حماكم أخرى للعديد من الرتاعات اليت وقعت يف  ةعجز اإلرادأثبت الواقع  فقد

حماكم مؤقتة تعكس الوضع الدويل الذي الزال يشكو احملاكم اليت أقيمت هي و .العديد من الدول
على أساس حماكم  يبىن الة جنائية دولية ال ميكن أنتحقيق عدف لية،نقصا فادحا يف العدالة الدو

 أو قاعدة تطبق دائما من خالل حمكمة جنائية دولية دائمةام دائم على أساس نظإمنا و صةخا
 سوف يغين عن إنشاء حماكمهذا النظام الدائم  ، فمثلاحملاكم اخلاصة نقائصو عيوب تتفادى

هذا ما دفع و على الصعيد الدويلسوف يسد فراغا كبريا و ،خاصة كلما اقتضت احلاجة إىل ذلك
   .ىل ضرورة إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمةإ

كان للدروس املستفادة من املاضي دور أساسي يف السعي حنو إنشاء نظام دائم للعدالة 
األهواء وا عن األهداف حيقق العدالة بصورة مستقلة بعيدو الدولية يعمل بصفة دائمةاجلنائية 

يف استخالص دروس  طيلة نصف قرن جاهدة هذا ما سعت إليه هيئة األمم املتحدةو السياسية،
كانت بداية و ،وإقرار مدونة جنائية دولية أجل إقامة قضاء دويل جنائي دائم طوكيو منو نورمربج

قبل مخسني عاما  يطوكيو، أو املتحدة يف الفترة الالحقة النتهاء حماكمات نورمربج جهود األمم
جرمية  ارتكاب معاقبةو بني قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة باملوافقة على اتفاقية قمع فصلت

وما بني املوافقة على نظام رو فيها إنشاء حمكمة جنائية دولية،الذي تقرر  )1948(اإلبادة اجلماعية 
منفصلة و كانت تلك اجلهود مشتتةو ،)1998(حمكمة جنائية دولية دائمة األساسي اخلاص بإنشاء 

  .بسبب ظروف احلرب الباردة



 يـي الجنائـاء الدولـور القضــتط                                                                                    ةـــلمقدما

ه  

 على مستوى اجلمعيات العلميةبذلت عدة جمهودات سواء  1998 - 1948 خالل هذه الفترةو
إنشاء  ضرورة لللفقهاء حوأم على املستوى الفردي وى اللجان التابعة لألمم املتحدة أم على مست

اإلجراءات الواجب إتباعها و اختصاصاا جمالتشكيلها و كيفيةوحمكمة جنائية دولية دائمة 
 15من  املتحدة الدبلوماسي للمفوضني يف روما ممؤمترا ألمباعتماد  هودتلك اجل توجتو أمامها،

الذي مت و تابعة لألمم املتحدةاألغذية الوذلك يف مقر منظمة الزراعة و ،1998جويلية  17جوان إىل 
   .قرار نظامها األساسيو فيه اإلعالن عن إنشاء حمكمة جنائية دولية

يشكل مرحلة جديدة ظهرت بعد  الدولية األساسي للمحكمة اجلنائية روما نظامد إن ميال
من أهم  يعدو اء الدويل اجلنائي،هو بذلك يعد املنعرج الكبري يف تاريخ القضو فترة احملاكم املؤقتة،

حدثا تارخييا الذي و ،املي ضد ظاهرة اإلفالت من العقابالكفاح الع إطارأبرزها يف و األحداث
الدويل منذ تأسست األمم  يف جمال القانون إجناز إنساين أهمو ،حتول من خالله احللم إىل حقيقة

يفتح  ناز أفمن شأن هذا اإلجن .يعترب نصرا حقيقيا لدعاة حقوق اإلنسان يف العاملو ،املتحدة
فقد أنعش هذا احلدث التارخيي آمال الذين ظلوا لعقود  املقهورة،أمام حتقيق حلم الشعوب الطريق 

  .األنظمة الدكتاتوريةو العنصريةو االستعماريةم الدول طويلة عرضة جلرائ
 ناإلنساين، مميثل حبق خطوة غري مسبوقة يف التاريخ  جنائية دولية دائمة حمكمة إن إنشاء

تطبيق أحكام القانون الدويل و سلطة قضائية دولية ختتص بتأمني سيادة القانون الدويلا خلق أش
حماكمة األشخاص الذين و دولية دائمة أنشئت مبوجب معاهدة لغرض التحقيق هي هيئةو .اإلنساين

ائم اجلرو اجلماعية ةجرمية اإلباد هيو اهتمام اتمع الدويل،يرتكبون أشد اجلرائم خطورة موضع 
 فاحملكمة اجلنائية الدولية ليست بديال عن القضاء اجلنائي الوطين. جرائم احلربو ضد اإلنسانية

أن اختصاصها مستقبلي فقط ال يسري على اجلرائم اليت ارتكبت قبل سريان و إمنا هي مكملة لهو
  .يكون مقرها يف هولندا بالهايو على األفراد فقط  يطبق اختصاصهاو املعاهدة،

أصبحت هذه و ،2002النفاذ يف األول من جويلية  حيز يروما األساسنظام ل وقد دخ
حتل حمل احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة اليت رأيناها  لك التاريخ كيانا قضائيا مستقال احملكمة منذ ذ

  .ملهمة حمددةو ل لفترة حمدودةتتشك
 لى املستوى الدويلاملثارة ع وتربز أمهية هذا املوضوع من حيث كونه من املواضيع

 كيف يصان السلممازالت هي و ، فقد كانت املشكلةروحة بشدة منذ أكثرمن مخسني عاماواملط
كان يراود البشرية حلم إنشاء  إذ ،مكافحة ظاهرة اإلجرام الدويلكيف تتم و ،األمن الدولينيو



 يـي الجنائـاء الدولـور القضــتط                                                                                    ةـــلمقدما

و  

فالت من وضع حد لظاهرة اإلو هيئة دولية ختتص مبحاكمة املتهمني بارتكاب جرائم دولية،
  . الالعقاب

 جنائيإنشاء نظام قضائي دويل  ةيف معرفة حقيقة تطور فكر إن أهداف هذه الدراسة تربز
كيفية مسامهتها يف و القضائي، النظاماألعمال السابقة إلنشاء هذا و وتسليط الضوء على اجلهود

  .املختلفةية ذلك من خالل رصد مظاهر االهتمام ا عرب املراحل التارخيو ه،ئإرساو تطويره
إن جناح اتمع الدويل يف الوصول إىل إقرارإتفاقية روما بشأن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية 

خمول و صاصه على مجيع األشخاص دون متييزفعال، ميارس اختو كقضاء دويل جنائي دائم مستقل
رتكيب اجلرائم ضد ، وإحتاد أمم األرض يف حماكمة مرائم الدوليةللنظر يف دائرة واسعة من اجل

  دراسات جدية مضنيةو فقهية سابقةو إمنا كان نتاج جهود دوليةو فراغ، يأت من األبرياء مل
للمحاكم و )طوكيو و حمكميت نورمربج( ترجع يف أصوهلا القضائية حملاكمات احلربني العامليتني 

حاكم مؤقتة سامهت يف كم) روانداو حمكميت يوغسالفيا السابقة( ad hoc اجلنائية الدولية اخلاصة
  .تطويرهو هئإرسا

، فإن ذلك يعين علق بتطور القضاء الدويل اجلنائيبالنتيجة فإذا كان موضوع حبثنا يتو
األعمال الدولية اليت و إبراز أهم اجلهودو رصدو ،احل التارخيية املختلفةبالضرورة البحث يف املر

 التركيب يف مواضعو تهاج منهج التحليلذلك بانو ،إرساء هذا النظام القضائي الدويلسامهت يف 
   :تركيز البحث يف اإلشكالية التالية و حتديد مواضع أخرى  معو منهج املقارنة يف مراحلو
اليت سامهت يف إرساء نظام قضائي دويل جنائي  املؤقتةاجلنائية الدولية  احملاكم ما هي 

  .؟دائمما هو هذا النظام القضائي الدويل اجلنائي الو فعال؟و دائم
سنخصص  املطروحةولإلملام جبميع جوانب املوضوع اخلاصة ذا البحث وفق اإلشكالية 

   :اثننيلذلك فصلني 
 املعاصرو البحث يف مسألة تطبيقات القضاء الدويل اجلنائي احلديث الفصل األولنتوىل يف 

   .احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة الفصل الثاينونعاجل يف 
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  الفصل األول
  تطبيقات القضاء الدويل اجلنائي احلديث واملعاصر

  
إنشاء مخس جلان حتقيق  1994 ـ 1919شهد تاريخ اتمع الدويل خالل الفترة الواقعة ما بني 

تطبيقات واقعية ألربع حماكم جنائية دولية مؤقتة حدثت كلها خالل القرن و ،)1(دولية خاصة
واثنتان مازالت تنظر ، حمكمة نورمربج وحمكمة طوكيو: يتهما مهاالعشرين، اثنتان منهما زالت وال

  .حمكمة يوغسالفيا السابقة وحمكمة رواندا: يف الدعاوى اليت أنشأت من أجلها مها
يت بدأت لا العاملية األوىل من أوىل اخلطواتكانت احملاكمات اليت جرت يف أعقاب احلرب  

، إال أن هذه احملاولة وألسباب )2(ي يف العصر احلديثق اإلنشاء الفعلي لقضاء دويل جنائيعلى طر
  .عديدة منيت بالفشل ومل تفلح يف معاقبة جمرمي احلرب

وتعد حماكمات نورمربج وطوكيو بعد احلرب العاملية الثانية أول تطبيق حقيقي لفكرة القضاء 
احلرب العاملية الثانية الدويل اجلنائي يف العصر احلديث، فهما حمكمتان أنشأما الدول املنتصرة يف 

حملاكمة كبار جمرمي احلرب من األملان واليابانيني، وملاّ كانت حماكمات نورمربج أول حماكمات 
حقيقية شهدها يف الواقع اتمع الدويل، وأول جتربة واقعية إلقامة قضاء دويل جنائي، بل قفزة 

                                                
لتحديد مسؤوليات مبتدئي  1919جلنة عام : مت إنشاء مخس جلان حتقيق دولية خاصة وهي 1994 – 1919خالل الفترة الواقعة ما بني  )1(

جلنة اخلرباء لتقصي جرائم احلرب يف  ،)1946( ، جلنة الشرق األقصى)1943( تنفيذ العقوبات، جلنة األمم املتحدة جلرائم احلرباحلرب و
  ).1994( ، وجلنة اخلرباء لرواندا)1992( يوغسالفيا السابقة

قبل امليالد، كما  1286يخ املصري القدمي وذلك سنة يذهب العديد من الباحثني إىل أن أوىل تطبيقات القضاء الدويل اجلنائي تعود إىل التار )2(
 Coradin Vonأجرى ملك بابل نبوخذنصرحماكمة ملك يودا املهزوم سيد بيترياس، وكما أجريت حماكمتان إحدامها ـل

Hohenstrafen يف نابويل ، واألخرى حملاكمة أرشيدوق النمساSire Pierre de Hagerbach  اكمته يف إقليم الراين حيث متت حم
ات وإصدارا حلكم عليه باإلعدام، ولكن يالحظ بأن فكرة معاقبة جمرمي احلرب ووضع آلية لعقاب منتهكي القانون الدويل اإلنساين بدأت مببادر

  .فردية أكثر منها رؤى حكومات ودول، ودفعت ا مجاعات ومنظمات غري حكومية لتصبح أبرز إجنازات القرن
اخلاصة  1864، أي بعد صدور اتفاقية جنيف لعام 1872ونييه أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب األمحر عام وقد نادى السيد غوستاف م    

ذا مبعاجلة جرحى احلرب، حيث نادى بضرورة إنشاء واستحداث حمكمة جنائية دولية ملنع خمالفات االتفاقية واملعاقبة عليها، وتقدم مبشروعه ه
ني اجلرحى، واقترح أن تضم احملكمة يف قوامها ممثال عن كل طرف من الطرفني املتحاربني وثالثة ممثلني عن إىل اللجنة الدولية لغوث العسكري

  حاربةالدول احملايدة ينتخبون بالقرعة، وبني يف مقترحه بأن احملكمة ال تنظر يف قضية ما من تلقاء نفسها بل تنتظر رفع دعوى من قبل دولة مت
لى عاتق الدولة اليت صدر احلكم ضد أحد رعاياها، وعلى الرغم من املقترحات اليت تقدم ا السيد غوستاف مونييه أما تنفيذ احلكم فإنه يقع ع

وعلى الرغم من إنشاء عدد من احملاكمات اليت سبقت . إال أنه يالحظ بأا قد بقيت حربا على ورق ومل تر النور رغم كل اجلهود اليت بذهلا
لى الرغم من احملاوالت الرامية إىل إنشاء قضاء دويل جنائي، إال أن هنالك الكثري من الفقهاء والباحثني يف إطار القانون احلرب العاملية األوىل، وع

 .الدويل يرون بأن فكرة إنشاء حمكمة جنائية دولية تعود إىل احلرب العاملية األوىل
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ام قضائي دويل جنائي يف الواقع حضارية وإنسانية هائلة وغري مسبوقة يؤرخ معها ميالد أول نظ
العملي، فإننا سوف نتعرض لنظام هذه احملكمة وكذلك حمكمة طوكيو، رغم زوال واليتهما ألما 
متثالن األساس يف وضع نظام ألي حمكمة جنائية دولية مؤقتة أو دائمة وكانت كذلك فعال عند 

فكري يف إنشاء حمكمة جنائية دولية إقامة حمكمة يوغسالفيا السابقة وحمكمة رواندا، بل وعند الت
  .دائمة

وتعترب حمكمة يوغسالفيا السابقة وحمكمة رواندا أول احملاكم اجلنائية الدولية يف الوقت 
املعاصر، وخطوة أخرى إىل األمام حنو وضع نظام حملكمة جنائية دولية تتفادى االنتقادات اليت 

لس األمن مبوجب سلطاته املقررة يف الفصل وجهت حملكميت نورمربج وطوكيو، واللتني أنشأمها جم
  .السابع من ميثاق األمم املتحدة حملاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية

ربني العامليتني ولذلك من املفيد التعرض يف هذا الفصل بالدراسة والتحليل حملاكمات احل
باعتبارها من األصول  وللمحاكم اجلنائية الدولية بشأن يوغسالفيا السابقة ورواندا األوىل والثانية

اليت بنيت عليها أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة، وألن القضاء الدويل 
اجلنائي املؤقت مازال موجود بل ومرشح إلمكانية نشوء حماكم جنائية دولية مؤقتة حسب حاجة 

كمة اجلنائية الدولية الدائمة أو تلك اتمع الدويل، لنظر اجلرائم الدولية اليت ال ختتص بنظرها احمل
  .اليت تقع قبل نشأا

وبناء على ما تقدم سوف نتعرض لتطبيقات القضاء الدويل اجلنائي احلديث واملعاصر يف 
  : مبحثني

  .القضاء الدويل اجلنائي احلديثتطبيقات : املبحث األول -
  .ي املعاصرنائتطبيقات القضاء الدويل اجل: املبحث الثاين -
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  املبحث األول
  تطبيقات القضاء الدويل اجلنائي احلديث

  

كانت حماكمات احلرب العاملية األوىل أول حماولة لتطبيق فكرة القضاء الدويل اجلنائي يف 
نصوصا إلنشاء حمكمة جنائية دولية حملاكمة  1919العصر احلديث، إذ تضمنت معاهدة فرساي لعام 

وحماكمة العسكريني األملان عن جرائم احلرب، إالّ أنّ هذه  ،ة إليهإمرباطور أملانيا عن اجلرائم املنسوب
غري أنّ الفشل الذي منيت به هذه احملاكمات كان حافزا ، احملاولة وألسباب متعددة منيت بالفشل

  .ومثارا لكثري من اجلهود بذهلا احللفاء يف أثناء وأعقاب احلرب العاملية الثانية جتنبا لفشل جديد
 لسالم وإنشاء حمكمة جنائية دوليةددت اجلهود الفقهية والسياسية إلقرار اتع 1919ومنذ 

غري أا منيت بالفشل ومل  ،تتكفل مبحاكمة وعقاب مرتكيب اجلرائم الدولية اليت ختل بالسلم الدويل
حتل دون اندالع احلرب العاملية الثانية اليت صاحبتها كوارث تفوق الوصف، فقد أنشأ احللفاء 

يف احلرب حمكميت نورمربج وطوكيو، حمكمة نورمربج نشأت مبوجب اتفاق لندن الذي  املنتصرون
حملاكمة كبار جمرمي احلرب من األملان، أما حمكمة  1945أوت  8وقع عليه احللفاء األربع الكبار يف 

 جانفي 19طوكيو فقد نشأت مبوجب إعالن القائد األعلى لقوات احللفاء يف الشرق األقصى يف 
وتعد حماكمات نورمربج وطوكيو بعد احلرب . اكمة كبار جمرمي احلرب من اليابانينيحمل 1946

  .العاملية الثانية أول تطبيق حقيقي لفكرة القضاء الدويل اجلنائي يف العصر احلديث
  : ي احلديث يف مطلبني اجلنائسنعاجل تطبيقات القضاء الدويل 

  .حماكمات احلرب العاملية األوىل: املطلب األول -
  .حماكمات احلرب العاملية الثانية: املطلب الثاين -

  
  
  
  
  
  
 



  القضاء الدولي الجنائي الحديث والمعاصر تطبيقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـل األول

 4

  املطلب األول
  حماكمات احلرب العاملية األوىل

  

انتهاكات صارخة و من أهوال هشهدتوما  1918 -1914بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل 
دولية خبرقها حياد لقوانني وأعراف احلرب، فقد برهنت احلرب على أنّ أملانيا مل حتترم املعاهدات ال

بلجيكا ولكسمبورغ، كما خالفت قواعد القانون الدويل خمالفة صارخة فقد ارتكبت القوات 
األملانية يف البالد اليت احتلتها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية غاية يف البشاعة، فأنزلت 

 لت الغازات السامةت املدن واستعمباملدنيني واألسرى ألوانا من العذاب يقشعر منها البدن، وخرب
وأخذ زعماؤها يهددون وأكدوا عزمهم على ضرورة  ،وغريها من اجلرائم اليت أثارت احللفاء

 1917 ماي 5فقد صرح رئيس الوزراء الفرنسي يف . )1(حماكمة ومعاقبة مثريي احلرب من األملان
ون هناك جرائم دون ولكن بالعدالة فال جيوز أن يك إننا لن نطالب بعد النصر باالنتقام: "بقوله 
بأنّ كل من ارتكب جرمية من جرائم احلرب  1918أكد لويد جورج يف بريطانيا عام و ".عقاب

 ."إنّ اإلمرباطور يستحق شنقه لبدئه احلرب" :وقال أيضا ،سيوقع عليه العقاب مهما عال مركزه
اعات من ظلك الفوثار الرأي العام العاملي الذي طالب هو اآلخر بضرورة معاقبة من ارتكبوا ت

  .)2(ووجوب إنزال جزاءات جنائية رادعة حبقهم جمرمي احلرب األملان
سنعاجل حماكمات احلرب العاملية األوىل من خالل عرض حماكمة إمرباطور أملانيا وكبار  

نتطرق يف الفرع الثاين إىل اجلهود العلمية إلنشاء قضاء دويل و جمرمي احلرب يف الفرع األول،
  .جنائي

  

  ع األولالفر
  وكبار جمرمي احلرب" غليوم الثاين"اطور أملانيا حماكمة إمرب

  

دعت القوى  1918 نوفمرب 11بتاريخ ا املنهزمة ن وأملانياء املنتصري احللفد توقيع اهلدنة بنيبع
، الذي شكل 1919 جانفي 25 بتاريخ املتحالفة واملشاركة إىل عقد مؤمتر متهيدي للسالم يف باريس

                                                
، أنّ عدد القتلى 1919فادحة، وتشري اإلحصاءات الرمسية اليت أذيعت عام كلفت هذه احلرب فرنسا واجنلترا والواليات املتحدة خسائر مادية  )1(

  .ألفا 51واألمريكيني  ألفا 835الفرنسيني بلغ مليون ومائة ومخسة ومثانني ألفا، واإلمرباطورية الربيطانية 

  ون دار نشرلقانون الدويل اجلنائي، دراجع هذه التصرحيات وتصرحيات أخرى مشار إليها يف الدكتور محيد السعدي، مقدمة يف دراسة ا) 2(
  .87و 86، ص 1971بغداد، الطبعة األوىل، 
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مشكلة من مخسة عشر عضوا من خرباء " جلنة املسؤوليات" ق دولية أطلق عليها اسمأول جلنة حتقي
منها تكوين حمكمة خاصة عن جرائم حرب االعتداء   كلفت بالبحث يف أربع نقاط،القانون الدويل

اقترحت فيه  1919 مارس 25 وقدمت اللجنة تقريرها بتاريخ ،وجرائم احلرب ووضع إجراءات هلا
  :)1(رب إىل طائفتنيتقسيم جمرمي احل

احلرب الذين اقترفوا جرائمهم يف دولة حمددة وجيب أن خيضعوا  جمرمووهم : األوىل
 .لقضائها

جمرمو احلرب الذين اقترفوا جرائمهم بعدة دول جيب أن حياكموا أمام حمكمة : الثانية
  .)2(دولية

كمة الدولية ليس هلا وقد عارض الوفدان األمريكي والياباين هذا االقتراح حبجة أنّ هذه احمل
قانون جنائي تطبقه، وعدم وجود سابقة دولية تفرض إقامة حمكمة مبعرفة الدول املنتصرة لتحاكم 

احلرب، وأنّ االختصاص باحملاكمة ينعقد لقضاء الدول اليت وقعت فيها الدول املنهزمة عند انتهاء 
  .)3(تلك اجلرائم

ر الذي فر هاربا إىل هولندا بعد هزمية أملانيا وأمام املطالبة اجلماعية مبحاكمة اإلمرباطو
وإىل جانب  وتنازله عن العرش، وحيث أنّ جلنة املسؤوليات مل تبث بشكل حاسم يف هذه املسألة

اعتراضات الوفدين األمريكي والياباين، رأى املؤمتر التمهيدي للسالم ضرورة استشارة الفقيهني 
دي البراديل  واألستاذ Larnaude الرنود: يس األستاذالفرنسيني عميد كلية احلقوق جبامعة بار

De La Pradelle حول املسؤولية اجلنائية اليت ميكن أن يتحملها اإلمرباطور من   من نفس اجلامعة
وطلب تسليمه من جهة ثانية واجلهة املختصة مبحاكمته من جهة ثالثة والقانون الواجب  ،جهة

الشأن فأكدا وجوب حماكمة اإلمرباطور أمام حمكمة جنائية  التطبيق، وقدم الفقيهان تقريرا ذا
جرائم احلرب، وأفتيا جبواز و دولية تنشئها الدول املتحالفة، وذلك إلثارته جرمية حرب االعتداء

  .)4(املطالبة بتسليمه بوصفه جمرم حرب
                                                

  .وما بعدها 34 ص 1992عبد اهللا سليمان سليمان، املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  .د )1(
) واليابان ،إيطاليا، أمريكا ،إجنلترا، فرنسا(ثالثة عن كل دولة من الدول اخلمس الكربى  قاضيا يعينون بنسبة 22تتشكل احملكمة الدولية من ) 2(

 .تشيكوسلوفاكياو بلجيكا، بولونيا، اليونان، الربتغال، رومانيا، صربيا : وواحد عن كل دولة من الدول اآلتية
  .38و 37ص ،ر عبد اهللا سليمان سليمان، نفس املرجعمن التفصيل حول حتفظات الوفدان األمريكي والياباين أنظر الدكتو ملزيد) 3(
أهم اجلرائم الدولية، احملاكم الدولية اجلنائية، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، الطبعة : علي عبد القادر القهوجي، القانون الدويل اجلنائي .د) 4(

  .177، ص 2001األوىل، 
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اليت  1919جوان  28 ى املؤمتر إىل إبرام معاهدة السالم مبدينة فرساي الفرنسية مع أملانيا يفانته
عن ارتكابه اجلرائم " غليوم الثاين"تضمنت يف مجلة منها نصوص حتدد مسؤولية إمرباطور أملانيا 

  .)1(ضد السالم وأمن البشرية، كما حددت مسؤولية كبار القادة األملان عن جرائم احلرب
  

  "غليوم الثاين "حماكمة إمرباطور أملانيا  ـأوال 
  

أول حماولة حملاكمة رئيس دولة يف العصر احلديث " غليوم الثاين"ملانيا تعترب حماكمة إمرباطور أ
دة فرساي املوقعة ن معاهم) 227(أمام حمكمة دولية، تلك احملاولة اليت جتد أساسها يف نص املادة 

 أنّ الدول احلليفة واملشاركة توجه االام العلين إىل" : بباريس واليت جاء فيها 1919 جوان 28يف 
الرتكابه اإلهانة العظمى ضد األخالق  Hohen Zalernن الثاين اطور السابق غليوم هونزلاإلمرب

وسوف تشكل حمكمة خاصة للمتهم وتؤمن له  .)2(الدولية وضد السلطة املقدسة للمعاهدات
أمامها الضمانات اجلوهرية ملمارسة حقه يف الدفاع عن نفسه، وتؤلف من مخسة قضاة وتعني 

يطاليا إبريطانيا العظمى، فرنسا،  ،الواليات املتحدة األمريكية: اآلتيةكل دولة من الدول 
ها على أمسى مبادئ السياسة ئوسوف تعتمد هذه احملكمة يف قضا .قاضيا من مواطنيها ،اليابان

واالهتمام بتأمني احترام الواجبات العلنية وااللتزامات واألخالق الدولية، ويعود  ،بني األمم
دول احلليفة واملشاركة ه الاليت ترى تطبيقها، وسوف توج ةالعقوب حتديدق يف هلذه احملكمة احل
  .)4("طلبا لرجائها بتسليمها اإلمرباطور السابق إليها إلجراء حماكمته )3(إىل دولة هولندا

املستحدثة وادئ اهلامة د املبنصت عليه هذه املادة وما يشكله من أح فعلى الرغم من أمهية ما
  ث، وهي مساءلة رئيس دولة عما قد يرتكبه من جرائم أمام حمكمة جنائية دوليةيف العصر احلدي

                                                
  .53، ص 1997 ، تارخيه، تطبيقاته، مشروعاته، دار النهضة العربية،  القاهرة: يحسنني إبراهيم عبيد، القضاء الدويل اجلنائ. د) 1(
يعين خرق املعاهدات واملواثيق الدولية، كانتهاك حياد بلجيكا ولوكسمبورج ومبادئ اتفاقات " األخالق الدولية"إن املتعارف عليه أن انتهاك  )2(

  .سيوس وفاتيلتينه جروواضح ب مرا يعين خرق قانون الشعوب وهذا أالهاي، وهذ
بني أملانيا واحللفاء مث تنازل بعد ذلك عن العرش ائيا  1919نوفمرب  9كان اإلمرباطور غليوم الثاين قد تنازل عن احلكم قبل إعالن اهلدنة يف  )3(

دود مع ويلّ عهـده إىل هولنـدا الـيت    فاجتاز احل ويف أثناء انعقاد مؤمتر فرساي وقبل توقيع املعاهدة طلب اللجوء إىل هولندا اليت منحته إياه
  .Doornاحتجزما يف قصر دورن 

القضائي وتطبيقات القضاء وإنشاء احملكمة، نظامها األساسي، اختصاصها التشريعي : سعيد عبد اللطيف حسن، احملكمة اجلنائية الدولية. د) 4(
االختصاص : وعادل عبد اهللا املسدي، احملكمة اجلنائية الدولية. 88ص  ،2004، اجلنائي الدويل احلديث واملعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة

 .15، ص 2002األوىل، ، الطبعة القاهرة ،العربيةوقواعد اإلحالة، دار النهضة 
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إالّ أنّ الظروف السياسية حالت دون أن تلقى املبادئ اليت قررا معاهدة فرساي التطبيق الفعلي 
 فجرمية شن احلرب اليت ام ا إمرباطور أملانيا مل جتر يف شأا حماكمة، فلم تنشأ احملكمة اخلاصة

تسليم اإلمرباطور إىل الدول املتحالفة  )1(ذلك بسبب رفض هولنداو اليت نصت عليها هذه املعاهدة،
أنّ األفعال اليت ارتكبها اإلمرباطور مل يرد ذكرها  إلتاحة حماكمته مستندة إىل مجلة حجج أمهها

  ل طالبة التسليمضمن اجلرائم اليت جيوز التسليم فيها طبقا للقانون اهلولندي وال يف قوانني الدو
كما أنّ االام املوجه إليه ذو طابع سياسي أكثر منه قانوين، ودعمت احلكومة اهلولندية رفضها 
كذلك بأن تقدمي اإلمرباطور للمحاكمة أمام حمكمة استثنائية تتم بواسطة أعدائه جيمع صفيت 

  .)2(اخلصم واحلكم وال يضمن له حماكمة جنائية عادلة
سوى إدانة أدبية ليس إال وضاعت على يء ة اإلمرباطور إىل ال شوهكذا انتهت حماكم

وعليه ظل ، اتمع الدويل أول فرصة ألول تطبيق واقعي لقضاء دويل جنائي يف العصر احلديث
من معاهدة فرساي نصا نظريا مل ير التطبيق الفعلي، وهو ما كانت تسعى إليه  227نص املادة 

عية من جتنب إنشاء حمكمة مبوجب هذه املادة أمال يف أالّ يترتب على الدول احلليفة من الناحية الواق
أعمال تتناىف مع األخالق  ارتكابهذه احملاكمة سابقة جديدة تقضي مبحاكمة رئيس دولة بسبب 

الدولية وقدسية املعاهدات، وقد كان ذلك واضحا من عدم ممارسة هذه الدول الضغوط الكافية 
، هذا باإلضافة ملا شاب نص )3(بارها على تسليم اإلمرباطور حملاكمتهعلى احلكومة اهلولندية إلج

ذاته من غموض وعدم حتديد كان سببا كافيا من وجهة نظر احلكومة اهلولندية لرفض  227املادة 
  .)4(التسليم

  
                                                

احلرب عما اتسم املوقف اهلولندي باجلرأة والتمسك الكامل بأهداب الشرعية، ومل يتنكر إطالقا جلواز مسؤولية رئيس الدولة وكبار جمرمي  )1(
يرتكبونه من جرائم، ويرى أن يكون مستند إىل نظام قانوين سابق ينشأ حمكمة دولية عليا تتبع عصبة األمم تتشكل من قضاة يتوافر لديهم 

  .االستقالل واحلياد

 .20و 19، ص1984 ،لقاهرةا ،عبد الرحيم صدقي، دراسة للمبادئ األصولية للقانون الدويل اجلنائي، الة املصرية للقانون الدويل. د) 2(

: أنّهذا ما يبدوا واضحا من صياغة بعض عبارات مذكرة احللفاء املوجهة إىل احلكومة اهلولندية لتسليم اإلمرباطور حملاكمته واليت جاء ا  )3(
ابع قانوين من حيث املوضوع، وإمنا احلكومات احلليفة واملشاركة تود أن توضح جبالء أنّ االام العلين املوجه لإلمرباطور السابق ليس له ط"

أي أنّ احملاكمة اليت كان يريدها احللفاء ،"املقصود هو حماكمته حماكمة قانونية شكلية فقط أمام حمكمة تؤمن له كافة حقوق الدفاع عن نفسه
  . 227 كانت حماكمة ذات طابع سياسي وليست حماكمة جنائية كما جاء النص عليها يف املادة

نشأا، ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ جلان التحقيق  الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية : شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية حممود. د )4(
  .18وعادل عبد اهللا املسدي، املرجع السابق، ص . 16، ص 2002، القاهـرة، ون دار نشرالسابقة، د
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  ربي احلحماكمة كبار جمرم ـثانيا 
  

ة إمرباطور أملانيا من معاهدة فرساي قد أكدت على ضرورة حماكم) 227(إذا كانت املادة 
فقد نصت املادة  فإنّ املواد اليت تلتها قد أكدت على ضرورة حماكمة كبار جمرمي احلرب األملان

تعترف احلكومة األملانية حبق الدول املتحالفة واملتعاونة يف تقدمي األشخاص : " على أنّ) 228(
وأنه  مثول أمام حماكم عسكرية،املتهمني بارتكام أفعاال باملخالفة لقوانني وأعراف احلرب لل

سوف يتم توقيع ما ينص عليه القانون من عقوبات على هؤالء األشخاص يف حالة إدانتهم 
وسوف تسري هذه املادة بغض النظر عن أي إجراءات أو حماكمات أمام أي من احملاكم يف 

بتسليم مجيع وعلى احلكومة األملانية أن تقوم  .هائأملانيا أو يف أراضي أي دولة من حلفا
أو الدرجة الوظيفية  باالسمممن متّ حتديدهم   األشخاص املتهمني بانتهاك قوانني وأعراف احلرب

أو اإلدارة أو العمل الذي خول إليهم مبعرفة السلطات األملانية إىل الدول املتحالفة أو املتعاونة 
  .)1("أو إىل أي دولة من هذه الدول من يطلب ذلك

حياكم األشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم :" على أنّ) 229(كما نصت املادة 
أما . حرب ضد مواطين أي من الدول املتحالفة واملتعاونة أمام احملاكم العسكرية هلذه الدول

 األشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم ضد مواطين أكثر من دولة من الدول املتحالفة
هم أمام حماكم عسكرية مشكلّة من أعضاء احملاكم العسكرية فسوف تتم حماكمت واملتعاونة

  .)2("للدول املعنية، ويف مجيع األحوال حيق ألي من املتهمني تعيني حمام للدفاع عنه
تتعهد احلكومة األملانية بأن تقدم مجيع الوثائق واملعلومات : "على أنّ) 230(ونصت املادة 

  ضروري لتحديد األفعال ارمة حتديدا كامالمن أي نوع كان، واليت يقدر أنّ إبرازها 
  .)3("وللبحث عن املتهمني وتقدير املسؤوليات بصورة دقيقة

فرغم أنّ هذه النصوص الثالثة قد تضمنت حتديدا واضحا لالامات املوجهة للقادة األملان 
ضت احلكومة وطرق حماكمتهم ووسائل الدفاع املتاحة هلم إالّ أن تطبيقها مل يكن سهال، فقد عار

                                                
القانون الدويل  أوليات ،األولالكتاب : وفتوح عبد اهللا الشاذيل، القانون الدويل اجلنائي. 19بق، ص عادل عبد اهللا املسدي، املرجع السا. د )1(

  .340ص ،2001، الطبعة األوىل، ون دار نشر، دون مكان نشرالنظرية العامة للجرمية الدولية، د: اجلنائي
  .عادل عبد اهللا املسدي، نفس املرجع، نفس املوضع. د) 2(
  .د اهللا الشاذيل،  نفس املرجع، نفس املوضعفتوح عب. د )3(
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األملانية إمكانية حماكمة رعاياها أمام حماكم دول احللفاء، وأعلنت اجلمعية الدستورية األملانية عشية 
إقرارها لدستور اجلمهورية األملانية وجوب حماكمة املتهمني األملان عما اقترفوه من جرائم أمام 

اص بتسليم الرعايا األملان وحماكمتهم احملاكم األملانية، وأنّ احلل الذي تقول به معاهدة فرساي واخل
ألملاين اليت حتضر تسليم اون أمام حماكم أجنبية يتعارض بشكل كامل مع نصوص وروح القان

 18 الرعايا األملان بناء على طلب دولة أجنبية، وتدعيما ملوقفها أصدرت احلكومة األملانية قانون يف
للنظر يف جرائم احلرب  Leipzigيف مدينة ليبزج " ياعلاحملكمة األملانية ال"ت مبوجبهأأنش 1919ديسمرب

  .)1(اليت ارتكبها األملان داخل أملانيا أو خارجها
تقدموا  "ليبزج" اء فكرة حماكمة جمرمي احلرب األملان أمام حمكمةفوبعد قبول دول احلل

تهم متهم تضمن) 895(فقط من كبار القادة العسكريني والسياسيني من بني ) 45(بقائمة تضم 
إالّ أنه مل ميثل أمام احملكمة األملانية  ،1919القائمة األساسية اليت أعدا جلنة حتديد املسؤوليات لعام 

  .)2(عشر ضابطا عسكريا أملانيا اثينالعليا سوى 
وقد واجهت صعوبات عملية وكان طابعها  1921ماي 23ليبزج يوم دأت حماكمات وب

لى أم أبطال احلرب وأصحاب الفضل يف الدفاع عن البالد العطف على املتهمني، والنظر إليهم ع
أدت يف النهاية إىل نتائج غري مرضية للحلفاء فقد هرب بعض املتهمني إىل و ،والكفاح ضد العدو

بالد أجنبية، وكان إحضار الشهود عسريا يف بعض احلاالت ورفض أغلبهم الذهاب إىل أملانيا 
ادرة اليت أدين فيها املتهمون كانت العقوبات احملكوم ا ضعيفة لإلدالء بشهادم، ويف احلاالت الن

وغري رادعة، وتعددت أحكام الرباءة واإلدانة الصورية وكان الغرض منها إيهام الرأي العام يف 
األمر الذي مل يرض طموح احللفاء يف  من اجلدية يءالبالد املنتصرة بأنّ هذه احملاكمات على ش

غيابية  افرنسا واجنلترا وبلجيكا بإجراء بعض احملاكمات وأصدرت أحكاماالنتقام، ولذلك قامت 
  . )3(يف أغلبها

                                                
  .75حسنني إبراهيم عبيد، املرجع السابق، ص. د )1(
دار النهضة العربية، القاهرة  ،وأشرف توفيق مشس الدين، مبادئ القانون اجلنائي الدويل. 18حممود شريف بسيوين، املرجع السابق، ص . د )2(

وما  364، ص 1964جملة القانون واالقتصاد،  ،ن عوض، دراسات يف القانون الدويل اجلنائيوحممد حمي الدي. 8، ص1999الطبعة الثانية، 
  .بعدها

حكم على من متت إدانته من املتهمني بعقوبات تتراوح بني ستة أشهر وأربع سنوات، وهي عقوبات ال تتناسب مطلقا مع جسامة ما ارتكبوه ) 3(
إما لعدم ثبوت التهم يف حقهم ة أشخاص فقط ومتت تربئة اآلخرين ك فإنه مل تتم إدانة سوى ستمن جرائم من وجهة نظر احللفاء، إضافة إىل ذل

  .أو ألنّ القانون األملاين ال جيرم سلوكهم
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وعليه ظلت نصوص معاهدة فرساي املتعلقة مبحاكمة جمرمي احلرب األملان نصوص 
، ال ترقى ألن تصبح سابقة دولية جدية يف إطار السعي إىل بلورة نظام قضائي دويل )1(نظرية

  .)2(العاملية األوىل إالّ على حماكمات داخلية صورية حبتةجنائي، فلم تسفر احلرب 
تظل هذه  ،رغم فشل احللفاء يف تطبيق معاهدة فرساي وإرساء نظام حملكمة جنائية دولية

املعاهدة أول وثيقة دولية تضمنت نصوص إلنشاء حمكمة جنائية دولية، فضال على أا متثل تطورا 
ئي، إذ اعترفت على حنو صريح بالصفة اإلجرامية لألفعال اليت هاما يف تاريخ القانون الدويل اجلنا

" مسؤولية رؤساء الدول " كما أقرتو تباشر ا احلرب يف صورة ختالف قواعدها وأصوهلا،
وألول مرة على سياستهم ومل يكونوا قبال يسألون عن أعماهلم، واعترفت باملسؤولية اجلنائية 

هذه اجلرائم الدولية، وهي بذلك تكون قد حسمت أمور  لألشخاص الطبيعيني الذين تنسب إليهم
  .)3(ظلت خالل وقت طويل حمال ألشد اجلدل الفقهي

  

  الفرع الثاين
  اجلهود العلمية إلنشاء قضاء دويل جنائي

  

كان إلخفاق احللفاء يف تطبيق معاهدة فرساي وعدم موافقة اجلمعية العمومية لعصبة األمم 
أثر كبري على ضة الفقهاء ودعوم إىل إقامة حمكمة جنائية دولية  ،)4(إلنشاء حمكمة جنائية دولية

تكفل معاقبة مرتكيب اجلرمية الدولية، فلم تتوقف اجلهود العلمية سواء من خالل اجلمعيات الدولية 
  . أو من خالل اجلهود الفردية للفقهاء

                                                
صوص حماكمة جمرمي احلرب نفس مصري معاهدة فرساي من الفشل خب 1920أوت  10لقيت معاهدة سيفر اليت أبرمت بني احللفاء وتركيا يف) 1(

وقد تضمن النص األخري اإلفصاح عن جرمية  230 -226وحيث وردت النصوص املتعلقة مبحاكمتهم يف املواد  األتراك،
باإلضافة إىل املطالبة بإنشاء حمكمة جنائية دولية تتبع عصبة األمم، إالّ أنّ هذه النصوص مل تطبق ومل تنشأ احملكمة املشار   Génocideاإلبادة

  .التفاقيةإليها لعدم التصديق على تلك ا
  .23عادل عبد اهللا املسدي، املرجع السابق، ص .د) 2(
   .73أشرف توفيق مشس الدين، املرجع السابق، ص . د) 3(
وتقدمت هذه اللجنة إىل مجعية العصبة  ،كلف جملس عصبة األمم جلنة استشارية لوضع مشروع حملكمة عدل دولية دائمة 1920يف فيفري ) 4(

د ضوخمتلفة عنها بتنظيمها واختصاصها حملاكمة اجلرائم  ،بإنشاء حمكمة عليا مستقلة عن حمكمة العدل الدولية وجملسها بتوصية تنصح فيها
دويل  ونوقررت اجلمعية إحالة املوضوع إىل جلنة خاصة لدراسته، وانتهت هذه اللجنة إىل أنه ال يوجد قان ،النظام العام الدويل وقانون الشعوب

نه حني الضرورة ميكن إنشاء غرفة خاصة يف حمكمة العدل الدولية، ونصت اجلمعية العامة بأال تتخذ قرار ذا الشأن جنائي تعترف به األمم، وأ
  .وبأن إنشاء حمكمة عدل دولية أمر ال فائدة منه
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   جنائييلجهود اجلمعيات العلمية الدولية إلنشاء قضاء دو ـأوال 
  

  :مهت اجلمعيات الدولية مسامهة فعالة يف الدعوة إىل إنشاء قضاء دويل جنائي ونذكر منهاسا
  

  )Association De Droit International)1 :مجعية القانون الدويل ـ 1
تقدم سكرتريها  1922) أوت( 30- 24عقدت هذه اجلمعية مؤمترا علميا يف األرجنتني بتاريخ 

ؤمتر بتقرير يدعو فيه إىل إنشاء قضاء دويل جنائي، فوافق املؤمتر على إىل امل Bellotاألستاذ بيلوت 
كلّف األستاذ و هذا االقتراح وأقر ضرورة إنشاء مثل هذا القضاء واعتربه قضية ملحة وعاجلة،

Bellot  نفسه بوضع مشروع للمحكمة املقترحة فتقدم باملشروع يف املؤمتر الثاين للجمعية املنعقدة
ستكمال دراسته الوقد أحيل على جلنة  ،فناقشه املؤمتر دون أن يبت فيه 1924  سنةمليف ستوكهو

، ووافق املؤمتر على املشروع 1926اليت عرضت تقريرها على مؤمتر اجلمعية املنعقد يف فينا سنة 
اجلنائية الدولية املقترحة جمرد دائرة من دوائر حمكمة ي الذي ينص على أن تكون احملكمة النهائ

قاضيا وقد أودعت اجلمعية هذا املشروع يف مقر عصبة  15وتؤلف من  ،لدولية الدائمةالعدل ا
  . )2(األمم

  
  )L'union Interparlementaire )3 :االحتاد الربملاين الدويل ـ 2

كان هلذا االحتاد الفضل يف الدفاع عن فكرة القضاء الدويل اجلنائي، ففي املؤمتر الثاين 
، تقدم فيه الفقيه الروماين 1924) أوت( 24-22د يف برن وجنيف من والعشرين لالحتاد الذي عق

اعات احلرب العاملية األوىل، وقدم حبثا عن إجرام الدول وأوضح يف ظبتقرير عن ف Pella اللبي
تقريره أنّ املسؤولية اجلنائية ال تقع على عاتق الدولة وحدها وإمنا على عاتق األفراد الذين ميثلوا 

االلتزامات مبوافقة اللجان القانونية ورجال القانون وقررت مناقشتها يف مؤمتر  وقد حظيت هذه
، تقدم فيه نفس الفقيه بتقرير عن حرب االعتداء وما تستوجبه من 1925قادم عقد يف واشنطن 

                                                
  .ها مجعية إصالح وتقنني قانون الشعوبئوكان امسها عند إنشا 1873تأسست هذه اجلمعية يف بروكسل بتاريخ  )1(
  .95و 94فتوح عبد اهللا الشاذيل، املرجع السابق، ص. د )2(
بباريس وكان يسمى عند إنشائه باملؤمتر الدويل للتحكيم والسالم، كانت أعمال االحتاد قبل  1888أكتوبر 31تأسس هذا االحتاد بتاريخ  )3(

وبعد احلرب العاملية األوىل تعاون االحتاد مع عصبة األمم احلرب العاملية األوىل دف إىل حل املنازعات اليت تقع بني الدول بالوسائل السلمية، 
  .وبذل جهدا معتربا يف عدة جماالت من بينها مسألة العقاب اجلنائي الدويل وتقنني القانون الدويل اجلنائي وتنظيم قضاء دويل جنائي
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عقاب، وضرورة حتديد اجلرمية واجلزاء يف وقت سابق على وقوع الفعل اجلنائي، وأكد على 
  .)1(دويل جنائي كجزء من حمكمة العدل الدولية الدائمة ضرورة إنشاء قضاء

  

  )Association Internationale De Droit Pénal )2: ون اجلنائية الدولية للقاناجلمعي ـ 3

موضوع إنشاء قضاء دويل  1926ورد جبدول أعمال مؤمترها األول املنعقد يف بروكسل عام 
 األستاذ :ذة القانون اجلنائي يف العامل آنذاك أمثالوقد ضم املؤمتر خنبة كبرية من أسات ،جنائي
عن فرنسا  Donnedieu De Vabres رفاب يددونديو  عن إسبانيا، واألستاذ Saldana سالدانا

 جاروفا لواألستاذ و عن اجنلترا، Bellotواألستاذ بيلوت  ،عن اليونان Politisواألستاذ بوليتيس 
Garofalo اللواألستاذ بي ،عن إيطاليا Pella وقد وافق املؤمتر على فكرة إنشاء قضاء  ،عن رومانيا

ال لمهمة وضع مشروع الئحة للمحكمة وقدم األستاذ بي Pellaال لوعهد إىل الفقيه بي دويل جنائي
مشروعه للجمعية اليت أقرته وأرسلت به إىل األمانة العامة ولعصبة األمم وإىل مجيع احلكومات 

  .)3(املشاركة يف املؤمتر
  

  اجلهود الفردية للفقهاء إلنشاء قضاء دويل جنائي ـثانيا 
  

فإىل جانب جهود اجلمعيات الدولية العلمية السابقة سامهت أعمال وأحباث فقهاء القانون 
إنشاء قضاء دويل الدويل والقانون اجلنائي بنصيب وافر يف تلك الفترة يف إرساء وتشجيع فكرة 

  :)4(منهم على سبيل املثالو جنائي
  

  Donnedieu De Vabres دي فابر الفقيه دونديو ـ 1
سامهت أحباث هذا الفقيه ومؤلفاته يف لفت االنتباه إىل ضرورة معاقبة مرتكيب اجلرائم  

                                                
  .95فتوح عبد اهللا الشاذيل، املرجع السابق، ص . د )1(
اختذت باريس مقرا ثابا  األستاذ سالدانا أستاذ جبامعة مدريد واألستاذ دونديو دي فابر أستاذ جبامعة باريس واليت تأسست بناءا على اقتراح ) 2(

األملاين فون ليست والبلجيكي برانس واهلولندي فان  األستاذ 1889 ماي15هلا، وهي امتداد لالحتاد الدويل للقانون اجلنائي الذي أنشأه يف 
 .بسبب احلرب العاملية األوىلوحتاد نشاطه حىت توقف بسبب وفاة مؤسسيه هامل، وقد واصل هذا اإل

  .183علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص . د) 3(
  .221وحممد حمي الدين عوض، املرجع السابق، ص . وما بعدها 184، ص  املرجع نفس علي عبد القادر القهوجي،.د )4(
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الدولية، ووجوب إنشاء قضاء دويل جنائي خاص ا، وقد كان أحد قضاة حمكمة نورمبورج اليت 
  .العاملية الثانية شكلت حملاكمة كبار جمرمي احلرب األملان بعد احلرب

  
   Saldanaالفقيه سالدانا ـ 2

فقد ألقى  ساهم مبحاضرته اليت ألقاها واليت يدعو فيها إىل ضرورة إنشاء قضاء دويل جنائي
وذلك مبناسبة إنشاء اجلمعية الدولية للقانون اجلنائي، يدعو  1924حماضرة بكلية احلقوق بباريس 

دائمة جيب أن يشمل املسائل اجلنائية وذلك من خالل فيها أن اختصاص حمكمة العدل الدولية ال
  .1925إنشاء حمكمة دولية جنائية، وألقى حماضرة يف أكادميية القانون الدويل بالهاي يف 

  
    Pellaالفقيه بيلال   ـ 3
عرض أفكاره حول املنازعات اليت تؤدي إىل جرمية حرب االعتداء وذلك أمام املؤمتر الذي    

، ويف املؤمتر الذي عقده االحتاد يف واشنطن سنة 1924حتاد الربملاين الدويل سنة عقده يف جنيف اال
وله أحباث ودراسات أخرى منها كتابه  ،تقدم ببحث عن جترمي تلك احلرب والعقاب عليها 1925

، وقد اختري مقررا سنة 1925الشهري يف اإلجرام اجلماعي للدول وقانون عقوبات املستقبل سنة 
هليئات مجعية القانون الدويل واإلحتاد الربملاين الدويل واجلمعية الدولية للقانون  بالنسبة 1935

اجلنائي، وبصفته هذه قام بوضع خمطط موعة عقابية دولية بغية مناقشته يف اهليئات العلمية 
  .الثالث، ومنها إقامة دائرة جنائية مبحكمة العدل الدولية الدائمة

  
  Politis الفقيه بوليتيس ـ 4

دعا إىل ضرورة إنشاء قضاء دويل جنائي من خالل تنظيم دائرة جنائية تابعة حملكمة العدل 
     .باسم االجتاهات اجلديدة للقانون الدويل 1927الدولية الدائمة، وذلك يف مؤلفه الذي أصدره سنة 

طلق ومن خالل ما عرضناه خنلص إىل أن حماكمات احلرب العاملية األوىل رغم فشلها تظل املن
  .لفكرة إنشاء قضاء دويل جنائي يف العصر احلديث

على إثر اغتيال ملك  1937وكانت ثاين حماولة إلنشاء حمكمة جنائية دولية تلك لسنة 
يف  1937 ، األمر الذي دعا إىل عقد مؤمتر دويل سنة1934يوغسالفيا ووزير خارجية فرنسا عام 

 دوليتني تم األوىل بعقوبات جرائم اإلرهاب إبرام اتفاقيتني عن أسفروجنيف، وهو ما متّ فعال 
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لكن مل حتظ أي منهما بالتنفيذ لعدم بلوغ نصاب  ،والثانية تعىن بإنشاء حمكمة جنائية دولية
وكذلك لنشوب احلرب العاملية الثانية اليت أعادت إىل الواجهة موضوع  التصديق املطلوب آنذاك

  .)1(إنشاء حمكمة جنائية دولية
  

  يناملطلب الثا
  )حمكميت نورمربج وطوكيو( حماكمات احلرب العاملية الثانية 

  

ائع واألهوال اليت وقعت منذ نشوب احلرب العاملية الثانية وأثناءها واليت يعجز ظكان للف
اعتها وبربريتها، فقد انطوت على إهدار صارخ ألبسط املبادئ والقيم ظالقلم عن وصف ف

عنيف، الذي دمر الكثري من املدن وقتل املاليني من األطفال اإلنسانية من جانب الغزو األملاين ال
ومل يقم أدىن اعتبار ألي وازع أخالقي أو قانوين لدرجة أنّ تعالت نداءات  ،والنساء والشيوخ

وأصوات احللفاء أثناء احلرب منادية ومتوعدة بضرورة حماكمة ومعاقبة كبار جمرمي احلرب من 
اءات بعقد اتفاق لندن الذي وقع عليه احللفاء األربعة الكبار يف وقد توجت هذه الند ،دول احملور

، والذي مبوجبه نشأت حمكمة عسكرية دولية يف نورمربج حملاكمة كبار جمرمي 1945أوت  08
وبعد ذلك أصدر القائد األعلى لقوات . احلرب من األملان الذين ليس جلرائمهم موقع جغرايف معني

يقضي بإنشاء حمكمة عسكرية دولية بطوكيو  1946 جانفي 9ر يف احللفاء يف الشرق األقصى قرا
  .حملاكمة كبار ارمني من اليابانيني

سنتوىل دراسة حماكمات احلرب العاملية الثانية من خالل التطرق يف فرع أول إىل اجلهود 
 ويف فرع ثان لنظام حمكميت ،الرمسية السابقة على إنشاء حمكميت نورمربج وطوكيو وطبيعتهما

  .ثالث إىل التطبيق العملي حملاكمات احلرب العاملية الثانية نورمربج وطوكيو، مثّ أخريا ويف فرع
  

  الفرع األول
  اجلهود الرمسية السابقة على إنشاء حمكميت نورمربج وطوكيو وطبيعتهما

  
إنّ جناح احللفاء يف الوصول إىل إنشاء حمكميت نورمربج وطوكيو وحماكمة كبار جمرمي 

من دول احملور، كان نتاج أعمال وجهود رمسية مضنية قام ا احللفاء أثناء  احلرب وذلك احلرب 
                                                

(1)Claude Lombois, Droit pénal international, Précis Dalloz,  France, 1971, p77. 
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إلنزال العقاب على كبار جمرمي احلرب من دول احملور، فقد صدرت عدة تصرحيات عن دول 
وعقدت مؤمترات تتوعد كبار جمرمي احلرب بالعقاب عن جرائم احلرب  ،احللفاء فرادى وجمتمعني

اإلنسانية، وهلذه التصرحيات أمهية سياسية وقانونية فقد عجلت باالجتاه حنو إنشاء  واجلرائم ضد
  . هيئة قضائية دولية تتوىل حماكمة كبار جمرمي احلرب

  :وسنعاجل فيما يلي
  .طوكيوو السابقة على إنشاء حمكميت نورمربج الرمسية اجلهود :أوال -
  .نورمربج وطوكيو يتحمكمطبيعة : ثانيا -
  

  طوكيوو  نورمربجسابقة على إنشاء حمكميتاجلهود الرمسية ال ـ أوال
  

 حىت بدأت الدعوات 1939مل تكد تنقضي سنة على بداية احلرب العاملية الثانية عام 
التصرحيات تصدر عن دول احللفاء، تعرب فيها على ضرورة معاقبة كبار جمرمي احلرب من دول و

يتضمن وجوب  1940 أكتوبر 20دن قرار بتاريخ احملور، فقد أصدرت احلكومة البولندية يف لن
 25 تاله تصرحيان صادران بتاريخ ،حماكمة مرتكيب اجلرائم الدولية اجلسيمة أمام حمكمة دولية

روزفلت رئيس الواليات املتحدة األمريكية من ومن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا  1941 أكتوبر
اقبة مرتكيب جرائم احلرب جيب أن يكون سابق، فقد جاء يف تصريح تشرشل بأن مع اتفاقدون 

الرئيس روزفلت األعمال اإلرهابية اليت  استنكرمنذ اآلن هدفا من أهداف هذه احلرب، يف حني 
الترويع الذي قام به األملان سيؤدي إىل قصاص و ختم تصرحيه بأن اإلرهابو قام ا األملان،

  . )1(رهيب
إىل  1941نوفمرب 25 وفييت بثالث مذكرات يفكما تقدم موتولوف وزير خارجية اإلحتاد الس

تعلن رغبة اإلحتاد و الروسية، مذابح األملان يف األراضيو ائعظمندويب الدول، تكشف فيها عن ف
  .)2(عن هذه اجلرائم أمام حمكمة دولية خاصة السوفييت مبحاكمة املسؤولني

بني من تسع عقد اجتماع يف قصر سان جيمس بلندن حبضور مندو 1942جانفي  12ويف 
مزقها العدوان النازي الغاشم، باإلضافة إىل تسع دول أخرى اشتركت فيه بصفة )3(دول أوروبية

                                                
  .53عبد اهللا سليمان سليمان، املرجع السابق، ص. د) 1(
  .190علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص.د) 2(
  .النرويجو رةميثلون حكومات بلجيكا، اليونان، لوكسمبورغ، هولندا، بولونيا، تشيكوسلوفاكيا، يوغسالفيا السابقة، فرنسا احل)  3(
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أصدرت الدول جمتمعة تصرحيا تؤكد فيه على ضرورة اإلسراع مبحاكمة جمرمي و ،)1(مراقب
عددت يف أعقاب ذلك التصريح تو ،احلرب األملان أمام هيئة قضائية دولية عما ارتكبوه من جرائم

وزير العدل االجنليزي و روزفلتاإلعالنات لدول احللفاء متضمنة على لسان الرئيس األمريكي 
إنزال العقاب الرادع بارمني األملان، وقد و السوفييت الرغبة يف وجوب قيام تلك احملاكمةو

اقترحت احلكومة الربيطانية على الدول املوقعة على تصريح سان جيمس باالس تشكيل جلنة 
شكلت بالفعل هذه و ،دولة 17خاصة للتحقيق يف جرائم احلرب على أن تكون مكونة من ممثلي 

مل ينضم إليها اإلحتاد السوفييت ألنه و ،"جلنة األمم للتحقيق يف جرائم احلرب" اسماللجنة حتت 
  .)2(األمر الذي عارضه احللفاء أن متثل فيها مجهورياته اخلمسة عشر النضمامه اشترط

ال يزال يقترفها و اقترفهاة احللفاء جهودهم حنو التنديد بوحشية اجلرائم اليت واصل قاد
  1943 أكتوبر 30يف  اجتماعاروسيا و إجنلتراو عقد وزراء خارجية الواليات املتحدةو األملان،

جاء فيه و ستالني،و تشرشلو صدر يف أعقابه تصريح موسكو الشهري الذي وقعه كل من روزفلت
تسليمهم إىل و جيب القبض عليهمو ،اليت ارتكبوها الفظائعالقادة األملان عن  أنه جتب حماكمة

فيها جرائمهم لتتم حماكمتهم أمام حماكمها، أما إذا تعذر حصر جرائمهم يف  ارتكبواالدول اليت 
نطاق جغرايف معني فإم حياكمون أمام حمكمة خاصة يصدر تشكيلها بقرار مشترك من احللفاء مع 

ى حماكمة كبار جمرمي احلرب يف وقت الحق، غري أن اإلحتاد السوفييت حتفظ على املبدأ التأكيد عل
قد نظرت احملكمة العسكرية السوفيتية و فورية،و األخري وأكد على ضرورة إجراء حماكمة سريعة

  .)3(حضوريةو أصدرت أحكام غيابيةو يف حماكمة عدد كبري من املتهمني
صرحيات الدولية اخلاصة مبحاكمة جمرمي احلرب األملان، فقد يعترب هذا التصريح من أهم التو

قاطعا يف حتديد املسؤولية متوجا بذلك اجلهود الدولية اليت و كان حامساو صدرعن الدول الكربى
املؤمترات الالحقة جبديد يف هذا املضمار، فقد كانت تؤكد على ما و مل تأت التصرحياتو سبقته،

ر يالطا يف القرم على شاطئ البحر األسود املنعقد يف الفترة من ففي مؤمت ،جاء يف تصريح موسكو
تأكيد عزمهم على تقدمي ) تشرشل وستالني ،روزفلت( رأعاد الثالثة الكبا 1945 فيفري 3-11

                                                
  .الواليات املتحدة األمريكية، الصني واإلحتاد السوفييت  إحتاد جنوب إفريقيا، أستراليا، كندا، اهلند، نيوزيلندا، ميثلون حكومات بريطانيا،) 1(
  .اـوما بعده 105وفتوح عبد اهللا الشاذيل، املرجع السابق، ص.  58و 57حسنني إبراهيم عبيد، املرجع السابق، ص . د )2(
 2003ة األوىل، عالطب ،هيمنة القانون أم قانون اهليمنة، بيت احلكمة، بغداد: ضاري خليل حممود وباسيل يوسف، احملكمة اجلنائية الدولية. د )3(

  . 33و 32ص
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تقدمت أثناءه احلكومة األمريكية مبذكرة رمسية بشأن حتديد مسؤولية و جمرمي احلرب للمحاكمة
  .     )1(كبار جمرمي احلرب

اإلحتاد السوفييت  ،بني وفود ميثلون فرنسا فرانسيسكوانعقد مؤمتر سان  1945 أفريل 30 ويف
املتحدة طرحت أمريكا  األمم الذي تقرر فيه إنشاء منظمةو الواليات املتحدة األمريكية،و إجنلترا،

  .)2(خالله فكرة إنشاء حمكمة عسكرية حملاكمة كبار جمرمي احلرب األوروبيني
حيث أعاد الثالثة  1945أوت  12 - جويلية  17ر يف مؤمتر بوتسدام املنعقد يف وقد تكرر األم

يف تلك األثناء كان قد و ةتطبيق عدالة سريعو الكبار موقفهم بضرورة حماكمة جمرمي احلرب
 فرنساو إجنلتراو مندوبون عن الواليات املتحدة األمريكية 1945 جوان 26يف مدينة لندن يف  اجتمع

قد و ،1943 أكتوبر 30عليه يف تصريح موسكو يف  االتفاقفييت للتشاور فيما مت اإلحتاد السوو
عرض مندوب الواليات املتحدة األمريكية القاضي و تقدمت وفود هذه الدول مبشاريع خمتلفة

مشروع آخر يتضمن األفعال اليت و مشروع اتفاق دويل إلقامة حمكمة دولية، )3(روبرت جاكسون
اتمعون فيما بينهم حول حماكمة كبار جمرمي  اختلفقد و ب عليها،تعد جرائم دولية معاق

بإصدار قرار مشترك يقضي بأن  االكتفاءو فكان البعض يرى عدم اللجوء إىل حماكمتهم  احلرب
 مارس 13جمرمي احلرب الكبار خارجون عن القانون كما حصل بالنسبة لنابليون يف مؤمتر فينا يف 

 انتهتبعد مناقشات عسرية و .خذ العدالة جمراهاأاكمتهم حىت ترأى البعض اآلخر حمو 1815
اليت أنشأت حمكمة عسكرية دولية ، 1945 تأو 8 بعقد اتفاقية لندن الشهرية بتاريخ االجتماعات

   .)4(حملاكمة كبار جمرمي احلرب األملان الذين ليس جلرائمهم موقع جغرايف معني
لندن على أن تنشأ حمكمة  اتفاقدة األوىل من وأنشأت بالفعل حمكمة نورمربج إذ نصت املا

أملانيا حملاكمة كبار جمرمي احلرب الذين ليس  علىعسكرية دولية بعد استشارة جملس الرقابة 
جلرائمهم موقع جغرايف معني، سواء بصفتهم الفردية أو بصفتهم أعضاء يف منظمات أو هيئات أو 

 على أن إنشاء تلك احملكمة االتفاقن هذا اتني الصفتني معا، كما نصت املادة الثانية م
اليت و اليت تعترب جزء ال يتجزأ منه،و وظائفها تنص عليها الالئحة امللحقة باالتفاقو اختصاصهاو

                                                
  .101و 100سعيد عبد اللطيف حسن، املرجع السابق، ص . د) 1(
  .124و 123، املرجع السابق، صمحيد السعدي. د) 2(
  .وبرت جاكسون أحد قضاة احملكمة العليا للواليات املتحدة األمريكية، ومثل بالده يف حماكمات نورمربج باعتباره نائب عامكان ر) 3(
  .196و 195علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص .د) 4(
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بتاريخ  10مث أصدر احللفاء بعد ذلك قانون جملس الرقابة رقم . أطلق عليها الئحة حمكمة نورمربج
  .)1(خرين الذين ال ميكن تقدميهم حملكمة نورمربجحملاكمة جمرمي احلرب اآل 1945 ديسمرب 20

بذلك و احلرب جمرموعليه تعترب حمكمة نورمربج أول حمكمة جنائية دولية حياكم أمامها و
اتمع الدويل و اجلمعيات العلميةو حتقق يف التطبيق العملي احللم الذي طاملا راود خميلة الفقهاء

  .بأسره
  رئيس حكومة الصني و ع رئيس الواليات املتحدةكان إلنشاء حمكمة طوكيو أن اجتم

 26وقعوا تصرحيا يف بوتسدام بتاريخ و ،)إليهم اإلحتاد السوفييت انضممث (رئيس وزراء بريطانيا و
موسكو الصادر يف الذي كان يرمي إىل حتقيق نفس األهداف اليت حددها تصريح و ،1945 جويلية

مما جاء يف تصريح بوتسدام و مي احلرب من األملاناخلاص مبحاكمة كبار جمرو ،1943 أكتوبر 30
  . )2(أن عدالة صارمة ستتبع مع مجيع جمرمي احلرب

ذلك على إثر إلقاء و ،1945 سبتمرب 2توقيع وثيقة التسليم يف و اليابان استسالموعند 
1945 أوت 9يف  ازاكيكناو 1945 أوت 6القنبلتني الذريتني على هريوشيما يف 

خضوعها و ،)3(
عقد  1945 ديسمرب 26إىل  16 يف الفترة منو طة القيادة العليا اليت أنشأا القوات املتحالفة،لسل

جاء يف اإلعالن الصادر عن و روسيا،ومؤمتر يف موسكو بني وزراء خارجية الواليات املتحدة 
رقابة يف الو االحتاللو املؤمتر أن القيادة العليا قد أصدرت األوامر املتضمنة تنفيذ شروط التسليم

  .)4(اليابان

                                                
خبصوص حماكمة  10بسن قانون جملس الرقابة رقم غري املشروط ، فقد قام احللفاء  استسالمهامارس احللفاء سلطة مطلقة على أملانيا مبوجب  )1(

اطق جمرمي احلرب األملان اآلخرين الذين ال ميكن تقدميهم حملكمة نورمربج، وأقيمت بناء على هذا القانون عدة حماكم عسكرية لتطبقه يف املن
أقيمت عدة حماكم يف عدة بلدان أوروبية حملاكمة جمرمي اليت تسيطر عليها القوات األمريكية واإلجنليزية والفرنسية، أما خارج أملانيا نفسها فقد 

احلرب األملان على جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم ضد السالم، ونشري بذلك إىل احملاكم اليت أنشأت يف بلجيكا واليونان 
م اليت أقيمت يف الدول األوروبية أو تلك اليت أنشأها وهولندا وبولندا وروسيا ويوغسالفيا سابقا والنرويج وتشيكوسلوفاكيا، وتعد هذه احملاك

  .احللفاء داخل أملانيا مبثابة حماكم وطنية وليست حماكم دولية
  .260، صالسابق  علي عبد القادر القهوجي، املرجع.د) 2(
ض اإلصابات الذرية، فقد بلغ عدد قتلى ال تزال هاتان املدينتان رغم مرور فترة طويلة على هذه احلادثة تكتشفان مشوهني تظهر عليهم أعرا) 3(

ألف قتيل وعددا ضخما من اجلرحى، وفوق هذه املصائب فإن  40ألف جريح، كما بلغ عدد قتلى نكازاكي  75ألف و 80هريوشيما 
  .احللفاء هم الذين حاكموا األملان واليابانيني الرتكام أعمال وحشية ضد املدنيني فما أعجب منطق النصر

 العدالة اجلنائية الدولية ودورها يف محاية حقوق اإلنسان، دار هومة وسكاكين باية،. 67اهللا سليمان سليمان، املرجع السابق، صعبد . د )4(
  .49، ص 2003اجلزائر، الطبعة األوىل، 
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بصفته القائد األعلى لقوات احللفاء ) األمريكي(أعلن اجلنرال ماك آرثر  1946 جانفي 19ويف 
 إنشاء حمكمة عسكرية دولية للشرق األقصى )1(نيابة عن جلنة الشرق األقصىو يف الشرق األقصى

سكرية الدولية يف مل تكن هذه احملكمة وليدة معاهدة كما هو احلال بالنسبة للمحكمة العو
 االعتباراتإمنا كانت وليدة قرار من القائد األمريكي ماك آرثر نفسه بتأثري العديد من و نورمربج،

السياسية ذات الصلة باملوضوع، منها قلق الواليات املتحدة من مطامع اإلحتاد السوفييت يف الشرق 
ع أي تأثري لإلحتاد السوفييت على خاصة اليابان، فضال عن رغبة الواليات املتحدة يف منو األقصى

كما أن الواليات املتحدة كانت معنية بسياسات اليابان املستقبلية عقب احلرب  ،إجراءات احملاكمة
  . )2(العاملية الثانية

هامة إىل جانب حمكمة و وعلى هذا األساس نشأت حمكمة طوكيو اليت تعد سابقة ناجحة
  .القضاء الدويل اجلنائي على وجه اخلصوصو ينورمربج يف جمال القانون الدويل اجلنائ

  
  طوكيوو طبيعة حمكميت نورمربج ـثانيا 

  
الثانية من اتفاق لندن وكذلك املادة األوىل من الالئحة امللحقة و لقد وصفت املادة األوىل

نصت و احملكمة املنشأة بأا حمكمة عسكرية دولية، )الئحة حمكمة نورمربج( املذكور باالتفاق
لعل السبب يف و األوىل من الئحة حمكمة طوكيو بأا هي األخرى حمكمة عسكرية دولية، املادة

                                                
للحلفاء األربعة الكبار  متت املوافقة على تشكيل جلنة الشرق األقصى املكونة من إحدى عشرة دولة مع منح حق الفيتو 1945يف ديسمرب  )1(

اسات تشرف على السي ، وكانت هذه اللجنة كيانا سياسيا وليس جهة حتقيق)الواليات املتحدة، بريطانيا، الصني، اإلحتاد السوفييت(
مات، وأثناء صياغة حتاللية اخلاصة باليابان، وقد لعبت هذه اللجنة دورا هاما يف توفري مظلة سياسية للحلفاء أثناء سري احملاكواملمارسات اال

  .وتنفيذ العقوبات حبقهم واإلفراج عنهم العديد من السياسات املتصلة مبجرمي احلرب املشتبه فيهم
  :لتفصيل أكثر أنظر

Hervé Ascensio,  Emmanuel  Decaux  et  Alain  Pellet,  Droit  pénal  international,  Edition  
A-Pedone, Paris, 2000, P 645.ss. 

القائد األعلى لقوات احللفاء الذي  Douglas Macartherآلت كل املسائل اليت تتعلق باحتالل اليابان للجنرال دوجالس ماك آرثر  )2(
 كانت آراؤه ووجهات نظره هي احملرك لكافة مظاهر العدالة يف الشرق األقصى، وجدير بالذكر أن آرثر كان من أشد املعارضني إلنشاء اللجنة

إلحتاد السوفييت حق الفيتو على املمارسات والسياسات اليت تتعلق باحتالل اليابان، وقام اجلنرال آرثر بإنشاء جلان أمريكية حملاكمة ألا أعطت ل
العسكريني اليابانيني يف الفلبني ومناطق أخرى على مسرح األحداث العسكرية بالشرق األقصى، وذلك مبقتضى سلطته كقائد قوات احللفاء يف 

القبض " بشأن  1946، ومبوجب تفويض الفقرة األوىل من املادة السادسة من القرار الذي أصدرته جلنة الشرق األقصى يف أفريل اليابان
يقوم بإنشاء  اجلنرال دوجالس ماك آرثر أن ومبقتضى ذلك أصبح من حق"واحملاكمة وتنفيذ العقوبات على جمرمي احلرب يف الشرق األقصى 

  .ت قيادته للتحقيق يف جرائم احلرب ومجع ومتحيص األدلة، وعمل الترتيبات للقبض على ارمني املشتبه فيهمإدارة أو وكالة تعمل حت
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دول احللفاء الصفة العسكرية للمحكمتني هو درء أو تفادي أي نزاع قد ينشأ حول  اختيار
احملاكم العسكرية ال يتقيد جبرائم  اختصاصإذا ما كانت ذات صفة قضائية، ذلك أن  اختصاصها

اق جغرايف حمدد، فهو ميتد ليغطي اجلرائم اليت ختتص بنظرها احملاكم العادية، ذلك ال بنطو معينة
كما أشار إىل ذلك اللورد سيمون الذي كان وزير عدل  - نه من الثابت يف القانون الدويلأل

أن قوانني احلرب تسمح للقائد احملارب أن حياكم بواسطة حمكمة  - من كبار مشرعيهاو بريطانيا
دون و إحدى جرائم احلرب أيا كان املكان الذي وقعت فيه اجلرمية ارتكابهن يثبت عسكرية كل م

الواقع أنه مل يكن ممكنا أو مالئما للحلفاء أن خيتاروا أنظمة أخرى حملاكمة و .التقيد مببدأ اإلقليمية
لة كبار ارمني، كإحالتهم مثال إىل حماكم احللفاء الوطنية لكي تطبق القانون الوطين لكل دو

  :)1(ذلكوجرائمهم على أراضيها  ارتكبواحليفة 
  . اعات وحشية غري حمددة مبكان جغرايف معني تتجه إىل بالد عديدةظرتكب من فاخلطورة ما  -1
عدم وجود قانون حمدد ميكن تطبيقه على هؤالء املتهمني، ألن اجلرائم املنسوبة إليهم غري  -2

إىل  البشرية تتوقفضال عن االعتبار الذي ساد أن منصوص عليها يف القوانني الوطنية للدول، 
 .والدة نظام جنائي دويل جديد

السرعة إذ ميكن اجلمع بني احملاكمة العادلة اليت و اللجوء إىل حمكمة عسكرية حيقق العدالة - 3
دون الوقوع يف  اختاذهاسرعة اإلجراءات اليت ميكن و يستطيع املتهم فيها أن يدافع عن نفسه،

  .اإلجراءات املتبعة أمام القضاء العادي اليت تسمح بإطالة أمد هذه اإلجراءات  تعقيدات
حيث فرضتها  Ad hocأن حمكمة نورمربج ذات مهمة خاصة  )2("دوفابر"يرى األستاذ و

هي حمكمة استثنائية مل و قانوا األساسي مؤقت وضع من أجل حادثة معينة بذاا،و ظروف معينة
  .)3(بالتايل ليس هلا صفة القضاء الدائمو جلرائم اليت تنظرها،تكن قائمة قبل وقوع ا

  

  الفرع الثاين
  نورمربج وطوكيو حمكميتنظامي 

  

بسبب التقارب بني نظامي حمكميت نورمربج وطوكيو وعدم االختالف اجلوهري بينهما من 
                                                

  .107و 106 صسعيد عبد اللطيف حسن، املرجع السابق، . د)1(
  .األستاذ دوفابر قاضي فرنسي مبحكمة نورمربج) 2(
  .154، ص1978لكويت، الكويت، الطبعة األوىل، اإلجرام الدويل، مطبوعات جامعة اعبد الوهاب حومد، . د) 3(
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كل من حيث االختصاص وسري احملاكمة ومن حيث املبادئ اليت قامت عليها، فضلنا دراسة نظام 
  .احملكمتني املتضمن أجهزة احملكمة واختصاصها، وإجراءات احملاكمة أمامها يف فرع واحد

نصت على نظام حمكمة نورمربج الالئحة امللحقة باتفاق لندن واليت أطلق عليها الئحة 
حمكمة نورمربج، وكذلك القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت وضعتها احملكمة نفسها بعد تشكيلها 

  .من الالئحة 13ا إىل املادة استناد
  : وتضمنت الئحة حمكمة نورمربج ثالثني مادة موزعة على سبعة أقسام كاآليت

  ).5إىل  1املواد من (تشكيل احملكمة : القسم األول -
 ). 13 إىل 6املواد من ( اص احملكمة وبعض املبادئ العامةاختص: القسم الثاين -
 ).15إىل  14املواد من (ة كبار جمرمي احلرب تحقيق ومالحقجلنة ال: القسم الثالث -
 ). 16(ضمانات حماكمة عادلة للمتهمني : القسم الرابع -
 ).25إىل  17املواد من (سلطات احملكمة وإدارة احملاكمة : القسم اخلامس -
  ).29إىل  26املواد من (احلكم والعقوبة : القسم السادس -
  ).30املادة (املصاريف : القسم السابع -

ماّ بالنسبة حملكمة طوكيو فقد نص على نظام هذه احملكمة الالئحة املنظمة هلا الصادرة عن أ
القائد العام لقوات احللفاء يف الشرق األقصى، وكذلك القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت وضعتها 

  .من الالئحة 07احملكمة نفسها بعد تشكيلها استنادا إىل املادة 
  : سبعة عشر مادة موزعة على مخسة أقسام كاآليت وتضمنت الئحة حمكمة طوكيو

  ).4إىل  1املواد من (تشكيل احملكمة  :القسم األول -
 ). 8إىل  5املواد من (ص احملكمة وبعض املبادئ العامة اختصا: القسم الثاين -
 ).10إىل  9املواد من (ضمانات حماكمة عادلة للمتهمني  :القسم الثالث -
 ).15إىل  11املواد من (احملكمة وإدارة احملاكمة  سلطات :القسم الرابع -
  ).17إىل  16املواد من (احلكم والعقوبة : القسم اخلامس -
  

  أجهزة احملكمة ـأوال 
  

  .هيئة اإلدعاء العام والتحقيق، واهليئة اإلداريةل هذه األجهزة هيئة احملكمة، وتشم
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  :هيئة احملكمة ـ 1
منهم  ثانية من نظامها األساسي من أربعة قضاة لكلتتشكل حمكمة نورمربج طبقا للمادة ال

نائب، تقوم كل دولة من الدول املوقعة على اتفاق لندن بتعيني عضو أصلي ونائبا له من مواطنيها 
احملكمة كان يقوم على  وعليه فإن تشكيل ،ليحل حمله حال تعذر حضوره ألي سبب من األسباب

، واقتصر تشكيل احملكمة على قضاة ميثلون الدول )1(اءقاعدة التساوي يف التمثيل بني دول احللف
األربعة املنتصرة فقط يف احلرب، واستبعدت فكرة إضافة قضاة من دول احللفاء الصغرى أو قضاة 

يت أنشأت حملاكمة أملان أو حياديني، وهذا ما جيعلها تتماثل من حيث التشكيل مع احملكمة الدولية ال
  .)2(عاملية األوىلبعد احلرب ال" غليوم الثاين"

نصت املادة الثالثة على أنه ال جيوز رد  ولتفادي إطالة أمد اإلجراءات وعرقلة سري احملاكمة
وحيق لكل دولة  ،احملكمة أو القضاة أو نوام سواء من قبل النيابة العامة أو املتهمني أو حماميهم

ية أو غريها، ولكن ال جيوز موقعة أن تستبدل القاضي الذي عينته أو النائب بغريه ألسباب صح
استبدال أحد بغريه أثناء الدعوى ألن حلول القاضي النائب حمل القاضي األصلي يف نفس الدعوى 

  .)3(خيالف مبدأ شفهية احملاكمة الذي يقتضي أن يباشر القاضي الدعوى مجيع اإلجراءات بنفسه
سا يقوم بأعباء مهمته وقبل افتتاح كل دعوى يتفق أعضاء احملكمة على تعيني أحدهم رئي

طوال املدة اليت تستغرقها الدعوى بكاملها، إال إذا قرر األعضاء خالف ذلك بأغلبية ثالثة أعضاء 
ويتناوب األعضاء يف الرئاسة يف الدعاوى التالية ومع ذلك فإذا عقدت احملكمة جلساا يف بلد 

  . )4(إحدى الدول املوقعة فإن الرئاسة تكون ملمثلها
أما  ،كمة قراراا بأغلبية األصوات فإذا تساوت رجح اجلانب الذي منه الرئيساحمل وتتخذ

وملا كانت دعوى نورمربج . األحكام والعقوبات فال تصدر إالّ  بأكثرية ثالث أصوات على األقل

                                                
  : القضاة األربعة األصليني للمحكمة الذين مثلوا دول احللفاء هم) 1(

الفقيه  الروسي  ،Donnedieu de Vabres، الفقيه الفرنسي دونديودي فابر Francis Biddleالقاضي األمريكي فرانسيس بيدل    
الذي انتخب رئيسا للمحكمة احتراما لشخصه   Lord Laurenceليزي اللورد لورانس ، والقاضي اإلنكNikitchenkoنيكيتشنكو 

  .وتكرميا للقضاء الربيطاين
 اقتصار تشكيل احملكمة على قضاة ميثلون دول احللفاء والعظمى منها فقط، جعل من هذه احملكمة مقاضاة املنتصر للمنهزم، وهو ما يعين أنّ) 2(

  .واحلكم، وهو ما يتعارض مع صفة احلياد اليت جيب أن تتمتع ا أي حمكمة املنتصر جيمع بني صفيت اخلصم
  .109و 108ص عبد اللطيف حسن، املرجع السابق، سعيد . د )3(

  .من النظام األساسي حملكمة نورمربج 4راجع املادة  )4(
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رئيسا حملكمة  Lord Laurenceدعوى واحدة فقد انتخب القاضي الربيطاين اللورد لورانس 
  .)1(استمرت رئاسته خالل مجيع اجللساتو خصه وتكرميا للقضاء الربيطاين،نورمربج احتراما لش

إنشاء حماكم أخرى يكون  حسب عدد القضاياو حالة الضرورة وقد أجاز نظام احملكمة يف 
ولكن مل تنشأ إالّ ). 5 املادة( تشكيلها واختصاصها وإجراءاا متماثلة وختضع ألحكام النظام

نصت على أنّ املقر الدائم للمحكمة هو مدينة  22رغم أن املادة حمكمة واحدة يف نورمربج، 
برلني، ويتم يف هذه املدينة االجتماع األول ألعضاء احملكمة وممثلي النيابة العامة يف وقت حيدده 

  .)2(جملس الرقابة على أملانيا، وجترى احملاكمة األوىل يف مدينة نورمربج
الثانية من نظامها األساسي تتكون احملكمة من  أما بالنسبة حملكمة طوكيو فحسب املادة

ئد خيتارهم القا أعضاء يتراوح عددهم من ستة أعضاء على األقل وأحد عشر عضوا على األكثر
على قائمة أمساء تقدمها إليه الدول املوقعة على وثيقة التسليم ويالحظ  األعلى للقوات املتحالفة بناء

  ئحة حمكمة نورمربجطريقة اختيارهم عن األعضاء يف الهنا اختالف عدد أعضاء تلك احملكمة و
منهم عشرة حاربت  ميثلون إحدى عشر دولة )3(هذه احملكمة من أحد عشر قاضياوقد تألفت 
  أستراليا، الصني ،اإلحتاد السوفييت، بريطانيا، فرنسا، الواليات املتحدة األمريكية: اليابان وهي

  .)4(لبني وواحدة حمايدة هي اهلندالف ،كندا، زيال ندا اجلديدة،هولندا
وتنص الفقرة األوىل من املادة الثالثة على أنّ القائد األعلى للقوات املتحالفة هو الذي يتوىل 

  .)5(تعيني أحدهم رئيسا على عكس ما كان متبعا يف حمكمة نورمربج حيث كان الرئيس ينتخب
، وتصدر األحكام والقرارات وال تنعقد احملكمة رمسيا إال حبضور ستة أعضاء على األقل

  .)6(باألغلبية املطلقة ألعضاء احملكمة احلاضرين
                                                

  . 157عبد الوهاب حومد، املرجع السابق، ص . د )1(
  .158ع ، ص عبد الوهاب حومد، نفس املرج. د) 2(
 الصني  ،)Delphin Jeranilla(الفلبني  ،)J. Higgins(أ . م . ، الوHenri Bernard(فرنسا:  القضاة يف حمكمة طوكيو هم )  3(

Ju Ao Mei)( ، كنداE.StuartMac.D)(زيالندا اجلديدة ،Northeroft)  Erima Harvey(،  
  ،) (Bernard Victor A. Roling، هولندا ) (Lord Patrickبريطانيا العظمى   ،)M.Pal Radhabinod(اهلند      
  .)William. F.Webb(، أستراليـا ) I.M zaryanov (االحتاد السوفييت      

(4  ) Jean- Paul Bazelaire et Thierry Cretin, La justice pénale internationale: Son évolution, son 
avenir de Nuremberg à La Haye, Presses universitaires de France, Paris, 1ère édition, 2000, 
P28. 

  .رئيسا للمحكمة من بني قضاا William Webbعني القاضي األسترايل  )5(
  .من النظام األساسي حملكمة طوكيـو 1/ 4راجع املادة )6(
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 تتكلم الئحة طوكيو عن رد القضاة وكيفية استبداهلم يف حالة شغور مناصبهم كما ورد ملو
يف الئحة نورمربج، واكتفت بالنص يف املادة السابعة على أن احملكمة ميكنها وضع قواعد إجرائية 

  .كام األساسية لالئحةتتالءم مع األح
  

   :هيئة االدعاء العام والتحقيق ـ 2
من الئحة حمكمة نورمربج على إنشاء جلنة للتحقيق واملالحقة تتكون من  14نصت املادة 

ممثل لكل دولة من الدول األربعة، ذلك بأن تعني كل  دولة من هذه الدول ممثال للنيابة العامة 
فد يعاونه يف مباشرة املالحقة ومجع األدلة ضد كبار جمرمي ونائبا أو أكثر له، باإلضافة إىل و

من الالئحة وهذه  29 ،15 14: احلرب، ويشكل ممثلو النيابة العامة جلنة حددت اختصاصاا املواد 
  .أثناء احملاكمة أو بعد احملاكمة ات قد تكون قبل احملاكمة أواالختصاص

  :بل احملاكمةاختصاص جلنة االدعاء ق ـأ 
  : من الئحة حمكمة نورمربج اختصاص هذه اللجنة فيما يلي 14ملادة حددت ا

إقرار خطة لتوزيع العمل بني ممثلي النيابة العامة، حبيث يتحدد لكل ممثل للنيابة العامة ونائبه أو  -
  .نوابه وهيئة املوظفني اليت تعاونه اختصاص حمدد يف إطار خطة عامة لعمل جلنة اإلدعاء

 .جمرمي احلرب الذين جتب إحالتهم أمام احملكمة العسكرية الدوليةوحتديد كبار  حصر -
 .التصديق على ورقة االام والوثائق امللحقة ا -
إحالة ورقة االام إىل احملكمة مع املستندات املتصلة ا وطلب إجراءات احملاكمة بشأا حىت  -

  .تضع احملكمة يدها على الدعوى
من الالئحة وتقدميه  13ات اليت تتبعها احملكمة تنفيذا للمادة وضع مشروع بقواعد اإلجراء -

 .للمحكمة للموافقة عليه مع تعديله أو دون تعديله أو رفضه
وجيب على هذه اللجنة أن تتخذ قراراا بشأن املسائل املذكورة أعاله بالتصويت عليها  -

ند الضرورة فإذا تساوت وإقرارها باألغلبية، وعليها أن تعني رئيسا هلا بطريق التناوب ع
األصوات بشأن إحالة متهم على احملكمة، أو اجلرائم املنسوبة إليه فإنه يؤخذ باقتراح النيابة 

  .العامة اليت طلبت إحالة هذا املتهم إىل احملكمة وقدمت التهم ضده
  .)15/1املادة( البحث والتحري عن األدلة الضرورية ومجعها وفحصها وتقدميها قبل احملاكمة -
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   :أثناء احملاكمة اختصاص جلنة االدعاء ـب 
من الالئحة واليت جاء فيها أن أعضاء النيابة العامة  15حددت هذه االختصاصات املادة 

 : يقومون بالوظائف التالية
 .حملاكمةاوتقدميها أثناء البحث والتحري عن األدلة الضرورية ومجعها وفحصها  -
با متهيديا أوليا، وكذلك مساع الشهود الذين يكون مساعهم القيام باستجواب املتهمني استجوا -

 .ضروريا بصفة متهيدية أو أولية
 .متثيل النيابة العامة أثناء احملاكمات، وممارسة وظيفة االدعاء العام أمام احملاكم -
تعيني ممثلني للقيام باألعمال اليت ميكن أن تسند إليهم، وبصفة خاصة تعيني من يقوم بوظيفة  -
 .دعاء العاماال
وال جيوز  ،القيام بكل عمل يبدو هلم ضروريا بالتهيئة وإعداد الدعوى ومتابعتها أثناء سريها -

سحب أي شاهد أو متهم حتتجزه إحدى الدول املوقعة من حراستها دون موافقتها ويالحظ على 
  .هذا القيد أنه قد يؤثر بل قد يعرقل أداء جلنة التحقيق واإلدعاء لوظيفتها

من الالئحة يف فقرا األوىل على أن يتوىل مهمة االام يف كل دعوى  23تنص املادة و        
واحد أو أكثر من ممثلي النيابة العامة، وحيق لكل واحد من هؤالء القيام بأعباء مهمته بذاته أو 

  .بتكليف أي شخص آخر يفوضه يف ذلك
  

    :احملاكمةاختصاص جلنة االدعاء بعد  ـج 
  : من الالئحة بقوهلا 29هذا االختصاص املادة  نصت على 

إذا اكتشف جملس الرقابة على أملانيا بعد إدانة أحد املتهمني واحلكم عليه أدلة ... يف حالة اإلدانة"
جديدة يرى أنه من شأا أن تشكل مة جديدة ضد هذا املتهم، فإنه يرسلها إىل اللجنة املنصوص 

لكي تتخذ اإلجراءات اليت تراها الزمة يف مصلحة  ـاإلدعاء والتحقيق أي جلنة  ـ 14عليها يف املادة 
  .)1(العدالة

                                                
ج فيه النيابات األربع  املتعددة اليت متثل كل دولة وكل نيابة يندم كمة نورمربج هي جهاز واحد متكاملإن النيابة العامة اليت أنشأا الئحة حم) 1(

وال تعترب النيابة العامة جزء متمما للمحكمة وإمنا طرف مستقل عن أطراف الدعوى شأا يف ذلك شأن املتهمني، وهذا  ،متثل هيئة النيابة كلها
م األجنلوساكسونية، والتحقيق الذي تقوم به النيابة العامة يف هذه احملكمة النظام للنيابة العامة مستوحى من النظام االامي الذي تأخذ به النظ

دي ميكنها من ليس حتقيقا ابتدائيا الذي يتواله قاضي التحقيق يف اجلزائر وسوريا، أو النيابة العامة يف  مصر والكويت وإمنا هو حتقيق أويل أو متهي
  .  ام إىل احملكمةحتديد املتهمني وجرائمهم وإحالتهم مبقتضى ورقة اال
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فقد نصت املادة الثامنة من نظامها األساسي  ئة اإلدعاء العام يف حمكمة طوكيوأما عن هي
مباشرة الدعوى و على أن يعني القائد األعلى للقوات املتحالفة نائبا عاما تعهد إليه أعمال املالحقة 

لكل دولة من الدول اليت كانت يف حرب و جمرمي احلرب الذين ختتص احملكمة مبحاكمتهم،ضد 
 Joseph كيمانقد عني القائد األعلى جوزيف و ،مع اليابان أن تعني عضوا لدى النائب العام

Keeman    يساعده أحد عشر وكيال و لدى احملكمة) ممثل الواليات املتحدة األمريكية( نائبا عاما
  .)1(الدول األعضاء يف احملكمة ميثلون

  
  :اهليئة اإلدارية ـ 3

قواعد  أشارت إىل هذه اهليئة القاعدة الثامنة اليت وضعتها جلنة املدعني واليت عرضتها ضمن
وتضم هذه اهليئة  ،من الالئحة 13اإلجراءات األخرى على احملكمة للموافقة عليها طبقا للمادة 

يعاونه أربعة أمناء لكل منهم و مة ويشرف على ديواا،األمني العام للمحكمة تعينه احملك
  حجاب احملكمة، مساعدون، أمناء سر القضاة، مراقب عام للمحكمة، كتاب حماضر احملكمة

املوظفون املكلفون بالترمجة الفورية، املوظفون املكلفون بتسجيل املرافعات على أسطوانات 
وحتفظ مجيع الوثائق  ،والصحافة وآخر للزياراتكما متّ تعيني مكتب لإلعالم ، ومسجالت أفالم

  .)2(اليت تتقدم ا النيابة العامة أو املتهمون يف ديوان احملكمة
فقد نصت الفقرة الثانية من املادة الثالثة من نظامها على أن  أما بالنسبة حملكمة طوكيو

وعدة أمناء وموظفني تتشكل هذه اهليئة من أمني عام يعينه القائد األعلى للقوات املتحالفة، 
ال مجيع الوثائق ومترمجني، ويتوىل األمني العام تنظيم وإدارة أعمال ديوان احملكمة مبا فيها استقب

  .املرسلة للمحكمة
  

  اختصاص احملكمة ـثانيا 
  

من الالئحة املنظمة هلا، ومنيز يف  13إىل  6جاء اختصاص حمكمة نورمربج حمددا يف املواد من 
  .الختصاص النوعي واالختصاص الشخصي للمحكمةهذا الصدد بني ا

                                                
(1)  Jean -Paul Bazelaire et Thierry Cretin, Op.Cit, P28. 

  .161وعبد الوهاب حومد، املرجع السابق، ص . 339محيد السعدي، املرجع السابق، ص . د )2(
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  :االختصاص النوعي ـ 1
  : ختتص حمكمة نورمربج بنظر اجلنايات اليت حددا املادة السادسة وهي

    Les Crimes Contre La Paixاجلنايات ضد السالم ـأ 
الفة أو حتضري أو إثارة أو إدارة أو متابعة حرب اعتداء، أو حرب خم ريوتضم أي تدب      

الدول وكذلك التأكيدات املقدمة من و والضمانات، أو املواثيق الدولية، االتفاقياتللمعاهدات أو 
  .)1(املسامهة يف خطة عامة أو مؤامرة بقصد ارتكاب األفعال املذكورة

    Les Crimes De Guerreجنايات احلرب ـب 
القتل : ال ال احلصروهي خمالفة قوانني وعادات وأعراف احلرب، وتشمل على سبيل املث

العمد، سوء معاملة السكان املدنيني وإكراههم على العمل اإلجباري داخل اإلقليم احملتل أو 
ب   خارجه، قتل أو سوء معاملة أسرى احلرب أو األشخاص املوجودين بالبحر، قتل الرهائن

ات العسكرية ال األموال العامة واخلاصة، ختريب املدن والقرى أو اجتياحها إذا كانت الضرور
  .)2(تقتضي ذلك

                                                
" أم اجلرائم الدولية " وقد وصفت بأاضد السالم أهم وأخطر اجلرائم الدولية وذلك خلطورة املصلحة اليت تصيبها بالضرر،  تتعترب اجلنايا )1(

حمور هذه اجلرائم وهو الفعل الذي تلجأ مبقتضاه دولة إىل استخدام  agressionوجاء النص عليها يف مقدمة اجلرائم الدولية، ويعد العدوان 
ب مشروعة طبقا للعرف الدويل وحق كانت احلر 19قواا املسلحة ضد دولة أخرى، ولتجرمي احلرب العدوانية أصل تارخيي بعيد فقبل القرن 

بدأت الدول تعارض فكرة مشروعية احلرب بسبب الدمار الذي خلفته احلروب، وقد  19ومع بداية القرن  ،ثابت للدولة وأحد مظاهر سيادا
اء أمثال جروتسيوس ضد نابليون إلثارته احلرب، وشجع ذلك آراء بعض الفقه 1815مارس13عربت الدول عن ذلك يف مؤمتر فينا املنعقد يف 

ما خلفته من وفاتل وفيوتوريا وسواريز وبلال، الذين ميزوا بني احلرب املشروعة أو العادلة واحلرب غري العادلة  وباندالع احلرب العاملية األوىل و
االعتداء، ومن وقتها توالت دمار وخراب مشل معظم دول العامل تقرر يف معاهدة فرساي حماكمة غليوم الثاين باعتباره مسؤوال عن جرمية حرب 

 أما بعد احلرب. والتصرحيات على اعتبار حرب االعتداء جرمية دولية وعمل غري مشروع دون النص على جزاء جنائي هلا تاملعاهدات واالتفاقيا
طوكيو، ومل يعرف نظام حمكمة من الئحة حمكمة  5من الئحة حمكمة نورمربج واملادة  6العاملية الثانية فقد جرم العدوان وألول مرة يف املادة 

نورمربج جرمية حرب االعتداء، إذ اعترب القاضي روبرت جاكسون عند افتتاحه االام يف حماكمة نورمربج أنّ نقطة الضعف فيها هو عدم 
  .احتواءها على تعريف حرب االعتداء

فلما كانت احلرب مشروعة يف املاضي طبقا للعرف الدويل كانت  تعد جرائم احلرب أقدم اجلرائم الدولية اليت حاول اتمع الدويل حتديدها، )2(
 املخالفات اليت تقع أثناءها مسموحا ا هي األخرى النتزاع النصر ولو باستعمال وسائل بربرية ووحشية، ولكن اآلثار اخلطـرية و املـدمرة  

القانون الدويل إىل املناداة باحلد من غلواء احلروب وتقييدها  واالنتهاكات الفظيعة اليت كانت ترتكب أثناءها دفعت بالفالسفة والكتاب وفقهاء
عليها جرمية حرب يعاقب مرتكبها نذكر  جبقواعد حمددة كانت مبثابة قيود تفرض على احملاربني، مث قننتها فيما بعد معاهدات دولية تعتربا خلرو

اليت  1907وعام  1899رب الربية واتفاقيات الهاي لعام بشان حتسني حالة جرحى ومرضى و أسرى احل 1864اتفاقية جنيف لعام : منها
فعال تعترب  32تولت تنظيم قواعد احلياد واحلرب، وقد قدمت جلنة املسؤوليات اليت تشكلت بعد احلرب العاملية األوىل تقريرا يتضمن تسمية لـ 

  .                     م تعريفـائم احلرب أسهل اجلرائـجرائم حرب،  وعليه كـان تعريف نظـام حمكمة نورمربج جلرا
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    Les Crimes Contre L'humanité اجلنايات ضد اإلنسانية ـ ج
وهي أفعال القتل العمد، اإلبادة، االسترقاق، اإلبعاد وغريها من األعمال غري اإلنسانية اليت 

ألسباب ارس مي الذي االضطهادترتكب ضد السكان املدنيني قبل احلرب وأثناءها، وكذلك 
كون مرتكب بالتبعية جلرمية داخلة يف اختصاص احملكمة أو يية أو عرقية أو دينية، بشرط أن سياس

سواء كانت خمالفة للقانون الداخلي للدولة اليت ) اجلرمية ضد السالم وجرائم احلرب(مرتبطة ا 
 . )1(ارتكبت يف إقليمها أم ال

ملادة اخلامسة من الئحتها فقد نصت ا سبة حملكمة طوكيوأما عن االختصاص النوعي بالن
: على اجلرائم اليت نصت عليها املادة السادسة من الئحة حمكمة نورمربج وتتمثل هذه اجلرائم يف

  .)2(جنايات ضد السالم، جنايات خمالفة التفاقيات وقواعد احلرب، وجنايات ضد اإلنسانية
  

  :االختصاص الشخصي ـ 2
  .لصفة اجلرمية على اهليئات واملنظماتيشمل حماكمة األشخاص الطبيعيني، وإسباغ ا

  :حماكمة األشخاص الطبيعيني ـأ 
وال حياكم  ،ختتص حمكمة نورمربج مبحاكمة األشخاص الطبيعيني دون األشخاص املعنوية 

من األشخاص الطبيعيني سوى كبار جمرمي احلرب من دول احملور األوروبية علي أساس أن 
يابانيني أو من دول الشرق حياكم أمامها جمرمي احلرب ال جرائمهم غري حمددة بإقليم معني، فال

                                                
نشاء حمكمة ورد أول استخدام له بعد احلرب العاملية الثانية يف الئحة إعهد يف القانون الدويل اجلنائي، حديث ال" اجلرمية ضد اإلنسانية " تعبري  )1(

اليهود، واجلرائم ضد اإلنسانية كانت موجودة من قبل حيث تنبه الرأي العام الدويل إىل الفظائع اليت ارتكبها األملان ضد  6نورمربج يف املادة 
كما  فقد أشار إليها  جرو تسيوس عند تعرضه لفكرة احلرب العقابية ضد الشعب الذي يقتات من حلم اإلنسان دون اعتبار لتعاليم اهللا واتمع،

دفاعا عن اإلنسانية  1860ة عسكريا يف سنة أجاز فاتيل التدخل العسكري ألسباب إنسانية والذي على أساسه تدخلت الدول األوروبي
 6لدى حكومة رومانيا لصاحل اليهود، غري أن املادة  1902مبناسبة قتل الدروز لستة آالف مسيحي، وتدخلت الواليات املتحدة األمريكية سنة 

  .ت بدأ مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية يف التطوراقتصرت على تعداد األفعال املكونة اليت تعترب جرائم ضد اإلنسانية دون تعريفها، ومنذ ذلك الوق
ديوان والقوانني الوطنية، الالدويل اجلنائي  القانونعبد القادر البقريات، مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية على ضوء  الدكتور من التفصيل أنظر دملزي    

  .دهاوما بع  27، ص 2004دون مكان نشر، الطبعة األوىل، الوطين لألشغال التربوية، 
االختصاص النوعي للمحكمتني متشابه مع وجود بعض االختالفات مثل ما نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة من الئحة حمكمة ) 2(

من  سةطوكيو من اعتبار االضطهاد القائم على أسس سياسية أو عنصرية من اجلرائم ضد اإلنسانية،  بينما تضمنت الفقرة الثالثة من املادة الساد
إبادة الئحة حمكمة نورمربج اجلرائم املبنية على أسس دينية أيضا، وقد كانت تلك اإلضافة  مهمة جدا بالنسبة لالئحة هذه األخرية بسبب جرائم 

  ).اهلولوكست ( اليهود واملعروفة باسم 



  القضاء الدولي الجنائي الحديث والمعاصر تطبيقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـل األول

 29

حيث تتم حماكمتهم أمام حمكمة طوكيو، أما غري هؤالء من ارمني فتتم حماكمتهم أمام  األقصى
  .)1(حماكم الدول اليت وقعت جرائمهم فيها، أو أمام حماكم االحتالل أو أمام احملاكم األملانية

همني أو الصفة الرمسية هلم على مسؤوليتهم اجلنائية سواء كان وال يؤثر املركز الرمسي للمت
  .)2(املتهم رئيس دولة أو كبار القادة واملوظفني فيها، فال يعترب عذرا معفيا وال سببا خمففا للعقوبة

وقد خيفف العقاب إذا رأت احملكمة أن العدالة تقتضي ذلك على من يثبت أنه كان ينفد أمر 
  . )3(على عند ارتكابه تلك اجلرائم، وإن كان ذلك العذر ال يعفيه من العقابصادر له من رئيسه األ

  :مية على املنظمات واهليئاتاجرإسباغ الصفة اإل ـب 
نصت املادة التاسعة من الئحة حمكمة نورمربج على أن احملكمة تستطيع أثناء نظر إحدى 

سبة كل فعل ميكن أن يعترب هذا الدعاوى املقامة على عضو يف هيئة أو منظمة ما، أن تقرر مبنا
  . الفرد مسؤوال عنه أن هذه اهليئة أو املنظمة اليت ينتمي إليها منظمة إجرامية

جاء يف املادة العاشرة أنه إذا قررت احملكمة الصفة أو الطبيعة اجلرمية هليئة أو منظمة ما فإنه و
اكم الوطنية أو العسكرية حيق للسلطات املختصة يف كل دولة موقعة أن حتاكم أي شخص أمام احمل

  . أو حماكم االحتالل بسبب انتمائه إىل هذه اهليئة أو املنظمة
أما بالنسبة حملكمة طوكيو فهي ختتص مبحاكمة األشخاص الطبيعيني بصفتهم الشخصية 
وليس بصفتهم أعضاء يف منظمات أو هيئات إجرامية، عكس ما ورد يف نظام حمكمة نورمربج 

  .)4(لصفة اإلجرامية على املنظمات أو اهليئاتالذي جييز إسباغ ا
وقد نصت املادة السادسة على أنّ الصفة الرمسية للمتهم ميكن اعتبارها ظرفا من الظروف 

فضال على أنّ  املخففة للعقاب وإن كانت ال تعفيه، وهو عكس ما ورد يف نظام حمكمة نورمربج
إذا رأت  األعلى تعترب ظرفا خمففا للعقاب سهتنفيذ املتهم لألوامر الصادرة له عن حكومته أو رئي

  .احملكمة أن العدالة تقتضي ذلك كما تقرر يف نظام حمكمة نورمربج
  

                                                
  .من النظام األساسي حملكمة نورمربج 6راجع املادة  )1(
  .سي حملكمة نورمربجمن النظام األسا 7راجع املادة )2(
  .من النظام األساسي حملكمة نورمربج 8راجع املادة  ) 3(
  .من النظام األساسي حملكمة طوكيـو 5راجع املادة )4(
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  إجراءات احملاكمة ـثالثا 
  

  :تضمنت الئحة حمكمة نورمربج اإلجراءات اخلاصة باحملاكمة أمام احملكمة كالتايل
  

  :ضمان احملاكمة العادلة للمتهمني  ـ 1
من الئحة حمكمة نورمربج على اإلجراءات  16نصت املادة  عادلة للمتهمنيلضمان حماكمة 

  :التالية
يسلم وأن تتضمن ورقة االام العناصر الكاملة اليت تبني بالتفصيل التهم املنسوبة إىل املتهمني  -

قبل وذلك  يفهمهااملتهم صورة من ورقة االام وكل املستندات امللحقة ا مترمجة إىل اللغة اليت 
  .احملاكمة بفترة معقولة

باللغة اليت يفهمها  مة املتعلقة بالتهم املوجهة إليهجيب إجراء االستجوابات األولية واحملاك -
  .املتهم أو أن تترجم إىل تلك اللغة

للمتهم احلق أثناء التحقيق التمهيدي أو احملاكمة يف أن يعطي أية إيضاحات متعلقة بالتهمة  -
  . املوجهة إليه

لمتهمني احلق يف إدارة دفاعهم أمام احملكمة إما بأنفسهم أو أن يستعينوا مبحام يعاوم يف ل -
  . ذلك

للمتهمني احلق يف أن يقدموا شخصيا أو بواسطة حماميهم أثناء الدعوى كل دليل يدعم  -
  .دفاعهم عن أنفسهم، وأن يطرحوا األسئلة على الشهود الذين أحضرهم اإلدعاء ويناقشوهم فيها

 بناء على ـ من الالئحة أنه جيوز أن يقوم مبهمة الدفاع 23وتنص الفقرة الثانية من املادة 
كل حمام مصرح له قانونا باملرافعة أمام حماكم بلده، أو يعهد ا إىل أي شخص آخر  ـطلب املتهم 

  .تأذن له احملكمة صراحة يف ذلك
  

  :سلطات احملكمة  ـ 2
  : يلي ات احملكمة كمامن الالئحة سلط 17حددت املادة 

دعوة الشهود أو استدعائهم للمثول أمام احملكمة لإلدالء بشهادم ومساع هذه الشهادة  -
  . وتوجيه األسئلة إليهم
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 .حتليف الشهود اليمني قبل مساع شهادم -
 .استجواب املتهمني -
  .طلب عرض الوثائق واملستندات وغريها من وسائل اإلثبات -
  . الرمسيني للقيام بكل مهمة حتددها احملكمة وخاصة مجع األدلة بطريق اإلنابةتعيني املندوبني -
  

   :واجبات احملكمة ـ 3
وما بعدها من الالئحة على جمموعة من اإلجراءات  18لضمان حماكمة عاجلة نصت املادة  

  : جيب على احملكمة اختاذها وهي
  . ها االامات واألدلةحصر الدعوى وذلك عن طريق فحص سريع للمسائل اليت تثري -
أن تتخذ اإلجراءات والتدابري الدقيقة واحلامسة لتجنب كل عمل ميكن أن يتسبب يف تأخري ال  -

مربر له، وأن تستبعد كل املسائل والتصرحيات واألقوال الغريبة اليت ليس هلا عالقة مبوضوع 
  .احملاكمة مهما كانت طبيعتها

يثري الشغب أو الضوضاء، وذلك بفرض عقوبة عادلة عليهم اختاذ التدابري السريعة جتاه من  -
وجيوز هلذه الغاية إبعاد املتهم أو حماميه من بعض مراحل الدعوى أو من كل املراحل التالية دون أن 

  .يكون ذلك حائال دون اختاذ القرار بناء على األدلة
تهم، أو إذا رأت ذلك كما أنّ للمحكمة أن تتخذ إجراءات احملاكمة غيابيا إذا مل يضبط امل

ضروريا ألي سبب كان ملصلحة العدالة، ولذلك جيوز هلا أن حتاكمه غيابيا حىت يف حالة اإلدعاء 
  .)1(بوفاته ما مل تثبت هذه الوفاة أمام القضاء

على احملكمة أن جتري بقدر اإلمكان حماكمة سريعة وغري شكلية، وتقبل كل دليل أو وسيلة  
إلثبات، إذ هي غري مقيدة بالقواعد الفنية يف اإلثبات واخلاصة بتنظيم تقدر أنّ هلا قيمة يف ا

  .)2(األدلة
وللمحكمة أن تطلب إحاطتها علما بطبيعة الدليل، وأن تطلب اإلطالع عليه قبل تقدميه حىت  

  .)3(ميكنها أن تقدر مدى أمهيته ومناسبته

                                                
  .من النظام األساسي حملكمة نورمربج 12راجع املادة  )1(
  .من النظام األساسي حملكمة نورمربج 19راجع املادة  )2(
  .األساسي حملكمة نورمربج من النظام 20راجع املادة  )3(
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رة العامة أو املعلومة للكافة وإمنا ال تتطلب احملكمة إقامة الدليل على الوقائع املعروفة بالشه
حتاط علما ا وتعترب ثابتة، كما تعترب أدلة صحيحة ورمسية الوثائق احلكومية الرمسية والتقارير 
الصادرة عن حكومات األمم املتحدة، مبا يف ذلك ما كان منها منظما من قبل اللجان املشكلة يف 

، وكذلك حماضر جلسات وأحكام احملاكم دول احللفاء للتحري والتحقيق عن جرائم احلرب
  .)1(العسكرية واحملاكم األخرى التابعة إلحدى دول األمم املتحدة

  
    :كمسري احملاكمة واحل ـ 4

ووضعت هلا حملاكمة احلضورية أثناء اجللسات من الالئحة إجراءات سري ا 24بينت املادة 
ل احملكمة كل متهم عما إذا كان مذنبا أم غري تقرأ ورقة االام يف اجللسة، مث تسأ: ترتيبا كالتايل

ا األولية، مث تسأل احملكمة كل من االالنيابة العامة( اممذنب، مث تتقدم النيابة العامة بطلبا (
والدفاع عن األدلة اليت يريد أن يتقدم ا إىل احملكمة، مث تصدر قرارها يف مبدأ ثبوت هذه األدلة 

الذين يقدمهم االام، مث تستمع إىل شهود الدفاع وبعدئذ يتقدم  وتستمع بعد ذلك إىل الشهود
نت له احملكمة بذلك وللمحكمة أن تطرح أي سؤال تراه مفيدا على ذالدفاع واالام بالرد إذا أ

كل شاهد وكل متهم يف أي وقت تشاء، وحيق لالام والدفاع استجواب كل شاهد وكل متهم 
ع باملرافعة ويليه االام ملساندة وتأييد التهمة، وحيق لكل متهم أن يتقدم للشهادة، مث يقوم الدفا

  . يديل بأقواله أمام احملكمة، مث أخريا تصدر احملكمة حكمها وحتدد العقوبة
وال تصدر األحكام والعقوبات إال بأغلبية ثالثة أصوات على األقل، أما غري ذلك من 

األصوات رجح اجلانب الذي منه الرئيس إالّ إذا  القرارات فتصدر بأغلبية األصوات، فإذا تساوت
  . )2(وجد نص يقضي خبالف ذلك

من الالئحة أن احملكمة ختتص مبحاكمة  12أما بالنسبة للمحاكمة الغيابية فقد نصت املادة 
جترى و كل متهم غائب مسؤول عن اجلرائم املنصوص عليها يف املادة السادسة من هذه الالئحة،

الفارق الوحيد هو عدم حضوره و غائب بنفس اإلجراءات اليت حياكم ا احلاضر،حماكمة املتهم ال
إذا ما صدر يف مواجهته حكم باإلدانة فإن و ،شهودو إجراءات احملاكمة فيكون له حمامي يدافع عنه

                                                
  .من النظام األساسي حملكمة نورمربج 21راجع املادة  )1(
  .من النظام األساسي حملكمة نورمربج 4راجع املادة  )2(
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يصبح واجب النفاذ إذا حضر احملكوم و هذا احلكم ال يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن،
  .عليه عليه أو قبض

  جترى مجيع اإلجراءات أمام احملكمة باللغات الفرنسية و تقدم كل الوثائق الرمسيةو
لد الذي تنعقد فيه جتوز ترمجة جممل وقائع اجللسات إىل لغة البو بلغة املتهم،و الروسيةو االجنليزيةو

  .)1(العام الرأيوإذا قدرت احملكمة أا يف مصلحة العدالة  جلسات احملكمة
ائيا ال جيوز و الصادر من احملكمة سواء باإلدانة أم الرباءة جيب أن يكون مسببا احلكمو

ميكن للمحكمة أن حتكم على املتهمني الذين أدانتهم بعقوبة اإلعدام أو بأية عقوبة و الطعن فيه،
أخرى ترى أا عادلة، كما جيوز للمحكمة أن تأمر مبصادرة مجيع األموال اليت سرقها احملكوم 

  .)2(تسلمها إىل جملس الرقابة على أملانياو همعلي
يكون من حق هذا و تنفذ األحكام الصادرة باإلدانة وفقا ألوامر جملس الرقابة على أملانيا،و

 كانت دون أن يكون من حقه تشديدهاالس يف أي وقت ختفيض العقوبة أو تعديلها بأي صورة 
مصاريف الدعاوى على أن و نفقات احملكمةلندن  اتفاقتتحمل الدول األربعة املوقعة على و

  .)3(تستقطع من املبالغ املخصصة لس الرقابة على أملانيا
 مساع الشهودو واجبااو سلطة احملكمةو أما عن القواعد اإلجرائية املتعلقة بسري احملاكمة

جاء يف  اإلثبات وغريها يف حمكمة طوكيو، فهي تقريبا متشاة مع ماو والدفاع االامحقوق و
القسم الرابع من الئحة حمكمة طوكيو يقابله القسم اخلامس من الئحة حمكمة ( حمكمة نورمربج

  ). نورمربج
 مسببا احكم تصدربقة فإا ختلو للمداولة مث فإذا ما انتهت احملكمة من اإلجراءات السا

تحالفة للتصديق تنطق به علنا، مث يرسل احلكم مباشرة بعد ذلك إىل القائد األعلى للقوات املو
الذي  تنفذ أحكام اإلدانة اليت تصدرها احملكمة بناء على أمر القائد األعلى للقوات املتحالفةو عليه،

  .)4(لكن ال ميكن تشديدهاويف أي وقت سلطة ختفيف العقوبة أو تعديها و له يف هذه احلالة

                                                
  .من النظام األساسي حملكمة نورمربج 25راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي حملكمة نورمربج 28، 27، 26راجع املواد  )2(
  .من النظام األساسي حملكمة نورمربج 30،  29واد راجع امل )3(
  .من النظام األساسي حملكمة طوكيو 17راجع املادة  )4(
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ترمجة الوثائق حسب جيوز و جترى إجراءات احملاكمة باللغة اإلجنليزية أو بلغة املتهم،و
  .)1(الطلباتو االحتياجات

  

  الفرع الثالث
  )حمكميت نورمربج وطوكيو( التطبيق العملي حملاكمات احلرب العاملية الثانية

  

ئة احملكمة من القضاة بعد أن عينت الدول األربعة املوقعة على اتفاق لندن من ميثلها يف هي
يهم، واختارت هيئة احملكمة العضو األصلي الربيطاين ومن ميثلها يف النيابة العامة ومعاون ونوام

، واختارت جلنة اإلدعاء رئيسا هلا هو القاضي Lord Laurenceرئيسا هلا وهو اللورد لورانس 
، مثّ عينت احملكمة أجهزا اإلدارية املعاونة، عقدت Robert Jacksonاألمريكي روبرت جاكسون 

، واستمرت جلسات احملاكمة يف تلك 1945نوفمرب  20يا يف أوىل جلساا يف مدينة نورمربج بأملان
وذلك بالرغم من أنّ الئحة احملكمة قد نصت على أنّ املركز   1946املدينة إىل أن انتهت يف أوت 

الرئيسي للمحكمة هو مدينة برلني، إالّ أا مل تنعقد يف تلك املدينة مطلقا وعقدت جلساا 
1946أكتوبر من سنة  1و سبتمرب 30صدرت حكمها يف باستمرار يف مدينة نورمربج وأ

)2(.  
أوال إىل كيفية سري احملاكمات من خالل التعرض إىل دفوع الدفاع ورد االام  وسنتطرق

  .ثانيا إىل تقييم هذه احملاكماتو وموقف احملكمة واحلكم الذي انتهت إليه،
  

  احملاكمات ـأوال 
  

وأحيلت   ورقة االام اليت صادقت عليها جلنة االدعاء بعد أن أعد اإلدعاء يف حمكمة نورمربج
 ـ مترمجة إىل اللغة األملانية ـ ، مثّ أعلنت صورة منها لكل من املتهمني1945أكتوبر 17إىل احملكمة يف 

مة : يف املعتقل حيث كان يوجد املتهمون، وكانت التهم مبينة يف ورقة االام بالتفصيل وهي
مة خاصة باجلرائم ضد اإلنسانية ومة  ،الم، مة خاصة جبرائم احلربخاصة باجلرائم ضد الس

                                                
  .من النظام األساسي حملكمة طوكيو 9/2راجع املادة  )1(
  .248و 247على عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص . د) 2(
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وكانت التهم موجهة إىل أربع وعشرين متهما من جمرمي  ،خاصة باملؤامرة إلثارة حرب عدوانية
  .)1(احلرب الكبار وإىل هيئات ومنظمات إجرامية

  
   :دفوع الدفاع ـ 1

ونا مبحاكمة املتهمني احملالني إليها ألا متثل يرى الدفاع أنّ حمكمة نورمربج غري خمتصة قان
احملكمة العسكرية الدولية وقعتها الدول  أنشأتقضاء املنتصر للمنهزم، وأنّ الئحة نورمربج اليت 

املنتصرة، وبالتايل ال تعترب قاعدة من قواعد القانون الدويل وال تعبر عن إرادة اتمع الدويل، كما 
ليت نصت عليها الئحة نورمربج ما يتعارض مع مبدأ شرعية اجلرائم أنّ يف تطبيق اجلرائم ا

والعقوبات ومبدأ عدم رجعية القواعد اجلنائية إىل املاضي، ألن اجلرائم والعقوبات اليت نصت عليها 
  لندن وقبل وضع الالئحة اتفاقيةالئحة نورمربج مل يكن هلا وجود يف القانون الدويل اجلنائي قبل 

دفاع دفاعه على مبدأ أساسي وهو أنّ الدول هي وحدها صاحبة السيادة واملسؤولة كما ركز ال
  .)2(عن اجلرائم الدولية وليس األفراد فالدول هي أشخاص القانون الدويل العام وليس األفراد

  
  :رد االام على الدفوع  ـ 2

فأما  ،قانونيةكان الرد على الدفع بعدم اختصاص احملكمة مستندا إىل حجج واقعية وأخرى 
اخلاص بتسليم  1945جوان  05عن احلجج الواقعية تتمثل يف اختفاء الدولة األملانية بعد تصريح 

   أملانيا وايارها كدولة صاحبة سيادة إىل أن تتكون فيها حكومة باتفاق الدول األربع اليت احتلتها
وىل إدارة شؤون رة أن تتويف هذه الظروف ووفقا لعرف دويل مستقر عليه يكون للدولة املنتص

وأماّ عن احلجة القانونية . مبا فيها إعادة النظام وسيادة القانون وإنشاء احملاكم اخلاصة األقاليم احملتلة
 1945أوت  08فترجع إىل أنّ املصدر القانوين الختصاص تلك احملكمة هو اتفاقية لندن املوقعة يف 

إىل هذه االتفاقية تسعة عشر دولة، كما أرسلت  وقد انضمت وامللحق الذي يتضمن الئحة احملكمة
                                                

   انكارت سايس ،، كالتنربونر، روزمربج، فرانك، فريك، شترا خير، جودل، سوكلجورنج، يبنتروب: املتهمون األربعة والعشرون هم ) 1(
أما املنظمات واهليئات  .كروب وبورمان، كيتل، هيس، فونك، ريدر، شرياخ، سبري، نريات، دوينتز، شاخت، فون بابل، فريتزنش، يل 

هيئة زعماء احلزب النازي، جملس وزراء الرايخ  ،Gestapo (La(الشرطة السرية  ،)S-S( جهاز محاية احلزب النازي: اإلجرامية هي
  .)S-A(األملاين، هيئة أركان احلرب، ومنظمة 

  .569حممد حمي الدين عوض، املرجع السابق، ص  انظر :ملزيد من التفصيل       
  .وما بعدها 250علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص . د )2(
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إىل دول أخرى نسخ من هذه االتفاقية وتسلمتها دون االعتراض عليها، ونتيجة ملا سبق فإن اتفاق 
لندن وامللحق يعربان عن إرادة اتمع الدويل يف متابعة األشخاص الذين تسببوا يف اندالع احلرب 

مبدأ شرعية اجلرائم  احترامكان الرد على الدفع بعدم و .جرائم دوليةوارتكبوا خالهلا  العاملية الثانية
مبدأ عدم رجعية القواعد اجلنائية إىل املاضي بالتأكيد على وجوب تطبيق هذا املبدأ و والعقوبات

على األخص أنه مازال قانون حديث النشأة، فال و ة فيما يتعلق مبصادر هذا القانونخاصو  مبرونة
  القانون على املعاهدات فقط بل مازال العرف يعترب أحد مصادره األساسية تقتصر مصادر هذا

جرائم و هي اجلرائم ضد السالمو إذا نظرنا إىل اجلرائم اليت نصت عليها الئحة حمكمة نورمربجو
دولية سابقة مثل  اتفاقياتاجلرائم ضد اإلنسانية، جند أن بعض هذه اجلرائم نصت عليها و احلرب

مل ينشأ هذه  من مث فإن نص الئحة نورمربج على اجلرائم السابقةو جرمية العدوانو جرائم احلرب
لذلك فإن مالحقة و اجلرائم بل كان يقر بوجودها يف مصادر القانون الدويل اجلنائي املختلفة،

ربج ميكون تطبيق حمكمة نورو العقوباتو مرتكيب هذه اجلرائم ال يتعارض مع مبدأ شرعية اجلرائم
أما عن الدفع مبسؤولية الدولة فقط عن . اعد تطبيقا مباشرا ال ينطوي على أي اثر رجعيهلذه القو

فقد رد االام على هذا الدفع على لسان النائب العام الربيطاين شوكروس بأن  يةاجلرائم الدول
الدول مل تصبح هي فقط أشخاص القانون الدويل، بل أصبح الفرد من أشخاص هذا القانون 

من مث فإن األفراد ميكن أن يسألوا عن اجلرائم الدولية و تفرض عليه الواجبات،و احلقوقيستمد منه 
  .)1(ليس املخلوقات اردةو ألم هم الذين يرتكبون هذه اجلرائم

  
   :احلكمو رد االامو موقف احملكمة من الدفوع ـ 3

را االام رفضت حمكمة نورمربج كل الدفوع اليت تقدم ا الدفاع، وأيدت وجهة نظ
اتبعت و الناحية القانونية،و اعتربت أا خمتصة بالفصل يف الدعوى احملالة إليها من الناحية الواقعيةو

 اإلجراءات اليت نصت عليها الالئحة مستندة إىل النظام اإلامي الذي يبدأ بالتحقيق أثناء احملاكمة
أن املتهم جيوز و مع املتهمني والدفاع،أن النيابة العامة تقف على قدم املساواة و ليس قبل ذلك،و

أن كل شاهد ميثل أمام و له احلرية يف اختيار حمامي يدافع عنه،و أن يكون شاهدا يف قضيته،
أخريا يناقشه كل نائب عام و احملكمة يناقشه أوال الطرف الذي استدعاه مث يناقشه الطرف اآلخر،

                                                
  .وما بعدها 252، ص قاملرجع الساب علي عبد القادر القهوجي، .د) 1(



  القضاء الدولي الجنائي الحديث والمعاصر تطبيقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـل األول

 37

 .إىل شاهد أم ال االستماعإمكاا كان للمحكمة سلطة مطلقة فيما إذا كان بو على حدة،
عرضت االامات من طرف جلنة اإلدعاء العام مث قدمت أدلة اإلثبات مث جاء دور الدفاع، مث و

 31كان ذلك يف و كان الكالم األخري للمتهمنيو ةشرعت جهة اإلدعاء العام بعرض طلباا األخري
1946أوت 

)1(  .  
سبتمرب حىت  30 ل اجللسات األخرية ابتداء مند املداولة أصدرت احملكمة حكمها خالوبع

  : )2(كان كالتايلو 1946الفاتح من أكتوبر
  :عشر متهم وهم اثيناحلكم باإلعدام شنقا على  ـأ 

يف  انتحرأن يفلت من حبل املشنقة قبل ثالث ساعات فقط، إذ  استطاعالذي (جورنج  -
سوكل  ،فرانك، فريك، شترا خير ، يبنتروب، كالتنربونر، روزنربج،)زنزانته بواسطة السم

  .نكارت، بورمان، كيتلاجودل، سايس 
  :احلكم بالسجن املؤبد على ثالثة متهمني هم ـ ب

  . هس، فونك، ريدر -
  :مها اثننياحلكم بالسجن ملدة عشرين سنة على متهمني  ـ ج

  .فول شرياخ، سبري -
  :احلكم ملدة مخسة عشر سنة على متهم واحد ـد 

  .فون نرياث -
  :احلكم بالسجن ملدة عشر سنوات على متهم واحد هو ـ ه

  .دوينتز -
  :احلكم برباءة ثالثة متهمني هم ـو 

 .شاخت، فون بابل، هانز فريتزنش -
أما املتهم يل فقد انتحر يف السجن، وكروب فقد أوقفت اإلجراءات حبقه بسبب سوء حالته 

  .العقليةو الصحية
  :هيو رها منظمات إجراميةأدانت احملكمة ثالث منظمات باعتباو 

                                                
  .وما بعدها 256، صالسابق املرجع بد القادر القهوجي،علي ع.د )1(
  . 258و 257املرجع، ص  علي عبد القادر القهوجي، نفس.د) 2(
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قد و هيئة زعماء احلزب النازي،و ،Gestapo (La(، الشرطة السرية )S-S( جهاز محاية احلزب النازي
  :قررت عدم إضفاء الصفة اإلجرامية على ثالث منظمات أخرى هي

  .)S-A()1(منظمة و جملس وزراء الرايخ األملاين، هيئة أركان احلرب،
مت إيداع احملكوم عليهم بالسجن يف سجن و أملانيا احلكم فيهم، وقد نفذ جملس الرقابة على

  .)2(باندا مبدينة برلني ضمن القطاع اخلاضع للسيطرة اإلجنليزية
أي ما  1948نوفمرب  12حىت  1946أفريل  29أما عن حماكمات طوكيو فقد استمرت من 

جلنرال ماك آرثر قضاة احملكمة ذلك بعد أن عني القائد العام للقوات احلليفة او يزيد على السنتني،
القائد العام أيضا النائب  اختاركما  ،وعددهم أحد عشر قاضيا برئاسة القاضي األسترايل وليم وب

قد جرت حماكمات طوكيو بقاعة احملاضرات للمبىن الذي كان يشغل و .نوابهو العام للمحكمة
 25عددهم و مني الذين مثلوا أمامهااحلرب اليابانية، حيث أدانت احملكمة كل املتهو وزارة الدفاع

    ليس كأعضاء يف منظمات إجراميةو أدينوا بصفتهم الشخصيةاملدنني و متهما من العسكريني
  جرائم احلربو االامات تنحصر يف جرائم ضد السالم كانتو كما أنه مل تتم إدانة أية منظمة

  .)3(جبرائم ضد اإلنسانية ااماتمل تكن هناك و
 على الدفوع االامرد و تطبيق العملي حملاكمات طوكيو يف دفوع الدفاع،يتجلى الو

  .)4(إليه هذه احملكمة انتهتاحلكم الذي و ،رد االامو وموقف احملكمة من الدفوع
  

   :دفوع الدفاع ـ 1
الدفاع يف  اعتمدهااألسانيد اليت و اعتمد الدفاع يف حماكمات طوكيو على نفس احلجج

أن املسؤولية يف جمال القانون و احملكمة اختصاصحبيث دفع الدفاع بعدم حماكمات نورمربج، 
ليس على عاتق األفراد أيا كان موقعهم الرمسي، كما جاء يف دفوع و الدويل تقع على عاتق الدولة

جرائم دولية يف الشرق  بارتكاب امواحماكمة األشخاص الطبيعيني الذين و الدفاع أن متابعة
  .مبدأ عدم رجعية القواعد اجلنائية إىل املاضيوالعقوبات و مبدأ شرعية اجلرائماألقصى تتعارض مع 

  
                                                

(1) Claude Lombois, Op.cit, P 12et 130. 
 ." Isar" احلرق يف ر نة ميونيخ، وألقيت بقايا أجسادهم بعدإن احملكوم عليهم باإلعدام شنقوا يف سجن نورمربج مث أحرقوا يف مدي )2(

(3)Claude Lombois, Ibid, P131. 
(4) Daniel Fontanaud, La justice pénale internationale, Problèmes politiques et sociaux, la 

documentation Française, Numéro 826, Paris, 27 Août 1999, P 3 et ss. 
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  :رد االام على الدفوع ـ 2
 حمكمة طوكيو الختصاصعلى الدفع بعدم االختصاص بأنه يوجد مصدر قانوين  االامرد 

 عانت من هذه الالئحة متثل وجهة نظر عدة دول من أحناء العاملو هو الئحة إنشاء هذه احملكمةو
كان الرد على الدفع مبسؤولية الدولة فقط عن و أعراف احلرب،و أفعال اليابانيني اليت ختالف قوانني

هذه اجلرائم و اجلرائم الدولية بأنه توجد جرائم يسأل عنها األفراد مباشرة مثل جرائم احلرب،
 العقوباتو ة اجلرائممبدأ شرعي احترامأما الرد على الدفع بعدم . وردت يف الئحة حمكمة طوكيو

وعدم رجعية القواعد اجلنائية إىل املاضي، فكان فحواه أن اجلرائم اليت نصت عليها الئحة حمكمة 
إمنا أقرت و هائتنشأن الئحة طوكيو مل و أعراف دوليةو اتفاقياتطوكيو مربمة من قبل مبوجب 

  .بوجودها
  

  :احلكمو االامرد و موقف احملكمة من الدفوع ـ 3
اعتربت وأيدت وجهة نظر االام و كمة طوكيو كل الدفوع اليت تقدم ا الدفاع،رفضت حم

أن املسؤولية عن اجلرائم اليت تنظرها تقع على عاتق و أا خمتصة بالفصل يف الدعوى احملالة إليها،
بق العقوبات، كما أا ال تطو أا تتبىن املفهوم املرن ملبدأ شرعية اجلرائمو كبار جمرمي احلرب،
  .القانون بأثر رجعي

هي تستند و واستمرت احملكمة يف نظر الدعوى متبعة اإلجراءات اليت نصت عليها الالئحة
مث أدلة  االاماتمجيعها إىل النظام اإلامي، فشرع كل نائب عام الذي ميثل دولته بعرض 
ده بصفة رمسية، مث اإلثبات، مث أقر دور الدفاع فأبرز كل متهم دفاعه بواسطة احملامي الذي اعتم

حيث مسحت  كان الكالم األخري للمتهمنيو شرعت جهة اإلدعاء العام بعرض طلباا األخرية،
  .احملكمة لكل متهم بإعالن تصرحيه األخري
  :)1(وكانت األحكام الصادرة كما يلي

  .سبعة أحكام باإلعدام -
  .ستة عشر حكما بالسجن املؤبد -
  .حكم واحد ملدة عشرين سنة -
  .  كم واحد ملدة سبع سنواتح -

                                                
(1) Claude Lombois, Op.Cit, P131. 
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جنحت يف و هريو هيتو وقد عارضت الواليات املتحدة األمريكية حماكمة اإلمرباطور الياباين 
بعدم حماكمة اإلمرباطور  1950فيفري  3جتنيبه احملاكمة، فقد أصدرت جلنة الشرق األقصى قرار يف 

ورة اإلمرباطور الذي سبق أن كان األساس يف هذا القرار احلاجة املاسة حلفظ صو كمجرم حرب،
ذلك لضمان تعاون سياسي أفضل من قبل اموعة و وافق على استسالم اليابان دون شروط،

تقدمي الدعم لإلدارة القائمة على املناطق اليابانية و اليابانية احلاكمة يف أعقاب احلرب العاملية الثانية
 الواليات املتحدة األمريكيةو اململكة املتحدةو الفلبنيو هولنداوفرنسا و وقد أجرت الصني ،احملتلة

حماكمات عسكرية يف مسرح األحداث الباسيفيكي حملاكمة املتهمني بارتكاب  السوفييتاإلحتاد و
ذلك عكس اإلجراءات اليت متت يف أملانيا مبوجب قانون جملس الرقابة رقم و جرائم حرب فقط،

  .)1(الذي تضمن اجلرائم ضد اإلنسانية أيضا 10
حمكوما برتوات اجلنرال ماك و ن تنفيذ العقوبات الصادرة عن حمكمة طوكيو كان متضارباإ

يف النهاية مت اإلفراج عن و ختفيض مدة العقوبات،و آرثر السياسية بصفته صاحب السلطة يف العفو
قد و حيث مل يقض أحدا منهم فترة العقوبة كاملة،العشرين متهما بنهاية اخلمسينات و اخلمسة
  هذا أيضا على كافة من أصدرت ضدهم احملاكم العسكرية للحلفاء يف الشرق األقصى انطبق

الذين صدرت ضدهم أحكام وذلك على خالف ما حدث يف أملانيا حيث أصبح هؤالء املتهمون و
أما اليابانيون فكانوا ينظرون إىل هؤالء األشخاص  ،باإلدانة كمجرمي حرب منبوذين يف جمتمعام

  .)2(املنتصرين انتقامأن هذه احملاكمات كانت مبثابة و منيكضحايا ال جمر
  

  ييم احملاكماتتق ـثانيا
  

غري أا تعرضت لبعض االنتقادات  مجيد الذي نالته حماكمات نورمربجبالرغم من الت
القانونية اليت مل يكن بوسعها جتنبها، فقد اخذ على هذه احملاكمات أا مل تتوافر فيها احليدة 

مما جعل منها مقاضاة  تشكل من قضاة ميثلون دول احللفاءلالزمة، فقد كانت احملكمة تالقضائية ا
هو ما يتعارض مع صفة احلياد اليت و احلكمو املنتصر للمنهزم، فاملنتصر جيمع بني صفيت اخلصم

                                                
كان ماك آرثر حيث على إصدار هذا القرار إلحساسه أن حماكمة اإلمرباطور سوف تؤدي إىل صعوبة دئة اليابان وهو ما قد يكلف الواليات  )1(

  .املتحدة خسائر فادحة يف األرواح على أيدي الفدائيني اليابانيني
  . 44ف بسيوين، املرجع السابق، صحممود شري الدكتور لتفصيل أكثر أنظر    

  . 41، صحممود شريف بسيوين، نفس املرجع. د) 2(
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اليت وجهت إىل احملكمة القول بأنه مل يكن  االنتقاداتلعل أخطر و .جيب أن تتمتع ا أي حمكمة
تطبيقها على غريهم و كمة قانون، فهذه القوانني هي من صنع احللفاء الذين ال حيق هلم سنهاللمح

العقوبات و فحىت لو سلمنا بأن للحلفاء احلق بإصدارها فإا جاءت خمالفة ملبدأ شرعية اجلرائم
ت الذي يعد أحد أهم املبادئ اجلوهرية يف القانون اجلنائي يف التشريعات املعاصرة، فلقد خلق

اجلرائم ضد السالم، إىل جانب و احملكمة جرائم مل تكن معروفة من قبل كاجلرائم ضد اإلنسانية
اجلزاء الذي تراه عادال، فالئحة نورمربج صدرت  اختيارالسلطات الواسعة املمنوحة للمحكمة يف 

ا تطبيق ، مما ترتب عليهارتكاااحلرب ملعاقبة املتهمني عن أفعال كانت مباحة وقت  انتهاءبعد 
خمالفة املبدأ املعروف يف القوانني اجلنائية عامة القائل بعدم رجعية و القواعد ارمة بأثر رجعي،

القوانني اجلنائية، وهكذا جاءت حماكمات نورمربج خمالفة ملبدأ الشرعية الذي ينص على أنه ال 
  .)1(املتهمون اجلرائم اليت حياكم من أجلها ارتكابال عقوبة إال بنص سابق على و جرمية

اليت وجهت حملاكمات نورمربج إال أن هذه احملاكمات متثل  االنتقاداتعلى الرغم من كل و
فألول مرة يف التاريخ تنجح الدول  ،التجسيد احلي لفكرة القضاء الدويل اجلنائي يف العصر احلديث

رب واجلرائم جرائم احلو عقاب جمرمي احلرب الذين يرتكبون جرمية حرب االعتداءو يف حماكمة
دي البراديل بفكرة اجلزاء اجلنائي يف نطاق  احملكمة كما يقول األستاذ اعترفتضد اإلنسانية، إذ 

 نبذ ما يدعونه من حصانةو ما يفترضه ذلك من إقرار مسؤولية قادة الدولو القانون الدويل،
احملكوم عليهم  نفذت العقوبات يف املتهمنيو ت احملاكمة دون مماطلة أو تسويفسيادة، فقد متو

وجيب أال ننسى أن حمكمة نورمربج ليست حمكمة جنائية . ملراكزهم أو صفام الرمسية اعتباردون 
إمنا هي حمكمة مؤقتة زالت واليتها مباشرة بعد إصدارها األحكام يف الفاتح من و دولية دائمة

1946أكتوبر 
)2(.  

اليت وجهت إىل  االنتقادات طوكيو، فإنو وبسبب التقارب بني الئحيت حمكميت نورمربج
حماكمات نورمربج تصلح ألن توجه إىل حماكمات طوكيو من حيث كوا مقاضاة املنتصر 

تطبيق القواعد اجلنائية بأثر رجعي، وأن و العقوبات،و مبدأ شرعية اجلرائم احترامعدم و للمنهزم،
هو تاريخ احلكم و 1948نوفمرب  12حمكمة طوكيو حمكمة عسكرية دولية مؤقتة زالت واليتها يف 

  .)3(الذي أصدرته
                                                

  .71و 70السابق، ص ععبد اهللا سليمان سليمان، املرج. د) 1(
  . ، نفس املوضع عاملرج نفس عبد اهللا سليمان سليمان،. د )2(
  .264علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص. د) 3(
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طوكيو إال أن و اليت وجهت إىل كل من حمكميت نورمربج االنتقاداتفعلى الرغم من كل 
هامة يف جمال القانون الدويل اجلنائي، ويف جمال القضاء الدويل و وجودمها يشكل سابقة ناجحة

متابعة وحماكمة األشخاص اجلنائي على وجه اخلصوص، حبيث تأكد للمجتمع الدويل إمكانية 
 جرائم ذات بعد دويل أمام جهات قضائية دولية جنائية، بل بارتكابالطبيعيني الذين يتهمون 

  .أصول إجرائية للقضاء الدويل اجلنائيو عناصر للجرائم الدوليةو تعيني نظامو
  



  القضاء الدولي الجنائي الحديث والمعاصر تطبيقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـل األول

 43

  املبحث الثاين
  تطبيقات القضاء الدويل اجلنائي املعاصر

  
طوكيو بعد احلرب العاملية الثانية الشاهد و ت حماكمات نورمربجملدة نصف قرن تقريبا ظل

الرئيسي على حماكمات متهمني يف جرائم دولية، فلم تنشأ حماكم جنائية دولية ومل تعقد حماكمات 
تعرض عدة مناطق من و ملتهمني يف جرائم دولية، رغم وقوع جرائم دولية كثرية يف هذه الفترة

تعرض السلم واألمن الدوليني واملواثيق الدولية و فيها كل األعراف تانتهكالعامل ألحداث خطرية 
أبيدت أجناس حتت و حقوق اإلنسان يف مناطق شىت من العامل أبشع انتهاك، انتهكتو للخطر،

مازال حيدث لشعب ويف الصومال و املنظمات الدولية، كما حدث لألكرادو بصر العاملو مسع
  . مناطق أخرى من العامل و مسلمي الشيشانو دا وهاييتيوغسالفيا السابقة وروانو فلسطني

لنرى  1991وكان علينا أن ننتظر األحداث األليمة اليت وقعت يف يوغسالفيا السابقة منذ 
ويف رواندا . حترك اتمع الدويل، ومطالبته مبعاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية أمام حمكمة جنائية دولية

هلذا أنشأ جملس األمن و ،األمن الدولينيو ا شكل ديدا للسلممم حقوق اإلنسان ببشاعة انتهكت
 ad hocلسلطاته املقررة بالفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حماكم جنائية دولية خاصة  استنادا

فيا السابقة رائم ضد اإلنسانية، حمكمة يوغسالاجلوجرائم اإلبادة و حملاكمة مرتكيب جرائم احلرب
  .1994حمكمة رواندا عام و ،1993نشأت عام 

الصارخ يف توزيع  االنتقاءوقد أثار إنشاء هذه احملاكم املؤقتة التساؤل حول الدافع إىل هذا 
 الكونغوو والعراقالعدالة اجلنائية، فلماذا مل تشكل حماكم حملاكمة جمرمي احلرب يف فلسطني 

نائية الدولية اخلاصة على الصومال مثال، واحنصر أسلوب احملاكم اجلو )1(كمبوديا وسرياليونو
  .رواندا ؟و حاليت يوغسالفيا السابقة

                                                
د منوذج جديد للعدالة الدولية وهو احملاكم املختلطة أو اهلجينة، واليت تعمل حتت إشراف مشترك من األمم املتحدة والدول برز إىل الوجو) 1(

مثل القرب اجلغرايف إىل الضحايا، واألثر اإلجيايب على مؤسسات (املعنية، وتشكل هذه الطريقة حماولة للمزج بني فوائد املتابعات الوطنيـة 
، وقد أقيمت حمكمة خاصة يف سرياليون مبوجب قرار جملس األمن رقم )املوارد واملوظفني واألمن(  ، مع فوائد املشاركة الدولية)الدولة احمللية

يطبقون كل  من القانون الوطين  كون من قضاة حمليني وقضاة دوليني، وتت2004وبدأت احملاكمات يف أفريل  2000أوت  يف شهر 1315
فإمكانية إقامة حماكم خمتلطة  ،كذلك احملاكم املختلطة بكوا تقام على البلد وموظفوها إىل حد كبري ينتمون إىل الوطن والقانون الدويل، ومتتاز

الدولية  أكرب من احملاكم الدولية، فعلى سبيل املثال تبلغ تكلفة امليزانية اخلاصة لسرياليون تقريبا مخس امليزانية السنوية للمحكمة اجلنائية
    :لتفصيل أكثر أنظر .السابقة، ويوجد نوع آخر من النموذج املختلط يف كوسوفو وتيمور الشرقية وكمبوديا ليوغسالفيا

Questions internationales, Justices internationales, La documentation Française, Numéro 4, novembre-
décembre 2003، P 23. 
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طوكيو تشكالن تطبيقا لقانون الغالب وعدالته فإن حمكميت و وإذا كانت حمكميت نورمربج
رواندا تعد املثالن الوحيدان للقضاء الدويل اجلنائي الذي أقامه اتمع الدويل و يوغسالفيا السابقة

الثغرات و حيث تالىف أوجه النقصو لغالبون على املغلوبني يف نزاع دويل،يف جمموعه ومل يفرضه ا
مها حمكمتان مؤقتتان ختتصان مبعاقبة جرائم معينة وقعت و طوكيو،و اليت شابت حماكمات نورمربج

  .من حماكمة مرتكيب هذه اجلرائم  االنتهاءيف دول معينة ويف زمن معني، تنتهي وظيفتهما بعد 
التحليل للمحكمة اجلنائية الدولية و سنتناول هذا املبحث بالدراسة وبناء على ما سبق

املطلب  حناول دراسة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يفو ليوغسالفيا السابقة يف املطلب األول،
لنظامهما األساسي، وعرض ألهم القضايا و الثاين نتناول من خالهلما إلنشاء هاتني احملكمتني

ذلك مبا مييزه عن حمكميت نورمربج وطوكيو و األحكام الصادرة عنهاو رت أمامهااجلنائية اليت نظ
  . عن احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة من جهة أخرىو من جهة

  
  املطلب األول

  احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا
  

ألول والعامل وحيث شاهد  يوغسالفيا السابقة اشهداليت  الفظائعو كان لألعمال الوحشية
بشاعة جرائم احلرب اليت ميارسها الصرب و مرة على شاشات التلفزيون صورا حية تصور أهوال

 اهلرسك، حيث اغتصبت أعداد هائلة من النساءو ضد املدنيني العزل من املسلمني يف البوسنة
ع العامل مسو الرجال باملدافع الرشاشة، بلو حصد آالف الشبابو ذبح األطفال الصغارو الفتياتو

إزاء و ،يف كل أحناء البوسنة انتشرتاليت  االغتصابو املوتو من جديد عن معسكرات التعذيب
املنفذين لتلك اجلرائم تطفو من و عقاب القادةو هذا الظلم عادت قضية الدعوة لضرورة مسؤولية

حدة كذا ضرورة إقامة قضاء دويل جنائي على مستوى األمم املتو جديد على الساحة الدولية،
لعقاب أولئك ارمني على تلك اجلرائم غري اإلنسانية اليت صارت تشكل خرقا صارخا ألبسط 

حمكمة  1993لذلك أنشأ جملس األمن عام و القانون الدويل اإلنساين،و مبادئ القانون الدويل العام
يوغسالفيا  جنائية دولية من أجل حماكمة مرتكيب االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين يف

1991 السابقة منذ
)1(.  

                                                
 مع دراسة تطبيقية على جرائم احلرب يف البوسنة واهلرسك، دار: سؤولية والعقاب على جرائم احلربحسام علي عبد اخلالق الشيخة، امل. د )1(

  . 7، ص 2004اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  ةاجلامع
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وعليه رأينا أن نقسم دراسة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة إىل ثالثة فروع 
الفرع الثالث  الفرع الثاين نعاجل فيه نظامها األساسي، أماو الفرع األول نتناول فيه نشأة احملكمة،

  .نتطرق فيه إىل التطبيق العملي هلا
  

  لالفرع األو
  نشأة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا

  
أنشأت األمم املتحدة أول حمكمة جنائية دولية ملواجهة الرتاع املسلح يف يوغسالفيا 

تطبيقا لسلطاته  1993 فيفري 22املؤرخ يف  808 السابقة، وذلك مبوجب قرار جملس األمن رقم
  .ةاملقررة يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحد

ثانيا األساس وسنعاجل هذا الفرع من خالل عرض ظروف نشأة احملكمة اجلنائية الدولية أوال و
  .القانوين إلنشائها

  
  ظروف نشأة احملكمة ـأوال 

  
 تتشكل من عدةو أديان خمتلفة،و كانت مجهورية يوغسالفيا السابقة تتألف من قوميات

يضاف إىل  وصربياسلوفينيا، اجلبل األسود اهلرسك، و مجهوريات هي كرواتيا، مقدونيا، البوسنة
   .)1(فويفوديناو ذلك إقليمني يتمتعان باحلكم الذايت مها كوسوفا

 ، أصاب بناء يوغسالفيا السابقة اهلش التفكك1980عام  )2(بعد وفاة الزعيم جوزيف تيتوو
فضلت و ل،اإلخالل باألمن من أجل االستقالو أعمال الشغب 1981من مث االيار حيث بدأ عام و

 االنفصال عن اإلحتاد املنهارو اهلرسك االستقاللو البوسنةو مقدونياو سلوفينياو كل من كرواتيا

                                                
، فإن يوغسالفيا السابقة تنقسم إىل ست مجهوريات وإقليمني يتمتعان 1974فيفري  21مبوجب دستور يوغسالفيا السابقة الصادر يف  )1(

  .باحلكم الذايت
وكان زعيم احلزب الشيوعي اليوغساليف الذي عرف حبقده وشدة كراهيته للدين عموما تيتو دولة يوغسالفيا الفدرالية  أقام املارشال جوزيف) 2(

لقضاء على كل وقد نال اإلسالم احلظ األوفر من هذا احلقد حيث قام احلزب بتصفية اإلرث التارخيي للمسلمني من ثقافة وأخالق وأوقاف، وا
حركة ذات توجه ثقايف وديين وسياسي متت إىل اإلسالم، وأقيمت احملاكم العسكرية ونصبت املشانق للعلماء البارزين، وحكم على البعض 

  .بالسجن
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كان هذا ضد أحالم الصرب يف تكوين صربيا و اجلبل األسود،و مل يبق يف اإلحتاد غري صربياو
 ة الصربف زعماؤها إىل توحيد مجهوريات يوغسالفيا املنهارة حتت سلطدالكربى اليت كان يه

 25االستقالل عن يوغسالفيا يف ) املسلمني(قد اصطدم هذا اهلدف بإعالن الكروات والسلوفني و
  .)1(السلوفنيواحلرب على الكروات  االحتاديةأعلنت القوات و 1991جوان 

ملعرفة رأي  1992 فيفري 29شعيب يف  استفتاءاهلرسك إجراء و وقد اختار املسلمون يف البوسنة
عنها كاجلمهوريات األخرى اليت  االستقاللبيوغسالفيا السابقة أو  االرتباط تمرارساالسكان يف 

  عن صربيا االستقاللمن السكان على  %70 مبوافقة االستفتاءقد جاءت نسبة و استقلت،
حظيت اجلمهورية الناشئة باالعتراف باستقالهلا من كل دول أوروبا والواليات املتحدة و

لكن األقلية الصربية مل حتترم رأي  اهلرسك عضوا يف األمم املتحدةو سنةأصبحت البوو األمريكية،
القيام و من مث بدأت امليليشيات الصربية يف تنظيم صفوفهاو مل تقبل باحلكومة الشرعية،و األغلبية

  .)2(مبهامجة املناطق اهلامةو بأعمال عنف
نزاعا بني قوميات متعددة اهلرسك يف بدايته و وقد كان الرتاع املسلح يف مجهورية البوسنة

لكنه و املسلمني، أي كان له طابع احلرب األهلية أو الداخلية،و الكرواتو خاصة بني الصرب
وبسبب عدم  ،)3(اجلبل األسود إىل  جانب صرب البوسنةو تطور إىل نزاع دويل بتدخل صربيا

املسلمني و لكرواتبني او التكافؤ يف القوة العسكرية بني الصرب الذين يدعمهم اجليش الصريب
بصفة خاصة و لية،الصرب أفعاال خطرية تعترب جرائم دو ارتكبغري اهزين باألسلحة، فقد 

وقتلوا املدنيني  جرمية اإلبادة اجلماعية، فقد أبادوا القرىو جرائم ضد اإلنسانيةوجرائم حرب 
 وتدمري املستشفيات الرهائن أخذو نسانيةإالالاملعاملة و ع ألوان التعذيبظأف ارتكبواو العزل األبرياء

 التصفية اجلسدية والتطهري العرقيو تشييد املعسكرات لإلذالل النفسيو اغتصاب النساء اجلماعيو

                                                
مع  ةوغسالفيا مقارندراسة حتليلية للمحكمة الدولية اجلنائية اخلاصة بي: مرشد أمحد السيد وامحد غازي اهلرمزي، القضاء الدويل اجلنائي. د )1(

 56، ص 2002، حماكم نورمربج وطوكيو ورواندا، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل
  ).1(هامش

  .264و 263حسام علي عبد اخلالق الشيخة، املرجع السابق، ص. د )2(
 أطماع صربيا ورغبتها يف فرض سيطرا على مجهورية البوسنة واهلرسك اليت كانت تعترب قلب يرجع أسباب التدخل العسكري الصريب إىل )3(

دد املسلمني يف الدولة اإلحتادية السابقة، وإن كان اهلدف املعلن هو محاية األقلية الصربية والكرواتية اليت توجد يف اإلقليم البوسين، إذ أن نسبة ع
  .%8، أما الكروات فنسبتهم حوايل %32كان، بينما نسبة الصرب من عدد الس %42هذا اإلقليم متثل 
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عزولة أو من طرف مل تكن هذه األفعال ترتكب من طرف مجاعات موالدفن يف مقابر مجاعية، و
  .)1(لسلطات العليابتعاون من او منهجيو بل كانت ترتكب يف إطار منظم مجاعات متمردة

ألف  30أكثر من  اغتصابو إبادة ما يقرب من ربع مليون مسلم، االنتهاكاتونتج عن هذه 
  .)2(مسلمة امرأة

 االعتداءاتإال أن  الصارخة االنتهاكاتعلى الرغم من اجلهود األوروبية لوقف هذه و
اع مستندا يف ذلك إىل التعامل مع هذا الرتو الصربية مل تتوقف مما دفع جملس األمن إىل التدخل

املتضمن  1993فيفري  22بتاريخ  808إصدار القرار رقم و الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
إنشاء حمكمة جنائية دولية حملاكمة األشخاص املتهمني بارتكاب االنتهاكات اجلسيمة للقانون 

1991الدويل اإلنساين يف يوغسالفيا السابقة منذ عام 
)3(.  

  
  األساس القانوين إلنشاء احملكمة ـثانيا 

  
واسعة النطاق للقانون الدويل  انتهاكاتإزاء استمرار ورود تقارير لس األمن عن حدوث 
بعد حماوالت عديدة لتهدئة الوضع أن و اإلنساين داخل إقليم يوغسالفيا السابقة، قرر جملس األمن

صمم على وضع اية و من الدوليني،األو ما حيدث يف يوغسالفيا السابقة يشكل ديدا للسلم
من خالل إنشاء  شخاص املسؤولني عنها إىل العدالةاختاذ تدابري فعالة لتقدمي األو لتلك اجلرائم

الذي من شأنه أن يساهم يف إعادة و ،حمكمة دولية يف ضوء الظروف اخلاصة بيوغسالفيا السابقة
1993فيفري  22املؤرخة يف  808بالفعل قرر جملس األمن مبوجب الالئحة و صونه،و السلم

)4(   
تطبيقا لسلطاته املقررة يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة أن حمكمة دولية ستؤسس حملاكمة 

                                                
  .ومابعدها 271علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص.د )1(
  .وما بعدها 159سعيد عبد اللطيف حسن، املرجع السابق، ص  .د )2(

(3) Daniel Fontanaud, Op.Cit, P34et ss. 
(4) Paragraphe 1 de la résolution 808 du 22/02/1993 Le conseil de sécurité décide "La création 

d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violation 
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex Yougoslavie 
depuis 1991". 
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اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين اليت ارتكبت يف أقاليم  االنتهاكاتاألشخاص املسؤولني عن 
1991يوغسالفيا السابقة منذ

)1(.  
 لطبيعي املتبع يف إنشاء احملاكم الدولية هو إبرام معاهدة دولية تنشئ احملكمةإذا كان النهج ا

تعقد نظامها األساسي، فما الذي يربر تدخل جملس األمن مبوجب الفصل السابع أساسا لتأسيس و
فهل جملس األمن خمول   األمن الدولينيو إذا سلمنا بوجود ديد للسلمو احملكمة اجلنائية الدولية ؟

  .ء هيئة قضائية مبوجب السلطات املمنوحة له يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة؟بإنشا
 االستثنائيةسعى جملس األمن عند إنشائه للمحكمة أن يبني يف صلب قرار اإلنشاء الظروف 

اليت دفعته إىل تأسيس هاته احملكمة، حيث كان من بني تلك األسباب أن األحداث اليت عرفتها 
 l'urgence de مستعجلة" هذا بصفةو سالفيا السابقة تقتضي إنشاء حمكمة خاصةمنطقة يوغ

juger" ،لن يتم حتقيقه بكل أبعاده إال باالبتعاد عن الطرق املألوفة واملوروثة يف  االستعجالأن هذا و
يتم مبوجبه إنشاء " قرار" اعتماد، لذا فإن اللجوء إىل )عن طريق معاهدة دولية(القانون الدويل 

  .)2(حسما للمسألة كمة دولية مؤقتة هو األكثرحم
 قد و ،)3(الدوليني األمنلس األمن هو حفظ السلم ومن املعروف أن االختصاص األساسي

سرعته يف األداء  فهو يتكون من عدد حمدد من و زود جملس األمن مبقومات متعددة لضمان فاعليته
هو يضم على وجه الدوام الدول اخلمس و األعضاء جيعله يتسم بالسرعة يف البت يف األمور،

يلتزم أعضاء األمم و الكربى، ويشترط موافقتها مجيعا إلقرار أي تصرف خطري من تصرفاته،
  بالعمل او من امليثاق التزاما عاما باخلضوع لقرارات جملس األمن 25 املتحدة مبوجب املادة

ميارس جملس األمن و ،األمم املتحدة لقراراته قوة إلزامية ال تتوافر ألي فرع آخر من فروعو
  :األمن الدوليني بطريقتنيو اختصاصاته يف حفظ السلم

التوصية مبا يراه مالئما من اإلجراءات  وطرق التسوية للوصول إىل حل سلمي ألي : األوىل
                                                

 .   474صلسابق، سام علي عبد اخلالق الشيخة، املرجع اح. د )1(
  .65، ص2004جامعة سطيف،  ،"رسالة  ماجستري" خضري حممد، احملاكم اجلنائية الدولية كأسلوب جديد إلنفاذ القانون الدويل اإلنساين، )2(
  :من امليثاق 24أشارت إىل هذا اإلختصاص املادة  )3(

قوم به األمم املتحدة سريعا أو فعاال، يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس األمن بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ رغبة يف ان يكون العمل الذي ت -أ
  .السلم واألمن الدويل، ويوافقون على أن هذا الس يعمل نائبا عنهم يف قيامه بواجباته اليت يفرضها عليه مثل هذه التبعات

وفقا ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها والسلطات املخولة لس األمن لتمكينه من القيام ذه  اتجملس األمن يف أداء هذه الواجبيعمل  -ب
  .12و 8، 7، 6الواجبات املبينة يف الفصول 
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هو ما يندرج ضمن و للخطر، نياألمن الدوليو نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم
قرارات الس يف هذا اخلصوص و" حبل املنازعات حال سلميا" من امليثاق املعنون الفصل السادس

  .معنويو وإن كانت تتمتع بوزن أديب هي إال توصيات غري ملزمة قانوناما 
  

ذلك إذا ما و اختاذ التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن الدوليني أو إعادته إىل نصابه: الثانية
ورد هذا االختصاص والعدوان أو إخالال به أو عمال من أعمال  ديدا للسلم اعتبارهوقع ما ميكن 

سلطة إصدار  االختصاصله بصدد ممارسة هذا و اخلطري لس األمن يف الفصل السابع من امليثاق،
  .)1(قرارات ملزمة تتمتع بوصف اإللزام القانوين

السابقة يف إطار الفصل  وقد تعامل جملس األمن يف مواجهة الرتاع املسلح يف يوغسالفيا
الذي  1992 لسنة 757 أي حىت تاريخ صدور القرار ،1992ماي  30 منذ بداية الرتاع وحىت)2(الثامن

ة، عندها اختذ أعلن فيه جملس األمن أنه يتصرف يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحد
حتجيم النشاط و لطريان،حضر حتليق او عسكرية ففرض حصار اقتصادي غري جملس األمن تدابري

اجلبل األسود، واستمر الس طوال فترة الصراع يؤكد على هذه و القنصلي لصربياو الدبلوماسي
تقارير جلان اخلرباء اليت و اجلزاءات دون أن حيدث وقف العدوان، حيث ثبت باألدلة املادية القاطعة

اختذها جملس األمن  التدابري اليتلكن  املنظمات اإلنسانيةو ة البوسنةمناشدات قادو أنشأها الس،
41مبقتضى املادة 

من الفصل السابع من امليثاق مل تعد كافية أو قادرة على وقف الرتاع الذي  )3(
أعلن الس و شراسة، وازدادت انتهاكات القانون الدويل اإلنساين بصورة مروعة،وازداد  اتساعا 

  .)4(أمله منها يف أكثر من قرارو ذاته جزعه

                                                
  . 401و 400حسام علي عبد اخلالق الشيخة، املرجع السابق، ص . د )1(
ظمات اإلقليمية سلطة واسعة يف معاجلة األمور اليت تتعلق حبفظ السلم واألمن الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة هو الفصل الذي يعطي للمن )2(

وذلك يف إطار احلل السلمي للمنازعات اإلقليمية، وتبادر هذه املنظمات اإلقليمية إىل احلل السلمي ألي نزاع حملي  الدوليني يف نطاقها اجلغرايف
بالتعاون مع هات املعنية يف البوسنة واهلرسك جملس األمن، وقد طالبت اجل من بسواء بناء على طلب الدول صاحبة الشأن أو بناء على طل

  .اجلماعة األوروبية فيما تبذله من جهود من أجل التوصل إىل حل سياسي للرتاع عن طريق التفاوض والعمل على وقف إطالق النار
طي جملس األمن احلق يف توقيع العقوبات واختاذ تدابري املنع والقمع تكمن أمهية أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة يف كوا تع) 3(

 املالئمة يف حالة وقوع ديد للسلم واألمن الدويل أو إخالل به أو عمل من أعمال العدوان وذلك مبقتضى قرارات ملزمة، وللمجلس أن يتخذ
ن الدول تطبيقها كوقف الصالت االقتصادية واملواصالت احلديدية تدابري ال تستوجب استخدام القوة املسلحة، وأن يطلب م 41مبوجب املادة 

  .والبحرية واجلوية والربية والربقية وغريها وقفا كليا أو جزئيا، وقطع العالقات الدبلوماسية
  . 410و 409، صعبد اخلالق الشيخة، نفس املرجعحسام علي  .د )4(
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827 وقد اعترب جملس األمن يف القرار
أنه يف ظل الظروف اخلاصة يف يوغسالفيا السابقة،  )1(

وبني الس أن القرار اختذ  فإن تأسيس احملكمة الدولية سيساهم يف إعادة السلم واألمن إىل نصابه
، وعليه فما مبوجب الفصل السابع من امليثاق، ولكنه مل حيدد مادة معينة أساسا للتدبري الذي اختذه

  .)2(؟هي املادة ضمن الفصل السابع اليت تصلح أن تكون أساسا لتأسيس احملكمة الدولية 
يقرر جملس األمن ما إذا كان قد وقع ديدا للسلم أو : " من امليثاق على أنه 39تقضي املادة 

اذه من إخالل به أو كان عمل من أعمال العدوان، ويقدم يف ذلك توصياته أو يقرر ما جيب اخت
  .)3("أو إعادته إىل نصابه نيحلفظ السلم واألمن الدولي 42-41تدابري طبقا ألحكام املادتني 
42فإذا استبعدنا املادة 

  من امليثاق  ألن التدابري اليت تتخذ مبوجبها ذات طابع عسكري )4(
41األكثر مناسبة لتصرف جملس األمن هي املادة  ميكن القول بأن املادة

تعدد  41ادة ولكن امل )5(
ومل تشر أبدا إىل تدابري قضائية، كما أن هذه التدابري اليت يتخذها جملس  تدابري اقتصادية وسياسية

طبيق هذه وله أن يطلب إىل أعضاء األمم املتحدة ت(... األمن هي تدابري تطبق من قبل األعضاء 
ستئناف استنتج قضاة دائرة االقد و .وبذلك فهذه التدابري ال تطبق من قبل جملس األمن ...)التدابري

وهي ال متنع  هي جمرد مثال توضيحي 41 ةبأن التدابري املذكورة يف املاد مبحكمة يوغسالفيا السابقة
من اختاذ تدابري أخرى، وعليه فإن تأسيس احملكمة الدولية يدخل يف إطار التدابري املنصوص عليها 

   يعين أن جملس األمن ميارس وظائف قضائيةمبوجب الفصل السابع من امليثاق، وهو ال 41باملادة
وإمنا بتأسيسه للمحكمة اجلنائية الدولية كان ميارس سلطاته إلعادة السلم واألمن الدوليني يف 

  .)6(يوغسالفيا السابقة
                                                

حملاكمة األشخاص املسؤولني عن صة يف يوغسالفيا السابقة فإن تأسيس احملكمة الدولية روف اخلايف ظل الظ: "  827تضمن قرار جملس األمن  )1(
الدويل اإلنساين كتدبري خاص من قبل الس، سيجعل هذا اهلدف قابل للتحقيق وسيساهم يف احلفاظ على السلم  انتهاكات خطرية للقانون

  " .وإعادته إىل نصابه
  ).1(هامش 30اهلرمزي، املرجع السابق، صمرشد أمحد السيد وأمحد غازي . د) 2(
  .نفس املوضعاملرجع،  نفس مرشد أمحد السيد وأمحد غازي اهلرمزي،. د) 3(
ال تفي بالغرض، أو ثبت أا مل تف به جاز له أن يتخذ  41 املادة إذا رأى جملس األمن أن التدابري املنصوص عليها يف:"  42تنص املادة  )4(

أو إلعادته إىل نصابه، وجيوز أن تتناول هذه األعمال  لبحرية والربية من األعمال ما يلزم حلفظ السلم واألمن الدويلبطريق القوات اجلوية وا
  ".املظاهرات، احلصار والعمليات األخرى بطريق القوات اجلوية والربية التابعة ألعضاء األمم املتحدة

  ).ن يقرر ما جيب اختاذه من التدابري ال تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ قراراتهلس األمن أ:(... الفقرة التالية 41تضمنت املادة ) 5(
أن كل ما تتطلبه املادة هو عدم استخدام القوة املسلحة وال يوجد يف هذه املادة ما حيدد التدابري اليت تطبقها (  :رة االستئنافجاء يف قرار دائ) 6(

أما  مع الوضع اإلنشائي وعمل الدول األعضاء، يتالءمأن الفقرة األوىل من املادة حتمل وصف عام والذي الدول، والتحليل البسيط للمادة يبني 
 =اليت تبدأ توضح بعض أنواع التدابري اليت ميكن اختاذها من قبل الدول األعضاء وهذا ما يبدو واضحا من الفقرة الثانية  الفقرة الثانية من املادة
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إلنشاء  1993فيفري 22بتاريخ  808وبناء على مبادرة فرنسية أصدر جملس األمن قرار رقم 
االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل  بارتكابة األشخاص املتهمني حمكمة جنائية دولية حملاكم

  .)1(اإلنساين يف إقليم يوغسالفيا السابقة
  

  الفرع الثاين
  نظام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا

  

827أصدر جملس األمن القرار رقم 
بعد ثالثة أشهر من إصدار  1993ماي  25بتاريخ  )2(

  .مادة 34 تضمن املوافقة على النظام اخلاص بتلك احملكمة الذي يضمي 808القرار رقم 
هو ما و إجراءات احملاكمة أمامهاو اختصاصهاو قد حدد هذا النظام أجهزة هذه احملكمةو

  .سنعرض له بشيء من التفصيل يف هذا الفرع
  

  أجهزة احملكمة ـأوال 
  

  :هيو تضم احملكمة ثالثة أجهزة نصت عليها املادة احلادية عشر
  

  :دوائر احملكمة ـ 1
  .دائرة لالستئنافو من دائرتني للمحاكمة يف أول درجةتتكون 

                                                                                                                                                   
وهكذا يبدو حىت من الناحية املنطقية أنه إذا كان من املمكن أن تتخذ األمم املتحدة التدابري ) تكون هذه(وليس ) وجيوز أن يكون من بينها(=

  . )واليت تطبق من قبل الدول األعضاء يف املنظمة الدولية، فإنه من باب أوىل ميكن أن تتخذ تدابري تطبق بواسطة هيئاا
  ).3(هامش  32د السيد وأمحد غازي اهلرمزي، املرجع السابق، صمرشد أمح را لدكتولتفصيل أكثر أنظر     

(1) Jean- Paul Bazelaire et Thierry Cretin, Op.Cit, P53. 
، وقد 1993لسنة  808يوما تقريرا يتضمن النظام األساسي للمحكمة حسب ما طلبه القرار  60قدم األمني العام لس األمن يف غضون  )2(

د إعداد التقرير احلايل باالقتراحات املقدمة من الدول األعضاء وخاصة تقرير جلنة فقهاء القانون املقدم من فرنسا، وتقرير أخذ األمني العام عن
 ة القانونية اليتجلنة فقهاء القانون املقدم من إيطاليا  والتقرير احملال من املمثل الدائم للسويد، غري أن األمني العام استرشد إىل حد بعيد بالدراس

أنظر بتفصيل أكثر للمشروعني الفرنسي واإليطايل املقدم لألمم املتحدة إلنشاء حمكمة جنائية دولية .أجرا جلنة فقهاء القانون الفرنسي
  .وما بعدها 484حسام علي عبد اخلالق الشيخة، املرجع السابق، ص الدكتور ليوغسالفيا السابقة يف
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من النظام األساسي ينتمون  12حسب املادة  )1(تتألف احملكمة الدولية من أحد عشر قاضياو
بينما  رة من دائريت احملاكمة ثالث قضاةتضم كل دائ ول خمتلفة موزعني على ثالث دوائرإىل د

   .ئرة االستئناف من مخسة قضاةتتكون دا
حيث يدعو األمني العام لألمم املتحدة الدول  ختيار القضاة عن طريق آلية معينةيتم او 

كذلك الدول غري األعضاء الذين هلم صفة مراقب دائم يف مقر و األعضاء يف منظمة األمم املتحدة،
على كل دولة أن تقدم خالل و األمم املتحدة لتقدمي من ترغب يف ترشيحهم ضمن قضاة احملكمة

حيمل كل منهما جنسية خمتلفة عن   ستني يوما من تاريخ الدعوة اثنني على األكثر من املرشحني
جنسية اآلخر، بعدها حييل األمني العام الترشيحات اليت يتلقاها إىل جملس األمن الذي خيتار من بني 

مرشحا على األكثر مع  33تزيد عن مرشحا وال  22هذه الترشيحات قائمة تتضمن ما ال يقل عن 
  .)2(األخذ يف االعتبار ضرورة ضمان التمثيل العادل للنظم القضائية األساسية يف العامل

يرسل رئيس جملس األمن قائمة الترشيحات إىل رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة حبيث 
لعدد أصوات الدول األعضاء يف قاضيا باألغلبية املطلقة  11تنتخب اجلمعية العامة من تلك القائمة 

الدول غري األعضاء اليت هلا صفة مراقب دائم يف مقر األمم املتحدة، فإذا حصل و األمم املتحدة
مرشحني أو أكثر من جنسية واحدة على األغلبية املطلقة، فإن االختيار يقع على من حصل منها 

ا حصل كل منهما على نفس لكن النظام مل حيدد كيفية األفضلية إذو على أعلى األصوات،
بعد استشارة كل من رئيس و يعني األمني العام  حالة شغور منصب أحد القضاةيفو ،)3(األصوات

الشروط اليت و ، على أن تتوفر فيه املؤهالتعية العامة شخص آخر حيل حملهاجلمو جملس األمن

                                                
                       : القضاة يف احملكمة هم )1(

Antonio Cassese  )إيطاليا(، Claude Jorda )فرنسا( ،Richard May )بريطانيا( ،Tieya Wang  )الصني( ،
Florence M wachande Mumba )زامبيا( ،Rafael Nieto Navia )كولومبيا(،Fouad Abdelmounim Riad 

 David Anthony Hunt، )ماليزيا( Lal Cand Vohrah ،)الربتغال( Almiro Simoes Rodrigues، )مصر( 
  ).املغرب( Mohamed Bennouna، )استراليا(

  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 13راجع املادة ) 2(
أنظر . يرى األستاذ علي عبد القادر القهوجي يف هذا الصدد أن تكون األفضلية يف هذه احلالة ملن يتمتع مبؤهالت وكفاءات أعلى أو األكرب سنا )3(

  .275السابق، ص ععلي عبد القادر القهوجي، املرج. د
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   سنوات قابلة للتجديدة ملدة أربع ينتخب القضاو ،)1(من النظام األساسي 13/1حددا املادة 
  .)2(شروط اخلدمة املطبقة على قضاة حمكمة العدل الدوليةو تطبق عليهم نفس قواعدو

جيب أن يكون هذا الرئيس عضوا يف دائرة و قضاة احملكمة الدولية رئيسا هلم وينتخب
على  بتوزيع القضاة م الرئيس بعد التشاور مع القضاةيقوو .)3(يكون هو رئيسا هلاو االستئناف،

ال جيوز ألي قاض بعد التوزيع أن جيلس يف دائرة أخرى غري الدائرة اليت مت و ،دوائر احملكمة الثالثة
خيتار أعضاء كل دائرة من دائريت احملاكمة يف أول درجة رئيسا هلم من بينهم يدير و ،توزيعه عليها

  .)4(ينظم اإلجراءات أمامهاو اجللسة
  

  :    مكتب املدعي العام ـ 2
 زالدوليـة جهـا  ة نصت الفقرة الثانية من املادة السادسة عشر على أن املدعي العام يف احملكم     

  ال جيوز أن يطلب منه أو كما أنه، )5(بصورة مستقلة عن أجهزة احملكمة األخرى ويعمل منفصل
  .يتلقى تعليمات من أية حكومة أو أي مصدر آخر أيا كان  

من األشخاص املؤهلني الذي يرى  )6(معاونيهو املدعي العامويتألف مكتب املدعي العام من      
  .)7(ضرورة االستعانة م

ينبغي أن وبناء على ترشيح من األمني العام  )8(ويتم تعيني املدعي العام بواسطة جملس األمن
ديه كفاء ة مهنية على أعلى أن تكون لو يكون املدعي العام شخصا على مستوى أخالقي رفيع،

                                                
جاء يف هذه الفقرة أن القضاة جيب أن يكونوا أشخاصا على خلق رفيع وأن تتوفر فيهم صفتا التجرد والرتاهة، وأن يكونوا حائزين على  )1(

الدوائر خربة القضاة يف جمال القانون اجلنائي املؤهالت اليت جتعلها بلدام شرط للتعيني يف أرفع املناصب القضائية، يراعى يف تشكيل هذه 
  .والقانون الدويل مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان

  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 13/5راجع املادة  )2(
من النظام األساسي وهو السيد أنطونيو كازيس 14من املادة انتخب قضاة احملكمة من بينهم رئيسا للمحكمة الدولية تطبيقا للفقرة األوىل  )3(

  ) .إيطاليا(
  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 14/1راجع املادة  )4(
كمة والذي أخذت به حم) السائد يف البالد األجنلوسكسونية(أخذ واضعو النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بفكرة النظام اإلامي  )5(

شأنه شأن الدفاع، وجيلس يف ) و ليس طرف متمم( نورمربج، حيث أن اإلدعاء العام يف النظام اإلامي طرفا مستقال عن أطراف الدعوى
  ).و ليس على القوس جبانب القضاة(مواجهته يف قاعة احملكمة 

  .لتحقيقات، قسم اخلدمات القانونية، قسم املعلومات والتسجيالتمكتب املدعي العام، قسم ا: ينقسم حاليا جهاز اإلدعاء العام إىل أربع أقسام) 6(
  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 16/3راجع املادة ) 7(
طريقة تعيني املدعي العام من قبل جملس األمن، حيث كان من األفضل أن يتم تعيينه بنفس طريقة تعيني قضاة مت توجيه عدة انتقادات إىل  )8(

  ).خوفا من املساس باستقالل املدعي العام(كمة احمل
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ملدة  )1(يعني املدعي العامو .املقاضاة يف القضايا اجلنائيةو ية واسعة بإجراء التحقيقاتودرا مستوى
  .)2(تطبق عليه شروط اخلدمة املطبقة على األمني العام لألمم املتحدةو أربع سنوات قابلة للتجديد،

يق فال يوجد جهاز حتق ق يف امللفات اليت توجد بني يديهويتوىل املدعي العام مهمة التحقي
ميارس وظيفة اإلدعاء أو االام ضد مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين و خاص،

1991يف إقليم يوغسالفيا السابقة منذ أول جانفي   ارتكبتاليت 
)3(.  

وتنص الفقرة األوىل من املادة الثامنة عشر على أن يقوم املدعي العام بإجراء التحقيقات من 
خالل املعلومات اليت جيمعها أو من خالل املعلومات اليت حيصل عليها من أي تلقاء نفسه من 

 من اهليئات التابعة لألمم املتحدةو ة تلك اليت ترد إليه من احلكوماتمصدر، وبصفة خاص
ييم ما يوجد حتت يديه من ويقوم املدعي العام بتق. غري احلكوميةو املنظمات احلكومية الدوليةو

  . املناسب أن يقوم باإلدعاء أم الو لى أساسها إذا كان من املالئممث يقرر ع معلومات
 مساع اين عليهمو للمدعي العام يف قيامه بإجراء التحقيق سلطة استجواب املشتبه فيهمو

بصفة خاصة واالنتقال إىل أي مكان الختاذ اإلجراءات الالزمة للتحقيق و مجع األدلة،و الشهودو
ه هلذه املهام أن يطلب املساعدة من ئجيوز له يف أداو اجلرائم الدولية،األماكن اليت وقعت فيها 

يا فإن مل يعني له حمام ستجوابه احلق يف االستعانة مبحامللمشتبه فيه أثناء او ،سلطات الدولة املعنية
جيب أن يعني له مترمجا إذا كان ذلك ضروريا و ،يتم تعيني حمام له  أو ال يقدر على أتعاب احملامي

  .)4(يفهمهاو  اللغة اليت يتكلمهاإىل
يقوم بإعداد  ،قرائن على االامو وجود أدلةعي العام بعد استكمال التحقيقات فإذا قرر املد

اجلرائم املنسوبة للمتهم بشرط أن تكون من و عريضة االام اليت جيب أن تتضمن بالتفصيل الوقائع
بعد ذلك حييل املدعي العام عريضة االام إىل قاض من و تلك اليت تدخل يف اختصاص احملكمة،

  .)5(قضاة دائرة احملاكمة
                                                

، وعني السيد 1994مدع عام للمحكمة الدولية إال أنه استقال من منصبه يف الشهر األول من عام ) فرتويال( عني السيد رامون أسكوفار )1(
تار جملس األمن بقراره حيث اخ، 1996سبتمرب  31حىت  1994اوت 15خلفا له واستمر من ) جنوب إفريقيا(ريتشارد غولدستان 

استخلفت يف  1996 أكتوبر 01مدعي عام جديد للمحكمة اعتبارا من ) كندا(السيدة لويز آربور  1996فيفري  29املؤرخ يف  1047
  ).  سويسرا(بـ كارال ديل بونت 1999سبتمرب 

  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 16/4راجع املادة  )2(
  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة16/1 راجع املادة )3(
  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 3، 18/2راجع املادة  )4(
 .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 18/4راجع املادة  )5(



  القضاء الدولي الجنائي الحديث والمعاصر تطبيقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـل األول

 55

 مراجعتها، فإذا رأى أن األدلةو يقوم القاضي الذي أحيلت إليه عريضة االام بفحصهاو
إليها املدعي العام كافية أيد قرار اإلحالة، أما إذا مل يقتنع بذلك رفض  استندالقرائن اليت و

ة إصدار بعد تأييد القاضي لعريضة االام يكون له بناء على طلب املدعي العام سلطو ،)1(اإلحالة
  . )2(أي أوامر أخرى تكون الزمة لسري احملاكمةو اإلحضار واحلبس االحتياطيو أوامر القبض

  
   :قلم احملكمة ـ 3

ما يلزم ويتألف من مسجل و تقدمي اخلدمات الالزمة هلا،و يكلف قلم احملكمة بإدارة احملكمة
من موظفني آخرين، ويتم تعيني املسجل من قبل األمني العام لألمم املتحدة بعد التشاور مع رئيس 

شروط اخلدمة اليت خيضع هلا وخيضع ألحكام و احملكمة الدولية ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد،
عيينهم أيضا من قبل األمني أما بالنسبة ملوظفي احملكمة فيتم ت ،)3(األمني العام املساعد لألمم املتحدة

  .)4(العام بناء على طلب املسجل
 65 موظف ميثلون 766مشلت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا  1999يف جوان 

  .)5(دولة
حيث تطبق حصاناا و امتيازااو من النظام األساسي مركز احملكمة الدولية 30حتدد املادة   
 على احملكمة الدولية وقضاا 1946فيفري  13حصاناا املؤرخة يف و تحدةاألمم امل امتيازات اتفاقية

املسجل و املدعي العامو موظفيه، حيث يتمتع القضاةو املسجلو موظفيهو املدعي العامو
، بينما يطبق املمنوحة للمبعوثني الدبلوماسينيالتسهيالت و اإلعفاءاتو احلصاناتو باالمتيازات

  من االتفاقية) 7و 5(االمتيازات مبوجب املادتني واملسجل احلصانات و على موظفي املدعي العام
املطلوبون للمثول يف مقر احملكمة ) املتهمونو كالشهود والضحايا(أما األشخاص اآلخرون 

  .يعاملون املعاملة اليت يقتضيها تسيري أعمال احملكمة الدولية على حنو سليم

                                                
ى أن ترسل عريضة اإلام إىل رئيس الدائرة  و ليس ألي قاض يرى األستاذ علي عبد القادر القهوجي انه كان يفضل أن ينص نظام احملكمة عل )1(

  .من قضاة دائريت احملاكمة
  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 19راجع املادة  )2(
  .املسجل احلايل للمحكمة الدولية هي السيدة دوريتيه مارغريت وهي حتمل اجلنسيتني اهلولندية والربتغالية) 3(
  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة   4، 3، 2، 17/1ملادة راجع ا) 4(

(5) Jean-Paul Bazelaire et Thierry Cretin, Op .Cit, P5. 
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 .أن مقر احملكمة الدولية يف مدينة الهاي ولندامن النظام األساسي على  31نصت املادة و
  ).33املادة(الفرنسية و لغيت عمل احملكمة هي اإلجنليزيةو

مصاريفها تتحملها امليزانية العادية لألمم املتحدة و بأن نفقات احملكمة 32أوضحت املادة و  
  .من ميثاق األمم املتحدة 17وفقا للمادة 

  
  اختصاص احملكمة ـثانيا 

  
 النوعي والشخصيظام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة نطاق االختصاص حدد ن

  .لتلك احملكمة، إال أنه مل جيعل هذا االختصاص قاصرا عليها وحدها )1(املكاينو يناالزمو
  

  :ياالختصاص النوع ـ 1
حاكمة نصت املادة األوىل من النظام األساسي على أن احملكمة اجلنائية الدولية ختتص مب

األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين يف إقليم يوغسالفيا السابقة 
كما جاء يف  ـ يضم القانون الدويل اإلنساين الذي أشارت إليه املادة السابقةو ،1991منذ عام 

انون الدويل اإلنساين القو لقانون الدويل اإلنساين اإلتفاقيا -تقرير األمني العام لألمم املتحدة
  .)2(العريف

اخلامسة على خمتلف اجلرائم الدولية اليت ختتص و الثانية، الثالثة، الرابعة: قد نصت املوادو
  :هيو بنظرها احملكمة

  
  :جرائم احلرب ـأ 

   :)3(تضم جمموعتني من اجلرائمو

                                                
(1) Maria Castillo, La compétence du tribunal pénal pour la Yougoslavie, Revue générale de 

droit  international public  ،1994،  P61et ss. 
ن يف يعرف القانون الدويل اإلنساين بأنه فرع من فروع  القانون الدويل العام، دف قواعده العرفية واملكتوبة إىل محاية األشخاص املتضرري) 2(

ويتفرع هذا  حالة نزاع مسلح مبا اجنر عن ذلك الرتاع من آالم، كما دف إىل محاية األموال اليت ليست هلا عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية،
  .قانون الهاي وقانون جنيف : القانون إىل قسمني

 =                . إىل طائفتني من طوائف انتهاكات أحكامها) 1977عام (وامللحق اإلضايف األول هلا  1949أشارت اتفاقيات جنيف لعام ) 3(
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األساسي النظام نصت املادة الثانية من  :1949 لعام االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف ـ
أن للمحكمة سلطة حماكمة األشخاص الذين اقترفوا أو أمروا باقتراف انتهاكات جسيمة  على

  : هيو االتفاقياتهذه  ممبوجب أحكااألموال احملمية و ضد األشخاص 1949التفاقيات جنيف لعام 
  .القتل العمد -
  .وجيةمبا يف ذلك التجارب البيول نسانيةإالتعذيب أو املعاملة الال -
  .تعمد إحداث األمل الشديد أو األضرار اخلطرية بالسالمة البدنية أو بالصحة -
  . واسع ال تربره الضرورات احلربية الء عليها على نطاقيستتدمري املمتلكات أو اال -
 .إرغام أسرى احلرب أو املدنيني على اخلدمة يف قوات الدولة املعادية -
  .منتظمةو نيني من حقه يف أن حياكم بصورة عادلةتعمد حرمان أسري احلرب أو املد -
 .شروع للمدنينيامل احلجز غريلنقل أو االنفي أو  -
 . أخذ املدنيني كرهائن -

   .)1(نقلها إىل املادة الثانيةو قد أخذ نظام هذه احملكمة حمتوى اتفاقيات جنيف حرفياو
نظام األساسي للمحكمة عددت املادة الثالثة من ال :أعراف احلربو انتهاكات قوانني ـ

 هوهذ احلصراملادة على سبيل املثال ال جاءت هذه و أعراف احلرب،و الدولية انتهاكات قوانني
 :اجلرائم هي

                                                                                                                                                   
اليت تلتزم الدول بوقفها فقط، وقد يا، وثانيهما االنتهاكات ها جنائأوهلا االنتهاكات اليت توصف بأا خمالفات جسيمة وتلزم الدول بقمع=

و هي مادة مشتركة يف (من االتفاقية األوىل  50انطوت اتفاقيات جنيف األربع على قائمة باملخالفات اجلسيمة لالتفاقيات حيث نصت املادة 
  :على أن) من االتفاقية الرابعة147االتفاقية الثالثة، واملادة  من 130من االتفاقية الثانية، واملادة  51االتفاقيات األربع وتقابلها املادة 

ة املخالفات اجلسيمة اليت تشري إليها املادة السابقة هي اليت تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص حمميني أو ممتلكات حممي"
ك التجارب اخلاصة بعلم احلياة، تعمد إحداث آالم شديدة أو األضرار اخلطرية القتل العمد، التعذيب أو املعاملة الالإنسانية مبا يف ذل: باالتفاقية

  ".سفيةبالسالمة البدنية أو بالصحة، تدمري املمتلكات أو االستيالء عليها على نطاق واسع ال تربره الضرورات احلربية وبطريقة غري مشروعة وتع
اثيق احملاكم لى وصف املخالفات اجلسيمة كما وردت يف النصوص، ومل تنص مومن الربوتوكول اإلضايف األول مؤكدة ع 85مث جاءت املادة 

االنتهاكات "وطوكيو على هذه االنتهاكات ألن هذه احملاكم مت إنشاؤها قبل املصادقة على اتفاقيـات جنيف وقبل اعتبار اجلنائية لنورمربج 
  .راف احلربجرائم حرب، وكانت يف منظورها سوى انتهاكات قوانني وأع" اجلسيمة 

   ون دار نشرداملواءمات الدستورية والتشريعية، مشروع قانون منوذجي، : شريف عتلم، احملكمة اجلنائية الدولية الدكتور أكثر لأنظر لتفصي
  .  124و 123ص ،2004دون مكان نشر، الطبعة الثانية، 

املثال كما يف املادة الثالثة من النظام األساسي، وهي تطبق على الرتاعات جاءت املادة الثانية من النظام األساسي للمحكمة على سبيل احلصر ال  )1(
  : املسلحة الدولية فقط ويشترط لتطبيقها شرطان

  .أن يكون هناك نزاع مسلح دويل -    
  . أن توجه االنتهاكات ضد أشخاص أو ممتلكات حممية مبوجب اتفاقيات جنيف -    
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 . آالم ال مربر هلاو استخدام األسلحة السامة أو غريها من املواد اليت من شأا إحداث إصابات -
 .ال تربره الضرورات احلربيةالتعسف يف تدمري أو ختريب املدن أو القرى بشكل  -
 .املساكن غري احملمية أيا كانت الوسيلةو مهامجة أو قصف املدن أو القرى -
التعليم  اخلريية أومصادرة أو تدمري أو تعمد إحداث األضرار مبنشآت خمصصة للعبادة واألعمال  -

  .أو الفنون أو العلوم أو اآلثار التارخيية أو األعمال الفنية العلمية
   .لب وب املمتلكات العامة أو اخلاصةس -

أعراف احلرب و أساس أحكام اتفاقية الهاي اخلاصة بقواننيقد أسست هذه املادة على و  
، وأن حيز نطاق هذه باعتبارها تشكل جماال من جماالت القانون الدويل اإلنساين 1907الربية لعام 

  .)1(االنتهاكات هي الرتاعات املسلحة الدولية
  

  :مية اإلبادة اجلماعيةجر ـب 
ص الذين على أن احملكمة خمتصة مبحاكمة األشخا األساسي نصت املادة الرابعة من النظام 

هي أي فعل   حسب تعريفها الوارد يف الفقرة الثانية من هذه املادةو ،جلنسيرتكبون جرمية إبادة ا
 عرقية أو دينية ثنية أوا نية أومن األفعال التالية ترتكب بقصد القضاء كليا أو جزئيا على مجاعة وط

  :هذه األفعال هيو
  .قتل أفراد هذه اجلماعة -
  .إحلاق ضرر بدين أو عقلي بالغ بأفراد اجلماعة -
إرغام اجلماعة عمدا على العيش يف ظل ظروف يقصد ا أن تؤدي كليا أو جزئيا إىل القضاء  -

  .عليها قضاء ماديا
  .ع اجلماعةفرض تدابري يقصد ا منع التوالد م -
  نقل أطفال اجلماعة قسرا إىل مجاعة أخرى  -

  :)2(ختضع األفعال التالية للعقوبةو
  .إبادة األجناس -
  .التواطؤ على إبادة األجناس -

                                                
  . 117اهلرمزي، املرجع السابق، صمرشد أمحد السيد وأمحد غازي . د )1(
 .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة  4/3راجع املادة  )2(
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  .العلين على ارتكاب جرمية إبادة األجناسو التحريض املباشر -
  .الشروع يف ارتكاب جرمية إبادة األجناس -
  . إبادة األجناس االشتراك يف ارتكاب جرمية -

املعاقبة و بشأن منع جرمية اإلبادة اجلماعية 1948وتشمل هذه املادة اجلرائم الواردة يف اتفاقية 
  .)1(عليها

  
   :ةاجلرائم ضد اإلنساني ـ ج

 صحماكمة األشخاكمة الدولية سلطة وفقا للمادة اخلامسة من النظام األساسي فإن للمح
يف نزاع مسلح كان ذا طابع دويل أو داخلي ضد  ارتكبتء املسؤولني عن اجلرائم التالية سوا

  :السكان املدنيني
  .القتل -
  .اإلبادة  -
  .االسترقاق -
  .النفي -
  .السجن -
  .التعذيب -
  .االغتصاب -
  .ية أو دينيةقاالضطهاد ألسباب سياسية أو عر -
  .سائر األفعال غري اإلنسانية -

حماكمات جمرمي احلرب بعد احلرب العاملية  أول إشارة للجرائم ضد اإلنسانية وردت يفو
  .  )2(الثانية

  
                                                

جانفي  12ودخلت حيز النفاذ يف  1948ديسمرب  9اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها صدرت مبوجب قرار اجلمعية العامة يف ) 1(
  . ةة يف زمن احلرب أو السلم، وتطبق يف الرتاعات املسلحة الدولية وغريا لدولي، ويعاقب على ارتكاب هذه اجلرمي1951

  .112مرشد أمحد السيد وأمحد غازي اهلرمزي، املرجع السابق، ص . د) 2(



  القضاء الدولي الجنائي الحديث والمعاصر تطبيقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـل األول

 60

  :االختصاص الشخصي ـ 2
ختتص حمكمة يوغسالفيا السابقة مبحاكمة األشخاص  حسب املادة السادسة من النظام

حيال إىل تلك احملكمة و ،الطبيعيني فقط الذين يرتكبون اجلرائم الدولية احملددة يف نظام احملكمة
ني أيا كانت درجة مسامهتهم يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها سابقا، فيقدم األشخاص الطبيعي

  من شجع على ارتكااو من خطط الرتكااو من أمر بارتكااو للمحاكمة مرتكب اجلرمية
  كذلك كل من ساعد بأية طريقة أو شجع على التخطيط أو اإلعداد أو التنفيذ على ارتكااو

ال يعفى أحدهم من املسؤولية اجلنائية أيا و خصية عن هذه اجلرائم،فكل هؤالء يسألون بصفة ش
كما تعترب هذه الصفة  ،كانت صفته الرمسية سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو موظفا كبريا

إذا  ال الرئيس من املسؤولية اجلنائيةوال يعفى املرؤوس و الرمسية سببا من أسباب ختفيف العقوبة،
اجلرائم السابقة مىت كان رئيسه يعلم ا، أو كان ميكنه أن يعلم بإقدام ارتكب املرؤوس إحدى 

بالفعل، ومل يتخذ اإلجراءات الضرورية واملناسبة ملنع وقوعها أو  بارتكااأو  ارتكاامرؤوسه على 
 بالنسبة ال يعترب أمر احلكومة أو أمر الرئيس سببا لإلعفاء من املسؤولية اجلنائيةو معاقبة مرتكبها،

إن كان ميكن أن يكون سببا لتخفيف العقوبة إذا رأت احملكمة الدولية و للمرؤوس الذي نفذ األمر
  .)1(أن يف ذلك حتقيقا للعدالة

  
  :يناالزمو االختصاص املكاين ـ 3

يتحدد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مكانيا على كل أقاليم مجهورية يوغسالفيا االحتادية 
من مجهوريات ) األرض، البحر، اجلو(فكل جرمية تقع على هذه األقاليم  االشتراكية السابقة،

  .)2(يوغسالفيا السابقة ختضع الختصاص احملكمة الدولية
يف الفترة اليت تبدأ  ارتكبتإىل جانب االختصاص املكاين ختتص هذه احملكمة باجلرائم اليت و  

ين االزم االختصاصكمة اية حسب املادة الثانية، ومل حيدد نظام احمل 1991من أول جانفي 
ترك أمر هذا التحديد لس األمن يف قرار الحق، ذلك كون الرتاع املسلح مازال و للمحكمة

  .)3(مستمرا عندما تبىن جملس األمن قرار تأسيس احملكمة الدولية
                                                

  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة  4، 3، 2، 7/1راجع املادة  )1(
  .يوغسالفيا السابقةمن النظام األساسي حملكمة  8راجع املادة  )2(
 .126مرشد أمحد السيد وأمحد غازي اهلرمزي، املرجع السابق، ص . د) 3(
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  :ةللمحكم) ستئثاري أو غري اال(  االختصاص غري القاصر ـ 4
 لى احملكمة اجلنائية الدولية فقطنص عليها النظام ال يقتصر ع إن االختصاص بنظر اجلرائم اليت

لكن النظام نص على أن األولوية يف هذا و احملاكم الوطنية، االختصاصبل تشترك معها يف هذا 
جيوز  عوى منظورة أمام احملكمة الوطنية، فإذا كانت الدتنعقد للمحكمة اجلنائية الدولية االختصاص

طنية لية يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى أن تطلب رمسيا من احملكمة الوللمحكمة اجلنائية الدو
  .)1(حتيلها إليها وفقا لإلجراءات اليت ينص عليها النظامو أن تتوقف عن نظر تلك الدعوى

احملاكم الوطنية  كمة اجلنائية الدولية يتمتع أمامومن حيث احلجية فإن احلكم الذي تصدره احمل
وز إعادة حماكمة ذات الشخص مرة ثانية أمام احملاكم الوطنية عن ذات اجلرمية حبجية مطلقة، فال جي

  .)2(اليت أصدرت احملكمة الدولية بشأا حكم
أما إذا كان احلكم صادرا عن احملاكم الوطنية يف شأن أفعال تعد خمالفة جسيمة للقانون   

ة الدولية  فإن هذا احلكم يتمتع الدويل اإلنساين، أي يف شأن جرمية ختتص بنظرها احملكمة اجلنائي
حبجية أمام احملكمة اجلنائية الدولية، لكن هذه احلجية ليست مطلقة إذ جيوز رغم سبق صدور هذا 
احلكم أن تعاد حماكمة ذات الشخص عن ذات األفعال أمام احملكمة اجلنائية الدولية يف حاالت 

  :نصت عليها الفقرة الثانية من املادة العاشرة هي
كانت احملاكم الوطنية قد وصفت هذه األفعال بأا جنايات عادية تدخل يف القانون  إذا -

  .  العام الوطين
من احملاكمة  اهلدفمتحيز أو غري مستقل، أو إذا كان و إذا كان القضاء الوطين غري حمايد -

أو أن إجراءات أمام احملكمة الوطنية هو تفادي قيام املسؤولية اجلنائية الدولية على عاتق املتهم، 
  .الدعوى مل تتم مباشرا بطريقة صحيحة 

فإذا قضت احملكمة اجلنائية الدولية بإدانة املتهم يف احلاالت السابقة فإن عليها أن تأخذ بعني   
  .  )3(من إجراءات أو ما مت تنفيذه من جزاءات عند حتديد مقدار العقوبة اختاذهاالعتبار ما سبق 

  

                                                
 .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 2، 9/1راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 10/1راجع املادة  )2(
  .كمة يوغسالفيا السابقةمن النظام األساسي حمل 10/3راجع املادة ) 3(
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  مةإجراءات احملاك ـثالثا 
  

إدارا، إذ تم و الدعوى افتتاحمن نظام احملكمة اجلنائية الدولية كيفية  20نظمت املادة   
أا تسري وفق و دائرة الدرجة األوىل للمحاكمة بأن تكون الدعوى اليت تنظرها عادلة وسريعة،

ة للمجين توفر احلمايو أن حتترم مجيع حقوق املتهمو قواعد اإلثبات املنصوص عليها،و اإلجراءات
حبسه بناء على و ضده يتم توقيفه االامكل شخص يتأيد قرار و ،22الشهود وفقا للمادة و عليهم

 األفعال املتهم او مذكرة أو أمر توقيف من احملكمة اجلنائية الدولية، فيبلغ على الفور بسبب توقيفه
األوىل للمحاكمة قرار االام الدعوى تقرأ دائرة الدرجة  افتتاحعند و ،ينقل إىل احملكمة الدوليةو

  أن املتهم قد فهم مضمون قرار االامو تتأكد من أن حقوق املتهم مت احترامهاوعلى املتهم 
  بعد ذلك حتدد الدائرة تاريخ احملاكمةو تأمره بأن جييب على أنه مذنب أم أنه غري مذنب،و
 علها سرية وفقا لقواعد اإلجراءاتتكون جلسات احملاكمة علنية، إال إذا قررت دائرة احملاكمة جو
  .اإلثباتو

هي أن يكون املتهمون على قدم و من نظام احملكمة حقوق املتهم، 21قد حددت املادة و
حىت  يءأن كل متهم جيب أن يعامل على أن الفرض فيه أنه برو املساواة أمام احملكمة الدولية،

نه جيب بصفة خاصة إبالغه يف أقرب وقت أو تثبت إدانته وفقا لإلجراءات اليت نص عليها النظام،
التسهيالت الالزمة إلعداد دفاعه ومنحه الوقت الكايف و وطبيعته، االاموبلغة يفهمها أسباب 

يكون حاضرا جلسات أن و أن تتم حماكمته دون تأخري غري مربر،و واالتصال مبحام خيتاره،
كن له حمام جيب أن يبلغ أن من حقه أن أن يدافع عن نفسه أو أن خيتار حماميا فإذا مل يو الدعوى

خيتار حماميا فإذا كانت مصلحة العدالة تقتضي أن يكون له حماميا عينته له احملكمة دون نفقات 
شهود  استجوابأن يستجوب أو أن يطلب و يتحملها إذا مل يكن لديه موارد مالية لذلك،

  وط اخلاصة بشهود اإلثباتشهود النفي بنفس الشر واستجوابله أن يطلب حضور و اإلثبات،
  له أن يطلب توفري مساعدة مترجم شفوي جمانا إذا كان ال يفهم اللغة املستخدمة أثناء اجللساتو
   .جبرمه أال جيرب املتهم على أن يشهد ضد نفسه أو أن يعترفو

 يدعو النظام الدول لكي تتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف البحث عن املتهمنيو
كذلك كل أمر يصدر و جيب عليهم أن يلبوا دون إبطاء طلب املساعدة من احملكمةو تهم،حماكمو
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 مجع إفادات الشهودو حتديد هويتهمو كمة، مثل طلب البحث عن األشخاصعن إحدى دوائر احمل
  .)1(نقل املتهمني وتقدميهم للمحكمةو توقيف األشخاصو إرسال الوثائقو تقدمي األدلةو

اليت تصدرها احملكمة فإن دائرة الدرجة األوىل تصدر األحكام يف جلسة  أما بالنسبة لألحكام
ميكن أن يذكر فيه الرأي و مسببا،و جيب أن يكون احلكم مكتوباو علنية بأغلبية األصوات،

  .)2(املخالف له
العقوبات الواجب النطق ا، فال حيكم إال بعقوبة السجن وأن هذه  24وقد حددت املادة 

  الدائرة طبقا لقانون العقوبات الذي كان مطبقا يف مجهورية يوغسالفيا السابقة العقوبة حتددها
الظروف و عند تقدير مدة السجن العوامل املختلفة مثل جسامة اجلرمية االعتبارتأخذ الدائرة بعني و

 عليه من االستيالءباإلضافة إىل عقوبة السجن جيوز للدائرة أن تأمر برد ما مت و الشخصية للمتهم،
  .أموال أو ممتلكات إىل أصحاا 

أما بالنسبة للطعن يف هذه األحكام تقبل األحكام الصادرة عن دائرة الدرجة األوىل   
إما من املدعي و إما من احملكوم عليه االستئنافيقدم طلب و االستئناف أمام دائرة االستئناف،

  :التاليةالعام، وجيب أن يستند طلب االستئناف إىل أحد األسباب 
  . اخلطأ يف مسألة تتعلق بالقانون جتعل احلكم غري صحيح -
  .اخلطأ يف مسألة تتعلق بالواقع يترتب عليها إنكار العدالة -

ولدائرة االستئناف أن تؤيد احلكم أو تلغيه أو تعيد احملاكمة فيما أصدرته دائرة الدرجة 
  .)3(األوىل

ألوىل أو دائرة االستئناف  وكان من فإذا مت اكتشاف فعل جديد مل تكن تعلم به الدرجة ا   
فإنه  ،شأنه أن يؤثر بقوة على قرار الدائرة اليت أصدرت احلكم فيما لو علمت به أثناء احملاكمة

  .)4(للمدعي العام أن يطلب من احملكمة إعادة نظر احلكمو ميكن للمحكوم عليه
دول اليت أبلغت جملس تنفذ عقوبة السجن يف سجون الدولة اليت تعينها احملكمة من بني الو

الشروط اليت واألمن باستعدادها الستقبال احملكوم عليهم، ويتم تنفيذ هذه العقوبة وفقا لإلجراءات 

                                                
  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 29راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 23راجع املادة ) 2(
  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 25راجع املادة ) 3(
  .ة يوغسالفيا السابقةمن النظام األساسي حملكم 26راجع املادة ) 4(
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ينص عليها قانون الدولة املستقبلة حتت إشراف احملكمة اجلنائية الدولية، فإذا طلب احملكوم عليه من 
فعلى هذه  لعقوبة طبقا لقوانني تلك الدولةاالدولة اليت ينفذ فيها عقوبة السجن العفو أو ختفيف 

األخرية أن حتيل الطلب إىل رئيس احملكمة الدولية الذي يفصل فيه بعد استشارة قضاة تلك احملكمة 
  .  )1(املبادئ العامة للقانونو على أساس العدالة

  
  الفرع الثالث

  التطبيق العملي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا
  

هم عدد و انتخبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إحدى عشر قاضيا 1993بتمربس 17 يف
عني رئيس جملس األمن املدعي و من النظام، 12قضاة احملكمة اجلنائية الدولية كما حددته املادة 

ملدة أربع سنوات لكنه استقال من منصبه يف سنة ) فرتويال( Ramon Escovarالعام رامون اسكوفار 
 موظفي كتاب احملكمة يرأسهمو عني األمني العام لألمم املتحدة معاوين املدعي العام، كما 1994
  .)2(من هولندا   Dorothée de Sampayo Carrido Nijghالسيد

  
  احملاكمات ـأوال 

  
أصدرت أوامر وشخصا  46ضد  اامصادقت احملكمة على مثاين عرائض  1994خالل عام   

متت املصادقة على عدد  1996جويلية  ـ 1995 الفترة من جويلية يفو بالقبض على هؤالء املتهمني،
  .)3(حبق طفرة ضخمة يف جمال املمارسة الفعلية للعدالة اجلنائيةو اليت مثلت االامكبري من عرائض 

) صريب( Rusko Tadicتعد حماكمة  1999ة أما عن احملاكمات اليت أجرا احملكمة حىت سن  
 27بتداء من اأي  سبعة أشهر االبتدائيةمة، فقد دامت حماكمته أمام الدائرة أول حماكمة جتريها احملك

يقضي بإدانة املتهم بالسجن  1997ماي  7 صدر احلكم النهائي يفو ،1996نوفمرب 28ماي إىل غاية 
   أعراف احلربو انتهاكات قواننيو جنيف التفاقياتجسيمة  انتهاكاتعاما الرتكابه  20ملدة 

                                                
  .من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 28، 27راجع املواد)1(

(2) Jean -Paul Bazelaire et Thierry Cretin, Op.Cit, P54. 
  .496و 495حسام علي عبد اخلالق الشيخة، املرجع السابق، ص. د )3(
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قد و ،نسانية فيما يتصل باألحداث اليت وقعت يف أوبستينا مشال غرب البوسنةاجلرائم ضد اإلو
عارضة أمام تقدم دفاع تاديتش بعدة دفوع و الصادر بالسجن االبتدائياستأنف الدفاع احلكم 

وأن أولوية احملكمة على احملاكم  حملكمة أنشأت على غري سند قانوينأن ا: أمهها االستئنافدائرة 
حملكمة أنشأت على غري قد رفضت احملكمة الدفع القائل بأن او تصة ليس له ما يربره،وطنية املخال

اعتربت دائرة االستئناف هذا الطعن العارض حدثا و وكذلك الطعن يف أولوية احملكمة، سند قانوين
 ستئنافية دولية يف املركزالكونه أول مناسبة تبت فيها هيئة  الدويل نتطورا لقانوهاما يف و فريدا

  .)1(السيما القانون الدويل اإلنساينو احلايل للقانون الدويل اجلنائي
  :كل من Tadicقد متت حماكمة بعد و
 بارتكابهقد أقر و  1996ماي  31يف  االبتدائيةألول مرة أمام الدائرة ) جندي (  Erdémovicمثل 

نيني املسلمني غري رجل من املد 1200(جرائم ضد اإلنسانية الشتراكه يف اإلعدام ملا يقرب من 
املسلحني يف مزرعة بالقرب من بيليتشا الواقعة يف بلدية زفورنيك يف شرق البوسنة عقب سقوط 

بالسجن  Erdémovicحيث حكمت على  حكمها باإلدانة االبتدائيةأصدرت الدائرة و ،)سربرينيتشا
اليت أصدرت  ئنافاالستاحلكم أمام دائرة Erdémovic  استأنفديسمرب  18يف و ،تعشر سنواملدة 

   .)2(عليه حكم بالسجن ملدة مخس سنوات
    جنيف التفاقياتخطرية  انتهاكاتعدة  ارتكامقد حكم على هؤالء بدعوى و

  :)3(مهو أعرافهاو قوانني احلرب انتهاكاتو
- Furundzija وDelic بعشرين سنة سجنا.   
- Landzo  عشر سنة سجن خبمسة.   
- Mukic بسبع سنوات سجن.   
-Delalic  أفرج عنه.  

مل تصدر يف شأا و دعاوى أخرى يف حمكمة أول درجة تتظريفوكانت يف نفس الفترة 
  .) Blaskic ،Kupreskic ،Jelisic، Kordic  ،Cerkez( : أحكام مثل قضايا

                                                
  :و.  وما بعدها 502، ص السابق املرجع حسام علي عبد اخلالق الشيخة، .د )1(

Paul Tavernier et Laurence Burgorgue-Larsen, Un siècle de droit international humanitaire, 
Bruxelles, 2001, P104 et ss. 

  . 508، صعبد اخلالق الشيخة، نفس املرجع حسام علي . د) 2(
(3) Daniel Fontanaud, Op.Cit, P40. 



  القضاء الدولي الجنائي الحديث والمعاصر تطبيقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـل األول

 66

كما أن عدم توقيف أخطر األشخاص املتهمني من طرف احملكمة فتح جمال للنقد ضدها   
 ، كانت لألول صفة رئيس إدارة صرب البوسنة" Ratko Mladic"و"  Radovan Karadzic: " منهم

جرائم خطرية منافية  ارتكابمسؤولني عن  اعترباقد و كانت له صفة قائد القوات املسلحةالثاين و
 ارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعيةو أعراف احلربو ، وخرق قوانني1949جنيف لسنة  التفاقيات

  ، باإلضافة إىل القتل العمد1992بتداء من ماي ااهلرسك و البوسنة إقليمجرائم ضد اإلنسانية يف و
بعد سقوط  1995قات أخرى حلقوق اإلنسان ارتكبت يف جويلية وخرالتعذيب، االغتصاب و

"Srebrenica ")1(.  
 Slobodan Milosevic أصدرت حمكمة يوغسالفيا السابقة قرارا تتهم فيه 1999ماي  27يف 

أعراف احلرب و قوانني وانتهاكجرائم ضد اإلنسانية  بارتكابيوغسالفيا السابقة الرئيس السابق ل
وجهت و 2001جوان  29تسليمه إىل احملكمة بتاريخ و 2001أفريل  1يف  اعتقالهمت و بشأن املدنيني،

جرمية إبادة بسبب دوره يف حروب و جرائم ضد اإلنسانيةو جرائم حرب بارتكابمة  66 له
 لالشتباهعمليات إبادة  بارتكاب، وكان متهما 1995 – 1991 نة يف الفترة ما بنيالبوسو كرواتيا

إىل  ىت   رجل مسلم جلأواو حنو مثانية آالف فىت 1995مبسؤوليته عن جمزرة وقع ضحيتها عام 
علقت حماكمته مرارا ألسباب  قدو يعترب أول رئيس دولة حياكم أمام القضاء الدويل،و .سريبينيتسا

إذ تطلع اآلالف من ضحاياه  2006من املتوقع أن تنتهي حماكمته يف منتصف عام  كانو صحية
العدالة تقتص منه على جرائمه اليت ال حتصى حبق مسلمي البلقان، إال أن املوت كان له ولرؤيته 

عن وفاة الرئيس اليوغساليف السابق  2006كلمة الفصل حيث أعلن يف احلادي عشر من مارس 
  .)2(اع على اتمع الدويل فرصة االقتصاص من جزار البلقانبسجنه بالهاي، وض

بلغ و جرائم دولية أمام احملكمة الدولية بارتكابشخصا  29متت إدانة  2003حىت اية أفريل و
  .)3(حماكمات يف كل سنة تربو على حنو عشر سنوات منذ نشأة احملكمة 3املعدل 

                                                
   .www.un.org  :، متوفر على املوقع2002سبتمرب  10، احملاكم الدولية، 2002عمال املنظمة تقرير األمني العام عن أ )1(
: ، متوفر على املوقع 2006مارس 13يف معتقل حمكمة اجلزاء الدولية، ) ميلوسيفيتش(شبكة النبأ املعلوماتية، وفاة صدام يوغسالفيا  )2(

aa.orgwww.annab.  
  . www.ictj.org: املركز الدويل للعدالة االنتقالية، احملاكمات، متوفر على املوقع) 3(

http://www.un.org
http://www.ictj.org
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السابقة يف ظل مهلة حمددة من جملس األمن وتعمل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا   
من نظر دعاوى االستئناف حبلول و ،2008الدويل، تقضي بأن تنتهي من احملاكمات حبلول اية 

2010عام 
)1(.  

  

  احملاكماتتقييم  ـ ثانيا
  

على احملاكمات اليت جرت و لقد أخد على نظام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة
  :)2(الحظات التاليةأمامها امل

دويل أو معاهدة  اتفاقليس إىل و أا تستند يف إنشائها إىل قرار صادر من جملس األمن
 االستقاللبالتايل ال يتوافر هلا و هذا يعين أا تعترب أحد األجهزة التابعة لألمم املتحدة،و دولية،
الظروف السياسية يف اتمع الدويل احليدة أثناء قيامها بوظيفتها القضائية، بل هي تتأثر بو الكايف
قضاة احملكمة الدولية يتم  اختياركما أنه إذا كان . يف جملس األمن بصفة خاصةو عامة بصفة

 بطريقة حتفظ هلم قدرا من االستقالل فإن األمر ليس كذلك بالنسبة للمدعي العام ومعاونيه
العام لألمم املتحدة حسب األمني موظفي قلم الكتاب حيث يعينهم مباشرة رئيس جملس األمن أو و

  .جملس األمنو هؤالء يف مواجهة اجلمعية العامة استقاللهذا يعين عدم و األحوال
 سلطته التقديرية يف إحالة التحقيق إىل أحد القضاةو ن ما جيريه املدعي العام من حتقيقاتإ  

صفة و صفة اإلدعاء العامحكما، إذ جيمع بني يديه و جيعل منه خصما إقامة الدعوى على املتهمنيو
من ال و من حييلهم من املتهمني إىل احملكمة اختياراحملقق، كما يتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف 

  االختصاصهو كما نعلم املعني من قبل رئيس جملس األمن وهو وحده صاحب هذا و حييلهم
  .الواسع

مني قد جاء يف تقرير األو إجابة، إن نظام احملكمة اجلنائية الدولية ترك احملاكمة الغيابية دون
أي دعوى أمام احملكمة الدولية دون حضور املتهم  افتتاحأنه ال ميكن  العام الذي قدمه لس األمن

مع و ،السياسيةو أن إجراء احملاكمة الغيابية يتعارض مع امليثاق الدويل للحقوق املدنيةو شخصيا،
تنص على تنظيم احملاكمة اعتمدا احملكمة مل و هااإلثبات اليت وضعتو ذلك فإن الئحة اإلجراءات

                                                
  . www.mehrnews.com: ، متوفر على املوقع06أفريل 03 مهر لألنباء، جملس األمن يدعو للتعاون مع حمكمة اجلزاء الدولية،) 1(
  .وما بعدها 289علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص . د) 2(

http://www.mehrnews.com
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من تلك الالئحة نصت على بعض اإلجراءات اليت ميكن  61لكن املادة إصدار حكم غيايب و الغيابية
هذه اإلجراءات تتمثل يف تأكيد و إىل ضمان حضوره دفاليت واختاذها يف مواجهة املتهم الغائب 

ينظرون يف و جيتمع قضاة دائرة الدرجة األوىل أو مل يقبض عليهحيضر  فإذا مل إعالم املتهم باحلضور
  إىل اين عليهموجيوز هلم االستماع إىل الشهود و األدلة عليها،و التهم املوجهة إىل املتهم الغائب

 إىل رجحان احلكم باإلدانة على أساس تلك األدلةو االاماألدلة كافية على  أنفإذا تبني هلم 
ليس فقط إىل و وقيف أو قبض دولية ضد املتهم الغائب موجهة إىل كل الدول،أصدروا مذكرة ت

  تسلمه للمحكمةو لكي تقبض عليه أية دولة يوجد على أرضها مالدولة اليت يوجد فيها املته
رغم هذه اإلجراءات دون احلكم غيابيا على املتهم قد ال تؤدي إىل نتيجة ملموسة يف القبض عليه و

الذين صدرت يف  Ratco Mladic و Radovan Karadzic  لـ الشأن بالنسبة أو تسليمه كما هو
  .إال أنه مل يقبض عليهم  حقهم مذكرات قبض

استبعد و  هي عقوبة احلبسو إن نظام احملكمة اجلنائية الدولية مل ينص إال على عقوبة واحدة
جتمع الدويل يطالب بإلغاء إذا كان االجتاه العام للمو بصفة خاصة عقوبة اإلعدام،و باقي العقوبات

إال أن األمر  ،أن بعض الدول ألغت تلك العقوبة من قوانينهاو عقوبة اإلعدام من القوانني الداخلية
اجلرائم ضد و جرائم احلرب: بصفة خاصة اخلطرية جدا منها مثلو خمتلف بالنسبة للجرائم الدولية

ة اليت تتم ا والنتائج اليت تترتب عليها الوحشيوهذه اجلرائم  ففظاعةجرمية اإلبادة، و اإلنسانية
  .الردعو لو على سبيل التهديدو جتعل اإلبقاء على عقوبة اإلعدام أمرا مربرا

 يتضمن نظام احملكمة الدولية أية إشارة للتعويضات اليت تدفع إىل اين عليهم يف اجلرائم مل  
فقد أصيب اين  ة غري مشروعةبصورالء عليها يستالالدولية، إذ ال يكفي رد األموال اليت مت ا

معنوية جسيمة يستحقون عنها التعويض عن احملكمة و بسببها بأضرار ماديةو عليهم يف هذه اجلرائم
  .اجلنائية الدولية اليت أنشأت حملاكمة اجلرائم اليت وقعت يف يوغسالفيا السابقة

زول بعد انتهاء ت املكانوحمدد من حيث الزمان و حمكمة مؤقتة ذات نطاق مؤقت وهي
كما أن اجلرائم اليت ختتص بنظرها هذه احملكمة املؤقتة ال توجد مدة زمنية حتدد ايتها  .مهمتها

دون  1991احملكمة بتلك اجلرائم اليت وقعت منذ أول جانفي اختصاصألن النظام األساسي ربط 
  . حتديد تاريخ ايتها

  ا نظاما قضائيا دوليا وضع جمموعة أما عن احملاكمات فقد جنحت احملكمة من حيث كو
 "نورمربج"ة اليت ظلت مهجورة منذ قواعد لألدلة واإلثبات، وتطبيق املبادئ القانونيو من إجراءات
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  يف وضع مبادئ قانونية جديدة ملعاجلة الكم اهلائل من احلاالت غري املسبوقة اليت واجهتهاو بل
 القانون الدويل اجلنائيو ق القانون الدويل اإلنسايناليت أدت إىل متكينها من اكتساب خربة يف تطبيو
ت يف املتابعة، إال أن جوانب القصور ليس يءمارست احملاكمات بصورة فعلية رغم املعدل البطو

بصورة جلية إىل تقاعس اتمع الدويل ممثال يف و لكنها راجعةو راجعة إىل احملكمة كجهاز قضائي
قد أدى هذا القصور يف التعاون إىل و فضه التعاون مع احملكمة،رو "جملس األمن" حكومته التنفيذية

بسبب ذلك فإن وعرقلة قدرات احملكمة الدولية على إحضار جمرمي احلرب املتهمني إىل احملاكمة 
طريق جناح  أن العقبة الكربى يفو ،ال يزالون طلقاء االاماألكثرية الساحقة ممن وجه إليهم 

يتعني على  لتايل فسلطة الشرطة لديها حمدودةباو كان ارتكاب اجلرمية،ليست يف م ااحملكمة هي أ
، فإذا كانت الدول مذكرات إحضارواحملكمة أن تلجأ إىل الدول لتنفيذ ما تصدره من أوامر 

إذا رفضت الدول هذه األوامر و ،مستعدة للتعاون تكون احملكمة يف وضع ميكنها من أداء مهمتها
    .)1(ا عن تنفيذا لعدالة املرجوةتكون احملكمة عاجزة متام

مثاال " صربيسكا"مجهورية و "اجلبل األسودو صربيا" االحتاديةتعد مجهورية يوغسالفيا و  
 األشخاص املتهمني اعتقالصارخا على عدم التعاون مع احملكمة حيث ال تعترفان بواجبهما يف 

/ يؤكد هذا ما ذكرته السيدةو ،ترفضان صراحة كل تعاون لتسليم املتهمنيو تسليمهم للمحكمة،و
 لتسليم الدكتور كاراديتش استعدادأننا لسنا على : "فسيتش رئيسة مجهورية صربيسكاالبيليانا ب

قررت أن دستور صرب البوسنة حيضر تسليم املواطنني و ا يف الهايماجلنرال ميالديتش حملاكمتهو
لذين صدرت عن احملكمة تسليم األشخاص ا االحتاديةترفض مجهورية يوغسالفيا و للصرب،
  .)2( "حبقهم بزعم أن هذا التسليم خمالف لدستور اجلمهورية االحتادية اامعرائض 
إن ما يلزم لنجاح احملكمة هو دعم الدول اليت أنشأا، فيجب أن تقوم الدول بالقبض على   

جيب على و  زمةجيب عليها أن تزود احملكمة بالتربعات املالية الالو ااممن صدر بشأم لوائح 
يتم توفري هذا الدعم بشكل مستمر أن و الدول أن متارس الضغط على احلكومات املعاندة،

رات احملكمة فمستقبل هذه احملكمة مرتبط مبا يستخدمه جملس األمن من سلطاته العقابية لتطبيق قرا
ا تغلبت هكذو أي إجراء ضد مجهورية يوغسالفيا االحتادية، اختاذهو حيال أي من املتهمني

  .الظروف السياسية على العدالة مرة أخرى
                                                

  .وما بعدها 527حسام علي عبد اخلالق الشيخة، املرجع السابق، ص. د )1(
 . 530، ص عبد اخلالق الشيخة، نفس املرجع حسام علي . د) 2(
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  املطلب الثاين
  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

  
أبيد والشيوخ و األطفالو ، حيث ذبح النساءق اإلنسان يف رواندا أبشع انتهاكحقو انتهكت

جملس تأثر األمن يف رواندا على إثر تصاعد حدة العنف فيها مما جعل و ما يزيد عن مليون شخص،
يقرر إنشاء حمكمة جنائية دولية لرواندا استنادا للفصل السابع من ميثاق و األمن يتدخل مرة أخرى

  .األمم املتحدة حملاكمة مرتكيب تلك اجلرائم الدولية
 ستتم دراسة هذا املطلب من خالل ثالثة فروع، الفرع األول ندرس فيه نشأة احملكمةو

  .فيه التطبيق العملي هلذه احملكمةساسي، أما الفرع الثالث نتناول الفرع الثاين نعاجل فيه نظامها األو
  

  الفرع األول
  نشأة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

  
أنشأت األمم املتحدة بعد حمكمة يوغسالفيا السابقة حمكمة جنائية دولية لرواندا ملواجهة   

استنادا  1994نوفمرب 08 ؤرخ يفامل 955ذلك مبوجب قرار جملس األمن رقم و الرتاع املسلح فيها،
  .لسلطاته املقررة يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

  : سنعاجل يف هذا الفرعو  
  .ظروف نشأة احملكمة: أوال -
  .األساس القانوين إلنشاء احملكمة: ثانيا -
  

  ظروف نشأة احملكمة ـأوال 
  

متثل " Tutsis"التوتسي و "Hutus"وتواهل: ينقسم الشعب الرواندي إىل قبيلتني رئيسيتني مها  
  .)1(منه %20من الشعب الرواندي، والثانية متثل أقل بقليل من %80األوىل نسبة 

                                                
(1 ) Jean -Paul Bazelaire et Thierry Cretin, Op. Cit, P 57. 
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لقد تأثر األمن يف رواندا بسبب الرتاع املسلح الذي نشب بني القوات احلكومية   
يف نظام احلكم  كة قبيلة التوتسيعلى إثر عدم السماح ملشار يشيات اجلبهة الوطنية الروانديةميلو

 حيث كان احلكم يف يد قبيلة اهلوتو، وامتد تأثري هذا الرتاع إىل الدول اإلفريقية ااورة اليت بدأت
وقف األعمال و للوصول إىل حل بني أطراف الرتاع من خالل منظمة الوحدة اإلفريقية التوسطو

وانتهت ة خاصة يف الدول ااورة، بصفوالقتالية اليت قد تؤدي إىل زعزعة األمن يف القارة اإلفريقية 
 1993أوت  04جبمهورية تانزانيا بتاريخ " Arusha"الوساطة اإلفريقية بعقد اتفاق يف مدينة أروشا 

 رغم هذا االتفاقو التوتسي،و يتم مبقتضاه وقف األعمال القتالية واقتسام السلطة بني قبيليت اهلوتو
بقي الوضع على حاله و ،يف األفق بوادر تنفيذ بنودهمل تظهر و استمر الرتاع املسلح على وتريته

ففي هذا التاريخ وقع حادث حتطم الطائرة اليت كانت تنقل الرئيس الرواندي  1994أفريل  06 حىت
نشب قتال عنيف  1994أفريل  07قبل فجر يوم و على إثر هذا احلادث، وKigaliبالقرب من مدينة 

 راح ضحيته عدد كبري من القادة مهوري الروانديقوات احلرس اجلو بني امليلشيات املسلحة
قادة احلزب االجتماعي كل و كذلك رئيس احملكمة العلياو ألولالوزراء من بينهم الوزير او

عدد كبري من املدنيني من قبيليت و د كبري من أفراد قوات حفظ السالمباإلضافة إىل عد الدميقراطي
  . التوتسيو اهلوتو

شكلت حكومة مؤقتة للبالد  ي الذي نشأ عقب هذه األحداثدستوربسبب الفراغ الو  
اشتدت ضراوا بني قبيلة اهلوتو اليت كانت و من قبيلة اهلوتو، مما أدى إىل استمرار أعمال العنف

بدا واضحا أن قبيلة التوتسي  1994أفريل  12 منذو قبيلة التوتسي،و تدعمها القوات احلكومية
، إذ زار 1994أفريل  21إىل  14 اصة خالل الفترة املمتدة منبصفة خو كانت هي الضحية األوىل

الذي  Gikangoroو Butareبعض الوزراء يف احلكومة املؤقتة إقليمي و الوزير األولو رئيس الوزراء
ضد سكان هذين  على إثر هذه الزيارة بدأت املذابح ترتكبو ،يقطنهما سكان من قبيلة التوتسي

املباين احلكومية س واملستشفيات واملدارف منهم داخل الكنائس وميع اآلالاإلقليمني حيث مت جت
القضاء عليهم باجلملة من مث مت ذحبهم و ن أن يتعرضوا هلاحبجة محايتهم من االعتداءات اليت ميك

ومل يكن هناك متييز يف هذه املذابح ضد أبناء قبيلة التوتسي انتشرت و قبل القوات احلكومية،
  .ألطفال والشيوخاو املذابح بني النساء

عقد جملس األمن جلستني خالل  لعنف بالوترية السابقة يف روانداعلى إثر تصاعد حدة او  
تطوراا، وقد ألقى خالهلما رئيس الس بيانني و للبحث يف األزمة الرواندية 1994شهر أفريل 
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ة العديد منهم، كما إصابونيابة عن أعضاء الس أشار فيهما إىل االضطرابات اليت نتج عنها وفاة 
أكد رئيس الس على حدوث انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساين، وأوصى بضرورة تقدمي 

إنزال العقاب م على أساس ات أو يشارك فيها إىل احملاكمة وكل من حيرض على تلك االعتداء
قب عليها القانون أن قتل أفراد فئة عرقية بقصد القضاء عليها كليا أو جزئيا يشكل جرمية يعا

التقارير ات بشأن إجراء حتقيق يف وطلب من األمني العام ضرورة تقدمي مقترح ،الدويل اإلنساين
بعد أن قدم األمني و .عن حدوث انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين خالل الرتاع ةالوارد

من حيث أكد على اجتمع جملس األ 1994ماي  13 العام تقرير بشأن الوضع يف رواندا بتاريخ
أدان أعمال و كما نظر يف تقرير األمني العام ،أشار إىل بياين رئيس جملس األمنوقراراته السابقة 

ضرورة و Arushaخاصة قتل املدنيني كما أكد على أمهية اتفاق و العنف املستمرة يف رواندا
ة النطاق للقانون واسعو منظمةو من وقوع انتهاكات صارخة استياءهقد أبدى الس و تطبيقه،

هو ما و تدمريها كليا أو جزئيا دفثنية اخاصة قتل أفراد مجاعة   روانداالدويل اإلنساين يف
طالب باختاذ بعض التدابري اليت ختفف املعاناة على و ،يشكل جرمية يعاقب عليها القانون الدويل

  .رةالسلم الدويل إىل الدول ااوو جتنب انتشار ديد األمنو املدنيني
أصدر جملس األمن قرارا جديدا بشأن األزمة الرواندية أكد فيه على ما  1994جوان  3يف و  

أن األفعال اإلجرامية و أشار إىل أن األعمال القتالية مازالت مستمرةو جاء يف قراراته السابقة،
لألمم تقوم به جلنة حقوق اإلنسان التابعة و مازالت ترتكب، ونوه بالدور اهلام الذي قامت به

سيما من خالل وسائل اإلعالم الو الكف عن التحريضو طالب بوقف العمليات القتاليةو ،املتحدة
  . )1(الكراهية العرقيةو على العنف
 8 يف 955الالحقة جملس األمن إىل أن يصدر قرار رقم و قد دفعت األحداث السابقةو
الفصل السابع من ميثاق "ا استنادا إىل باملوافقة على إنشاء حمكمة جنائية دولية لرواند 1994نوفمرب 

  .)2(قد أحلق ذا القرار النظام اخلاص بتلك احملكمةو "األمم املتحدة
  

  األساس القانوين إلنشاء احملكمة ـثانيا 
  

  ورود تقارير للمجلس من األمني العام لألمم املتحدةو روانداإزاء تطور الوضع يف   
                                                

  .وما بعدها 295علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص . د )1(
(2) Jean -Paul Bazelaire et Thierry Cretin, Op.Cit, P58. 
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عني من قبل جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة عن تقارير من املفوض اخلاص لرواندا املو
دق جملس األمن ناقوس اخلطر مرة  ،حدوث انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساين يف رواندا

االنتهاكات اخلطرية و البيانات الواردة بشأن أفعال اإلبادة اجلماعيةو أخرى خبصوص املعلومات
أعلن جملس األمن أن يف استمرار الوضع ديد و ارتكبت يف رواندا،للقانون الدويل اإلنساين اليت 

اختاذ تدابري فعالة لتقدمي مرتكيب هذه و قرر وضع اية هلذه اجلرائمو ،دولينيلسلم واألمن الخطري ل
بناء على و قرر الس )1(استنادا إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةو اجلرائم إىل احملاكمة،

املقدم من احلكومة الرواندية إنشاء حمكمة جنائية دولية ختتص مبحاكمة األشخاص املتهمني الطلب 
كذلك و االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين على إقليم رواندا،و بارتكاب أفعال اإلبادة

الفترة من  املواطنني الروانديني املتهمني بارتكاب مثل هذه األفعال على إقليم الدول ااورة خالل
1994ديسمرب  31حىت  1994جانفي  1

)2( .  
  

  الفرع الثاين
  نظام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

  
رقم أحلق بالقرار و الذي اعتمده جملس األمن ـ يضم نظام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  

 يوغسالفيا السابقة هو ال خيتلف كثريا عن نظام حمكمةو مادة 32 -1994نوفمرب  8املؤرخ يف  955
هو ما سنتناوله و وإجراءات احملاكمة أمامها اختصاصااو قد حدد هذا النظام أجهزة هذه احملكمةو

  . يف هذا الفرع
  

  أجهزة احملكمة  ـأوال 
  

هي نفس األجهزة و من النظام 10للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا أجهزة نصت عليها املادة   
املدعي العام دوائر احملكمة وتشمل و ،)11املادة ( سابقةمة يوغسالفيا الاليت نص عليها نظام حمك

  .وقلم احملكمة
                                                

ل أكثر ارجع تأسست احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا بنفس الطريقة وعلى نفس األسس اليت تأسست عليها حمكمة يوغسالفيا السابقة، ولتفصي )1(
  .إىل األساس القانوين إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة

  .301و 300، صالسابق املرجع علي عبد القادر القهوجي،.د) 2(
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  :احملكمة دوائر ـ 1
  :يوزعون كالتايلو مستقال ينتسبون إىل دول خمتلفة )1( قاضيا 11من  دوائر احملكمةتتشكل 

  .ثالث قضاة يف كل دائرة من دائريت احملاكمة يف أول درجة -
  .ائرة االستئنافمخسة قضاة يف د -

من  12إجراءات حمددة يف املادة و قبل اجلمعية العامة وفقا لشروط نالقضاة ميتم انتخاب و
  .اإلجراءات اليت نص عليها نظام حمكمة يوغسالفيا السابقةو نظام احملكمة، وهي نفس الشروط

أي ) رواندايوغسالفيا السابقة و(مع مالحظة أن دائرة االستئناف واحدة بالنسبة للمحكمتني 
أن الطعن باالستئناف يف األحكام الصادرة عن حمكمة رواندا ينظر أمام دائرة االستئناف التابعة 

  ).من نظام حمكمة رواندا 12املادة ( حملكمة يوغسالفيا السابقة 
  

  :املدعي العام مكتب ـ 2
سالفيا يعين أن املدعي العام لدى حمكمة يوغو املدعي العام واحد بالنسبة للمحكمتني،

من  15املادة ( السابقة هو نفسه املدعي العام الذي ميارس وظيفة اإلدعاء العام أمام حمكمة رواندا
  ). نظام حمكمة رواندا

  
  :قلم احملكمة ـ 3

تقدمي اخلدمات و حبيث يكلف بإدارة احملكمة وي حمكمة رواندا على قلم للمحكمةحتت  
خيضع تعيني ووظفني املساعدين الذين حيتاج إليهم عدد من املو )2(يتكون من مسجلو الالزمة هلا،

 نظام هي نفس اإلجراءات املنصوص عليها يفو 16يف املادة  ةموظفيه لإلجراءات احملددو املسجل
  .حمكمة يوغسالفيا السابقة

                                                
  :قضاة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا هم )1(

  ).السنغال (   Laity Kama: رئيس احملكـة السيد     
  ).روسيا( Yakov Arkadievich Otrovsky  :يدنائب الرئيس الس     
   Navanethem Pillay، )السويد( Lennart Aspegren ،)السنغال(  Laity Kama: القضاة وهم السادة     
  )   روسيا( Arkadievich Otrovsky Yakov  ،)ترتانيا(  William Hussein Sekule، )افريقيا اجلنوبية(     

  Tafazzal Hossein Khan    )بنغالدش(، Loryd-G-Williams  )مجايكا(، Pavel Dolenc )سلوفينيا(  
  .)نيجيـريا(  Agw ukase Okali: املسجل السيد) 2(
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 81موظف ميثلون  667، 1999قد مشلت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا حىت تاريخ سبتمرب و  
 دوالر  6853100 ـا، كما خصصت هلا اجلمعية العامة لألمم املتحدة ميزانية تقدر بدولة يعملون

1999لسنة 
)1(.  

  .)2(ويقع مقر احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف أروشا بترتانيا
  

  اختصاص احملكمة ـثانيا 
  
  .ستئثارياالوين االزمو املكاينو الشخصيو حدد نظام حمكمة رواندا اختصاصها النوعي

  
  :ياالختصاص النوع ـ 1

االختصاص النوعي حملكمة رواندا ال يتطابق متاما مع اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 
اجلرائم ضد وليوغسالفيا السابقة، إذ ختتص احملكمتان على سبيل التماثل جبرائم اإلبادة اجلماعية 

ن حيث االختصاص بنظر ما خيتلفان م، بين)الثالثة من نظام حمكمة روانداو املادتان الثانية(اإلنسانية 
هي على و بنظر بعض أفعال جرائم احلرب فقط إذ يقتصر اختصاص حمكمة رواندا جرائم احلرب

 12وجه التحديد االنتهاكات اليت نصت عليها املادة الثالثة املشتركة يف اتفاقيات جنيف بتاريخ 
يف امللحق اإلضايف الثاين هلذه  كذلكو اخلاصة حبماية اين عليهم يف زمن احلرب، 1949أوت 

قد نصت على هذه األفعال على سبيل املثال املادة الرابعة من نظام و ،)1977جوان  8(االتفاقيات 
ذلك على عكس احلال بالنسبة حملكمة و ،كلها أفعال تقع على األشخاص فقط هيوحمكمة رواندا 

األموال املنصوص عليها يف و ألشخاصيوغسالفيا السابقة اليت ختتص بنظر كل جرائم احلرب على ا
  .أعراف احلربو اتفاقيات جنيف أو اليت تقع مبخالفة قوانني

  
  

                                                
(1)Jean -Paul Bazelaire et Thierry Cretin, Op.Cit, P59. 

نه سوف يتم اختيار مقر احملكمة يف مكان تتحقق فيه مكان مقر احملكمة، وجاء يف هذا القرار أ 955مل حيدد نظام احملكمة امللحق بالقرار رقم ) 2(
الذي حدد فيه مقر احملكمة مبدينة أروشا جبمهورية  977/95العدالة، وقد تأخر ذلك ملدة عام تقريبا حىت صدور قرار جملس األمن رقم 

  .تانزانيا
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  :ياالختصاص الشخص ـ 2
االختصاص الشخصي متطابق بني احملكمتني إذ يقتصر على األشخاص الطبيعيني فقط أيا   

  ).كمة رواندامن نظام حم 6و 5املادتان (أيا كان وضعهم الوظيفي و كانت درجة مسامهتهم،
  
  :الزماينو االختصاص املكاين ـ 3

 بالنسبة لالختصاص املكاين فإن اختصاص حمكمة رواندا يغطي اإلقليم الرواندي األرضي
كذلك إقليم الدول ااورة يف حالة املخالفات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين اليت و اجلويو

  .يرتكبها مواطنون روانديون
 املادة( 1994ديسمرب  31حىت  1994جانفي  1زماين بالفترة اليت متتد مناص اليتحدد االختصو

  ).من نظام حمكمة رواندا 7
  

  :للمحكمة) ستئثاري أو غري اال( االختصاص غري القاصر ـ 4
ستئثاري حملكمة رواندا نفس املعىن املعمول به بالنسبة حملكمة يوغسالفيا لالختصاص غري اال

التاسعة من نظام حمكمة رواندا على االختصاص املشترك بني و الثامنة السابقة، فقد نصت املادتان
  .احملاكم الدولية الروانديةو احملكمة الدولية لرواندا

  
  إجراءات احملاكمة ـثالثا 

  
ابه مع إجراءات احملاكمة اخلاصة تتشهي و احلكمو نظم نظام حمكمة رواندا إجراءات احملاكمة  

وضع الئحة و ،)19و 8املادتان (إدارا و حيث افتتاح الدعوىمبحكمة يوغسالفيا السابقة من 
محاية اين و ،)20املادة (حقوق املتهم  و ،)31املادة (اللغة اليت يعمل ا و ،) 14املادة (للمحكمة 

 )23املادة (اجلزاءات األخرى و العقوباتو )22املادة (احلكم و ،) 21املادة (الشهود و عليهم
 املساعدة القضائيةو كذلك التعاونو ،)25املادة(إعادة النظرو ،)24املادة ( االستئنافو الطعنو
  ).28املادة (
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أو يف دولة أخرى تعينها احملكمة اجلنائية الدولية  ن تنفيذ العقوبة فيكون يف روانداأما مكا
يتم و لرواندا من بني قائمة الدول اليت طلبت من جملس األمن استعدادها الستقبال احملكوم عليهم،

العفو عن العقوبة أو ختفيف اجلزاءات بذات الشروط اليت وردت يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية 
ليوغسالفيا السابقة، حبيث حيال الطلب  إىل رئيس احملكمة الدولية لرواندا الذي يفصل فيه بعد 

  . )1(املبادئ العامة للقانونو استشارة قضاة تلك احملكمة على أساس العدالة
  

  الفرع الثالث 
  التطبيق العملي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا

  
وتعيني موظفيها، بدأ افتتاح احملاكمة األوىل كمة اجلنائية الدولية لرواندا عد انتخاب قضاة احملب
بالتناوب ألنه  1997بدأ العمل يف دائريت حمكمة الدرجة األوىل يف سبتمربو ،1997 جانفي 9بتاريخ 

مت إقرار أربع عشرة الئحة اام موجهة إىل و ،باحملكمة إال قاعة واحدة خمصصة هلمامل يكن يوجد 
  . شخص من جمموع األشخاص احملتجزين  21

  
  احملاكمات ـأوال 

  
الصعوبات اليت اعترضت قضاة دائريت حمكمة الدرجة و جهة التأخري يف إجراءات احملاكمةملوا
الزيادة املطردة لعدد احملتجزين أصدر و تعقيد اإلجراءات بسبب  أدائهم لوظيفتهم القضائيةاألوىل يف

بإنشاء  1998أفريل  30بتاريخ  ـ بناء على طلب رئيس احملكمة ـ 1165جملس األمن القرار رقم 
قد مت و دائرة ابتدائية ثالثة، لريتفع بعد ذلك قضاة الدوائر االبتدائية من ستة إىل تسعة قضاة،

كما مت تعديل الئحة احملكمة يف مجعيتها العامة اليت  1998وفمرب ن 3انتخاب قضاا الثالث يف 
1998جوان  5و 1مابني  Arushaعقدت يف 

)2(.  
 38شخص من بينهم  48مذكرة اام موجهة إىل  28أصدرت احملكمة  1999 أوت حىتو

  .)3(أربعة أحكام يف القضايا التاليةو شخص حمتجز،
                                                

  .من النظام األساسي حملكمة رواندا 27، 26راجع املواد  )1(
  .306القهوجي، املرجع السابق، ص علي عبد القادر .د )2(

(3  ) Jean- Paul Bazelaire et Thierry Cretin, Op.Cit, P59. 
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صدر : )1(حكمني 1998ندا يف شهر سبتمرب من عام أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية لروا  
برواندا، من الدائرة  Tabaعمدة مدينة  Jean Paul Akayesuضد  1998سبتمرب  2احلكم األول يف 

 Lennart Aspegrenالقاضي و رئيسا) السنغال( Laity Kamaاالبتدائية األوىل املشكلة من القضاة 
يف تسع من   Akayesuبإدانة، يقضي )فريقيا اجلنوبيةإ( Navanethem Pillay، والقاضي )السويد(

العلين على ارتكاب و التهم اخلمس عشرة املوجهة إليه مبا فيها اإلبادة اجلماعية، والتحريض املباشر
غريها من األعمال و اغتصابو أعمال قتل وتعذيب(جرائم ضد اإلنسانية و اإلبادة اجلماعة

ب اإلبادة تهم الست املتبقية مبا فيها مة االشتراك يف ارتكامل تثبت إدانته يف الو ،)الالإنسانية
الربوتوكول و التهم املتصلة بانتهاكات املادة الثالثة املشتركة بني اتفاقيات جنيفاجلماعية، و

 .حكم عليه بالسجن املؤبدو اإلضايف الثاين هلا، ولقد تقررت مسؤوليته عن اجلرائم السابقة
وتطبيق تقوم ما حمكمة دولية  أول تفسري Jean Paul Akayesuضية احلكم الصادر يف ق يتضمنو

  .1948 املعاقبة عليها لعامو التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية
وزير أول سابق يف حكومة  )Jean Kambanda )2ضد 1998سبتمرب  4صدر احلكم الثاين يف و
باحلكم عليه بالسجن املؤبد إلدانته يف  ضاة ة األوىل املشكلة من نفس القمن الدائرة االبتدائي اهلوتو

التآمر الرتكاب و مجيع التهم الست املوجهة إليه يف عريضة االام املتعلقة جبرائم اإلبادة اجلماعية،
 جسيمة بدنية قتل، اعتداءات( االشتراك يف ارتكاب أعمال اإلبادة اجلماعيةو اإلبادة اجلماعية،

  ). إبعادا املدنينيتل وق(ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية و ،)يقبيلة التوتس نفسية على أبناء و
الرئيس السابق  Omar Serushagoحكمت الدائرة االبتدائية األوىل ضد  1999فيفري  5يف و  

جرائم ضد و سنة سجن الرتكابه جرائم اإلبادة 15 ـب مليليشيا إنترياهاموي يف مقاطعة جيسنيي
  .)3(اإلنسانية

                                                
(1) Daniel Fontanaut, Op.Cit, P45 et ss. et Hervé Ascensio et R. Maison, Le crime de génocide 

dans les premiers jugements du tribunal pour le Rwanda, Revue générale de droit 
international public, Numéro1, 1999, P 129 et ss. 

أثناء حماكمته باجلرائم املنسوبة إليه، وأخذت الدائرة االبتدائية يف االعتبار جسامة جرمية اإلبادة اجلماعية اليت  Jean Kambandaاعترف )  2(
صرار ورأت الدائرة االبتدائية أيضا أنه بصفته رئيسا للوزراء يف قد اقترف اجلرائم عن علم وسبق إ Kambandaوأن " جرمية اجلرائم"أمستها 

ظروف رواندا، قد عهد إليه بواجب محاية السكان، وأنيطت به السلطة الالزمة لذلك وأنه قد أخل ذه األمانة، ورأت الدائرة االبتدائية أن ال
  .املؤبد نبالسجاملشددة اليت اكتشفت اجلرائم رجحت عن الظروف من بشاعتها فحكمت عليه 

(3) Jean- Paul Bazelaire et Thierry Crétin, Op.Cit, P59. 
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 Obedو Clément Kayichemaاحملاكمة املشتركة لكل من جرت  1999ماي  21يف و
Ruzindana ما جرمية اإلبادة اجلماعيةقد حكم على األول و أمام الدائرة االبتدائية الثانية الرتكا

  .)1(سنة 25بالسجن املؤبد وعلى الثاين بالسجن ملدة 
 20احملكمة  أصدرت 2006مارس  9منذ نشأة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا حىت تاريخ و  

مازالت احملكمة تنظر يف و شخص تنظر قضاياه أمام احملكمة 28و متهما 26حكما يف مواجهة 
تعمل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف ظل مهلة من جملس و ،اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاصها

دعاوى االستئناف حبلول من نظر و 2008األمن الدويل تقضي بأن تنتهي من احملاكمات حبلول اية 
2010عام 

)2(.  
  

  تقييم احملاكمات ـثانيا 
  

يؤخذ على هذه احملكمة نفس املآخذ اليت سبق أن وجهناها حملكمة يوغسالفيا السابقة، فقد   
تعترب من األجهزة الفرعية التابعة له  مبا يترتب على هذه التبعية و أنشأها هي األخرى جملس األمن

عدم و لتدخل العامل السياسي أثناء احملاكمات، عدالة اجلنائية الدوليةية على المن آثار سلب
   باقي موظفي احملكمةو معاونيهوبصفة خاصة املدعي العام و االستقالل الكايف ألجهزة احملكمة

أن و حيث يتم تعيينهم من قبل رئيس جملس األمن أو األمني العام لألمم املتحدة حسب األحوال،
 ألنه هو الذي يتوىل التحقيق احلكم يف وقت واحدو اخلصم يتبني يديه صف املدعي العام جيمع

املالية اليت و املالحقة، باإلضافة إىل املشاكل اإلداريةو يتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف االامو
بصفة خاصة ضرورة و حملاكمةاإلجراءات املعقدة اليت جيب عليها إتباعها أثناء او تتعرض هلا احملكمة

إذا كانت الئحة و عدم األخذ بنظام احملاكمة الغيابية،و شخصيا إجراءات احملاكمة ما ملتهحضور
إذ هي حماولة  تصل بالنسبة هلا إىل حلول قاطعة احملكمة قد تغلبت على هذه املشكلة إال أا مل

التوقيف الدويل الذي تصدره احملكمة إىل و لتحضري الدول عن طريق مذكرة أو أمر بالقبض
عدم إمكانية حماكمة املتهم و دة احملكمة يف القبض على املتهم اهلارب وتسليمه إليها حملاكمته،مساع

يشل قدرا يف مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية اليت و الفار يقلل من أمهية هذه احملكمة يف الردع

                                                
(1) Jean -Paul Bazelaire et Thierry Cretin, , Op.Cit, P59. 

  com.www.mehrnews: ، متوفر على املوقع06أفريل 03 مهر لألنباء، جملس األمن يدعو للتعاون مع حمكمة اجلزاء الدولية،)  2(
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ميتد إىل  يؤخذ على احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أن اختصاصها الو .تدخل ضمن اختصاصها
1994ديسمرب  31اجلرائم الدولية األخرى اليت تقع بعد 

)1(.  
الشك أن ذلك جد و مة ضعيفا،أما عن احملاكمات  فقد كان املردود الذي حققته احملك

طول مدة احملاكمة  من شأنه أن و مستقبل القضاء الدويل اجلنائي، ألن طول اإلجراءات ىخطري عل
عكس على طول مدة حتقيق العدالة، كما أن هذا التعطيل قد انيصطدم مببدأ واجب التعجيل يف 

لعل هذا و السادس دون حماكمةو حيث يقضي بعض احملبوسني عامه اخلامس احلبس االحتياطي
بالضبط ما دفع إىل ضرورة إنشاء غرفة ابتدائية ثالثة، كما أنه كان من األرجح اختيار مقر احملكمة 

أين جيري املوظفون العاملون حتت مسؤولية املدعي ) رواندا(برواندا رغم وجود مكتب بكيغايل 
 يباشرون املالحقات، فهذا ما يزيد من التشتت اجلغرايف ألنشطة احملكمة و العام حتقيقام

قضاة االستئناف املشتركون بني احملكمتني يزاولون عملهم من و )2(أن املدعي العامو باخلصوصو
بطبيعة احلال فإن هذا التشتت يثقل أنشطة و السابقة بالهايدولية ليوغسالفيا مقر احملكمة ال

  .)3(املكاتبو التنسيق بني خمتلف األجهزةويعرقل االتصال و احملكمة
فكيف نأمل يف جناح حمكمة رواندا اليت حتقق يف مقتل أزيد من مليون شخص وال تقدم هلا 

  .اإلمكانيات الالزمة؟
إال أنه كانت هلما  روانداو كميت يوغسالفيا السابقةبالرغم من االنتقادات اليت وجهت إىل حم  

قد حظيتا بنجاح و الدويل مبحاسبة مرتكيب اجلرائم الدولية االلتزامأمهية خاصة كوسيلتني لتأكيد 
سلوبودان هو و ألول مرة رئيس دولةو واضح يف إجناز متابعات على مستوى مبا يف ذلك متابعة

ندا رئيس الوزراء السابق حماكمة جان كامبو يا السابقةلرئيس السابق ليوغسالففيتش ايميلوز
  .فعاال يف تطوير القضاء الدويل اجلنائيو بذلك فقد كان هلما دورا مباشراو لرواندا

                                                
  :و. 308و 307ي، املرجع السابق، ص عبد القادر القهوجعلي . د )1(

Mondiaye Niang, Le tribunal pénal international pour le Rwanda, Revue générale de droit 
international public, Numéro 2, ،1999  P 379. 

ا حنو أربع سنوات، ولكن جملس  األمن قرر فصل املنصبني تولت ديل بونيت منصب مدع عام  يف كل من حمكميت  يوغسالفيا السابقة ورواند) 2(
معتربا أما ميثالن عبئا ثقيال على شخص واحد، فقد عني كويف عنان األمني العام لألمم  املتحدة القاضي حسان غالو مدع عام يف حمكمة 

: ، متوفر على املوقع2003 أوت 3جديد حملكمة رواندا،  جمد مركز معلومات احملكمة اجلنائية الدولية، تعيني مدع :أنظر، لتفصيل أكثر .رواندا
Org.ccarabiciwww. 

  . 654و 653، ص 1997 ديسمرب -، خبصوص احملكمة اجلنائية الدولية، الة الدولية للصليب األمحر، نوفمرب)سيسيل(ل أبت )3(
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  خالصة الفصل األول

  
من جناح واضح  Ad hocرغم أمهية املكتسبات اليت حققتها احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة 

يف إجناز حماكمات فعلية ملتهمني عن جرائم دولية، غري أن حتقيق العدالة اجلنائية الدولية على أساس 
من إنشاء حمكميت نورمربج حماكم جنائية دولية خاصة غري مرض بالقدر الكايف، فعلى الرغم 

وحمكميت يوغسالفيا السابقة ورواندا الدوليتني، إال أن اإلرادة  وكيو بعد احلرب العاملية الثانيةوط
  الدولية عجزت عن إنشاء حماكم أخرى للعديد من الرتاعات اليت وقعت يف العديد من الدول

ة واإلبقاء عليها جتعل من إعادة تكرار هذا واملوارد املتطلبة إلقامة احملاكم اخلاص الباهظةفالتكاليف 
رمبا غري ضروري، ومن مث وتفاديا ملثل تلك الثغرات والعقبات و االحتمالالنموذج أمرا ضعيف 

فلم يتبق أمام اتمع الدويل سوى خيار إنشاء حمكمة دائمة حتل حمل احملاكم  املاليةاإلدارية و
ة اليت رأيناها تتشكل لفترة حمدودة وملهمة حمددة، وخالفا للمحاكم الدولية املؤقتة ـالدولي
ة فإن هذه احملكمة ستكون دائمة وخمولة للنظر يف دائرة واسعة من اجلرائم الدولية وهذا ما ـالسابق

  .  سنعاجله يف الفصل الثاين
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  الفصل الثاين
  ةاحملكمة اجلنائية الدولية الدائم

  
حمكميت (التطبيقية للقضاء الدويل اجلنائي املؤقت يف العصر احلديث و أثبتت التجربة العملية

مدى حاجة اتمع الدويل  ،)روانداوحمكميت يوغسالفيا السابقة ( املعاصرو) وطوكيو نورمربج
نقائص و كمة جنائية دولية دائمة تتفادى عيوبإلنشاء قاعدة تطبق بصفة دائمة من خالل حم

  .لتسد الفراغ املوجود على الصعيد الدويلو احملاكم اخلاصة
قد بذلت عدة جمهودات يف إطار األمم املتحدة من أجل تأسيس حمكمة جنائية دولية دائمة و

معاقبة و قية قمعمنذ مخسني عاما، فصلت بني قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة باملوافقة على اتفا
بني املوافقة و الذي تقرر فيها إنشاء حمكمة جنائية دولية،) 1948(ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية 

كانت تلك اجلهود و ،)1998( على نظام روما األساسي اخلاص بإنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة
  .ظروف احلرب الباردةو شهدها العامل العراقيل السياسية اليتومنفصلة بسبب التطورات و مشتتة
مل تتوقف األحباث سواء على مستوى اجلمعيات العلمية أم  1998 -1948خالل هذه الفترة و

على مستوى اللجان التابعة لألمم املتحدة، أم على املستوى الفردي للفقهاء حول ضرورة إنشاء 
تباعها أمامها الواجب اإلجراءات او حمكمة جنائية دولية دائمة وكيفية تشكيلها وجمال اختصاصها

 جديتهاو الدراسات وعمقهاوإذ كان لتجربة احملاكم اخلاصة أثر كبري على تطور هذه األحباث 
 17جوان إىل  15املتحدة الدبلوماسي للمفوضني يف روما من  ماليت توجت باعتماد مؤمترا ألمو

 قرار نظامها األساسيو ، حبيث مت فيه اإلعالن عن إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة1998 جويلية
 60(بعد اكتمال العدد الالزم من التصديقات  2002جويلية  الذي أصبح نافذا يف األول منو

  ) . اتصديق
يعد نظام روما أول خطوة عملية يف اجتاه تأسيس قضاء دويل جنائي دائم، كما أنه يشكل و

رواندا الزالتا وفيا السابقة يوغسال بل إن حمكميت(ترة احملاكم املؤقتة مرحلة جديدة ظهرت بعد ف
  .هو بذلك يعد املنعرج الكبري يف القضاء الدويل اجلنائيو ،)قائمتان
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وعليه فإذا كان إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة أمرا ضروريا، فكيف توصلت األمم املتحدة 
  .ما هي أهم مضامينه ؟و إىل صياغة النظام األساسي للمحكمة ؟

  :يف مبحثني  سنتوىل دراسة هذا الفصل
  .نتناول فيه جهود األمم املتحدة إلنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة املبحث األول ـ
  .املبحث الثاين نعاجل فيه نظام احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ـ
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  املبحث األول
  جهود األمم املتحدة إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة

  

أولت عناية و منذ إنشائها مبوضوع القانون الدويل اجلنائي، اهتمت منظمة األمم املتحدة
 11إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة، فقد أقرت يف دورا األوىل يف و خاصة ملسألة تقنني قواعده

أوصت اللجنة و مبادئ القانون الدويل اليت تضمنتها الئحة حمكمة نورمربج، 1946ديسمرب 
  . بصياغة هذه املبادئ التحضريية لتدوين القانون الدويل

كانت بداية جهود األمم املتحدة حنو إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة قبل مخسني عاما و
الذي يتضمن و 1948ديسمرب  9يف  260حني أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم 

إنشاء ا بوجوب ، حيث ارتبط احلديث عنه"معاقبة مرتكبيهاو اتفاقية منع جرمية اإلبادة" نص
 فقدمت البحوثتتابعت اجلهود بعد ذلك و معاقبة مرتكبيهاو مبحاكمةحمكمة جنائية دولية تتكفل 

التقارير اليت تناصر هذه الفكرة من خالل مسامهة بعض اللجان الدولية املتخصصة بدور كبري يف و
توجت يف األخري و ،1953هذا الصدد، إىل أن تبلورت بشكل ائي يف أعمال جلنة نيويورك لعام 

الزراعة التابعة لألمم املتحدة يف روما وبعقد مؤمتر دبلوماسي للمفوضني يف مقر منظمة األغذية 
، الذي اعتمد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 1998جويلية  17جوان إىل  15من ) إيطاليا(

  .الدولية الدائمة
  :سنتوىل دراسة هذا املبحث يف مطلبني 

  .جهود اللجان الدولية املتخصصةو ول نعاجل فيه اتفاقية إبادة اجلنساملطلب األ  ـ
  . طبيعة احملكمة اجلنائية الدولية الدائمةو املطلب الثاين نتناول فيه والدة نظام روما األساسي  ـ
  

  املطلب األول
  اتفاقية إبادة اجلنس وجهود اللجان الدولية املتخصصة

  

تفاقية منع ا حمكمة جنائية دولية دائمة مبناسبة تقرير بدأت جهود األمم املتحدة حنو إنشاء
املتخصصة بدور كبري يف قد سامهت بعض اللجان الدولية و معاقبة مرتكبيها،و جرمية إبادة اجلنس

  :مما يستوجب التعرض هلاتني الطائفتني من اجلهود يف فرعني هذا الصدد
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  .لقضاء الدويل اجلنائيفكرة او الفرع األول نتناول فيه اتفاقية إبادة اجلنس ـ
  .الفرع الثاين نعاجل فيه جهود اللجان الدولية املتخصصة ـ
  

  الفرع األول
  فكرة القضاء الدويل اجلنائيو اتفاقية إبادة اجلنس

  
 بسبب اازر اليت ارتكبها زعماء النازية أثناء احلرب العاملية الثانية ضد بعض األقليات

اهلند  أثناء انعقاد اجلمعية و بنماو ة، اقترحت وفود  كل من كوباخاصة األقليات الدينية أو العرقيو
وقد أحالت اجلمعية العامة ر اإلبادة اجلماعية جرمية دولية اعتبا 1946العامة يف دورا األوىل يف سنة 

طالبت بإعداد مشروع اتفاق دويل عن مكافحة جرمية إبادة و هذا االقتراح إىل اللجنة القانونية
 1948ديسمرب  9أقرت اجلمعية العامة هذا املشروع باإلمجاع يف و بارها جرمية دولية،اجلنس باعت

فعل إبادة اجلنس، وعرفت بعد ذلك باتفاقية مكافحة جرمية  عقابالذي يتضمن اتفاقية جترمي وو
  .)1(اجلزاء عليهاو إبادة اجلنس البشري

   :سنتناول فيما يليو
  .التعريف جبرمية إبادة اجلنس: أوال ـ
  . أهم بنود اتفاقية مكافحة إبادة اجلنس: ثانيا ـ
  

  التعريف جبرمية إبادة اجلنس  ـأوال 
  

اإلبادة تعين أي " :عرفت املادة الثانية من اتفاقية مكافحة إبادة اجلنس البشري اإلبادة بقوهلا
تها هذه بصف ة أو دينيةفعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك مجاعة قومية أو اثنية أو عرقي

  :هالكا كليا أو جزئياإ
  .قتل أفراد اجلماعة -1
  .إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة -2

                                                
  .128علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص .د)  1(
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  . إخضاع اجلماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد ا إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا -3
  .فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة -4
  ."ة أخرىنقل أطفال اجلماعة عنوة إىل مجاع -5

تعد هذه االتفاقية خطوة هامة على طريق تقنيني قواعد القانون الدويل اجلنائي ألا عاقبت و
  .)1(يف زمن السلمو على اإلبادة يف وقت احلرب

  
  أهم بنود اتفاقية مكافحة إبادة اجلنس ـثانيا 

  
شخاص جاء يف املادة السادسة من اتفاقية مكافحة إبادة اجلنس البشري أنه حياكم األ

) من تلك االتفاقية(املتهمون بارتكاب جرمية إبادة اجلنس أو أي فعل آخر نصت عليه املادة الثالثة 
أمام حمكمة خمتصة من حماكم الدول اليت ارتكب الفعل على أرضها أو أمام حمكمة جنائية دولية 

قا هلذه املادة هذا يعين أنه وفو ،تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من األطراف قد قبل بواليتها
فإن االختصاص مبحاكمة مرتكيب جرمية إبادة اجلنس البشري يكون اختياريا فيحاكم هؤالء 

  .)2(وإما أمام حمكمة دولية اليت وقعت تلك اجلرمية على أرضهااألشخاص إما أمام حماكم الدول 
 لك اجلرائمفاتفاقية إبادة اجلنس قد حتدثت عن فكرة القضاء الدويل اجلنائي للمحاكمة على ت

فضال  ة يف جمال القضاء الدويل اجلنائيإن كان ذلك بصفة اختيارية، إال أا كانت خطوة تقدميو
  .)3(على أنه مل تتضمن نصوص عملية إلنشاء هذا النوع من القضاء

  
  الفرع الثاين

  جهود اللجان الدولية املتخصصة
  

نبحث فيما يلي هذه و الر كبري يف هذا اسامهت بعض اللجان الدولية املتخصصة بدو
  :اجلهود من خالل التعرض

                                                
  .121فتوح عبد اهللا الشاذيل، املرجع السابق، ص . د) 1(
  .200و 199علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص  .د) 2(
  .101بق، صحسنني إبراهيم عبيد، املرجع السا. د )3(
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  .جلهود جلنة نيويورك /ثالثاو جلهود جلنة جنيف /جلهود جلنة القانون الدويل، ثانيا /أوال
  

  جهود جلنة القانون الدويل ـأوال 
  

أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نفس تاريخ املوافقة على اتفاقية مكافحة إبادة اجلنس 
من املمكن و مسألة ما إذا كان من املرغوب فيها تدعو فيه جلنة القانون الدويل إىل دراسة مشروع

أو غريها  تهمني بارتكاب جرمية إبادة اجلنسإنشاء هيئة قضائية دولية يناط ا حماكمة األشخاص امل
ن ان مما إذا كو من اجلرائم اليت يسند إليها اختصاص احملاكمة عنها مبقتضى اتفاقيات دولية،

إنشاء دائرة خاصة جنائية مبحكمة العدل الدولية، واستجابت جلنة  - يف حالة املوافقة - املناسب
  الدكتور بتكليف كل من 1949جوان  3قامت يف  و القانون الدويل إىل قرار اجلمعية العامة

 A.E.F Sandstrôm ساند ستروماألستاذ و ،)مندوب بنما( Ricardo Alfaro ريكاردو ألفارو
   .)1(بتقدمي تقرير يف هذه املسألة) مندوب السويد(

تقدم الدكتور ألفارو بتقريره الذي جاء فيه أن إنشاء حمكمة جنائية  1950مارس  30ويف 
 حماكمات نورمربج و معاهدة فرساي(مفيد استنادا إىل السوابق الدولية و دولية أمر ممكن

إما يف صورة و حمكمة جنائية دولية مستقلة صورة األمم املتحدة إما يف هائتنشأن و ،)طوكيوو
األفراد املتهمني بارتكاب جرائم و ختتص مبحاكمة الدولو دائرة جنائية تابعة حملكمة العدل الدولية،

أي جرمية دولية أخرى يسند إليها اختصاص و جرائم إبادة اجلنسو أمن اإلنسانيةو ضد السالم
بني الفقهاء احملكمة املستقلة أو الدائرة اجلنائية من  خيتار قضاةو ات دولية،ينظرها مبقتضى اتفاق
دون تفرقة من و بنفس الطريقة اليت خيتار ا قضاة حمكمة العدل الدولية،و ذوي الكفاءة العالية

لكنها ال تنعقد إال إذا أحيلت إليها و تكون احملكمة املستقلة أو الدائرة منظمة دائمةوحيث اجلنسية 
ال تتخذ اإلجراءات و ها من قبل القسم الدائم من احملكمة أو الدائرة،جرمية تدخل يف اختصاص

أو بواسطة دولة ذات خربة عالية يف اال يفوضها جملس  اجلنائية إال مبعرفة جملس األمن الدولية
متها كفالة حق يف مقدو جيب أن يتمتع املتهمون أمام احملكمة بكافة الضمانات الضروريةو األمن،
  .)2(كون جلسات احملاكمة علنيةأن تو الدفاع

                                                
  .200علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص  .د) 1(
  .103و 102حسنني إبراهيم عبيد، املرجع السابق، ص.د) 2(
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فقد جاء فيه أنه يرفض  أيضا 1950مارس  30ي تقدم به يف الذ مأما تقرير األستاذ ساند سترو
أن و قيام حمكمة جنائية دولية ألن ظروف اتمع الدويل ال تسمح بإنشاء هذا النوع من القضاء،

لضروري إنشاء هذه احملكمة  فإا جيب إذا كان من او إنشائه يعود بالضرر أكثر مما حيققه من نفع،
   .)1(أن تكون دائرة من حمكمة العدل الدولية ختفيفا للضرر يف هذه احلالة 

: انقسمت على نفسها إىل قسمنيو دويل ملناقشة التقريرين السابقنيجتمعت جلنة القانون الا
  يضم األغلبيةو احملكمةقسم يؤيد إنشاء تلك و األقليةهو و قسم يعارض إنشاء حمكمة جنائية دولية

  أن تكون مستقلة عن حمكمة العدل الدولية أنه يفضلو مرغوب فيهو كان يرى أن ذلك ممكنو
هو أمر صعب، كما و ألن ختصيص دائرة جنائية يف هذه األخرية يتطلب تعديل ميثاق األمم املتحدة

يضع هلا و يقضي بإنشائها رأت اللجنة أن الوسيلة املثلى إلقامة تلك احملكمة هي عقد اتفاق دويل
اللجنة (نون الدويل إىل اللجنة السادسة يبني اختصاصها، مث أحيل تقرير جلنة القاو الئحتهاو نظامها

فريق : انقسم أعضاء تلك اللجنة أيضا إىل فريقني 1950 نوفمرب 16عند مناقشته يف و )القانونية
أمام و يرى ضرورته،و هو األغلبيةو اءفريق يؤيد إنشاء هذا النوع من القضو هو األقليةو يعارض

أن األمر و هذا االنقسام رأت غالبية اللجنة القانونية ضرورة جتاوز هذا البحث النظري ارد،
آخر بالقانون الواجب التطبيق يكون حتت و وع بالنظام األساسي هلذه احملكمةيتطلب وضع مشر

من سبع عشرة دولة على أن جتتمع يف أصدرت قرار بتشكيل جلنة و ناقشةنظر الباحث أثناء امل
  .)2(إلعداد مشروع أو أكثر يف هذا اخلصوص 1951أوت  1جنيف يف 
  

  جهود جلنة جنيف ـ ثانيا
  
قدم إليها تقريران عن و يف جنيف 1951أوت  1اجتمعت جلنة السبعة عشر أو جلنة جنيف يف 

أعد الثاين الفقيه الروماين و تحدةدمها األمني العام لألمم املإنشاء حمكمة جنائية دولية، تقدم بأح
  .)3(رئيس اجلمعية الدولية للقانون اجلنائي وقتئذ Pella" اللب"

                                                
 .104، ص السابق نني إبراهيم عبيد، املرجعحس .د) 1(
  . 276ضاري خليل حممود وباسيل يوسف، املرجع السابق، ص  .د) 2(
  .37السابق، ص عوحممد حمي الدين عوض، املرج. وما بعدها 105، ص رجعسنني إبراهيم عبيد، نفس املح. د) 3(
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اقترح أن و تعرض تقرير األمني العام لألمم املتحدة إىل كيفية إنشاء حمكمة جنائية دولية،
احلالة  تعترب يف هذهو األوىل أن تنشأ بقرار من األمم املتحدة: يكون ذلك من خالل ثالث طرق

من امليثاق تفاديا  22 ،7/2ذلك استنادا إىل املادتني و هذه اهليئة املكملة أو املساعدة أحد أجهزة
والثانية عن طريق معاهدة دولية تنضم إليها  عسرية اخلاصة بتعديل هذا امليثاقلإلجراءات الطويلة وال

ثالثة جتمع بني الطريقتني السابقتني تعترب هيئة مستقلة عن األمم املتحدة والطريقة الو الدول الراغبة
أي تنشأ احملكمة بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بينما تتحدد التزامات الدول مبقتضى 

تسمح للدول باالنضمام إليها، كما ورد يف هذا التقرير أن و معاهدة دولية تقرها اجلمعية العامة
ص الطبيعيني الذين يتهمون بارتكاب جرمية ختتص مبحاكمة األشخاو حملكمة اختيارياختصاص ا

حتال إليها القضايا من األمني العام لألمم املتحدة بناء على قرار من اجلمعية و من اجلرائم الدولية 
العامة أو جملس األمن، كما ميكن أن حتال إليها من حكومات الدول يف األحوال اليت ينص فيها 

أن تكون ائية وإن كان و رة علنيةنطق باألحكام بصوالو أن جترى احملاكمةو صراحة على ذلك،
  .)1(الطعن فيها بصفة استثنائية أمام حمكمة العدل الدولية يف األحوال املنصوص عليها ميكن

أوهلما يتناول النظام األساسي للمحكمة : تضمن مشروعني  Pellaاللبأما تقرير األستاذ 
أهم ما جاء يف املشروعني و ختصاص تلك احملكمة،ثانيهما يتخذ شكل بروتوكول حيدد او رحةاملقت

السابقني أن إنشاء احملكمة يكون بقرار من اجلمعية العامة للنظر فيما يرتكب من جرائم خمالفة 
أن يكون منتميا إىل دولة و مخسة عشر قاضيا من جنسيات خمتلفةأن تتألف من و لقانون الشعوب

حتال إليها الدعوى إما من اجلمعية و اد الطبيعينيختتص مبحاكمة األفرو عضو يف األمم املتحدة
بشرط أن يكون من بينهم ثالثة من األعضاء الدائمني يف بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين  العامة

بينما  كذلك النطق باحلكمو تكون جلسات احملاكمة علنيةو من،إما من جملس األو جملس األمن
  .)2(باألغلبيةو سبباتكون املداولة سرية  ووجوب صدور احلكم م

 1أي من  قريرين السابقني على مدى شهرالت) جلنة السبعة عشر(وبعد مناقشة جلنة جنيف 
مادة يقترب إىل حد بعيد من مشروع  55ضعت مشروعا متكامال يتألف من و ،1951أوت  31 إىل

) اللجنة السادسة( تقدمت جلنة جنيف  مبشروعها إىل اللجنة القانونية و األمني العام لألمم املتحدة،

                                                
  .89و 88، ص السابق عوحممد حمي الدين عوض، املرج. 106و 105، ص السابق املرجع سنني إبراهيم عبيد،ح. د) 1(
  .93، ص عاملرج نفس وحممد حمي الدين عوض،. 108و 107املرجع، ص نفس حسنني إبراهيم عبيد،. د) 2(
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برز أثناء املناقشة و مبقر األمم املتحدة،  1952 نوفمرب 7مة اليت بدأت بدراسته يف التابعة للجمعية العا
األول يرفض فكرة إنشاء حمكمة جنائية دولية على أساس أن ذلك  :)1(اجتاهني رئيسيني متعارضني

ؤيد االجتاه الثاين فكرة إنشاء هذه احملكمة بينما ي عمليا يف الظروف الدولية القائمةال و ليس ممكنا
إن كان و نادى بسرعة وضعه موضع التنفيذو  تنكر على مستوى اتمع الدويلملا له فائدة ال

على الرغم من كافة و .أنصاره قد اختلفوا فيما بينهم حول الطريقة اليت يتم ا إنشاء هذه احملكمة
ناء على اقتراح ب -نة القانونية إحالة املوضوع بأكمله رأت اللج مام هذا االنقسامأو هذه اجلهود

يه دون حتديد تاريخ على اجلمعية العامة لألمم املتحدة كما هو إلعادة النظر ف املندوب السويدي 
 1952 ديسمرب 5 يف املوضوع على اجلمعية العامة اليت أصدرت بشأنه قرار عرضو معني إلعادته

د أخذ خيتارهم رئيس اجلمعية العامة بع )2(ي سبع عشرة دولةيقضي بإنشاء جلنة جديدة من ممثل
على أن جتتمع هذه اللجنة اجلديدة يف مقر منظمة األمم املتحدة  رأي رئيس اللجنة القانونية

  دراسة العقبات اليت تعترض قيام هذه و إلعادة النظر يف مشروع جنيف السابق 1953بنيويورك سنة 
هيئاا على و حتديد عالقتها مبنظمة األمم املتحدةو طريقة إنشائهاو حماولة التغلب عليهاو احملكمة

1945 أن تقدم تقريرا شامال عن عملها للجمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب
)3(.  

  
  جهود جلنة نيويورك ـثالثا 

  
 أوت 20إىل  جويلية 27 بنيويورك من) ةجلنة السبعة عشرا جلديد( اجتمعت جلنة نيويورك 

تارخيي للموضوع منذ تتبعت التطور الو املشروع الذي وضعتهو ودرست تقرير جلنة جنيف ،1953
يف سبيل إنشاء قضاء  1924اجلهود العلمية اليت بذلت يف هذا الشأن منذ سنة و معاهدة فرساي

احللول اليت و املوضوع حييط به من مجيع جوانبه انتهت إىل وضع تقرير مفصل عنو دويل جنائي،

                                                
  .أندونيسيا و إجنلترا، اإلحتاد السوفييت، الربازيل، فرتويال، أستراليا، اهلند: ميثل االجتاه املعارض )1(

كوبا، اليونان، إيران، ليبرييا، هولندا، الصني، الدمنارك، سلفادور، سوريا، الواليات املتحدة األمريكية، الفلبني، ويوغسالفيا : وميثل االجتاه املؤيد    
  .سابقا

هولندا، الدمنرك إجنلترا، ،أستراليا، الواليات املتحدة األمريكية، األرجنتني، الفلبني، بريو، فرتويال، بنما، فرنسا، بلجيكا: شكلت هذه اللجنة منت) 2(
  .الصني و باكستان، مصر، يوغسالفيا سابقا، إسرائيل

  .110و 109، املرجع السابق، ص م عبيدحسنني إبراهي. د )3(
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النظام األساسي املقترح و يتضمن هذا التقرير بعض املبادئ العامة يف هذا الصددو سبة،تراها منا
  .)1(عالقتها مبنظمة األمم املتحدةو طريقة إنشاء احملكمةو للمحكمة اجلنائية الدولية 

مبشروع إنشاء احملكمة املقترحة إىل اجلمعية العامة يف و تقدمت جلنة نيويورك بتقريرها السابق
فدرسته من ) اللجنة القانونية (املشروع على اللجنة السادسة و ، مث أحيل التقرير1953أوت  20
شكلت هلذا الغرض و ع إقراره قبل حتديد معىن العدوانرأت أا ال تستطيو 1954جانفي  29 -23

 توصية اللجنة السادسةو احملكمة مشروعو بعد اإلطالع على تقرير جلنة نيويوركو .جلنة خاصة
وثيقة بني مسأليت تعريف  بأنه نظرا لوجود عالقة 1954معية العامة يف دورا التاسعة سنة قررت اجل
مسألة القضاء الدويل و أمن اإلنسانية من جهةو مشروع وضع قانون للجرائم ضد السالموالعدوان 

اجلنائي من جهة أخرى فإن اجلمعية العامة ترى تأجيل فحص مسألة القضاء الدويل اجلنائي حىت 
وضع مشروع للجرائم ضد و تتم اجلمعية العامة دراسة تقرير اللجنة اخلاصة مبسألة تعريف العدوان

بسبب تأخر و )1950سبتمرب ( أجلت املوضوع إىل الدورة احلادية عشرو أمن اإلنسانية،و سلم
انية  الدورة الثاللجنة يف إجناز مهمتها طلب األمني العام لألمم املتحدة تأجيل نظر املوضوع إىل

عشرون دولة إىل األمم و لكن قبل موعد انعقاد تلك الدورة انضم اثنتانو 1957عشر يف سبتمرب
موضوع املتحدة مما محل األمني العام أثناء انعقاد الدورة الثانية عشر إىل طلب تأجيل مناقشة 

سىن لتلك ، حىت يت1959القضاء الدويل إىل الدورة الرابعة عشر سنة و اجلرائم الدوليةو العدوان
على الرغم من أن و ،مع تشكيل جلنة هلذا الغرض  انضمت حديثا دراسة تلك القضاياالدول اليت

مع ذلك مل و 1974 ديسمرب 14بتاريخ  3314ا رقم اجلمعية العامة انتهت من تعريف العدوان بقراره
   .)2(ية دوليةموضوع إنشاء حمكمة جنائو تتم دعوة اللجنة اخلاصة بدراسة موضوع اجلرائم الدولية

أصدرت اجلمعية العامة قرارا تطلب فيه من جلنة القانون الدويل أن  1989 ديسمرب 4بتاريخ و
جنائية للنظر يف  أية آلية أخرى ذات طبيعة دولية ودولية أتدرس موضوع إنشاء حمكمة جنائية 

اليت تتقرر مستقبال  يف اجلرائم الدولية األخرىو املشروع باملخدرات عرب الدول، جرائم االجتار غري
تنفيذا لقرارات و يف قانون اجلرائم الدولية، ملعاقبة مرتكيب هذه اجلرائم من األشخاص الطبيعيني

حىت و 1990اجلمعية العامة ناقشت جلنة القانون الدويل مسألة إنشاء حمكمة جنائية دولية منذ عام 

                                                
  .وما بعدها 27لقادر القهوجي، املرجع السابق، صعلي عبد ا. د) 1(
  .وما بعدها 207، صد القادر القهوجي، نفس املرجععلي عب. د) 2(
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ضمن النظام األساسي حملكمة وضعت مشروعا يت بعد أن انتهت اللجنة من دراستهاو ،1994عام 
يف هذه األثناء تأسست حمكمتان جنائيتان دوليتان ختتصان و ،جنائية دولية قدمته إىل اجلمعية العامة

اليت وردت دراستهما تفصيال يف املبحث الثاين من الفصل  روانداو بأراضي يوغسالفيا السابقة
    .)1(األول

رارا بإنشاء جلنة متخصصة الستعراض املسائل أصدرت اجلمعية العامة ق 1994 ديسمرب 9يف و
أن و اإلدارية الرئيسية النامجة عن مشروع النظام األساسي الذي أعدته جلنة القانون الدويل،و الفنية

قد و الترتيبات الالزمة لعقد املؤمتر الدويل للمفوضني، دتنظر باإلضافة إىل ذلك يف أمر إعدا
مث  1995أوت  25 إىل 14من و 1995أفريل  13 يف الفترة مناجتمعت اللجنة املتخصصة هلذا الغرض 

بإنشاء جلنة حتضريية مهمتها مواصلة مناقشة  1995ديسمرب  11أصدرت اجلمعية العامة قرارا يف 
اإلدارية الرئيسية النامجة عن مشروع النظام األساسي الذي أعدته جلنة القانون واملسائل املوضوعية 

مقبول و تعرب عن اآلراء املختلفة يف اجللسات، مث إعداد نص موحد صياغة النصوص اليتوالدويل 
على نطاق واسع التفاقية تتعلق بإنشاء حمكمة جنائية دولية يتم حبثه يف خطوة تالية يف مؤمتر 

أوت  30إىل  12من و  1996أفريل  12مارس إىل  25اجتمعت اللجنة التحضريية من و .املفوضني
مقبول على نطاق و شرعت يف إعداد نص موحدو تعلقة مبشروع النظاماملسائل امل ناقشتو ،1996

بأن  1996مث أصدرت اجلمعية العامة قرارا سنة  ،واسع التفاقية تتعلق بإنشاء حمكمة جنائية دولية
اعتماد اتفاقية بشأن إنشاء حمكمة جنائية و إلجناز 1998يعقد مؤمتر دبلوماسي للمفوضني يف سنة 

 تقدميه على املؤمترو اللجنة التحضريية لالنتهاء من صياغة نص املشروع على أن جتتمعودولية 
انتهت يف اجتماعها و 1998، 1997 ،1996 واصلت اللجنة التحضريية اجتماعاا يف سنواتو

من حتضري مشروع إلنشاء حمكمة  1998أفريل  3مارس إىل  16األخري الذي عقد يف الفترة من 
 مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين باعتماد اتفاقية جنائية دولية الذي أحالته إىل

بعد طول انتظار اجتمع املؤمتر الدويل الدبلوماسي للمفوضني يف و بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية،
 17جوان إىل  15الزراعة التابعة لألمم املتحدة يف روما بإيطاليا يف الفترة من و مقر منظمة األغذية

  .)2(ترتب عنه اعتماد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة 1998 جويلية
  

                                                
  . 48و 47ع السابق، ص ف، املرجل يوسباسيضاري خليل حممود و. د) 1(
  .وما بعدها 219علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص  .د) 2(
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  املطلب الثاين
  والدة نظام روما األساسي والطبيعة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة

  

ب النضال ضد إفالت اختذ اتمع الدويل خطوة هائلة على در 1998جويلية  17يف 
 جرائم احلرب من العقابو اجلرائم ضد اإلنسانيةو رتكاب جرائم اإلبادة اجلماعيةااملسؤولني عن 

دولة يف مؤمتر دبلوماسي على اعتماد نظام روما األساسي الذي  120ففي ذلك التاريخ صوتت 
تكون هلا الوالية القضائية على تلك اجلرائم عندما  تأسيس حمكمة جنائية دولية دائمة ينص على

  .سها عجزا أو عزوفا عن التحقيق يف تلك اجلرائم أو حماكمة مرتكبيهاتبدي الدول نف
  :سنتوىل دراسة هذا املطلب يف فرعني 

  .الفرع األول  نتناول فيه والدة نظام روما وموقف الدول من نظام روما األساسي ـ
مبجلس ومم املتحدة الفرع الثاين نعاجل فيه الطبيعة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية وعالقتها باأل ـ

  .األمن
  

  الفرع األول
  موقف الدول من نظام روما األساسيو والدة نظام روما

  
أمثرت جهود األمم املتحدة عن اعتماد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف 

ات التأييد الواسعة للحكومو فقد انعقد هذا املؤمتر وسط مظاهر الدعم 1998 جويلية17روما بتاريخ 
  .ةغريا حلكوميو واملنظمات احلكومية

  :نبحث فيما يليو
  .والدة نظام روما األساسي :أوال ـ
  .موقف الدول من نظام روما األساسي :ثانيا ـ
  

  والدة نظام روما األساسي ـأوال 
  

الزراعة التابعة لألمم و انعقد املؤمتر الدويل الدبلوماسي للمفوضني يف مقر منظمة األغذية
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 16و دولة 160حبضور مندويب  1998 جويلية 17جوان إىل  15روما بإيطاليا يف الفترة من  املتحدة يف
منظمة غري  238و هيئات تابعة لألمم املتحدة 9و وكاالت متخصصةو منظمات 5و منظمة دولية

  .)1(شخص 5000بلغ عدد املشاركني يف املؤمتر و حكومية،
تأثريه فيه واإلنساين الكبري و ا احلدث التارخييكالعادة كان الرأي العام العريب غائبا عن هذو

املصري األصل هو الذي وضع و حمدودا على الرغم من أن العالمة شريف بسيوين الكندي اجلنسية
   .)2(الصياغة النهائية للنظام األساسي للمحكمة

اللجنة اجلامعة عهد املؤمتر إىل و جلنة الصياغة، مكتب، جلنة جامعة،: انبثق تنظيميا عن املؤمترو     
كما كلفت جلنة الصياغة  ،دراستهو النظر يف مشروع االتفاقية الذي أحالته إليه اللجنة التحضريية

دون إعادة و املشاريع اليت حتال إليها دون تعديل يف اجلوهرو تنسيق صياغة مجيع النصوصو بتدقيق
ر إىل املؤمتر أو إىل اللجنة تقدمي تقريو وضوعية حول أي مسألة من املسائلفتح باب املناقشة امل

  .)3(اجلامعة حسب األحوال
كذلك تقارير جلنة و قدمته يالتقرير الذو حماضر اللجنة اجلامعة وبعد إطالع املؤمتر على

وضع املؤمتر و مداوالت حول مشروع اتفاقية احملكمة املقترحو الصياغة، جرت مناقشات ساخنة
اء حمكمة جنائية دولية دائمة الذي اعتمده املؤمتر حتت الصيغة النهائية ملشروع اتفاقية بشأن إنش

. انتظارا للتصديق عليه 1998جويلية  17يف "  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية" اسم 
  االتفاقية هذه  الختاذ الالزم حنو وضع  حتضريية   إنشاء جلنة املوافقة يف روما أيضا على  كما متت 

 قد أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دوراو موضع التنفيذ - زم لنفاذهابعد التصديق الال - 
 مإنشاء جلنة حتضريية بالقرار رقو نظام روما األساسي 1998ديسمرب  8اخلمسني يف والثالثة 

105/53
)4(.  

وكانت نتيجة التصويت على مشروع النظام األساسي يف مؤمتر روما الدبلوماسي للمفوضني 
صوتا مل  12صوتا،  21أصوات، امتناع  7صوتا، ضد النظام  120لصاحل النظام : و التايلعلى النح

  .)5(تأخذ موقفا واضحا
                                                

  .49سيل يوسف، املرجع السابق، ص با ضاري خليل حممود و. د) 1(
  ).25( هامش 100حممود شريف بسيوين، املرجع السابق، ص . د) 2(
  .51و 50املرجع، ص  نفس ضاري خليل حممود وباسيل يوسف،. د) 3(
 .222، صع السابقعلي عبد القادر القهوجي، املرج .د) 4(
  و.  52، صاملرجع نفس حممود وباسيل يوسف،ضاري خليل . د) 5(

       La cour pénale internationale, La documentation Française, Paris, 1999,P11.  
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 تصبح حقيقة واقعيةو توضع موضع التنفيذو مل تر احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة النورو
يف األول من كان ذلك فعال و دولة على نظام روما األساسي، 60ملموسة إال بعد تصديق ستني و

2002جويلية 
)1(.  

لتصبح احملكمة أول هيئة دائمة مكلفة بالنظر  2003مارس  11ومت افتتاحها بصورة رمسية يوم 
  .)2(اجلرائم ضد اإلنسانيةو جرمية اإلبادةو يف جرائم احلرب

  
  موقف الدول من نظام روما األساسي ـ ثانيا

  
على النظام األساسي أمام مجيع  Signatureمن النظام فتح باب التوقيع  125مبوجب املادة 

، ويظل باب 1998جويلية  17الزراعة التابعة لألمم املتحدة يفو  روما مبقر منظمة األغذيةدول يفال
بعد هذا التاريخ و ،1998أكتوبر  17التوقيع مفتوحا بعد ذلك يف وزارة اخلارجية اإليطالية حىت 

كوك صودع  تو ،2000 ديسمرب 31مم املتحدة حىت يظل باب التوقيع مفتوحا يف نيويورك مبقر األ
  القبول أو املوافقة على النظام من جانب الدول املوقعة لدى األمني العام لألمم املتحدةالتصديق أو

  .)3(كما يفتح باب االنضمام إىل النظام األساسي أمام مجيع الدول
ألول من الشهر الذي يعقب منه يف اليوم ا 126املادة  يبدأ نفاذ النظام األساسي مبوجبو

اليوم الستني من تاريخ إيداع الصك الستني للتصديق أو املوافقة أو االنضمام لدى األمني العام 
بالنسبة للدول اليت تصدق على النظام األساسي أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم و لألمم املتحدة،

الذي يعقب اليوم الستني من تاريخ إيداع  إليه يبدأ نفاذ النظام األساسي يف اليوم األول من الشهر
وقد دخل نظام روما األساسي حيز النفاذ يف  اهذ ،الدولة صك التصديق أو القبول أو االنضمام

 بعد انقضاء ستني يوما على انضمام الدولة الستني على 126مبوجب املادة  2002األول من جويلية 
  .  )4(النظام األساسي

                                                
(1) Le périodique de la coalition pour la cour pénale internationale, La coalition célèbre un de 

ses objectifs: 60 ratifications avant le 17 juillet 2002, Moniteur de la cour pénale 
internationale, 21ème Numéro, juin 2002, P4. 

  wwww.ar wikipédia.org:  ، متوفر على املوقع2006ماي  29من ويكيبيديا املوسوعة احلرة، احملكمة اجلنائية الدولية،  )2(
  .56، ص  السابق املرجع ضاري خليل حممود وباسيل يوسف،. د) 3(
  .57، صاملرجعنفس سف، حممود وباسيل يوضاري خليل . د) 4(
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عدد بلغ و دولة 85ام األساسي الدول األطراف يف النظ عدد بلغ 2002ديسمرب 1بتاريخ 
     .)1(دولة 139الدول املوقعة 

املنضمة للمحكمة اجلنائية الدولية بعد إيداع مجهورية و أصبح عدد الدول العربية املصدقةو
جزر القمر املتحدة بأمانة األمم املتحدة مصادقتها على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 

بذلك و مجهورية جزر القمر املتحدة،و األردن، جيبويت: ثالثة دول هي 2006أوت  18الدولية يف 
يف حني أن ، اليت تلتزم بالنظام اجلديد للمحكمة اجلنائية الدولية 101تصبح الدولة الطرف رقم 

 لة عربيةدو 13الدول العربية املوقعة على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يبلغ عددها 
دولة طرف يف احملكمة اجلنائية الدولية علما بأن إفريقيا هي أفضل إقليم  28عدد الدول اإلفريقية و

دولة بعد  102بلغ عدد الدول األطراف يف نظام روما و ،ممثل يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية
 23ي الدولة رقم هو 2006أوت  22انضمام دولة سانت كيتس ونيفيس رمسيا لنظام روما بتاريخ 

  .)2(م للمحكمةضيف القارة األمريكية اليت تن
بريطانيا على النظام األساسي و صدقت كل من فرنساو مما جتدر اإلشارة إليه أنه وقعتو

قرر للتوقيع قبل انقضاء املوعد املو أن الواليات املتحدة األمريكيةللمحكمة اجلنائية الدولية، غري 
ذلك ألسباب و 2000 ديسمرب 31على التوقيع قبل فوات األوان يف  أقدمت املبدئي على الوثيقة

أي للتمكن من متابعة ممارسة النفوذ يف اللجان التحضريية األخرية اليت تقوم بإعداد  تكتيكية فقط
دخوهلا مرحلة العمل، كما بني الرئيس األمريكي السابق والترتيبات العملية النهائية إلنشاء احملكمة 

توقيعنا هذا يفسح لنا جماال للتأثري على التطورات التالية يف : "عندما قال يف تعليق له "بيل كليننت"
مل تصدق الواليات املتحدة و ".دون توقيع ال جمال أمامنا لذلكو إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية

وكانت قد  2002 ماي 13األمريكية على النظام األساسي للمحكمة بل سحبت هذا التوقيع يف 
 صوتت ضد اتفاقية كانت يف مقدمة الدول السبع اليتو بل ،ارضت إنشاء احملكمة يف مؤمتر روماع

من أهم ما و .طالبت أن يكون لس األمن سيطرة كاملة على سلطة اإلدعاء او إنشاء احملكمة
جلرائم  يثري الواليات املتحدة األمريكية فكرة إمكانية حماكمة العسكريني األمريكيني على ارتكام

حرب خالل بعض األحداث اليت اشتبكت معها الواليات املتحدة األمريكية عسكريا يف العامل لذا 

                                                
  .57، ص السابق املرجع حممود وباسيل يوسف،ضاري خليل . د) 1(
على  ،  متوفر2006أوت  31، 101 احملكمة اجلنائية الدولية لتصبح الدولة الطرف دة إىلت، انضمام مجهورية جزر القمر املتحالوحدوي ن) 2(

  w.alwahdawi.netww:  املوقع
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املواطنني األمريكيني من و تلجأ إىل عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول املختلفة الستثناء العسكريني
يعها على النظام حب توقبعد سو املثول أمام احملكمة اجلنائية الدولية فالواليات املتحدة األمريكية

هيمنتها على صنع قرارات و متكنت حبكم عضويتها الدائمة يف جملس األمن األساسي للمحكمة
من استخدام الس لتعطيل مالحقة العسكريني األمريكيني العاملني يف قوات حفظ السالم  الس

الذي  1422ن القرار رقم فاعتماد جملس األم ،الدولية بداعي أا ليست طرفا يف النظام األساسي
مينح احلصانة ملدة عام جلميع األمريكيني املشاركني يف عمليات حفظ السالم يف العامل أمام احملكمة 

 هو قرار استهدف إنقاذ بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم من استخدام الوالياتو اجلنائية الدولية
 ة لتدخل جملس األمن يف أعمال احملكمةمما شكل سابقة خطري ضدها) الفيتو(املتحدة حق النقض 

  .)1(ميس باستقالليتهاو
كانت إسرائيل هي األخرى يف مقدمة الدول السبع اليت صوتت ضد اتفاقية إنشاء احملكمة 

يف املؤمتر صرح املستشار القانوين لوزير خارجية إسرائيل بأن املعاهدة بصيغتها و اجلنائية الدولية،
أي عضو باحلكومة عرضة لالعتقال كما ختشى إسرائيل وفقا لتصرحيه و احلالية جتعل رئيس الوزراء

آنذاك أن تتخذ إجراءات قضائية ضد جنودها بشأن ممارستهم يف جنوب لبنان أو ضد املواطنني 
هو نفس يوم توقيع و 2000 ديسمرب 31الفلسطينيني، غري أا وقعت على النظام األساسي يف 

2002أوت  28حبت توقيعها يف سو الواليات املتحدة األمريكية
)2( .  

 أنه ال تزال عدد من املنظمات غري احلكومية تعمل على دعم احملكمة ةجتدر اإلشارو
من أبرز التجمعات ما يعرف باسم التحالف الدويل للمنظمات غري احلكومية و التعريف بدورها،و

نظمة غري م 1000ف من حوايل يتكون هذا التحالو ،(CICC)من أجل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية 
التوعية و ترتكز أهدافها يف العمل من أجل إنشاء حمكمة جنائية دولية عادلةحكومية من أحناء العامل 

املبادرات جتاه و يف املنطقة العربية كانت هناك العديد من األنشطة الفرديةو .بدورهاو ذه احملكمة
 بنانية بريوتعدالة العريب األول الذي نظم بالعاصمة اللفكرة احملكمة اجلنائية الدولية، ففي مؤمتر ال

أعلنت املنظمات غري احلكومية عن ميالد التحالف العريب للمنظمات العربية  )1999جوان 16 - 14(
الذي تقرر فيه أن تكون املنظمات اتمعة و دوليةاجلنائية ال ةغري احلكومية من أجل إنشاء احملكم

                                                
     =  .wwww.ar wikipédia.org   : ، متوفر على املوقع 2006ماي  29من ويكيبيديا املوسوعة احلرة، احملكمة اجلنائية الدولية، ) 1(
: املوقع ىعل ، متوفر2003ماي  01غري القانوين،  1422ى جملس األمن رفض جتديد القرار ب علجي: منظمة العفو الدوليةو=  

amnesty.org.rawww.a    
  . wwww.ar wikipédia.org  : ر على املوقع ، متوف2006اي م 29من ويكيبيديا املوسوعة احلرة، احملكمة اجلنائية الدولية، ) 2(
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أن يكون املركز و ،)مركزا عربيا غري حكوميو منظمة 24( الفهي املنظمات املؤسسة للتح
قد وصل عدد املنظمات املشاركة و احملاماة هو منسق التحالف العريب،و العريب الستقالل القضاة

   .)1(مركزو منظمة 45بالتحالف إىل 
  

  الفرع الثاين
  مبجلس األمنو املتحدة موعالقتها باألمالطبيعة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية 

  

حدد نظام روما األساسي الطبيعة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية وكذا عالقتها باألمم 
  .مبجلس األمنو املتحدة

  :ونتناول فيما يلي
  .الطبيعة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية :أوال ـ
  .منمبجلس األو عالقة احملكمة اجلنائية الدولية باألمم املتحدة :ثانيا ـ
  

  الطبيعة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية ـأوال 
  

من نظام روما األساسي على أن احملكمة اجلنائية الدولية هي هيئة دائمة  نصت املادة األوىل
هلا سلطة ممارسة اختصاصها على األشخاص الذين يرتكبون أشد اجلرائم خطورة موضع االهتمام 

) 8 املادة( وجرائم احلرب) 7املادة( واجلرائم ضد اإلنسانية) 6ادة امل( اإلبادة اجلماعية: هيو الدويل
ة مكمل وأن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولي ،وهذه اجلرائم معروفة يف القانون الدويل اجلنائي

 ليست بديال عن القضاء اجلنائي الوطينو فهي ليست كيانا فوق الدول للوالية القضائية الوطنية
فاحملكمة ال تقوم بأكثر مما تقوم به كل دولة من دول اتمع  ،)17 ،1 املادتني( إمنا هي مكملة لهو

منشأة مبوجب  امتداد لالختصاص اجلنائي الوطين هيو الدويل يف إطار القانون الدويل القائم،
بناء على ذلك فاحملكمة اجلنائية و معاهدة فعند التصديق عليها تصبح جزء من القانون الوطين،

                                                
  . wwww.ar wikipédia.org   :ى املوقع ر عل، متوف2006ماي  29من ويكيبيديا املوسوعة احلرة، احملكمة اجلنائية الدولية،  )1(
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 طاملا كان هذا األخري قادرا طنية أو تتخطى نظم القضاء الوطينال تتعدى على السيادة الوالدولية 
  .)1(راغبا يف مباشرة التزاماته القانونية الدوليةو

حددت الفقرة األوىل من املادة الرابعة من النظام األساسي للمحكمة مركزها القانوين  حيث 
منحت هلا األهلية و اختصاصااو ممارسة سلطاااعترفت هلا بشخصية قانونية دولية يف حدود 

معاقبة مرتكيب اجلرائم و حتقيق مقاصدها اليت تتلخص يف حماكمةو القانونية الالزمة ملمارسة وظائفها
ولية بالشخصية ال يعين متتع احملكمة اجلنائية الدو ،الدولية اليت تدخل يف اختصاص هذه احملكمة

لكن و ،املنظمات الدوليةو ن أشخاص القانون الدويل العام كالدولأا صارت م القانونية الدولية
مقاصدها حسب و لتحقيق أهدافهاو هلا شخصية قانونية دولية خاصة يف حدود ممارسة اختصاصها

نظامها األساسي فالشخصية القانونية الدولية هلذه احملكمة تتالشى مىت جتاوزت هذه األخرية نطاق 
  .)2(ااختصاصاوممارسة سلطاا 

  
  مبجلس األمنو عالقة احملكمة اجلنائية الدولية باألمم املتحدة ـثانيا 

  
  :مبجلس األمن فيما يلي و نتناول عالقة احملكمة اجلنائية الدولية باألمم املتحدة

  
  :عالقة احملكمة اجلنائية الدولية باألمم املتحدة ـ 1

خرجت من رحم األمم املتحدة كره لف ذعلى حنو ما س ك أن احملكمة اجلنائية الدولية ال ش
املادة الثانية من النظام  بعدما ظلت بداخله جنينا حنو مخسني عاما تقريبا، لذلك فقد نصت

األمم املتحدة مبوجب اتفاقية وتنظم العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية أن  ىاألساسي للمحكمة عل
 .يربمها بعد ذلك رئيس احملكمة نيابة عنهاو يتعتمدها مجعية الدول األطراف يف هذا النظام األساس

هلا شخصية قانونية  فهي مستقلة من الناحية القانونيةإن احملكمة اجلنائية الدولية كوا هيئة قضائية 
لكنها يف ذات الوقت تابعة ملنظمة األمم املتحدة و وظائفها،و حدود سلطااو دولية يف جمال

فمحكمة  ألحوال يف استقاللية هذه احملكمةتؤثر بأي حال من ا هذه التبعية اإلدارية الو إداريا،
                                                

  .144و 143حممود شريف بسيوين، املرجع السابق، ص .د) 1(
ة، أحكام القانون الدويل اجلنائي، دار اجلامعة اجلديدة ة الدوليالنظرية العامة للجرمي: محوده، احملكمة اجلنائية الدوليةسعيد  منتصر. د) 2(

  .80، ص 2006اإلسكندريـة، 
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هي يف ذات الوقت مستقلة يف أداء و زة التابعة ملنظمة األمم املتحدةالعدل الدولية هي أحد األجه
  .)1(ممارسة وظائفها املنوطة او سلطاا 
  

  :ة اجلنائية الدولية مبجلس األمنعالقة احملكم ـ 2
جملس األمن ما هي إال تطبيق لسلطة جملس األمن و كمة اجلنائية الدوليةإن العالقة بني احمل

الذي يعطي للمجلس سلطة و وخاصة الفصل السابع منه هي حمددة يف ميثاق األمم املتحدةكما 
نتيجة و األمن الدولينيوبقاء السلم و استعادةو مطلقة فيما يتعلق باألمور اليت تنطوي على حفظ

إقامة اإلدعاء على و سلطة إحالة حالة للمحكمة اجلنائية الدولية للتحقيق لذلك فإن لس األمن
 حسب سلطات جملس األمن مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة و ،حنو بيناه سابقا

من نظام روما األساسي جيوز لس األمن أن يطلب وقف اإلجراءات أمام  16وفقا للمادة و
ذلك إذا ما رأى جملس األمن أن احلالة اليت رفع مبوجبها و شهرا، 12ملدة  احملكمة اجلنائية الدولية

من مث فالنظام األساسي ال يقر لس األمن إال و األمن الدوليني،و اإلدعاء مما يشكل ديدا للسلم
  .)2(بصالحياته املبينة بامليثاق

  

                                                
  .83و 82، ص السابق املرجع ر سعيد محوده،منتص. د) 1(
  .198و 197حممود شريف بسيوين، املرجع السابق، ص. د) 2(
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  املبحث الثاين
  ئمةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدا

  

مادة موزعة  128و فقرة 12مكونة من ) Préambule(يتكون نظام روما األساسي من ديباجة 
  .باب 13على 

  .4 إىل 1 ن، املواد م)Institution de la cour(إنشاء احملكمة : الباب األول ـ
  قالقانون الواجب التطبيو املقبوليةو اصاالختص: الباب الثاين ـ
)Compétence, recevabilité et droit applicable ( 21 إىل 5، املواد من.  
  ياملبادئ العامة للقانون اجلنائ :الباب الثالث ـ
)Principes généraux du droit pénal( 33إىل  22، املواد من.  
  اإدارة ون احملكمتكوي: الباب الرابع ـ
)Composition et administration de la cour( 52إىل  34، املواد من.  
  .61إىل  53، املواد من )Enquête et poursuites(املقاضاة و التحقيق:باب اخلامسال ـ
  .76إىل 62، املواد من )Le procès(احملاكمة : الباب السادس ـ
  .80إىل  77، املواد من )Les peines(العقوبات  :الباب السابع ـ
  .85 إىل 81اد من ، املو)Appel et révision(إعادة النظرو االستئناف :الباب الثامن ـ
  .دة القضائيةاملساعو التعاون الدويل :الباب التاسع ـ
)Coopération internationale et assistance judiciaire(102إىل 86واد من ، امل. 
   .ذالتنفي: الباب العاشر ـ
)( Rôle des états dans l'exécution des peines d'emprisonnement، 111إىل  103نواد مامل.  
  مجعية الدول األطراف: رالباب احلادي عش ـ
)Assemblée des états parties( ، 112املادة.  
  .118إىل  113، املواد من )Financement(التمويل : الباب الثاين عشر ـ
   128 إىل 119ن م د، املوا)Clauses finales(اخلتامية  األحكام :الباب الثالث عشر ـ

  : لبنيسنعاجل هذا املبحث من خالل مط
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  .ةاملطلب األول نتناول فيه تنظيم احملكمة اجلنائية الدولية الدائم ـ
  .كمة اجلنائية الدولية الدائمةاملطلب الثاين نعاجل فيه إجراءات احملاكمة أمام احمل ـ
  

  املطلب األول
  تنظيم احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة

  

وجمال اختصاصها يف  حتديد أجهزا دولية الدائمة علىيقوم تنظيم احملكمة اجلنائية ال
  : الفرعني التاليني

  .أجهزة احملكمة :الفرع األول ـ
  .اختصاص احملكمة :الفرع الثاين ـ
  

  الفرع األول
  ةـزة احملكمـأجه

  

من نظام روما  34تتألف احملكمة اجلنائية الدولية من أربعة أجهزة رئيسية حددا املادة 
  : األساسي على النحو التايل

) Section des appels( شعبة االستئناف: شعب احملكمة /، ب)La présidence( هيئة الرئاسة /أ
مكتب /ج، )Section préliminaire( شعبة متهيديةو )Section de première instance( شعبة ابتدائية

  .)Le greffe(قلم احملكمة  /دLe bureau)  procureur) duالعام  املدعي
شعب احملكمة الثالث من قضاة خيتارون باالنتخاب وفق شروط و سةوتتكون هيئة الرئا

 إجراءات قتعيينهم وفمستشاريه يتم و نوابهو يتكون مكتب املدعي العام من املدعي العامو معينة،
اللذان يتم اختيارمها  نائبهو يضم قلم احملكمة املسجلو شروط معينة باإلضافة إىل املوظفني،و

  .)1(انبهم يعني عدد من املوظفنيإىل جو بشروط خاصة أيضا
للمحكمة أن تعقد و ولندا،) La Haye( يكون مقر احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي

   .)2(جلساا يف مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا وفقا ملا هو منصوص عليه يف هذا النظام
                                                

  .31علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص . د) 1(
  .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 3راجع املادة ) 2(
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 غات الرمسية هلامن النظام األساسي للمحكمة على ستة لغات هي الل 50/1ونصت املادة   
أما عن لغات العمل داخل هذه ، الفرنسيةو العربيةو الروسية والصينيةو اإلجنليزيةو اإلسبانية :هيو

  . الفرنسيةو من نظامها األساسي لغتني فقط مها  اإلجنليزية 50/2احملكمة فقد حددت املادة 
اا الفرعية من أموال هيئو مجعية الدول األطراف مبا يف ذلك مكتبهاو تدفع نفقات احملكمةو
، اليت تغطى من امليزانية اليت تقررها مجعية الدول األطراف من االشتراكات )114املادة (احملكمة 

أن و للمحكمة أن تتلقىو ،) 115املادة (املقررة للدول األطراف، واألموال املقدمة من األمم املتحدة
الكيانات و الشركاتو األفرادو ليةاملنظمات الدووتستخدم التربعات املقدمة من احلكومات 

  .)117املادة(األخرى كأموال إضافية 
  

  تشكيل احملكمة ـأوال 
  

 خيتار مجيع قضاة احملكمة باالنتخاب من قبل مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي
  .شعب احملكمة الثالثو يتوزعون بني هيئة الرئاسةو

  
  :اختيار القضاة ـ 1

 نالقضاة عزيادة عدد  زوجيو ،خيتارون باالنتخاب )1(قاضيا 18من  تتشكل هيئة احملكمة
ذلك العدد إذا كان ذلك ضروريا بناء على اقتراح من هيئة رئاسة احملكمة وموافقة مجعية الدول 

                                                
 7إىل  3 اليت   متت منيف دورا األوىل املنتخبون للمحكمة اجلنائية الدولية من طرف مجعية الدول األطراف ) 18( القضاة الثمانية عشر) 1(

  : هم األشخاص التالية أمساؤهم 2003فيفري 
  ،)إرلندا (  Maureen Harding Clark :، السيدة)بوليفيا (  René Blattmann: السيد    
  ،)اململكة املتحدة ( Adrian Fulford: د، السي)مايل ( Fatoumata Diarra: السيـدة    
   ،) فرنسا(  Claude Jorda :، السيد) Karl.T.Hudson-Phillips )Trinité et Tobago:السيد    
  ،)فالندا (  Erkki Kourula:، السيد)كندا (  Philippe Kirsch: ، السيد)أملانيا ( Hans-Peter kaul: السيد    
  ،)كوستاريكا ( Elizabeth Odiobenito:،السيدة)غانا ( Yehia Akua Kuen: السيدة    
  ،)جنوب إفريقيا( Navanethem Pillay:، السيدة)Gheorghios.M.Pikis )Chypre:السيد    

  ،) Samoa( Neroni Slade  Tuiloma: د، السي)إيطاليا (  Mauro Politi:السيد    
  ،)لالربازي(  Sylvia Steiner:ة، السيد)كوريا اجلنوبية ( Sang-Hyen Song:السيد    
  ).اليتواني(Anita Usacka : ةالسيد    
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قاضيا إذا  18األطراف بأغلبية الثلثني، كما جيوز ختفيض عدد القضاة يف احملكمة بشرط أال يقل عن 
  .)1(ة يربر ذلككان العمل باحملكم

 112جيرى انتخاب مجيع القضاة من قبل مجعية الدول األطراف يف نظام روما وفقا للمادة و
خيتار و املشتركة يف التصويت وذلك وفق نظام االقتراع السري،و بأغلبية ثلثي الدول احلاضرة

يكون هناك  ال جيوز أنو  للمحكمة من بني احلاصلني على أعلى األصوات 18القضاة الثمانية عشر
  .)2(قاضيان من رعايا دولة واحدة

ال و احملكمة  جيوز لكل دولة طرف يف النظام األساسي أن تقدم ترشيحات لالنتخاب يفو
لكن يشترط وجيوز للدولة الطرف أن تقدم سوى مترشح واحد ال يشترط أن يكون من رعاياها 

  .)3(طرافيف األحوال كلها أن يكون من رعايا إحدى الدول األ
  :)4(يشترط فيمن يعني قاضيا يف احملكمة الشروط التاليةو

  .الرتاهةو احليادو أن يكون من بني األشخاص الذين يتحلون باألخالق العالية -
  .أن تتوافر فيه املؤهالت املطلوبة يف دولته للتعيني يف أرفع املناصب القضائية -
 اءة يف جمال القانون اجلنائيالكفو يشترط كذلك يف القضاة أن يكونوا من ذوي اخلربةو -
أن تكون له اخلربة الالزمة سواء كقاض أو مدع عام أو حمام أو بصفة مماثلة و اإلجراءات اجلنائية،و

  .أخرى
: أن يكون من ذوي الكفاءة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة باختصاص احملكمة مثل -

ة واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صلة خربة مهنيو القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان،
  .بالعمل القضائي للمحكمة

جيب أن يكون لدى كل مرشح معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل  -
  ). الفرنسية أو اإلجنليزية (  باحملكمة

 لعامليسية يف االقضاة أن تراعي متثيل النظم القانونية الرئ اختيارجيب على الدول األطراف عند  -
  .الذكورو متثيل عادل لإلناثو التوزيع اجلغرايف العادلو

                                                
  .من النظام األساسي للمحكمة 2، 36/1راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي للمحكمة 7أ، - 36/6راجع املادة ) 2(
  .من النظام األساسي للمحكمة  36/4راجع املادة) 3(
  .من النظام األساسي للمحكمة 8، 36/3راجع املادة) 4(
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لكن منذ االنتخاب األول خيتار و بهم ملدة تسع سنوات كقاعدة عامةيشغل القضاة مناصو
ة خيتار بالقرعة أيضا ثلث القضاو بالقرعة أيضا ثلث القضاة املنتخبني للعمل ملدة ثالث سنوات،

جيوز إعادة انتخاب القاضي و يعمل الباقون ملدة تسع سنوات،و ت سنواتاملنتخبني للعمل ملدة س
يستمر القاضي يف منصبه إلمتام و ،ملدة والية كاملة إذا كان قد اختري ملدة والية من ثالث سنوات

أية حماكمة أو استئناف يكون قد بدأ بالفعل النظر فيهما أمام الدائرة املعني ا القاضي سواء كانت 
  .)1(أم استئناف ابتدائية

دي حلدوث شواغر قضائية إذا خال منصب أحد القضاة ألي سبب من األسباب اليت تؤ
جيرى انتخاب قاضي آخر  العزل من املنصبو عدم الصالحية والعذر املقبولكالوفاة واالستقالة و

والية يكمل القاضي املنتخب يف هذه احلالة املدة الباقية من و بنفس اإلجراءات السابقة،مكانه 
  .)2(إذا كانت املدة ثالث سنوات أو أقل جيوز إعادة انتخابه ملدة والية كاملةو سلفه،

ال جيوز هلم مزاولة أي عمل آخر أو نشاط و ويتمتع القضاة باالستقاللية يف أدائهم ألعماهلم،
من شأنه أن يتعارض أو حيتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو أن يؤثر على الثقة يف 

  .)3(قالهلماست
جيب على القاضي عدم املشاركة يف نظر قضية سبق له االشتراك فيها بأي وجه من و

الوجوه، كما جيوز للمدعي العام أو الشخص حمل التحقيق أو املقاضاة أن يطلب تنحية القاضي 
   .)4(املشكوك يف صالحيته، ويفصل يف طلب تنحية القاضي باألغلبية املطلقة للقضاة

  
  :رئاسةهيئة ال ـ 2

  )5(نائبني لهو من النظام املنشأ للمحكمة بأنه تتشكل هيئة الرئاسة من رئيس 38نصت املادة 
يعمل كل منهم ملدة ثالث سنوات و ينتخب كل منهم ملنصبه باألغلبية املطلقة لعدد قضاة احملكمة

                                                
  .سي للمحكمةمن النظام األسا 10، 36/9راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي للمحكمة 37راجع املادة ) 2(
  .من النظام األساسي للمحكمة 40راجع املادة  )3(
  .من النظام األساسي للمحكمة 41راجع املادة) 4(
    Elizabeth Odiobinito: الكندي، والنائبني األول والثاين السيدتني  Philippe Kirsch تتشكل هيئة الرئاسة من الرئيس ) 5(

  .)غانا( Akua Kuen Yehiaو ،)كوستاريكا(    
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اء مكتب املدعي تتوىل هيئة الرئاسة تنظيم شؤون إدارة احملكمة باستثنو ،قابلة للتجديد مرة واحدة
تلتمس موافقته بشأن مجيع املسائل موضع االهتمام و جيب عليها أن تنسق مع املدعي العامو العام،
حيل النائب الثاين و حيل النائب األول للرئيس حمل الرئيس يف حالة غيابه أو تنحيته،و ،املشترك

  .س أو تنحيتهماالنائب األول للرئيو للرئيس حمل الرئيس يف حالة غياب كل من الرئيس
  

  :شعب احملكمة ـ 3
يتعني أن يتم و شعب احملكمة حبيث يوزع القضاة على الشعب املختلفة، 39نظمت املادة 

شعبة متهيدية : تتألف احملكمة من ثالث شعبو ذلك يف أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة،
)Section préliminaire( شعبة ابتدائية ،)Section première( ستئناف وشعبة ا)Section des 

appels(ويكون تعيني القضاة بالشعب على أساس طبيعة املهام اليت ينبغي أن تؤديها كل شعبة ، 
حبيث تضم كل شعبة مزجيا من اخلربات يف القانون  خربات القضاة املنتخبني يف احملكمةو مؤهالتو

الشعبة التمهيدية أساسا و بتدائيةتتألف الشعبة االو القانون الدويل،و اإلجراءات اجلنائيةو اجلنائي
متارس الوظائف القضائية للمحكمة يف كل شعبة و من قضاة ذوي اخلربة يف احملاكمات اجلنائية،

  .بواسطة دوائر
  :الشعبة التمهيدية ـ أ

جيوز أن تتشكل فيها أكثر من دائرة متهيدية إذا كان و تتألف من عدد ال يقل عن ستة قضاة،
على أن  يتوىل مهام الدائرة التمهيدية إما قاض واحد أو  مة يقتضي ذلكسن سري العمل باحملكح

قواعد و للقواعد اإلجرائيةو ذلك وفقا للنظام األساسيو ثالثة قضاة من قضاة الشعبة التمهيدية،
متتد هذه املدة إىل حني ويعمل القضاة املعينون يف الشعبة التمهيدية ملدة ثالث سنوات و ،اإلثبات

جيوز مؤقتا إحلاق قضاة الشعبة و ،ضية قد بدأ بالفعل النظر فيها بالشعبة التمهيديةإمتام أية ق
 ةإذا رأت هيئة الرئاسة يف ذلك حسن سري العمل باحملكم ائية بالشعبة التمهيدية أو العكساالبتد

بشرط عدم السماح حتت أي ظرف من الظروف ألي قاض باالشتراك يف الدائرة االبتدائية أثناء 
من و يف أية دعوى إذا كان القاضي قد اشترك يف املرحلة التمهيدية للنظر يف تلك الدعوى،نظرها 

  .مثة ال جيوز له الفصل فيها فيما بعد بصفته قاضي حكم
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  :الشعبة االبتدائية ـب 
جيوز أن تتشكل داخل الشعبة االبتدائية أكثر من و تتألف من عدد ال يقل عن ستة قضاة،

يقوم ثالثة من و ،فس الوقت إذا كان حسن سري العمل باحملكمة يقتضي ذلكدائرة ابتدائية يف ن
لشعبة االبتدائية ملدة ثالث يعمل القضاة املعينون باو تدائية،قضاة تلك الشعبة مبهام الدائرة االب

   .متتد هذه املدة إىل حني إمتام أي قضية يكون قد بدأ بالفعل النظر فيها بالشعبة االبتدائيةو سنوات،
  :شعبة االستئناف ـ ج

تتكون دائرة االستئناف من مجيع قضاة شعبة و أربعة قضاة آخرين،و تتألف من الرئيس
ال جيوز هلم العمل و يعمل القضاة املعينون يف دائرة االستئناف لكامل مدة واليتهم،و االستئناف،

  .إال يف تلك الشعبة
  

  مكتب املدعي العام ـثانيا 
  

منفصال عن أجهزة احملكمة القضائية وهي هيئة و ازا مستقاليعد مكتب املدعي العام جه
إىل  ةواحد أو أكثر باإلضاف نائبو )1(يتكون من املدعي العامو شعب احملكمة أو دوائرها،و الرئاسة

 يتوىل املدعي العام رئاسة املكتبو ،احملققنيو موظفي املكتبو املستشارين من ذوي اخلربة القانونية
موارده و مرافقهو إدارة املكتب مبا يف ذلك موظفي املكتبو املة يف تنظيميتمتع بالسلطة الكو

يشترط فيمن يعني يف منصب و ،يساعده النائب أو النواب يف أي عمل يطلبه منهمو األخرى،
أن تتوفر لديه خربة عملية و كفاءة عاليةو املدعي العام أو نائبه أن يكون من ذوي أخالق رفيعة

طالقة يف وأن يكون من ذوي معرفة ممتازة و ء أو احملاكمة يف القضايا اجلنائية،واسعة يف جمال اإلدعا
  .)2()فرنسية وإجنليزية(لغة واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمة 

 ينتخب املدعي العام باالقتراع السري باألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية الدول األطرافو
ملدة تسع سنوات ما  العام ونوابهتكون والية املدعي و ريقة،ينتخب نواب املدعي العام بنفس الطو

                                                
  .كمدعي عام للمحكمة اجلنائية الدولية من األرجنتني Luis Moreno Ocampoمت اختيار السيد ) 1(
 .من النظام األساسي للمحكمة 3، 42/2راجع املادة ) 2(
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نوابه من و يكون املدعي العام و ال جيوز إعادة انتخامقت انتخام مدة أقصر، ومل يتقرر و
  .)1(ميارسون وظائفهم على أساس التفرغو جنسيات خمتلفة

أخرى موثوقة عن يكون مكتب املدعي العام مسؤوال عن تلقي اإلحاالت أو أية معلومات و
املالحقة و جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة، وذلك لدراستها حىت يتسىن له القيام مبهمة التحقيق

ال جيوز ألي عضو من أعضاء املكتب أن يتلقى أية تعليمات من أي مصدر و أمام احملكمة،
ن يتعارض مع نوابه مستقلون ال جيوز هلم أن يزاولوا أي نشاط حيتمل أو املدعي العامو ،خارجي

  .)2(مهام اإلدعاء اليت يقومون ا
 هليئة الرئاسة أن تعفي املدعي العام أو أحد نوابه بناء على طلبه من العمل يف قضية معينةو

ال نوابه يف أية قضية ميكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول و ال يشترك املدعي العامو
 لق بشخص من جنسيته أو من أقاربهألي سبب كان، كما لو كانت قضية أو شكوى تتع

للشخص الذي يكون حمل التحقيق أو املقاضاة أن يطلب يف أي وقت تنحية املدعي العام أو أحد و
  .)3(تفصل يف مسألة التنحية دائرة االستئنافو نوابه لألسباب السابقة،

  
  قلم احملكمة ـثالثا 

  
نائبه و وظفني، يتم تعيني املسجلجمموعة من املو نائب لهو)4(يتكون قلم احملكمة من املسجل

باألغلبية املطلقة لقضاة احملكمة بطريق االقتراع السري مع األخذ يف االعتبار أية توصية تقدم من 
ذلك و أما املوظفون فيتم تعيينهم من قبل املسجل بعد موافقة هيئة الرئاسة ،مجعية الدول األطراف

   .)5(بالعدد الذي تتطلبه ظروف العمل يف احملكمة
يعمل على أساس و جيوز إعادة انتخابه مرة واحدةو يشغل املسجل منصبه ملدة مخس سنوات  

يشغل نائب املسجل منصبه ملدة مخس سنوات أو أقل حسبما تقرره األغلبية املطلقة و التفرغ،
                                                

  .من النظام األساسي للمحكمة 42/4راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي للمحكمة 5، 1/ 42راجع املادة ) 2(
  .من النظام األساسي للمحكمة 8، 7، 42/6راجع املادة ) 3(
  .Bruno Cathalaالسيد  واملسجل يف احملكمة اجلنائية الدولية ه) 4(
  .من النظام األساسي للمحكمة 44/3، 43/4راجع املواد ) 5(
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 الرئيسي للمحكمةو ل اإلداريؤويكون هو املسو يتوىل املسجل رئاسة قلم احملكمةو ،للقضاة
نائبه من األشخاص ذوي و ينبغي أن يكون املسجلو هامه حتت سلطة رئيس احملكمة،ميارس مو

طالقة يف لغة واحدة على األقل من و أن يكونا على معرفة ممتازةو الكفاءة العاليةو األخالق الرفيعة
 يكون قلم احملكمة مسؤوال عن اجلوانب غري القضائية من إدارة احملكمةو لغات العمل يف احملكمة،

   .)1(زويدها باخلدمات دون املساس بوظائف املدعي العامتو
تكون مهمتهما توفري تدابري  اين عليهمل ضمن قلم احملكمة وحدة للشهود وينشئ املسج

عليهم الذين ميثلون أمام للمجين و املساعدات املالئمة األخرى للشهودو الترتيبات األمنيةو احلماية
   .))2مشهادبر بسبب إدالء الشهود  غريهم ممن يتعرضون للخطو احملكمة

  
  مجعية الدول األطراف ـرابعا 

  
مجعية الدول األطراف هي جهاز يتمتع بامتياز اإلشراف العام على آليات عمل احملكمة 

ضائية جهازا إن مل تكن جهازا من أجهزة احملكمة، كما أا ليست من الناحية القو اجلنائية الدولية
املالية العامة و ال أا مع ذلك ذات ارتباط وثيق باحملكمة من الناحية اإلداريةإ يفوقها أو أعلى منها

إذ يصف البعض مجعية الدول األطراف بأا مديرة احملكمة مثلما تدير اجلمعية العامة شؤون األمم 
فقد خصص النظام األساسي  ول األطرافلألمهية البالغة اليت تتمتع ا مجعية الدو املتحدة،
) 112( املكون من مادة واحدة مطولة هي املادةوة اجلنائية الدولية الباب احلادي عشر منه للمحكم

   .)3(لترتيب األحكام القانونية اخلاصة ا
تتألف مجعية الدول األطراف من مجيع الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 

لكل منها و ،أو انضمت إليه بعد نفاذهالدولية، أي الدول اليت صادقت على النظام األساسي 
كما جيوز  ،ال مينع أن ميثل الدولة الطرف أكثر من ممثل أو خبريو صوت واحد عند التصويت،

                                                
  .محكمةمن النظام األساسي لل  5، 3، 2، 43/1راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي للمحكمة 43/6راجع املادة ) 2(
  . 71ضاري خليل حممود وباسيل يوسف، املرجع السابق، ص . د) 3(
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للدول األخرى اليت وقعت على النظام األساسي أو على الوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما حضور 
  .)1(شاركة دون التصويتمجعية الدول األطراف بصفة مراقب أي أن هلا حق امل تاجتماعا

  :)2(ومن ابرز سلطات مجعية الدول األطراف
  ). 46/2 املادة(عزهلم عند اقتضاء األمر و املسجلو املدعي العامو انتخاب قضاة احملكمة ـ
  ).د - 112/2املادة (التصديق عليها و مراجعة ميزانية احملكمة ـ
اماا مبوجب أحكام النظام األساسي تسوية املنازعات بني الدول األطراف ذات الصلة بالتز ـ
  ).119املادة (
اإلثبات وغريها من القواعد ذات و قواعد اإلجراءاتو إجراء التعديالت على النظام األساسي ـ

  ).123 ،122، 121املواد (  اختصاصات احملكمةو الصلة بتكوين
املادة  من الثالثةاختصاصاا نصت الفقرة و تيسريا ملمارسة مجعية الدول األطراف سلطااو

نائبني و من النظام األساسي على تكوين هيكل إداري هلا على شكل مكتب يتألف من رئيس 112
 مثانية عشر عضوا تنتخبهم مجعية الدول األطراف على أساس التوزيع اجلغرايف العادل 18و له
  . التمثيل املناسب للنظم القانونية الرئيسية يف العاملو

 املسجل أو ملمثليهم أن يشاركوا يف اجتماعات اجلمعيةو املدعي العامو ةجيوز لرئيس احملكمو
تعقد و ،تعقد اجلمعية اجتماعاا يف مقر احملكمة أو يف مقر األمم املتحدة مرة يف السنةو ،املكتبو

يدعى إىل عقد الدورات االستثنائية مببادرة من املكتب أو و ،دورات استثنائية إذا اقتضت الظروف
  .)3(ى طلب ثلث الدول األطراف ما مل ينص هذا النظام األساسي على غري ذلكبناء عل

  
  الفرع الثاين

  اختصاص احملكمة
  

 الشخص الذي ارتكبهاو يتحدد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على أساس نوع اجلرمية
 أنهمع مالحظة  وزمنيا مكانياو شخصياو يكون هذا االختصاص نوعياو مكان ارتكاا،و زمنو

  . ستئثاريا لتلك احملكمة  بل هو اختصاص تكميليليس اختصاصا ا
                                                

  .من النظام األساسي للمحكمة 112/1راجع املادة ) 1(
  .197و 196حممود شريف بسيوين، املرجع السابق،  ص. د) 2(
  .ي للمحكمةمن النظام األساس 6، 112/5راجع املادة ) 3(
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  االختصاص النوعي ـأوال 
  

يقوم هذا االختصاص على أساس نوع اجلرمية اليت نص نظام روما على اختصاص احملكمة 
ختتص احملكمة اجلنائية الدولية  و احلكم على مرتكبها،و الفصل فيهاو مالحقتهاو بالتحقيق فيها

 موضع اهتمام اتمع الدويل بأسرهو أشد اجلرائم خطورة هذا النظام األساسي بالنظر يفمبوجب 
  :يهي أربع جرائم دولية حددا املادة اخلامسة من هذا النظام على سبيل احلصر هو
  .جرمية العدوان /4 ،جرائم احلرب /3 ،اجلرائم ضد اإلنسانية /2 ،جرمية اإلبادة اجلماعية /1

  
   :بادة اجلماعيةجرمية اإل ـ 1

Génocideجاء ت جرمية اإلبادة اجلماعية 
على رأس اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة  )1(

يرجع ذلك ملا تتصف به هذه و اجلنائية الدولية طبقا لنص املادة اخلامسة من نظامها األساسي
  . قسوةو اجلرمية من خطورة

أا أي فعل من :" من نظام روما األساسي ويقصد جبرمية اإلبادة  طبقا لنص املادة السادسة 
ثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهالكا ااألفعال التالية يرتكب بقصد إهالك مجاعة قومية أو 

  :كليا أو جزئيا 
  .قتل أفراد اجلماعة ـأ 

  .إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة ـب 
  . د ا إهالكها الفعلي كليا أو جزئياإخضاع اجلماعة عمدا ألحوال معيشية يقص ـ ج
  .فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة ـد 
  ."نقل أطفال اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرى ـ ه
األفعال اليت حددا املادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة هي نفس األفعال اليت و

ديسمرب  9ية ملنع جرمية إبادة اجلنس اليت وقع عليها يف كانت حددا املادة الثانية من االتفاقية الدول
1951 جانفي 21دخلت حيز النفاذ يف و 1948

)2(.   
                                                

ويعين األصل  Génos من مقطعني، أوهلما يوناين هو  Raphaël Lemkinهي مصطلح جديد صاغه وشكله الفقيه  Génocideكلمة ) 1(
  . ويعين القتل، وذلك للتعبري على إبادة أو تدمري اجلماعات الوطنية أو الدينية أو العرقية Cideأو العرق، وثانيهما التيين هو 

  .106سعيد محوده، املرجع السابق، ص منتصر . د) 2(
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  . )1(أفعال إبادة اجلنس جرمت يف وقت السلم ووقت احلربو
  

  :اجلرائم ضد اإلنسانية ـ 2
نسانية عرفت املادة السابعة من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اجلرائم ضد اإل

موجه ضد  إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي عرب تعداد األفعال اليت تشكل يف حالة ارتكاا يف
هذه األفعال اليت و جمموعة من السكان املدنيني عن علم ذا اهلجوم باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية

  : تشكل جرائم هي
  .القتل العمد ـأ 

  .اإلبادة  ـب 
  .االسترقاق ـ ج
اد السكان أو النقل القسري هلم من املنطقة اليت يتواجدون فيها بصفة مشروعة إبع ـد 

  . بالطرد أو بأي فعل قسري آخر من دون مربرات يسمح ا القانون الدويل 
السجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية البدنية مبا خيالف القواعد  ـ ه

  .األساسية للقانون الدويل
  .التعذيب ـ و
أو اإلكراه على البغاء أو احلمل القسري أو التعقيم االغتصاب أو االستعباد اجلنسي  ـ ز

  .القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي على مثل هذه الدرجة من اخلطورة
  .االضطهاد ـ ح       

  .االختفاء القسري لألشخاص ـط 
  .الفصل العنصري ـي       
نية األخرى ذات طابع مماثل اليت تتسبب عمدا يف معاناة شديدة أو يف األفعال الالإنسا ـك    

  .سم أو بالصحة العقلية أو البدنيةأي أذى خطري يلحق باجل
  

                                                
تؤكد الدول : " جرمت االتفاقية الدولية ملنع إبادة اجلنس هذه اجلرمية يف وقت السلم وو قت احلرب، ولذلك نصت املادة األوىل منها على أنه) 1(

 احلرب تعد جرمية يف نظر القانون الدويل املتعاقدة من جديد أن األفعال اليت ترمي إىل إبادة اجلنس سواء ارتكبت يف زمن السلم أو يف زمن
  ".وتتعهد باختاذ التدابري ملنع ارتكاا والعقاب عليها 
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  :جرائم احلرب ـ 3
  :احلرب فيما يلي محددت املادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جرائ

  :1949أوت  12يف املؤرخة يف االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جن ـأ 
مبعىن أي فعل من األفعال التالية يرتكب ضد األشخاص أو املمتلكات الذين حتميهم أحكام 

 : هذه األفعال هيو اتفاقيات جنيف ذات الصلة
  .القتل العمد -
 .التعذيب أو املعاملة الالإنسانية مبا يف ذلك إجراء جتارب بيولوجية -
 .ة أو إحلاق أذى خطري باجلسم أو بالصحةتعمد إحداث معاناة شديد -
االستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية و النطاق باملمتلكات عإحلاق تدمري واس -

 .بطريقة عابثةو باملخالفة للقانونو تربر ذلك
أو أي شخص آخر مشمول باحلماية على اخلدمة يف صفوف قوات دولة  بإرغام أي أسري حر -

 .معادية
أو أي شخص آخر مشمول باحلماية من حقه يف أن حياكم  بد حرمان أي أسري حرتعم -

 .نزيهةو حماكمة عادلة
 . اإلبعاد أو النقل غري املشروعني أو احلبس غري املشروع -
 .أخذ الرهائن -

األعراف السارية على املنازعات الدولية املسلحة و االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني -ب 
  :وهي

د توجيه هجمات ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد مـدنيني ال يشـاركون   تعم -
  .مباشرة يف األعمال احلربية

 ).املواقع اليت ال تشكل أهداف عسكرية(  يتعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية أ -
تعمد شن هجمات ضد موظفني مستخدمني أو منشآت أو مـواد أو وحـدات أو مركبـات     -

 . مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال مبيثاق األمم املتحدةمستخدمة يف
عن خسائر تبعية يف األرواح أو عن إصابات بني املدنيني عمد شن هجوم مع العلم بأنه سيسفر ت -

 .طويل وشديد للبيئة الطبيعيةو أو عن إحلاق أضرار بدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق
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 .املباين العزالء املدن أو القرى أو املساكن أومهامجة أو قصف  -
 .مل يعد له وسيلة للدفاعو قتل أو جرح مقاتل استسلم خمتارا لكونه قد ألقى السالح -
زي األمم املتحدة و زيه العسكري، أو علمو إساءة استعمال علم اهلدنة أو علم العدو أو شارته -

 .ر عن موت األفراد أو إحلاق أي ضرر مأو الشعارات املميزة التفاقيات جنيف  مما يسف
قيام دولة االحتالل على حنو مباشر أو غري مباشر بنقل أجزاء من سكاا املدنيني إىل األرض اليت  -

 .حتتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض احملتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها
أو اخلريية أو اآلثار  دينية أو التعليمية أو الفنية أو العلميةتعمد مهامجة املباين املعدة لألغراض ال -

 .اجلرحىو أو املستشفيات أو أماكن جتمع املرضى التارخيية
إخضاع األشخاص املوجودين حتت سلطة طرف معادي للتشويه البدين، أو ألي نوع من  -

 .التجارب الطبية أو العلمية اليت ال تربرها املعاجلة الطبية
 .قتل أفراد منتمني إىل دولة معادية أو إصابتهم غدرا -
 .إعالن أنه لن يبق أحد على قيد احلياة -
تدمري ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما مل يكن هذا التدمري أو االستيالء مما حتتمه الضرورة  -

 .العسكرية
لن تكون مقبولة يف أية دعاوى رعايا الطرف املعادي ملغاة أو معلقة أو و إعالن أن حقوق -

 .حمكمة
إن كانوا قبل و إجبار رعايا الطرف املعادي على االشتراك يف عمليات حربية موجهة ضد بلدهم -

 .نشوب احلرب يف خدمة الدولة احملاربة
 .إن مت االستيالء عليه عنوةو ب أي بلد أو مكان حىت -
 .استخدام السموم أو األسلحة املسممة -
مجيع ما يف حكمها من السوائل أو و ات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازاتاستخدام الغاز -

 .املواد أو األجهزة 
 .أو يتسطح بسهولة يف جسم اإلنسان استخدام الرصاص الذي يتمدد -
استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرار زائدة أو أالما ال  -

 .عشوائية بطبيعتها لزوم هلا أو تكون
 .بالكرامة ةاحلاطو خاصة املعاملة املهينةو االعتداء على كرامة الشخص -
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 .االغتصاب أو االستعباد اجلنسي أم اإلكراه على البغاء أو احلمل القسري -
ل وجود شخص مدين أو أشخاص آخرين متمتعني حبماية إلضفاء احلصانة من العمليات استغال -

 .أو مناطق أو قوات عسكرية معينةالعسكرية على نقاط 
األفراد من مستعملي و وسائل النقلو الوحدات الطبيةو تعمد توجيه هجمات ضد املباين -

 .الشعارات املميزة يف اتفاقيات جنيف
تعمد جتويع املدنيني حبرمام من املواد اليت ال غىن عنها لبقائهم مبا يف ذلك عرقلة مواد اإلغاثة  -

 .وص عليه يف اتفاقيات جنيفعلى النحو املنص
جتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا يف القوات املسلحة الوطنية أو  -

 .خدامهم فعليا يف األعمال احلربيةاست
  :1949االنتهاكات اجلسيمة للمادة الثالثة املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربعة لعام  ـ ج

اليت تشكل جرائم  األفعال) ج(روما األساسي يف فقرا الثانية  امنظ عددت املادة الثامنة من
وهي أيضا من األفعال املرتكبة  ،)1(ةغري الدوليحة سلحرب  حال ارتكاا يف إطار املنازعات امل

فعليا يف األعمال احلربية، مبا يف ذلك أفراد القوات املسلحة  اشتراكاضد أشخاص غري مشتركني 
الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب املرض أو اإلصابة أو  وأولئكحهم سال األقوالذين 

ها الفقرة األوىل من املادة الثالثة املشتركة بني توهي األفعال اليت تضمن ،ألي سبب آخر االحتجاز
  : وهي  1949اتفاقيات جنيف األربع لعام 

  .والتعذيباملة القاسية خاصة القتل والتشويه واملع واألشخاصالعنف ضد احلياة  استعمال -
  .على كرامة الشخص  االعتداء -
  . أخذ الرهائن  -
مشكلة تشكيال  حمكمةعدام دون وجود حكم سابق صادر عن اإلوتنفيذ عقوبة  مإصدار أحكا -

  .عنهانظاميا تكفل مجيع الضمانات القضائية املعترف عموما بأنه ال غىن 
  واألعراف السارية على املنازعات املسلحة غرياألخرى للقوانني  ةاخلطري االنتهاكات ـد  
   :التاليةذات الطابع الدويل وتشمل كل من األفعال       
   .العسكريةتوجيه هجمات ضد السكان املدنيني أو أفراد ال يشاركون مباشرة يف األعمال  تعمد -

                                                
دة جتدر اإلشارة إىل أنّ هذا النوع من املنازعات ال يشمل حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف املنفر) 1(

  .ات الطبيعة املماثلةأو املتقطعة وغريها من األعمال ذ
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ميزة وفقا توجيه هجمات ضد املباين والوحدات واألفراد من مستعملي الشعارات امل تعمد -
   .جنيفالتفاقيات 

تعمد شن هجمات ضد موظفني أو منشآت أو وحدات أو مركبات مستخدمة يف مهمة من  -
يستحقون احلماية اليت  امادامو املتحدة،مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال مبيثاق األمم 

   .ةاملسلّحتوفر للمدنيني أو للمواقع املدنية مبوجب قانون املنازعات 
تعمد توجيه هجمات ضد املباين الدينية أو العلمية أو الفنية أو اخلريية أو التارخيية أو املستشفيات  -

    .عسكريةشريطة أال تكون أهدافا 
- الء عليه عنوةيستب أي بلد أو مكان حىت وإن متّ اال .  
عقيم القسري أو أي ري، التساجلنسي، اإلكراه على البغاء، احلمل الق االستعباد، االغتصاب -

  . خطريا التفاقيات جنيف  انتهاكاشكل آخر من أشكال العنف اجلنسي يشكل 
جتنيد األطفال دون سن اخلامسة عشر إلزاميا أو طوعيا أو استخدامهم للمشاركة يف األعمال  -

  .العسكرية 
  .بالرتاعإصدار أوامر بتشريد السكان املدنيني ألسباب تتصل  -
 .غدراني من أفراد العدو أو إصابته قتل أحد املقاتل -
  .احلياةعلى قيد  اأحدإعالن أنه لن يبق  -
إخضاع األشخاص املوجودين حتت سلطة طرف آخر يف الرتاع للتشويه البدين أو ألي نوع من  -

 .التجارب اليت ال تربرها املعاجلة الطبية
  .عسكرية رةلضرو لكعليها ما مل يكن ذ االستيالءتدمري ممتلكات العدو أو  -
  
   :جرمية العدوان ـ 4

أما بالنسبة جلرمية العدوان فلم يتم حتديد تعريف هلا أو املقصود ا يف النظام األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية، لكنه نص يف املادة اخلامسة منه على مشول هذه اجلرمية ضمن 

اليت جيب أن تكون متوافقة شروطها و اختصاصها عندما تتفق الدول األطراف على حتديد معناها
  .)1(مع ميثاق األمم املتحدة

                                                
  .325علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص . د) 1(
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  الشخصياالختصاص  ـثانيا 
  

فال يسأل عن اجلرائم اليت  فقطختتص احملكمة اجلنائية الدولية مبحاكمة األشخاص الطبيعيني 
عاتق  علىختتص بنظرها تلك احملكمة األشخاص املعنوية أو االعتبارية، أي ال تقع املسؤولية اجلنائية 

فاملسؤولية اجلنائية عن اجلرائم اليت  ،الدول أو املنظمات أو اهليئات اليت تتمتع بالشخصية االعتبارية
يه تلك املسؤولية بصفته الفردية وأيا لختتص ا احملكمة ال تقع إال على عاتق اإلنسان، وتقع ع

صورة األمر أو  ذاختوسواء  كانت درجة مسامهته يف اجلرمية سواء كان فاعال أو شريكا أو حمرضا
يستوي أن تكون و ،اإلغراء أو احلث أو التعزيز أو غري ذلك من صور املسامهة يف اجلرمية الدولية

على أي شخص يقل  اختصاصكما ال يكون للمحكمة  ،اجلرمية تامة أم وقفت عند حد الشروع
  .)1(اجلرمية املنسوبة إليه ارتكابعاما وقت  18 عمره عن

جرمية من اجلرائم الواردة يف املادة  ارتكابه ثبتحماكمة كل شخص ي على 27وأكدت املادة 
أي شخص جلرمية من  ارتكاباخلامسة  بغض النظر عن الصفة الرمسية لذلك الشخص، فإذا ثبت 

تلك اجلرائم فإنه حياكم وتوقع عليه العقوبة املقررة  حىت ولو كان هذا الشخص رئيسا لدولة أو 
، فإنّ هذه الصفة الرمسية اأو ممثال منتخبا أو موظفا حكومي و برملانحكومة أو عضوا يف حكومة أ

 ال تعفيه من العقاب مبوجب هذا النظام عن اجلرائم اليت يكون قد ارتكبها أثناء وجوده يف منصبه
وبذاك فإنّ هذا النظام مل يعترف ، وال تشكل تلك الصفة يف حد ذاا سببا لتخفيف العقوبة

كاحلصانات ( الدبلوماسية املقررة لبعض األشخاص يف القانون الدويل اتواالمتيازباحلصانات 
  .)2()الدبلوماسيني اخلارجية وللمبعوثنيلوزير و الدبلوماسية املقررة لرئيس الدولة

ويسأل القائد العسكري والرئيس عن اجلرائم اليت يرتكبها من خيضعون لسلطتهم من 
أو يفترض أن يعلم أنّ قواته أو مرؤوسيه ترتكب أو  إذا كان القائد أو الرئيس قد علم مرؤوسني

على وشك ارتكاب هذه اجلرائم  ومل يتخذ مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو 
  .)3(قمع ارتكاب هذه اجلرائم أو لعرض املسألة على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة

                                                
  .من النظام األساسي للمحكمة 26، 25راجع املواد ) 1(
  .42أبو اخلري أمحد عطية، املرجع السابق، ص  .د) 2(
  .من النظام األساسي للمحكمة 28راجع املادة ) 3(
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كانت أحكامه، فهذا ما  أيااحملكمة بالتقادم  وال تسقط اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص
  .)1(يؤكد على معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية الداخلة يف اختصاص احملكمة

اجلنائية إذا كان مرتكب اجلرمية يعاين من مرض أو قصور عقلي يعدم لديه  املسؤوليةمتتنع 
يف حالة الدفاع  أواضطراري ر أو إذا كان يف حالة سك ،القدرة على اإلدراك والتمييز مثل اجلنون

عن نفسه أو عن شخص آخر، أو يدافع يف حالة جرائم احلرب عن ممتلكات ال غىن عنها لبقاء 
إذا كان حتت  ىن عنها إلجناز مهمة عسكرية، أوغأو عن ممتلكات ال  الشخص أو شخص آخر

  .)2(مستمرتأثري إكراه معنوي ناتج عن ديد باملوت الوشيك أو حبدوث ضرر بدين جسيم 
ألمر حكومة أو رئيسا  تنفيذاوال يعفى الشخص من املسؤولية اجلنائية إذا ارتكب اجلرمية 

   :)3(عسكريا كان أو مدنيا، ولكن يعفى هذا الشخص من تلك املسؤولية يف احلاالت اآلتية
  .املعينإذا كان على الشخص التزام قانوين بإطاعة أوامر احلكومة أو الرئيس  -
 .مشروعكن الشخص على علم بأن األمر غري إذا مل ي -
 ارتكابوتكون عدم املشروعية ظاهرة يف حالة أوامر  إذا مل تكن عدم مشروعية األمر ظاهرة -

  .جرمية اإلبادة اجلماعية أو جرائم ضد اإلنسانية
  

  الزماينو االختصاص املكاين ـ ثالثا
  

اليت تدخل يف واخلامسة  ليها يف املادةاملنصوص ع مبنظر اجلرائ ختتص احملكمة اجلنائية الدولية
  :)4(اختصاصها يف احلاالت التالية

إذا كانت الدولة اليت وقعت على إقليمها اجلرمية طرفا يف النظام األساسي للمحكمة أو قبلت  ـ 1
  .باختصاص احملكمة بنظر هذه اجلرمية

ل جنسية دولة طرفا يف هذا إذا كانت اجلرمية قد وقعت على منت الطائرة أو السفينة اليت حتم ـ 2
  .هذه اجلرمية رأو قبلت باختصاص احملكمة بنظ النظام

                                                
  .للمحكمةمن النظام األساسي  29راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي للمحكمة 31راجع املادة ) 2(
  .من النظام األساسي للمحكمة 33راجع املادة ) 3(
  .من النظام األساسي للمحكمة 12/2راجع املادة ) 4(
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إذا كانت الدولة اليت يقوم املتهم بارتكاب اجلرمية أحد رعاياها طرفا يف هذا النظام أو قبلت  ـ 3
  .باختصاص احملكمة

ظر وجيوز ألي دولة ليست طرفا يف النظام األساسي للمحكمة قبول اختصاص احملكمة بن
ذلك مبوجب إعالن يودع لدى مسجل احملكمة تقرر فيه هذه الدولة قبول و اجلرمية حمل البحث،

لتزام هذه الدولة بالتعاون مع احملكمة دون أي تأخري ابو اختصاص احملكمة بنظر اجلرمية قيد البحث،
  .)1(أو استثناء يف جمال التحقيق أو احملاكمة

مي مرتكيب جرائم احلرب إىل قضائها الوطين أيا كان تسمح املواثيق الدولية ألي دولة بتقد
أيا كانت جنسية املتهمني بارتكاا فيما يعرف مببدأ االختصاص و مكان ارتكاب هذه اجلرائم،

لكن الواقع العملي يشهد بصعوبة حتقيق ذلك فقد شاهدنا كيف و العاملي للمحاكم الوطنية،
ة على رئيس ذلك يف الدعوى املرفوعو دأ املهم،اضطرت بلجيكا إىل التراجع عن تطبيق هذا املب

 أطفالو من املدنيني الفلسطينيني من رجال 900بشأن  مقتل ما ال يقل عن  وزراء إسرائيل السابق
شتيال لالجئني الفلسطينيني يف ضواحي العاصمة و نساء اليت أشرف على ارتكاا يف خميمي صرباو

يجة لضغوط مل يكن هلا قبل مبقاومتها من جانب ذلك نتو ،1982اللبنانية بريوت يف سبتمرب
  . )2(الواليات املتحدة األمريكية

ين للمحكمة فقد أخذ نظام روما األساسي بالقاعدة العامة اأما بالنسبة لالختصاص الزم
بيق هي تلك اليت تقضي بعدم جواز تطو املطبقة يف مجيع األنظمة القانونية الرئيسية يف العامل،

أي أا  ،ذال تنطبق إال على اجلرائم اليت ترتكب بعد دخوهلا حيز النفاو ئية بأثر رجعيالقوانني اجلنا
 ال متتد إىل املاضي لكي تطبق على اجلرائم اليت وقعت قبل نفاذهاو مباشرو تطبق بأثر فوري

 من النظام األساسي للمحكمة أا ال ختتص إال بالنظر تطبيقا لذلك فقد قررت املادة احلادية عشرو
  .)3(يف اجلرائم اليت ترتكب بعد دخول هذا النظام األساسي حيز النفاذ القانوين

ويسري النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عندما يتم التصديق على االنضمام 
يوما من  60يلي  ييف اليوم األول من الشهر الذ ه التحديد على وجو ة دول 60للمعاهدة مبعرفة 

                                                
  .من النظام األساسي للمحكمة 12/3راجع املادة ) 1(
م البلجيكية خمتصة قضائيا يف قضية شارون بالتحقيق يف أعمال القتل اليت وقعت يف صربا احملاك: "منظمة العفو الدولية، الوالية القضائية العاملية) 2(

  .arabic.org-www.amnesty: ، متوفر على املوقع 2002، ماي "1982وشتيال عام 
  .39أبو اخلري أمحد عطية، املرجع السابق، ص. د) 3(



 المحكمة الجنائية الدوليـة الدائمـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني  
    

 120

فإن  2002 جويلية مبا أن نظام روما دخل حيز التنفيذ يفو يق الستني،إيداع وثيقة التصد
بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة للدول اليت تنضم و ،االختصاص الزماين للمحكمة قد انعقد

فال تستطيع احملكمة اجلنائية الدولية ممارسة اختصاصها إال فيما يتعلق باجلرائم اليت  األساسي
هذه  اللهم إال إذا كانت مام هذه الدولة إىل النظام األساسي هلذه احملكمة،ترتكب بعد تاريخ انض

أودعته لدى مسجل احملكمة  لنظام األساسيالدولة قد صدر عنها إعالنا قبل أن تنضم إىل هذا ا
التاريخ الفعلي للسريان و ،)11/2املادة ( بقبوهلا ممارسة اختصاصها فيما يتعلق باجلرمية قيد البحث

يوما من إيداع تلك الدولة وثيقة  60لتلك الدولة هو اليوم األول من الشهر الذي يلي  بالنسبة
   .)1(قالتصدي

أشارت أنه جيوز للدولة اليت تصبح  من النظام األساسي 124أنّ املادة  وجتدر اإلشارة إىل
مة ملدة سبع طرفا يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن تعلن عدم قبوهلا الختصاص احملك

تبدأ من بدء سريان هذا النظام بالنسبة هلا وذلك خبصوص جرائم احلرب املنصوص عليها  ،سنوات
  .اليت ارتكبت على إقليمها أو أم بارتكاا أفراد حيملون جنسيتهاو من هذا النظام 8يف املادة 
  

  التكميلي االختصاص ـرابعا 
  

فإنّ  منهوإىل املادة األوىل  األساسي للمحكمة ظامإىل الفقرة العاشرة من ديباجة الن استنادا
وهذا يعين أن ، ة الوطنيةياختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مكمل للواليات القضائية اجلنائ

االختصاص بنظر اجلرائم الدولية ينعقد أوال للدول األطراف صاحبة الوالية فهي ختتص بصفة 
وز إعادة جتوال  املقضي به الشيءي يتمتع بقوة أ أصلية ويكون حلكمها يف هذه احلالة حجية

حماكمة ذات الشخص عن ذات اجلرمية مرة أخرى وال حتل احملكمة اجلنائية الدولية حمل القضاء 
  .)2(الوطين الداخلي يف هذا اخلصوص

ينعقد االختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية إذا كان القضاء الداخلي الوطين صاحب  ال
أو كانت الدعوى حمل حتقيق فعلي  ،يده على الدعوى بقرار أصدره يف هذا الشأنالوالية قد وضع 

                                                
  .من النظام األساسي للمحكمة 126/1،2راجع املادة ) 1(
  .332علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص. د) 2(
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من  17ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة إذ نصت املادة  ،أو منظورة أمام احملكمة الوطنية املختصة
 النظام على أن احملكمة اجلنائية الدولية ختتص بنظر اجلرائم الدولية إذا تبني أن الدولة صاحبة الوالية

وتتوىل احملكمة اجلنائية  ،غري راغبة حقا يف القيام بالتحقيق أو املقاضاة أو غري قادرة على ذلك
لضوابط معينة حددها النظام يف املادة القدرة وفقا الدولية نفسها مهمة حتديد عدم الرغبة أو عدم 

  :)1(هيمنه وهذه الضوابط  3و 17/2
عوى معينة تنظر احملكمة الدولية يف مدى توافر لتحديد عدم رغبة الدولة صاحبة الوالية يف د

  :التاليةواحد أو أكثر من األمور 
إذا تبني أن اإلجراءات اليت اختذها القضاء الوطين الداخلي كانت دف إىل محاية الشخص  -1

  .املعين من املسؤولية اجلنائية عن جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة الدولية
له يف اإلجراءات يستنتج منه عدم اجتاه النية إىل تقدمي الشخص املعين إذا حدث تأخري ال مربر  -2

  .للعدالة
أو كانت مباشرا على حنو  مباشرا بشكل مستقل ىإذا مل تباشر اإلجراءات أو ال جتر -3

  .يتعارض مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة
احملكمة الدولية فيما إذا تنظر  ولة صاحبة الوالية يف دعوى معينةولتحديد عدم قدرة الد

كانت الدولة غري قادرة بسبب ايار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطين، أو بسبب عدم 
احلصول على األدلة والشهادة الضرورية، أو غري قادرة لسبب آخر  أوتوافره على إحضار املتهم 

  .على القيام بإجراءاا
طبقا لنص املادة اخلامسة  صة بنظر اجلرائم الدوليةوهكذا تكون احملكمة اجلنائية الدولية خمت

، وهو فراغ حمدد بعدم الرغبة أو عدم القدرة قضائيد فراغ ويف حالة وج من نظامها األساسي
  .)2(سابقاعلى مالحقة وحماكمة مرتكب اجلرمية بالشروط املشار إليها 

ء الوطين الداخلي وهو وهذا يعين أن احملكمة اجلنائية الدولية ال تتمتع بسمو على القضا
حيث أن اختصاص هاتني  ،بالنسبة حملكمة يوغسالفيا السابقة وحمكمة رواندا الحظناهالذي  والسم

مع إعطاء قدر الوطين  احملكمتني هو اختصاص مشترك أو متزامن مع االختصاص القضائي اجلنائي

                                                
  .332و 331، صالسابق املرجع علي عبد القادر القهوجي،.د) 1(
  .218عادل عبد اهللا املسدي، املرجع السابق، ص .د) 2(
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هذا السمو ال تتمتع به اآلن  األسبقية هلاتني احملكمتني على االختصاص القضائي الوطين،و من العلو
وهو أيضا ما يتفق ورغبة  ،احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة وهو ميثل خطوة إىل الوراء يف هذا الشأن

  .)1(بعض الدول خاصة الكربى منها اليت كانت جمتمعة يف روما
أن تضع إذ ميكنها  االمتيازاتومع ذلك فإن احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة تتمتع ببعض 

يدها على دعوى منظورة أمام القضاء الوطين الداخلي صاحب الوالية إذا تبني هلا أن قضاء الدولة 
ويف هذه احلدود  صاحبة الوالية ال يرغب أوال يقدر على نظر تلك الدعوى يف احلدود السابقة

خذها أو اختذها يكون للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة الرقابة واإلشراف على اإلجراءات اليت يت
يف سبيل الوصول إىل عدالة جنائية حقيقية، فإذا تبني للمحكمة الدولية أن  قضاء الدولة الوطين
ال يستجيب إىل اعتبارات العدالة تتصدى احملكمة اجلنائية الدولية لنظر الدعوى  قضاء الدولة الوطين

األخذ يف االعتبار ما  القضاء الداخلي الوطين مع بنظرها وليس االختصاصوتصبح هي صاحبة 
ويف يكون قد نفذ من جزاءات على الشخص املعين تنفيذا للحكم الوطين إذا كان قد صدر فعال، 

إذ تعاد احملاكمة أمام احملكمة اجلنائية  كم الوطين بقوة الشيء املقضي بههذه احلالة ال يتمتع احل
  .)2()20املادة ( الدولية عن نفس اجلرمية ويف مواجهة نفس الشخص

التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية وجود عقبات كثرية تعترضه  االختصاصويؤخذ على 
اليت كانت وضعت يدها  ون الدولةاوتأخري يف املالحقة واحملاكمة، وبصفة خاصة يف حالة عدم تع

وجتاوز هذا  ،لديها يف الغالب أدلة على اجلرمية ويقيم على أرضها املتهم دواليت يوج على الدعوى
كما هو  مة على احملاكم الوطنية الداخليةالعيب يكون بالنص على مسو احملكمة اجلنائية الدولية الدائ

  .)3(منصوص عليه يف نظام حمكمة يوغسالفيا السابقة ونظام حمكمة رواندا
  

                                                
  .وما بعدها 213، ص السابق املرجع عادل عبد اهللا املسدي،. د) 1(
  .334و 333ق، ص علي عبد القادر القهوجي، املرجع الساب.د) 2(
  .334املرجع، ص  نفس علي عبد القادر القهوجي،. د) 3(
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  املطلب الثاين
  اإلجراءات املتعلقة بالدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة

  
م احملكمة اجلنائية الدولية مبراحل متعددة جيب مراعاا سواء أمام املدعي العام متر الدعوى أما

 تتبع يف كل ذلك القواعد اإلجرائيةو أو الدائرة التمهيدية أو الدائرة االبتدائية أو دائرة االستئناف،
لك الئحة كذو ،)51املادة ( األطراف مجعية الدولقواعد اإلثبات اليت يتم اعتمادها بأغلبية ثلثي و

هذه اإلجراءات قد تكون سابقة على و ،)52املادة (احملكمة اليت يعتمدها القضاة باألغلبية املطلقة 
  . احملاكمة وقد تكون متعلقة باحملاكمة

  : وسنتناول فيما يلي
  .اإلجراءات السابقة على احملاكمة: الفرع األول -
  .إجراءات احملاكمة: الفرع الثاين -

  
  الفرع األول

  راءات السابقة على احملاكمةاإلج
  

  .أو أمام الدائرة التمهيدية احملاكمة  إما أمام املدعي العامقد تتخذ اإلجراءات السابقة على 
    

  اإلجراءات أمام املدعي العام ـأوال 
  

اختصـاص  يعد التحقيق املرحلة األوىل يف اخلصومة اجلنائية بالنسبة للجرائم اليت تـدخل يف       
حسب نص املادة اخلامسة من نظامها األساسي ويشمل إجراءات التحقيق  ائية الدوليةاحملكمة اجلن

  .إجراءات التحقيق االبتدائيو األويل
  

 :إجراءات التحقيق األويل ـ 1
إن سلطة التحقيق أمام احملكمة اجلنائية الدولية يف اجلرائم اليت ختتص ا موكولة إىل املدعي 



 المحكمة الجنائية الدوليـة الدائمـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني  
    

 124

ا أ املدعي العام القيام بإجراءات التحقيق األويل جيب أن حياط علملكي يبدو العام هلذه احملكمة،
 يتصل علم املدعي العام بأحد الطرق الثالثة التالية اليت حددا املادةو باجلرمية أو اجلرائم اليت وقعت

  :هي و الدولية من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 13
لمحكمة إىل املدعي العام أية حالة يبدو فيها إذا أحالت دولة طرف يف النظام األساسي ل ـأ 

أن تطلب من املدعي و أن جرمية أو أكثر من اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة قد ارتكبت،
البحث فيما إذا كان يتعني توجيه االام إىل شخص معني أو أكثر و العام التحقيق يف هذه احلالة

 الظروفو أن حتدد للمدعي العام احلالة قدر املستطاع على الدولة احمليلةو ،بارتكاب هذه اجلرمية
 أن يكون طلبها مرفقا مبا يوجد حتت يدها من مستندات مؤيدة لطلبهاو املالبسات املتصلة ا،و
 ).14املادة (

دول إفريقية دعت احملكمة اجلنائية الدولية بالفعل للتحقيق يف الفظائع  4وعمليا هناك أربع 
ففي أكتوبر  أوغندا اليت طلبت حماكمة بعض عناصر جيش الرب :وهي املرتكبة داخل حدودها

أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية للمرة األوىل أوامر باعتقال مخسة من قادة جيش الرب  2005
يف مجهورية و .جرائم حرب يف مشال أوغنداو للمقاومة بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية

مل تصدر أوامر و ة اجلنائية الدولية بالتحقيق يف اجلرائم املرتكبة فيهاالكونغو الدميقراطية قامت احملكم
  .)1(ساحل العاجوكذا مجهورية إفريقيا الوسطى و ،2005بالقبض على أحد خالل عام 

حالة إىل ل السابع من ميثاق األمم املتحدة استنادا إىل الفصإذا أحال جملس األمن  ـ ب
  .)13/2 املادة(و أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت املدعي العام يبدو فيها أن جرمية أ

 الذي جييز إحالة 1593أصدر جملس األمن الدويل القرار رقم  2005مارس  31 بتاريخو عمليا
مالحقة املسؤولني عن والسودان إىل احملكمة اجلنائية الدولية  مرتكيب التجاوزات يف دارفور غرب

ألف  300حيث قتل حوايل ليت جتتاح منطقة دارفور النهب او عمليات االغتصابو عمليات القتل
امليليشيات و احلكومةو شخص خالل ما يقارب السنتني من القتال بني املتمردين احملليني من جهة

وجبها احملكمة مب  يصادق على االتفاقية اليت أنشأتمبا أن السودان ملو ،التابعة هلا من جهة أخرى
لسلطاا إال إذا اختار السودان ذلك، لذا لك احلق يف إخضاعه احملكمة ال متفإن  اجلنائية الدولية

                                                
  . www.ara.amnisty.org: ، العدالـة الدوليـة، متوفـر على املوقع 2006منظمة العفو الدولية تقرير ) 1(

  .www.arabrenewal.com : ، متوفر على املوقع2006 سبتمرب 18ة، وكاضم املوسوي، العرب واحملكمة اجلنائية الدولي

http://www.ara.amnisty.org
http://www.arabrenewal.com
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 ودارفور هلنظر يف موضوع الرتاع يف كان الطريق الوحيد لتمكني احملكمة اجلنائية الدولية من ا
قد مت و إحالة املوضوع إليها عن طريق قرار صادر من جملس األمن يكون ملزما حلكومة السودان،

من نظام روما األساسي الذي يعطي جملس األمن استنادا إىل الفصل  13/2ذلك استنادا على املادة 
النظر يف و السابع من ميثاق األمم املتحدة احلق يف تفويض احملكمة اجلنائية الدولية االختصاص

السابقة األوىل من نوعها الذي استخدم فيه جملس األمن  1593/05يعد القرار و .جرائم دارفور
جويلية  17احملكمة اجلنائية الدولية منذ إقرار تأسيسها يف األوضاع يف دارفور إىلصالحياته يف إحالة 

فرغم معارضة الواليات املتحدة األمريكية الشديدة للمحكمة اجلنائية الدولية يف روما،  1998
  .)1(وافقت للمرة األوىل على إحالة املسألة إىل احملكمة

" لويس مورينو أوكامبو" ي العام األرجنتيينصدر بيان عن املدع 2005جويلية  06بتاريخ و
أضاف أن التحقيقات تستند على آالف الوثائق اليت مجعتها و يفيد بأن التحقيق سيبدأ يف دارفور،

التحقيق بشأن دارفور هو الثالث الذي يفتحه مدعي احملكمة و ،2004جلنة دولية للتحقيق يف عام 
رب اليت ارتكبت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف اجلنائية الدولية بعد التحقيق يف جرائم احل

2004 التحقيق يف اجلرائم اليت وقعت يف مشال أوغندا يف جويليةو ،2004جوان 
)2(.  

 ).15/1املادة(إذا علم املدعي العام شخصيا بوقوع جرمية من تلقاء نفسه  ـ ج
 ىقات األولية إما بناء علباشر التحقيفإذا توافرت إحدى الطرق السابقة فللمدعي العام أن ي

إحالة دولة طرف أو إحالة جملس األمن أو من تلقاء نفسه، على أساس املعلومات املتعلقة جبرائم 
  .تدخل يف اختصاص احملكمة

على  جيوز له هلذا الغرض احلصولو ويقوم املدعي العام بتحليل جدية املعلومات اليت تصله،
أو املنظمات احلكومية الدولية أو غري مم املتحدة معلومات إضافية من الدول أو أجهزة األ

جيوز له تلقي شهادات حتريرية أو شفوية و ،احلكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق ا يراها مالئمة
  .)3(يف مقر احملكمة

                                                
: ، متوفر على املوقع2006الصباح، جماس األمن يقرر إحالة ملف دارفور إىل احملكمة الدولية بعد إجراء تسوية مع واشنطن، ) 1(

 www.alsabaah.com    
حملكمة اجلنائية الدولية تعلن بدء التحقيق يف جرائم احلرب يف دارفور، مدعي احملكمة الدولية يتعهد بإجراء حتقيق نزيه ومستقل ا ،ويسلينغ إيزابيل )2(

  .  .etNwww.middle east online      :، متوفر على املوقع2005جوان  06يركز على األشخاص املتورطني يف اجلرائم، 
  .األساسي للمحكمةمن النظام  15/2راجع املادة ) 3(

http://www.alsabaah.com
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فإذا انتهى املدعي العام من حتقيقاته األولية واستنتج منها وجود أساس معقول للشروع يف 
أن يلحق ذا الطلب و إىل الدائرة التمهيدية طلبا لإلذن له بإجراء حتقيق ابتدائي إجراء حتقيق، يقدم
جيوز للمجين عليهم أن يطلبوا من الدائرة التمهيدية مساع و ،أدلة تؤيد طلبهو ما مجعه من مواد

د بعمهيدية فإذا تبني للدائرة الت، قواعد اإلثباتو د اإلجرائيةأقواهلم يف هذا الشأن وفقا للقواع
 وجود أساس معقول للشروع يف إجراء حتقيق ابتدائياملوارد املؤيدة و دعي العامدراسة طلب امل

كان عليها أن تأذن بالبدء يف إجراءات   أن الدعوى تدخل على ما يبدو يف اختصاص احملكمةو
قبول و ذلك دون املساس مبا تقرره احملكمة فيما بعد بشأن االختصاصو التحقيق االبتدائي

  .)1(وىالدع
أما إذا تبني للدائرة التمهيدية عدم جدية طلب املدعي العام رفضت اإلذن بإجراء التحقيق 

أدلة و لكن هذا الرفض ال حيول دون تقدمي املدعي العام طلب جديد يستند إىل وقائعو االبتدائي،
 ملعلومات املقدمة الأما إذا استنتج املدعي العام بعد التحقيق األويل أن ا ،جديدة تتعلق باحلالة ذاا

لكن هذا ال مينع و كان عليه أن يبلغ مقدمي املعلومات بذلك  تشكل أساسا معقوال إلجراء حتقيق
املدعي العام من النظر يف معلومات أخرى أي معلومات جديدة تقدم إليه عن احلالة ذاا يف ضوء 

  .)2(وقائع أو أدلة جديدة يتخذ بعد ذلك ما يراه مناسبا
املدعي العام قد قام بتحقيقاته األولية بناء على إحالة من دولة طرف أو من تلقاء فإذا كان 

 قرر وجود أساس معقول لبدء التحقيق، فإنه يتعني عليه إشعار مجيع الدول األطرافو نفسه
على الدولة يف خالل شهر و الدول اليت من عادا أن متارس واليتها على اجلرائم موضع النظر،و

مع و ي ذلك اإلشعار أن تبلغ احملكمة بأا جتري أو بأا أجرت حتقيقا مع رعاياهاواحد من تلق
هلا عن التحقيق مع بناء على طلب تلك الدولة يتنازل املدعي العام و غريهم بالنسبة هلذه اجلرائم،

  .)3(ما مل تقرر الدائرة التمهيدية اإلذن بالتحقيق بناء على طلب املدعي العام هؤالء األشخاص
بعد ستة أشهر من تاريخ التنازل  وللمدعي العام أن يعيد النظر يف تنازله عن التحقيق للدولة

أو يف أي وقت يطرأ فيه تغري ملموس يف الظروف يستدل منها أن الدولة أصبحت حقا غري راغبة 
  .)4(يف القيام بالتحقيق أو غري قادرة على ذلك

                                                
  .من النظام األساسي للمحكمة 4، 15/3راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي للمحكمة 6، 15/5راجع املادة ) 2(
  .من النظام األساسي للمحكمة 2، 18/1راجع املادة ) 3(
  .من النظام األساسي للمحكمة 18/3راجع املادة ) 4(
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 االستئنافاف قرار الدائرة التمهيدية أمام دائرة وجيوز للدولة املعنية أو للمدعي العام استئن
  .)1(جيوز النظر يف االستئناف بصفة مستعجلةو

  
 :إجراءات التحقيق االبتدائي ـ 1

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اإلجراءات اليت  55و 54 مت املادتانظن
أي من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص يباشرها املدعي العام أثناء ممارسته التحقيق االبتدائي يف 

  .احملكمة اجلنائية الدولية
األدلة ول إثبات احلقيقة يقوم املدعي العام بالتوسع يف التحقيق فيفحص مجيع الوقائع أجفمن 

عليه أثناء ذلك أن و املتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية مبوجب النظام األساسي،
التربئة على حد سواء، وأن يتخذ التدابري املناسبة لضمان فعالية التحقيق و حيقق يف ظروف التجرمي

  .)2(يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة
استجواب و اين عليهم و طلب مساع الشهودو فحصهاو وللمدعي العام سلطة مجع األدلة

ملعلومات أو حلماية أي شخص له أن يتخذ أو يطلب اختاذ التدابري الالزمة لكفالة سرية او املتهمني،
   .)3(أو للحفاظ على األدلة

املساعدة ووجيوز للمدعي العام إجراء حتقيقات يف إقليم الدولة وفقا ألحكام التعاون الدويل 
القضائية، والذي مبقتضاه تلتزم الدول األطراف بالتعاون تعاونا تاما مع احملكمة فيما جتريه من 

، أو على النحو الذي تأذن به الدائرة )ما بعدهاو 86املواد (عليها حتقيقات يف اجلرائم واملقاضاة
  .)4(التمهيدية

فال جيوز إجباره على جترمي نفسه أو االعتراف بأنه  حترام حقوق املتهم أثناء التحقيقوجيب ا
ال جيوز حرمانه و ال جيوز إخضاعه ألي شكل من أشكال التعذيب أو املعاملة الالإنسانية،و مذنب،
أن من حقه االستعانة مبترجم و وفقا لإلجراءات اليت ينص عليها النظام،و يته إال يف احلدودمن حر

أن يبلغ قبل االستجواب و يتحدث ا،وإذا جرى استجوابه بلغة غري اللغة اليت يفهمها متاما 
                                                

  .للمحكمة من النظام األساسي 18/4راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي للمحكمة 54/1راجع املادة ) 2(
  .من النظام األساسي للمحكمة 54/3راجع املادة ) 3(
  .د من النظام األساسي للمحكمة -57/3راجع املادة ) 4(
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ل أن من حقه االستعانة مبحام ما مل يتنازو أن من حقه الصمتو ايف للتهم املوجهة إليهبتفصيل و
  .)1(طواعية عن حقه يف ذلك

  
  اإلجراءات أمام الدائرة التمهيدية ـثانيا 

  
 72، 61/7 ،54/2 ،19 ،18 ،15 القرارات مبوجب املوادو وامرتصدر الدائرة التمهيدية األ

القرارات تتعلق بالسماح للمدعي العام البدء و هذه األوامرو جيب أن توافق عليها أغلبية أعضائهاو
كذلك التقرير و ذن له باختاذ خطوات حتقيق معينةرفض اإلذن بالتحقيق، أو اإليف التحقيق أو 

كذلك التعاون مع الدولة و بوجود أدلة كافية العتماد التهمة قبل احملاكمة أو تعديلها أو رفضها
خبصوص الكشف عن املعلومات اليت من شأا املساس مبصاحل األمن الوطين، أما غري ذلك من 

جيوز لقاض واحد من الدائرة التمهيدية أن ميارس   يف مجيع احلاالت األخرىو امراألوو القرارات
قواعد اإلثبات على و الوظائف املنصوص عليها يف النظام األساسي ما مل تنص القواعد اإلجرائية

  .)2(أعضاء الدائرة التمهيدية ةغري ذلك أو حبسب قرار أغلبي
 ض أو احلضور يف أي وقت بعد البدء يف التحقيقوختتص الدائرة التمهيدية بإصدار أمر القب

بناء على طلب املدعي العام مىت اقتنعت بعد فحص الطلب بوجود أسباب معقولة تفيد بأن و
أن القبض عليه يعترب و الشخص موضوع األمر قد ارتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة

ءات التحقيق أو احملاكمة، أو ضروريا لضمان حضوره أمام احملكمة أو لضمان عدم عرقلته إجرا
  .)3( ملنعه من االستمرار يف ارتكاب اجلرمية أو جرمية أخرى ذات صلة ا

جيوز للمحكمة بناء على أمر القبض و ويظل أمر القبض ساريا إىل أن تأمر احملكمة بغري ذلك،
 لدويلتقدميه استنادا إىل التعاون او أن تطلب القبض على الشخص احتياطيا أو القبض عليه

جيوز و جيوز للمدعي العام أن يطلب من الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض،و املساعدة القضائية،و
له أيضا أن يطلب بدال من استصدار أمر بالقبض أن يطلب من الدائرة التمهيدية أن تصدر أمرا 

  . )4(حبضور الشخص ينطوي على شروط أو دون شروط تقيد احلرية
                                                

  .من النظام األساسي للمحكمة 55راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي للمحكمة 57/2راجع املادة ) 2(
  .من النظام األساسي للمحكمة 58/1اجع املادة ر) 3(
  .من النظام األساسي للمحكمة 7، 6، 5، 58/4راجع املادة ) 4(



 المحكمة الجنائية الدوليـة الدائمـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني  
    

 129

تلقى أمر القبض أو احلضور اختاذ اخلطوات الالزمة على الفور للقبض وعلى الدولة اليت ت
يقدم الشخص فور إلقاء القبض عليه إىل السلطة القضائية و على الشخص املعين وفقا لقوانينها،

يها الشخص يف طلب تفصل السلطة املختصة يف الدولة اليت حيتجز لدو املختصة وفقا لقانوا،
تأخذ التوصيات اليت تقدمها يف و طر الدائرة التمهيدية بطلب اإلفراجعلى أن خت اإلفراج املؤقت

مامها طوعا أو االعتبار قبل البت يف طلب اإلفراج، فإذا مت تقدمي الشخص إىل احملكمة أو حضر أ
بصفة خاصة حقه يف و جيب على الدائرة التمهيدية أن تتأكد من احترام حقوقه بناء على أمر حضور

  .)1(طلب اإلفراج املؤقتحقه يف و التبليغ
 دوتعقد الدائرة التمهيدية جلسة خالل فترة معقولة بعد االنتهاء من التحقيق االبتدائي العتما

 تعقد اجللسة حبضور املدعي العامو التهم اليت يرى املدعي العام طلب احملاكمة على أساسها،
ا كان اجللسة يف غياب املتهم إذ جيوز هلا أن تعقد تلكو حماميه،و الشخص املنسوبة إليه التهم هوو

للدائرة التمهيدية أن تسمح و أو كان قد فر أو مل ميكن العثور عليه، قد تنازل عن حقه يف احلضور
  .)2( العدالة بأن ميثله حمام رغم غيابه إذا رأت يف ذلك مصلحة

ام تقدمي تطلب من املدعي العو وتقرر الدائرة التمهيدية يف اية اجللسة إما تأجيل اجللسة
  إما أن  ترفض اعتماد التهمةو مزيد من األدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات أو تعديل التهمة،

إما أن تعتمد التهمة مىت قررت بشأا وجود أدلة كافية، مث حتيل املتهم إىل الدائرة االبتدائية و
  .)3(حملاكمته عن التهم اليت اعتمدا
إحالتها إىل الدائرة  هي اليت تقررو ية هي اليت تعتمد التهمة التمهيديتضح مما سبق أن الدائر

فاختصاص املدعي العام  ،وهي اليت تأذن بافتتاح التحقيق االبتدائي كما رأينا من قبل االبتدائية
أي أن قرار تلك الدائرة باملوافقة هو الذي يفتح به  قف على موافقة الدائرة التمهيديةبالتحقيق يتو

ثابة اإلدعاء أو االام الذي تقوم به عادة النيابة العامة يف القوانني الداخلية، كما يكون مبو التحقيق
أن املدعي العام ال يتوىل كل إجراءات التحقيق االبتدائي اليت يتوالها يف القانون الداخلي قاضي 

بني و هالنيابة العامة يف البعض اآلخر، بل إن تلك اإلجراءات موزعة بينو التحقيق يف بعض الدول
إذ ختتص هذه األخرية بأهم إجراءات التحقيق االبتدائي وهي تلك اليت تتعلق  الدائرة التمهيدية

                                                
  .من النظام األساسي للمحكمة 5، 4، 3، 2، 59/1راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي للمحكمة  2، 61/1راجع املادة ) 2(
  .مةمن النظام األساسي للمحك 61/7راجع املادة ) 3(
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كل هذا جيعل دور املدعي العام يف و احلبس املؤقت،والقبض و باحلريات الفردية مثل أمر احلضور
نحو بني السبب يف توزيع االختصاص على هذا الو الدعوى أقل من دوره يف القانون الداخلي،

 النظام األجنلوو الدائرة التمهيدية هو خلق نوع من التوازن بني النظام الالتيينو املدعي العام
  .)1(املوافقة من مجيع الدول األطرافو حىت حيظى نظام روما بالقبولسكسوين 

من نظام روما األساسي سلطة تعليق التحقيق أو املقاضاة حبيث نصت هذه  16 منحت املادة
لى أنه ال جيوز البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة اثنيت املادة ع

بناء على طلب جملس األمن الذي يقدم إىل احملكمة ذا املعىن يتضمنه قرار يصدر عن  ر شهراعش
ط جيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالشروو الس مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

  . ذاا
املالحظ أن هذا النص يعطي جملس األمن سلطة خطرية يعطل مبقتضاها نشاط احملكمة و

 التحقيق أو يوقف اجلنائية الدولية، بل قد يترتب عليها إلغاء دور تلك احملكمة فله أن مينع البدء يف
ة قابلة للتجديد إىل أو مينع البدء يف احملاكمة أو يوقف االستمرار فيها ملدة سنة كامل االستمرار فيه

 ديدمها باخلطر، السلم الدولينيو اية يف حالة اضطراب األمنما ال ميكن تصور خطورة هذا و أو
أو تقبل  اعدة دولة طرف يف النظام األساسيالوضع يف الفرض الذي يذهب فيه جملس األمن ملس

ل يف جرائم وقعت على إقليم بني الفصو لة بني احملكمة اجلنائية الدوليةباختصاص احملكمة للحيلو
هكذا تتدخل السياسة يف القضاء مع أنه كان الواجب و تلك الدولة أو ارتكبت بواسطة رعاياها،

  .)2(الفصل بينهم
قد حاولت الدول اتمعة يف روما احلد من آثار هذه السلطة اخلطرية باقتراح عدم جتديد و

صدر و مل يتم األخذ او قتراحات رفضتذه االلكن هو مدة التعليق أو جتديدها ملرة  واحدة فقط،
  .  )3(من نظام روما األساسي على النحو السابق 16نص املادة 

  

                                                
  .وما بعدها 340علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص . د) 1(
   . 344املرجع، ص نفس علي عبد القادر القهوجي، .د) 2(

(3) Lattanzy, "Compétence de la cour pénale et consentement des états، Revue générale de 
droit internationale public  ،1999 ، P443.  
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  الفرع الثاين
  ةـراءات احملاكمـإج

  
حتت إشراف الدائرة التمهيدية على و إذا ما انتهت إجراءات التحقيق بواسطة املدعي العام

ة ابتدائية تكون مسؤول ةملتهم، حتدد هيئة الرئاسة دائرمت اعتماد التهم ضد او النحو السالف البيان
  .)1(حبيث حتال القضية أمامها لكي تباشر إجراءات حماكمة املتهم عن سري اإلجراءات الالحقة

لكن جيوز إجراء هذه احملاكمات و احملكمة يف مدينة الهاي ولندا،تنعقد احملاكمات يف مقر 
يكون ذلك بناء على طلب من املدعي و ،)2(قيق العدالةدولة أخرى إذا كان ذلك يف صاحل حت يف

  .)3(العام أو الدفاع أو أغلبية قضاة احملكمة
الغائب فلم ينص نظام روما على حماكمة املتهم  احملاكمةجيب أن يكون املتهم حاضرا أثناء 

مة من خالل جيوز إبعاده مع السماح له مبتابعة احملاك احملاكمةوإذا صدر عن املتهم ما يعرقل سري 
اإلبعاد لفترة حمدودة تقررها  وأن يكون األمروعن طريق أجهزة حديثة لالتصاالت إذا لزم  حماميه

  .)4(احملكمة
والقانون الواجب التطبيق أمام احملكمة هو أوال نظام روما األساسي وأركان اجلرائم 

واجبة التطبيق ومبادئ القانون املعاهدات الثانيا و والقواعد اإلجرائية والتنظيمات اخلاصة باحملكمة،
املبادئ العامة للقانون اليت تستخلصها احملكمة من القوانني الوطنية للنظم ثالثا و الدويل وقواعده،

القانونية يف العامل، كما جيوز للمحكمة بصفة احتياطية أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما فسرا 
  .)5(يف قراراا السابقة

                                                
  .من النظام األساسي للمحكمة 61/11ع املادة راج) 1(
ة هناك العديد من األسباب اليت تسمح بانعقاد هذه احملاكمات يف دول غري دولة مقر احملكمة من اجل صاحل العدالة مثل وجود األدلة الكثري) 2(

ر اجلماعية ا كدليل على ارتكاب املتهمني جرائم كشهادة الشهود أو شهادة اين عليهم داخل إقليم هذه الدولة، أو وجود العديد من املقاب
أو كدليل على ارتكاب جرائم حرب ضد هذا الشعب، وهناك أمثلة سابقة على إنشاء  د طائفة من طوائف شعب هذه الدولةإبادة مجاعية ض

جرائم إبادة مجاعية ( اجلرائم الدولية البشعة احملكمة اجلنائية الدولية مت اجراء احملاكمات فيها على أراضي الدول اليت قام املسؤولني بارتكاب
، مثل احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا سابقا وكذلك احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا واليت عقدت جلساا يف )وجرائم حرب

  .اكمات على أرض رواندا ليس يف صاحل حتقيق العدالةحيث رأى جملس األمن أن عقد هذه احمل ف رواندا الداخلية يف تلك الفترةترتانيا لظرو
  .من النظام األساسي للمحكمة 62راجع املادة ) 3(
  .من النظام األساسي للمحكمة 63 راجع املادة) 4(
  .من النظام األساسي للمحكمة 21راجع املادة) 5(
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وحتترم مبادئ  )20املادة ( ن اجلرمية ذاا مرتنيعدم جواز حماكمة الشخص وتتقيد احملكمة بع
وعدم رجعية القانون بأثر رجعي إال  ،)23املادة (إال بنص  ةوال عقوب ،)22املادة (ال جرمية إال بنص 

  .)24املادة ( إذا كان أصلح للمتهم
  . والثانية أمام دائرة االستئناف يةاألوىل أمام الدائرة االبتدائ :ومتر إجراءات احملاكمة مبرحلتني

  
  االبتدائيةإجراءات احملاكمة أمام الدائرة  ـأوال 

  
وأن تلك الدعوى مقبولة  أن تتأكد من اختصاصها بالدعوى االبتدائيةجيب على الدائرة 
املتهم أو الشخص الذي  جيوز أن يطعن يف مقبولية الدعوى كل منو ،أمامها من تلقاء نفسها

يف حقه أمر بإلقاء القبض أو احلضور، أو الدولة اليت هلا اختصاص بنظر الدعوى أو  يكون قد صدر
 االختصاصوللمدعي العام ذلك أيضا، ويكون الدفع بعدم  باالختصاصالدولة اليت يطلب قبوهلا 

جيب تقدمي الطعن قبل الشروع يف احملاكمة أو عند البدء و ،ة ملرة واحدة من حيث املبدأيأو املقبول
  .)1(افيه

عقدها يف جلسات سرية إذا  االبتدائيةإال أنه جيوز للدائرة  وتعقد احملاكمة يف جلسات علنية
خاصة إذا كان األمر يتعلق حبماية املعلومات السرية أو احلساسة  بذلكرأت أن الظروف تقضي 

    .)2(كأدلةاليت يتعني تقدميها 
 اعتمداتلو على املتهم التهم اليت سبق أن أن ت االبتدائيةجيب على الدائرة  ويف بداية احملاكمة

وعليها أن تعطيه  التهم املوجهة إليه ةيفهم طبيعالدائرة التمهيدية، وجيب أن تتأكد أنّ املتهم 
بالذنب أو للدفع بأنه غري مذنب، وأن تأمر حبضور الشهود ومساع شهادم  لالعترافالفرصة 

لب هلذا الغرض مساعدة الدول وفقا ملا هو منصوص وتقدمي املستندات وغريها من األدلة، وأن تط
ما يلزم حلماية املعلومات السرية  تتخذوأن  من النظام األساسي للمحكمة عليه يف الباب التاسع

  .)3(ومحاية املتهم والشهود واين عليهم

                                                
  .من النظام األساسي للمحكمة 19، 18، 17راجع املواد ) 1(
  .من النظام األساسي للمحكمة 64/7راجع املادة ) 2(
  . من النظام األساسي للمحكمة 8، 64/6راجع املادة ) 3(



 المحكمة الجنائية الدوليـة الدائمـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني  
    

 133

 آثارهو اعترافهالتأكد من فهمه لطبيعة  على الدائرة االبتدائية وإذا اعترف املتهم بالذنب جيب
وكان  االعترافأنه قد صدر تلقائيا دون إكراه وبعد تشاور كاف مع حماميه، فإذا تبني هلا صدق و

جاز هلا أن تدين املتهم باجلرمية اليت  اقتنعت بثبوت التهمةو لديها أدلة إضافية أخرى جرى تقدميها
ويكون عليها يف   يكنبالذنب كأن مل االعتراف اعتربتأما إذا مل تقتنع بثبوت التهمة ، ا اعترف

جيوز هلا أن حتيل القضية إىل و هذه احلالة أن تأمر مبواصلة احملاكمة وفقا إلجراءات احملاكمة العادية
   .)1(أخرى ابتدائيةدائرة 

إذ يقع  وجيوز هلا أن تطلب من املدعى العام تقدمي أدلة إضافية مبا يف ذلك شهادة الشهود
للقانون  وفقا إدانته الرباءة إىل أن تثبت إلنسانألن األصل يف ا إثبات أنّ املتهم مذنب، ءعليه عب

  .)2(الواجب التطبيق
ومحاية  67مجيع حقوق املتهم اليت نصت عليها املادة  احتراموجيب أن يراعى أثناء احملاكمة 

 69األدلة املنصوص عليها يف املادة  لإجراءات قبو وإتباع، 68 اين عليهم والشهود وفقا للمادة
    .)3(ومحاية املعلومات املتصلة باألمن الوطين

وجيب أن حيضر مجيع قضاة الدائرة االبتدائية كل مرحلة من مراحل احملاكمة وكذلك أثناء 
 قدمت هلا املداولة، وتتقيد الدائرة بالوقائع املعروضة عليها يف التهم وال تستند إال على األدلة اليت

وتبقى املداوالت سرية ويصدر  ،باإلمجاع أو باألغلبية وتصدر قرارها وجرت مناقشتها أمامها
ولكن جيب أن يكون مكتوبا ومعلال وأن يشار يف احلكم ما إذا كان قد  علنية،احلكم يف جلسة 

خبالصة منه  ويكون النطق باحلكم أوواألقلية وأن يتضمن أراء األغلبية  ،صدر باإلمجاع أم باألغلبية
وجرب  املناسبم باإلدانة تنظر الدائرة االبتدائية يف توقيع احلكم ويف حالة احلك، يف جلسة علنية

  .)4(الضرر الذي أصاب اين عليهم

                                                
  .من النظام األساسي للمحكمة 3، 2، 65/1راجع املادة ) 1(
مببدأ أن األصل يف  _واإلجرائية الوطنية العقابية املوضوعية شأنه يف ذلك شأن كافة القوانني _أخذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ) 2(

ية وحسب اإلنسان هو الرباءة إىل أن تثبت إدانته أمام احملكمة حبكم جنائي ائي بات حائز لقوة الشيء املقضي به، ويف احملكمة اجلنائية الدول
الشك الذي يفسر  من نظامها األساسي يقع عبء إثبات أن املتهم مذنب على عاتق املدعي العام، وأخذت احملكمة كذلك بقاعدة 66املادة 

  .لصاحل املتهم
  .من النظام األساسي للمحكمة 72راجع املادة ) 3(
  .من النظام األساسي للمحكمة 76، 75، 74راجع املواد ) 4(
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السجن املؤبد أو : هياليت جيوز للدائرة االبتدائية أن تصدرها  )1(والعقوبات األصلية
وز جي العقوبات األصليةوإىل جانب هذه عاما،  30األقصى السجن املؤقت الذي ال يتجاوز حده 

ومصادرة العائدات واملمتلكات  الغرامة وهيأن حيكم بعقوبات إضافية أو تكميلية أخرى 
واألصول اليت نتجت بصورة مباشرة أو غري مباشرة من اجلرمية دون املساس حبقوق الغري حسن 

وأن  للمتهم،وأن يراعى عند تقدير العقوبة إىل جانب جسامة اجلرمية الظروف الشخصية  ،النية
وعندما حيكم  التوقيف، واالحتجاز أقضاها احملكوم عليه يف  من مدة عقوبة السجن املدة اليتختصم 

وحكما مشتركا حيدد مدة  جرميةتصدر احملكمة حكما يف كل  جرميةعلى الشخص بأكثر من 
سنة  30حكم على حدة وال تتجاوز كل أقصى  مدةوجيب أال تقل هذه املدة عن اإلمجالية السجن 

  .)2(لسجن املؤبد حسب األحوالأو عقوبة ا
  

  إجراءات احملاكمة أمام دائرة االستئناف ـثانيا 
  

اليت  لألحكام استئنافبوصفها درجة  إما قد تتخذ هذه اإلجراءات أمام دائرة االستئناف
  .)3(بوصفها جهة طعن بإعادة النظر أم تصدرها الدائرة االبتدائية

  
  :إجراءات االستئناف ـ 1

درها الدائرة االبتدائية تقبل االستئناف إذا توافر أحد أسباب االستئناف تص األحكام اليت
 ويقبل، )يقصد القانون الوضعي( القانون الغلط يف الوقائع، والغلط يف، اإلجرائي الغلط :وهي

الشخص املدان  ظلوي ،)4(االستئناف من املدعى العام أو الشخص املدان أو املدعي العام نيابة عنه
ويفرج عنه إذا  ،ذلكما مل تأمر الدائرة االبتدائية بغري  االستئنافإىل حني البت يف حتت التحفظ 

ويفرج عن املهتم فورا يف حالة بالسجن كانت مدة احلبس املؤقت تتجاوز املدة اليت صدر ا احلكم 
                                                

بإلغاء تلك العاملي الذي يطالب  باالجتاهيف ذلك  اإلعدام متأثراعقوبة  ىالدائمة علمل ينص النظام األساسي املنشأ للمحكمة اجلنائية الدولية ) 1(
  .العقوبة

  .من النظام األساسي للمحكمة 78، 77راجع املواد ) 2(
 أخذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بوسيلة طعن عادية وهي االستئناف دون املعارضة، وأخذ بوسيلة طعن غري عادية وهي التماس) 3(

  .إعادة النظر دون النقض
  .ى الشخص املدان فقط وهو سبب آخر ميس نزاهة اإلجراءات أو القراريوجد سبب استئناف آخر يقتصر عل) 4(
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راءات باالستئناف وطيلة إج فيهاويعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خالل الفترة املسموح  ،تربئته
  .)1(االستئناف

أو مبنح أو رفض اإلفراج عن  يةقبولالقرارات املتعلقة باالختصاص أو امل استئنافكما جيوز 
وال  82الشخص حمل التحقيق أو احملاكمة وغري ذلك من القرارات األخرى اليت أشارت إليها املادة 

بناء على طلب  االستئنافهذه القرارات أثر موقف ما مل تأمر بذلك دائرة  استئنتافيترتب على 
هلا أن تلغي أو  االبتدائية،ويف مجيع األحوال تكون لدائرة االستئناف مجيع سلطات الدائرة  الوقف

ويصدر حكم خمتلفة،  ابتدائيةأمام دائرة  جديدةتعدل القرار أو احلكم أو أن تأمر بإجراء حماكمة 
وجيب أن تبني فيه األسباب اليت علنية سة ويكون النطق به يف جل اآلراء دائرة االستئناف بأغلبية 

  .)2(أراء األقليةو وجيب أن يتضمن أراء األغلبية إليها، استندت
  

  :إجراءات إعادة النظر ـ 2
كما جيوز بعد وفاته للزوج أو األوالد أو الوالدين أو أي شخص  للشخص املدان جيوز

أن  عي العام نيابة عن الشخص املدانأو املد رسل إليه تعليمات خطية قبل وفاتهيكون املتهم قد أ
يقدم طلبا إىل دائرة االستئناف إلعادة النظر يف احلكم النهائي باإلدانة أو بالعقوبة إذا اكتشفت أدلة 

انت حتت يد لو ك حبيثمن األمهية  رعلى قدجديدة مل تكن متاحة وقت احملاكمة، وكانت 
 أو إذا كم احملكمة وتؤدي إىل حكم خمتلف،لكان من شأا أن تؤثر يف ح احملكمة وقت احملاكمة

عليها احملكمة يف اإلدانة كانت ملفقة أو مزورة، وإذا تبني أنّ  اعتمدتتبني حديثا أنّ أدلة حامسة 
يف اإلدانة أو يف اعتماد احلكم قد ارتكبوا سلوكا سيئا  اشتركواواحد أو أكثر من القضاة الذين 

ما على حنو كان يستوجب عزل هذا القاضي أو أولئك حينها أو أخلوا بواجبام إخالال جسي
فإنه جيوز هلا حسبما تراه مناسبا   أساسلب قائم على طفإذا رأت دائرة االستئناف أن ال ،القضاة

تنظر  جديدة أو ابتدائيةأو تشكل دائرة  جديدأن تدعو الدائرة االبتدائية األصلية لالنعقاد من 
   .)3(احلكم النظر يفبنفسها يف إعادة 

                                                
  .من النظام األساسي للمحكمة 4،  3، 1/ 81راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي للمحكمة 83راجع املادة ) 2(
  .من النظام األساسي للمحكمة 2 ،84/1راجع املادة) 3(
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ويكون لكل شخص وقع ضحية القبض عليه أو االحتجاز بشكل غري مشروع حق واجب 
عليها يف القواعد اإلجرائية وقواعد  املنصوصالنفاذ يف احلصول على تعويض يتفق واملعايري 

 .)1(اإلثبات
وتنفذ عقوبة السجن يف دولة تعينها احملكمة من قائمة الدول اليت تكون قد أبدت للمحكمة 

لقبول األشخاص احملكوم عليهم، وعلى احملكمة أن تراعي مبدأ تقاسم الدول األطراف  ادهااستعد
مسؤولية تنفيذ عقوبة السجن وأراء احملكوم عليه وجنسيته، فإذا مل تعني دولة تنفذ عقوبة السجن 

 .)2(يف السجن الذي توفره الدولة املضيفة
وم عليه إىل سجن تابع لدولة نقل الشخص احملك وقتيف أي  تقرروجيوز للمحكمة أن 

عقوبة السجن ملزمة للدول تكون و، ما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احملكوم عليهإ أخرى
حال من األحوال ويكون للمحكمة وحدها احلق يف البت يف  تعديلها بأيوال جيوز  األطراف

كم أوضاع حيبينما   احملكمةوتكون عقوبة السجن خاضعة إلشراف  النظرطلب االستئناف وإعادة 
  .)3(السجن قانون دولة التنفيذ

مدة العقوبة اليت قضت ا  انقضاءلدولة التنفيذ أن تفرج عن احملكوم عليه قبل  زوال جيو
وال  ،للعقوبة بعد مساع أقوال احملكوم عليه فيفاحملكمة، وللمحكمة وحدها حق البت يف أي خت

 25قضي احملكوم عليه ثلثي مدة العقوبة احملكوم ا أو العقوبة إال بعد أن ي فيفالنظر يف خت زجيو
سنة يف حالة السجن املؤبد، وال جيوز للمحكمة ختفيف العقوبة إال إذا توافر عامل أو أكثر من 

  .من النظام األساسي  110العوامل اليت نصت عليها املادة 
امة واملصادرة اليت تأمر على أنه تقوم الدول األطراف بتنفيذ عقوبة الغر 109املادة  كما نصت

  .ل إىل احملكمة املمتلكات أو عائدات بيع العقاراتؤوتو ،ا احملكمة
حتت التحفظ وهرب من على مسألة الفرار فإذا فر شخص مدان كان موضوعا  111نصت املادة و

خص جاز هلذه الدولة بعد التشاور مع احملكمة أن تطلب من الدولة املوجود فيها الش دولة التنفيذ
  . تقدميه مبوجب الترتيبات الثنائية أو متعددة األطراف

                                                
  .مةمن النظام األساسي للمحك 85راجع املادة ) 1(
  .من النظام األساسي للمحكمة 103راجع املادة ) 2(
  . من النظام األساسي للمحكمة 106، 105، 104راجع املواد ) 3(
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  خالصة الفصل الثاين

  
وذلك باالمتناع عن االنضمام هلذه  ةرغم حماولة الدول الكربى إعاقة هذه اخلطوة اإلنساني

االتفاقية بقصد إضعاف احملكمة و تقليص فاعليتها يف اتمع الدويل، إال أن جهود األمم املتحدة 
ية واليت اعتمدت يف روما أمثرت ومتخضت عن قيام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدول

بعد أن صادقت  2002، وأصبحت حقيقة واقعية يف األول من جويلية 1998جويلية  17بتاريخ 
  .عليها األعداد املطلوبة من الدول

قبل من حاالت اإلبادة ويشمل االختصاص القضائي هلذه احملكمة كل حالة تقع يف املست
اإلنسانية، إذا كانت احملاكم الوطنية عاجزة أو  جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضداجلماعية و

وجيوز إحالة القضايا إىل هذه احملكمة إما عن طريق جملس األمن أو . عازفة عن حماكمة مرتكبيها
حملكمة يتمتع بسلطة حتريك الدعوى عن طريق الدول األطراف مباشرة، كما أن املدعي العام هلذه ا

وهي حمكمة دائمة ليست كاحملاكم املؤقتة اليت حيكمها .  القضائية بناء على معلومات موثوق ا
املزاج الدويل و كانت تتشكل للعقاب على واقعة حمددة، ومن مث تزول هذه احملكمة كما احلال 

  .وهذا ما دفع إىل ضرورة إنشاء هذه احملكمة بالنسبة للمحاكم املؤقتة ليوغسالفيا السابقة ورواندا،
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  ـةامتاخل
  

كشفت الدراسة من خالل الفصلني األول و الثاين أن تأسيس احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة 
 انعكاس لتزايدو ،هو يف حد ذاته تعبري عن املراحل اليت قطعها النظام القضائي الدويل يف تطوره

  .لدولية السابقةالوعي العام بأمهية إنشاء حمكمة جنائية دولية استنادا إىل خمتلف التجارب ا
توجيا جلهود وقد رأينا أن إقرار نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة كان ت

فقد رسم إقرار هذا النظام خط النهاية لعملية  ،و حتقيقا حللم طال انتظاره دولية و فقهية طويلة
لعدالة اجلنائية ة جديدة يف تاريخ اتارخيية بدأت فصوهلا بعد احلرب العاملية األوىل، وخط البداية حلقب

استنادا إىل موارد  قانوين للمحكمة اجلنائية الدوليةمت التدوين والبناء ال فكي ورأينا. الدولية
ومراجع و أدوات قانونية موجودة سابقا، إذ تعد وثيقة حمكمة نورمربج الدولية حملاكمة جمرمي 

تضاف إليها النظم األساسية للمحاكم اجلنائية و ،هلااحلرب العاملية الثانية من أهم األسس واملراجع 
  .الدولية املؤقتة اليت سبقت  دراستها

مجع النظام األساسي للمحكمة على حنو مبدع بني أهم مبادئ ميثاق حمكمة نورمربج لعام 
وحرص النظام على . الربوتوكولني امللحقني او 1949 ، و أحكام اتفاقيات جنيف لعام1945

دقيق للجرائم الداخلة يف اختصاصه وتعدادها، حبيث تضمن طائفة واسعة من جرائم التوصيف ال
  . احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية

بدخول النظام األساسي للمحكمة حيز التنفيذ يكون النظام الدويل قد أمت إنشاء السلطة 
شريعية اليت متثل القضائية وإكمال عملية تكوين السلطات الثالث للنظام العاملي، وهي السلطة الت

اجلمعية العامة وما يتبعها من منظمات وجلان متخصصة، والسلطة التنفيذية اليت ميثلها جملس األمن 
  . واألجهزة اليت تتبع له، إضافة إىل السلطة القضائية الوليدة ممثلة باحملكمة اجلنائية الدولية

  : اأمهه األساسي على بعض الثغرات والنقائصد انطوى نظام روما وق
بح نظامها األساسي تقييد اختصاصات احملكمة اجلنائية الدولية باجلرائم املرتكبة بعد أن يص -

أي أا غري خمتصة بأثر رجعي، مما أبعد اجلرائم البشعة اليت ارتكبت قبل هذا ساري املفعول 
د من التاريخ، كجرائم االحتالل الصهيوين مع الشعب الفلسطيين، وآخرها جرائم جنني اليت تع

  .جرائم اإلبادة اجلماعية املرتكبة ضد اإلنسانية
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إن اختصاصات احملكمة اجلنائية الدولية يقتصر على الدول األطراف يف نظامها األساسي  -
مبعىن أن الدول األخرى غري األعضاء ميكن أن ترتكب اجلرائم البشعة دون أن تستطيع احملكمة رفع 

جملس األمن هو الذي أحال القضية إىل احملكمة اجلنائية فال  الدعوى القضائية عليها، و إذا مل يكن
أو الدولة اليت حيمل املتهم  جنسيتها من الدول  لة اليت ارتكبت جرمية يف إقليمهابد أن تكون الدو

  األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أو أن توافق على اختصاصها القضائي
ات احملكمة اجلنائية الدولية ميكن أن تضر بفاعليتها يف حتقيق العدالة وهذه القيود على اختصاص

  . ائع كثرية ال تستطيع يد احملكمة أن تصل إليهاظمن اجلائز أن ترتكب يف املستقبل ف ذالدولية، إ
من النظام األساسي اختصاصات احملكمة يف ظل سياسات الدول الدائمة  16وضعت املادة  -

من، عندما نصت على عدم البدء بالتحقيق أو املقاضاة يف أية دعوى ملدة اثنيت العضوية يف جملس األ
عشر شهرا قابلة للتجديد إذا ما اختذ جملس األمن قرارا بذلك مبوجب الفصل السابع من ميثاق 
األمم املتحدة، وكان األوىل سد هذا النقص الذي عوق عمل احملكمة اجلنائية الدولية خصوصا وأنه 

  .ل التدخل السياسي للدول الكربى حبيث متدد مدة النظر يف الدعوى ألجل غري مسمىميكن احتما
احملكمة اجلنائية الدولية وفقا لنظامها األساسي لن تستطيع التصدي إال لعدد حمدد من  -
فعلى الرغم من أن املادة اخلامسة و ديباجة النظام قيدت هذا االختصاص باجلرائم األشد  ،القضايا

رائم و بصفة  هي موضع اهتمام اتمع الدويل بأسره، إال أنه مل تتضمن كل هذه اجلخطورة اليت
ليكونا من بني اجلرائم الداخلة  املخدراتو جرائم االجتار غري املشروع يف  خاصة اإلرهاب الدويل

 يف اختصاص احملكمة اجلنائية نظرا خلطورة هاتني اجلرميتني، وباعتبارمها من بني اجلرائم شديدة
  .اخلطورة اليت تثري قلق اتمع الدويل و تعوق تقدمه يف خمتلف ااالت

إن استبعاد جرمية حرب االعتداء من اختصاص احملكمة يعترب خطوة إىل الوراء، إذ  -
كانت هذه اجلرمية ختتص بنظرها حمكمة نورمربج و حمكمة طوكيو، كما أنه حيول دون مالحقة 

ريني عن تلك اجلرمية اليت تعترب من أخطر اجلرائم اليت تصيب اجلماعة القادة السياسيني والعسك
  .الدولية برمتها

النقائص اليت أوردناها فإن إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة حبد ذاته ومع كل هذه الثغرات و
رمبا يفوق يف أمهيته  اضخم انسانيإ ايعترب عمال جريئا من أجل إحقاق العدل يف العامل، وإجناز

أبعاده وأثاره إنشاء حمكمة العدل الدولية يف الهاي، فقد مثل غياب مثل هذا اجلهاز القضائي و
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الدويل ثغرة كربى أضعفت اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكولني امللحقني ا، ومع توفر مثل هذه 
  الدوليةاآللية القضائية الدولية ستكتسب هذه االتفاقيات وزنا متناميا مبا ال يقاس يف احلياة 

وستمثل الرد املناسب والفعال على عجز الدول األطراف عن احترام أحكام هذه االتفاقيات، بل 
وإحجامها عن تطبيقها مبا يف ذلك إحجام احملاكم اجلنائية يف هذه الدول وخاصة الدول املعتدية 

أفرادها ومؤسساا عن النظر يف اجلرائم اخلطرة املنصوص عليها يف هذه االتفاقيات، واليت ارتكبها 
مثلما ستوفر للدولة والشعوب ، العسكرية يف أراضي الغري اليت كانت عرضة للعدوان واالحتالل

املقهورة اليت تتعرض للعدوان واالحتالل اجلهاز القضائي واحلق القانوين ملقاضاة مرتكيب اجلرائم 
ه احملكمة لن تشعر الدول ها ورعاياها وممتلكاا، وبوجود هذئأراضيها وضد أبنا ىالدولية عل

والشعوب املقهورة بالعجز وقصر ذات اليد يف مواجهة طغيان الدول املعتدية، ومن جهة أخرى 
ستحل هذه احملكمة حمل احملاكم الدولية املؤقتة السابقة، وخمولة للنظر يف دائرة واسعة من اجلرائم 

  . انيةوهي جرمية اإلبادة اجلماعية جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنس
غري أن السؤال التقليدي الذي يرتسم أمامنا يف سياق حدث تارخيي كهذا هو هل سنتمكن 
حنن العرب من االستفادة من وجود هذه السلطة القضائية والدولية والصالحيات املمنوحة هلا؟ 

  .وهل سنحسن يوما تعلم استخدام القانون الدويل حبذاقة يف الدفاع عن قضايانا ومصاحلنا؟ 
أن الدول العربية ميكن أن تستفيد من هذه احملكمة بصورة أفضل خدمة لقضاياها إذا ما  أرى

 انضمت للمحكمة، فقد أحدث اإلعالن عن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية تبدال جذريا يف
وأصبحت الظروف أكثر مواتاة من ذي قبل، وأصبح املسرح الدويل مهيئا لتقبل  األوضاع الدولية

نه قد أصبحت باكورة أعمال احملكمة اجلنائية الدولية تتعلق بقضية عربية أخاصة و نيةيخطوة فلسط
ويف بلد عريب، فإذا كانت الواليات املتحدة األمريكية وغريها قد رضخ أمام استمرار احملكمة يف 
عملها يف أول قضية عربية، فالبد للعرب من استثمار هذه الفرصة واملطالبة بعرض قضاياهم 

حماكمة ارمني الذين ميارسون يوميا يف العامل وية أمام احملكمة، ونيل حقوقهم املشروعة الرئيس
العريب جرائم اختصاص احملكمة الدولية اإلبادة و اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب اليومية يف 

السودان ولبنان وكل منطقة عربية عاشت أو تعيش اليوم حتت سيف وفلسطني والعراق 
  .اطورية اجلديداإلمرب

  وتكمن أمهية التواجد العريب يف مجعية الدول األطراف يف رسم سياسة عمل احملكمة
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واحلفاظ على املكتسبات اليت حققتها الدول العربية يف مؤمتر روما ويف اجتماعات اللجنة 
العام  واختيار القضاة وجهاز املدعي العربية عند إقامة أجهزة احملكمةالتحضريية، ومتثيل الدول 

الذي يراعى فيها التوزيع اجلغرايف، ومتثيل األنظمة القانونية األساسية يف العامل ومنها الشريعة 
اإلسالمية، فلو أدركت الدول العربية مدى قوة الصوت العريب يف التأثري على احملكمة ومتثيل 

  .املصاحل العربية لبادرت الدول العربية بالتصديق قبل أي من الدول األخرى
فمحاكمة جمرمي احلرب اإلسرائيليني ال تقل أمهية عن  ن العدالة قيمة ال تقبل التجزئةإ

حماكمة جمرمي احلرب الصرب، لذلك ينبغي اإلصرار على حماكمة جمرمي احلرب اإلسرائيليني حىت 
نظام دويل أكثر حرصا على وتصبح هذه احملكمة عالمة فارقة على دخول العامل إىل عصر جديد 

واحملكمة اجلنائية الدولية ذات فعالية أكيدة . وأكثر متسكا بالقانون ومبادئ العدالة نسانيةم اإلالقي
وهي شبه معدومة الفعالية إذا كان عليها أن تواجه  إذا ما توافقت الدول الكربى على تنفيذ قراراا

على  إحدى الدول الكربى خصوصا وأن الواليات املتحدة األمريكية ما زالت ترفض التصديق
 . اتفاقية روما اليت أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية



 تطور القضاء الدولي الجنائي                                ـق                                                                      الملحـــ

 142

 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
17/7/1998  

  لديباجةا

إن الدول األطراف يف هذا النظام األساسي إذ تدرك أن مثة روابط مشتركة توحد مجيع الشعوب وأن 
  .وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق ميكن أن يتمزق يف أي وقت. ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا

عتبارها أن ماليني األطفال والنساء والرجال قد وقعوا خالل القرن احلايل ضحايا لفظائع ال وإذ تضع يف ا
   .ميكن تصورها هزت ضمري اإلنسانية بقوة

   .وإذ تسلم بأن هذه اجلرائم اخلطرية دد السلم واألمن والرفاه يف العامل
ب أال متر دون عقاب وأنه جيب ضمان وإذ تؤكد أن أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل بأسره جي

مقاضاة مرتكبيها على حنو فعال من ضمن تدابري تتخذ على الصعيد الوطين وكذلك من خالل تعزيز التعاون 
   .الدويل

وقد عقدت العزم على وضع حد آلفات مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب وعلى اإلسهام بالتايل يف منع هذه 
   .اجلرائم

اجب كل دولة أن متارس واليتها القضائية اجلنائية على أولئك املسؤولني عن ارتكاب وإذ تذكر بأن من و
   .جرائم دولية

وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وخباصة أن مجيع الدول جيب أن متتنع عن 
ي ألية دولة، أو على أي حنو التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية  أو االستقالل السياس

  . ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة
وإذ تؤكد يف هذا الصدد أنه ال يوجد يف هذا النظام األساسي ما ميكن اعتباره إذنا ألية دولة طرف بالتدخل 

  . يف نزاع مسلح يقع يف إطار الشؤون الداخلية ألية دولة
على إنشاء حمكمة جنائية دولية  ال احلالية واملقبلةيمن أجل هذه الغايات ولصاحل األج وقد عقدت العزم

دائمة مستقلة ذات عالقة مبنظومة األمم املتحدة وذات اختصاص على اجلرائم األشد خطورة اليت تثري قلق 
   .اتمع الدويل بأسره

ت القضائية وإذ تؤكد أن احملكمة اجلنائية الدولية املنشأة مبوجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليا
   .اجلنائية الوطنية

  . وتصميما منها على ضمان االحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية   
   :قد اتفقت على ما يلي     
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  إنشاء احملكمة/ 1الباب 
  احملكمة/ 1املادة 

صاصها على وتكون احملكمة هيئة دائمة هلا السلطة ملمارسة اخت ،)احملكمة(ذا حمكمة جنائية دولية تنشأ     
وذلك على النحو املشار إليه يف هذا النظام  رائم خطورة موضع االهتمام الدويلاألشخاص إزاء أشد اجل

احملكمة مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية، وخيضع اختصاص احملكمة وأسلوب عملها وتكون .األساسي
   .ألحكام هذا النظام األساسي

  مم املتحدةعالقة احملكمة باأل/ 2املادة 
تنظم العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة مبوجب اتفاق تعتمده مجعية الدول األطراف يف هذا النظام     

   .ويربمه بعد ذلك رئيس احملكمة نيابة عنها ،األساسي
  مقر احملكمة/ 3املادة 

   ).الدولة املضيفة(يكون مقر احملكمة يف الهاي ولندا  - 1
الدولة املضيفة اتفاق مقر تعتمده مجعية الدول األطراف ويربمه بعد ذلك رئيس احملكمة  تعقد احملكمة مع -2

   .نيابة عنها
للمحكمة أن تعقد جلساا يف مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا، وذلك على النحو املنصوص عليه  -3

   .يف هذا النظام األساسي
  املركز القانوين للمحكمة وسلطاا/ 4املادة 

كما تكون هلا األهلية القانونية الالزمة ملمارسة وظائفها وحتقيق . ن للمحكمة شخصية قانونية دوليةتكو -1
   .مقاصدها

نصوص عليه يف هذا النظام األساسي يف إقليم أية على النحو امل محكمة أن متارس وظائفها وسلطاالل -2
   .يف إقليم تلك الدولة أن متارسها وجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرىمب وهلا ،دولة طرف

  االختصاص واملقبولية والقانون الواجب التطبيق/ 2الباب 
  اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة/ 5املادة 

يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام اتمع الدويل بأسره، وللمحكمة  -1
   :ائم التاليةمبوجب هذا النظام األساسي اختصاص النظر يف اجلر

   .جرمية اإلبادة اجلماعية) أ
   .اجلرائم ضد اإلنسانية) ب
  . جرائم احلرب ) ج
   .جرمية العدوان ) د
 123و  121اعتمد حكم ذا الشأن وفقا للمادتني  العدوان مىتمتارس احملكمة االختصاص على جرمية  -2
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وجيـب . اختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرمية يعرف جرمية العدوان ويضع الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة
  . يكون هذا احلكم منسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة أن

  اإلبادة اجلماعية/ 6املادة 
تعين اإلبادة اجلماعية أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك مجاعة  ، لغرض هذا النظام األساسي

   :إهالكا كليا أو جزئيا قية أو دينية بصفتها هذهأو عرقومية  أو إثنية 
   .قتل أفراد اجلماعة) أ

   .إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة) ب
   .إخضاع اجلماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد ا إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا) ج
   .فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة) د

  . اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرىنقل أطفال ) هـ
  اجلرائم ضد اإلنسانية/ 7املادة 

يشكل  أي  فعل من األفعال التالية جرمية ضد اإلنسانية مىت ارتكب يف  ،لغرض هذا النظام األساسي -1
   .وعن علم باهلجوم  ،أية  جمموعة من السكان املدنيني إطار هجوم واسع النطاق  أو  منهجي موجه ضد 

   .العمدالقتل ) أ
   .اإلبادة) ب
   .االسترقاق) ج
   . عاد السكان أو النقل القسري للسكانإب) د

السجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية البدنية مبا خيالف القواعد األساسية للقانون ) هـ
   .الدويل
   .التعذيب) و
احلمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي االغتصاب، أو االستعباد اجلنسي، أو اإلكراه على البغاء، أو ) ز

  . شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي على مثل هذه الدرجة من اخلطورة
اضطهاد أية مجاعة حمددة أو جمموع حمدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ) ح

، أو ألسباب أخرى من السلم عامليا بأن 3قرة ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع اجلنس على النحو املعرف يف الف
القانون الدويل ال جييزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه يف هذه الفقرة أو بأية جرمية تدخل يف 

   .اختصاص احملكمة
   .االختفاء القسري لألشخاص) ط
   .جرمية الفصل العنصري) ي
اليت تتسبب عمدا يف معاناة شديدة ويف أذى خطري  األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل) ك
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  يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية 
   :1لغرض الفقرة  -2
جا سلوكيا يتضمن االرتكاب املتكرر " تعىن عبارة  هجوم موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني) أ

ن املدنيني، عمال بسياسة دولة أو منظمة تقضى ضد أية جمموعة من السكا 1لألفعال املشار إليها يف الفقرة 
   .بارتكاب هذا اهلجوم، أو تعزيزا هلذه السياسة

تشمل اإلبادة تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها احلرمان من احلصول على الطعام والدواء، بقصد ) ب
   .إهالك جزء من السكان 

على  ة،  أو هذه السلطات مجيعهاامللكي يعىن االسترقاق ممارسة أي من السلطات املترتبة على حق) ج
   .شخص ما، مبا يف ذلك ممارسة هذه السلطات يف سبيل االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال

إبعاد السكان  أو النقل القسري للسكان  نقل األشخاص املعنيني قسرا من املنطقة اليت يوجدون "يعىن ) د
   .دون مربرات يسمح ا القانون الدويل فعل قسري آخرد أو بأي فيها بصفة مشروعة، بالطر

وجود حتت بشخص م سواء بدنيا أو عقليا ،إحلاق أمل شديد أو معاناة شديدة يعىن التعذيب تعمد) هـ
ولكن ال يشمل التعذيب أي أمل أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو  إشراف املتهم أو سيطرته
   .جة هلايكونان جزءا منها أو نتي

يعين احلمل القسري إكراه املرأة على احلمل قسرا وعلى الوالدة غري املشروعة بقصد التأثري على التكوين ) و
العرقي ألية جمموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطرية أخرى للقانون الدويل، وال جيوز بأي حال 

   .باحلمل تفسري هذا التعريف على حنو ميس القوانني الوطنية املتعلقة
حرمان مجاعة من السكان أو جمموع السكان حرمان ا متعمدا وشديدا من احلقوق " االضطهاد "يعىن ) ز

   .األساسية مبا خيالف القانون الدويل، وذلك بسبب هوية اجلماعة أو اموع
 1ا يف الفقرة تعىن جرمية الفصل العنصري أية أفعال ال إنسانية متاثل يف طابعهـا األفعال املشار إليه) ح

وترتكب يف سياق نظام مؤسسي قوامه االضطهاد املنهجي والسيطرة املنهجية من جانب مجاعة عرقية واحد ة 
   .إزاء أية مجاعة أو مجاعات عرقية أخرى، وترتكب بنية اإلبقاء على ذلك النظام

تطافهم من قبل يعىن االختفاء القسري لألشخاص إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اخ) ط
دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها هلذا الفعل أو بعوا عليه، أو رفضها اإلقرار حبرمان هؤالء 
األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصريهم أو عن أماكن وجودهم، دف حرمام من محاية 

   .القانون لفترة زمنية طويلة
يف إطار  شري إىل اجلنسني، الذكر واألنثىن املفهوم أن تعبري نوع اجلنس يم ام األساسيلغرض هذا النظ -3

   .وال يشري تعبري نوع اجلنس إىل أي معىن آخر خيالف ذلك. اتمع
  



 تطور القضاء الدولي الجنائي                                ـق                                                                      الملحـــ

 146

  جرائم احلرب/ 8املادة 
يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق جبرائم احلرب، وال سيما عندما ترتكب يف إطار خطة أو سياسة عامة 

   :لغرض هذا النظام األساسي، تعىن جرائم احلرب .عملية ارتكاب واسعة النطاق هلذه اجلرائم أو يف إطار
، أي فعل من األفعال التالية 1949أغسطس /آب 12االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة يف ) أ

   :ضد األشخاص أو املمتلكات اللذين حتميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة
   .العمدالقتل " 1"
تعمد أحداث معاناة شديدة أو " 3" .التعذيب أو املعاملة الالإنسانية، مبا يف ذلك إجراء جتارب بيولوجية" 2"

   .إحلاق أذى خطري باجلسم أو بالصحة
إحلاق تدمري واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تربر " 4"

   .وبطريقة عابثة ذلك وباملخالفة للقانون
   .إرغام أي أسري حرب أو أي شخص آخر مشمول باحلماية على اخلدمة يف صفوف قوات دولة معادية" 5"
تعمد حرمان أي أسري حرب أو أي شخص آخر مشمول باحلماية من حقه يف أن حياكم حماكمة عادلة " 6"

   .ونظامية
  . روعاإلبعاد أو النقل غري املشروعني أو احلبس غري املش" 7"
   .أخذ رهائن" 8"

يف النطاق  ة على املنازعات الدولية املسلحةاالنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعنف الساري - ب
   :أي أي فعل من األفعال التالية الثابت للقانون الدويل

ة يف تعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مباشر" 1"
   .األعمال احلربية

   .تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي املواقع اليت ال تشكل أهدافا عسكرية" 2"
تعمد شن هجمات ضد موظفني مستخدمني أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة يف " 3"

ما داموا يستحقون احلماية اليت مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال مبيثاق األمم املتحدة 
   .توفر للمدنيني أو للمواقع املدنية مبوجب قانون املنازعات املسلحة

أو عن إصابات بني  تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا اهلجوم سيسفر عن خسائر تبعية يف األرواح" 4"
وشديد للبيئة الطبيعية يكون املدنيني أو عن إحلاق أضرار  مدنية أو أحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل 

   .إفراطه واضحا بالقياس إىل جممل املكاسب العسكرية املتوقعة امللموسة املباشرة
مهامجة أو قصف املدن أو القرى أو املساكن أو املباين العزالء اليت ال تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة " 5"

   .كانت
   .ألقى سالحه أو مل تعد لديه وسيلة دفاعقتل أو جرح مقاتل استسلم خمتارا، يكون قد " 6"
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إساءة استعمال علم اهلدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم األمم املتحدة أو " 7"
شاراا وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات املميزة التفاقيات جنيف مما يسفر عن موت األفراد أو إحلاق 

   .إصابات بالغة م
بنقل أجزاء من سكاا املدنيني إىل األرض اليت حتتلها  قيام دولة االحتالل على حنو مباشر أو غري مباشر "8"

  . أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض احملتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها
  أو العلمية أو اخلريية تعمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية" 9"

   .واآلثار التارخيية، واملستشفيات وأماكن جتمع املرضى واجلرحى، شريطة أال تكون أهدافا عسكرية
إخضاع األشخاص املوجودين حتت سلطة طرف معاد للتشويه البدين أو ألي نوع من التجارب " 10"

ة األسنان أو املعاجلة يف املستشفي للشخص املعين واليت الطبية أو العلمية اليت ال تربرها املعاجلة الطبية  أو معاجل
   .ال جترى لصاحله وتتسبب يف وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو يف تعريض صحتهم خلطر شديد

  . قتل أفراد منتمني إىل دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا" 11"
   .إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد احلياة" 12"
تدمري ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما مل يكن هذا التدمري أو االستيالء مما حتتمه ضرورات  "13"

   .احلرب
   .إعالن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف املعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة يف أية حمكمة" 14"
حىت وأن كانوا قبل  وجهة ضد بلدهميف عمليات حربية م إجبار رعايا الطرف املعادى على االشتراك" 15"

  نشوب احلرب يف خدمة الدولة احملاربة 
  . ب أي بلدة أو مكان حىت وأن مت االستيالء عليه عنوة" 16"
   .استخدام السموم أو األسلحة املسممة" 17"
و املواد استخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من السوائل أ" 18"

  . أو األجهزة
استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري، مثل الرصاصات ذات األغلفة " 19"

  . الصلبة اليت ال تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات احملززة الغالف
دة أو آالما ال لزوم استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا  زائ" 20"

هلا أو تكون عشوائية بطبيعتها باملخالفة للقانون الدويل للمنازعات املسلحة، بشرط أن تكون هذه األسلحة 
والقذائف واملواد واألساليب احلربية موضع حظر شامل وأن تدرج يف مرفق هلذا النظام األساسي، عن طريق 

   .123و  121ادتني تعديل يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة يف امل
   .وخباصة املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة االعتداء على كرامة الشخص" 21"
االغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه على البغاء أو احلمل القسري على النحو املعرف يف الفقرة " 22"
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اجلنسي يشكل أيضا انتهاكا خطني ، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف 7و من املادة  2
  . التفاقيات جنيف

استغالل وجود شخص مدين أو أشخاص آخرين متمتعني حبماية إلضفاء احلصانة من العمليات " 23"
   .العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة

راد من مستعملي تعمد توجيه هجمات ضد املباين واملواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألف" 24"
   .الشعارات املميزة املبينة يف اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدويل

تعمد جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب حبرمام من املواد اليت ال غىن عنها لبقائهم، مبا يف " 25"
   .ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف

جتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا يف القوات املسلحة الوطنية أو " 26"
   .استخدامهم للمشاركة فعليا يف األعمال احلربية

املشتركة بني اتفاقيات  3يف حالة وقوع نزاع مسلح غري ذي طابع دويل، االنتهاكات اجلسيمة للمادة  -ج
، وهى أي من األفعال التالية املرتكبة ضد أشخاص غري 1949أغسطس / آب 12جنيف األربع املؤرخة 

مشتركني اشتراكا فعليا يف األعمال احلربية، مبا يف ذلك أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك 
   :عاجزين عن القتال بسبب املرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر أصبحواالذين 
عنف ضد احلياة واألشخاص، وخباصة القتل جبميع أنواعه، و التشويه، و املعاملة القاسية، استعمال ال"  1"

   .والتعذيب
   .االعتداء على كرامة الشخص، وخباصة املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة" 2"
   .أخذ رهائن" 3"
 نظاميا تكفل إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن حمكمة مشكلة تشكيال" 4"

   .مجيع الضمانات القضائية املعترف عموما بأنه ال غىن عنها
ج على املنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل وبالتايل فهي ال تنطبق على حاالت  2تنطبق الفقرة  -د

ن األعمال االضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف املتفردة أو املتقطعة وغريها م
   .ذات الطبيعة املماثلة

االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعنف السارية على املنازعات املسلحة غري ذات الطابع  -هـ
   :الدويل، يف النطاق الثابت للقانون الدويل، أي أي من األفعال التالية

مدنيني ال يشاركون مباشرة يف  تعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد" 1"
   .األعمال احلربية

تعمد توجيه هجمات ضد املباين واملواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي " 2"
   .الشعارات املميزة املبينة يف اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدويل
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وحدات أو مركبات مستخدمة يف  تعمد شن هجمات ضد موظفني مستخدمني أو منشآت أو مواد أو" 3"
مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال مبيثاق األمم املتحدة ما داموا يستحقون احلماية اليت 

   .توفر للمدنيني أو للمواقع املدنية مبوجب القانون الدويل للمنازعات املسلحة
نية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية تعمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة لألغراض الدي" 4"

   .واآلثار التارخيية، واملستشفيات، وأماكن جتميع املرضى واجلرحى، شريطة أال تكون أهدافا عسكرية
  . ب أي بلدة أو مكان حىت وأن مت االستيالء عليه عنوة" 5"
احلمل القسري على النحو املعرف يف الفقرة االغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه على البغاء أو " 6"

أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي يشكال أيضا انتهاكا خطريا  7و من املادة  2
   .املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع 2للمادة 

لحة أو يف مجاعات جتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا يف القوات املس" 7"
   .مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعال يف األعمال احلربية

إصدار أوامر بتشريد السكان املدنيني ألسباب تتصل بالرتاع، ما مل يكن ذلك بداع من أمن املدنيني " 8"
   .املعنيني أو ألسباب عسكرية ملحة

   .قتل أحد املقاتلني من العدو أو إصابته غدرا" 9"
   .ن أنه لن يبقى أحد على قيد احلياةإعال" 10"
إخضاع األشخاص املوجودين حتت سلطة طرف آخر يف الرتاع للتشويه البدين أو ألي نوع من " 11"

التجارب الطبية أو العلمية اليت ال تربرها املعاجلة الطبية أو معاجلة األسنان أو املعاجلة يف املستشفي للشخص 
سبب يف وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو يف تعريض صحتهم خلطر املعين واليت ال جترى لصاحله وتت

   .شديد
تدمري ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما مل يكن هذا التدمري أو االستيالء مما حتتمه ضرورات " 12"

   .احلرب
ق على حاالت هـ على املنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل وبالتايل فهي ال تنطب 2ولتطبق الفقرة 

االضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف املنفردة أو املتقطعة أو غريها من 
وللطبق على املنازعات املسلحة اليت تقع يف إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح . األعمال ذات الطبيعة املماثلة

   .ة منظمة أو فيما بني هذه اجلماعاتمتطاول األجل بني السلطات احلكومية ومجاعات مسلح
ج، د ما يؤثر على مسؤولية احلكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام يف الدولة  2ليس يف الفقرتني  -3

   .أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسالمتها اإلقليمية، جبميع الوسائل املشروعة
  أركان اجلرائم/ 9املادة 

، وتعتمد هذه األركان بأغلبية ثلثي 8و  7و  6رائم يف تفسري وتطبيق املواد تستعني احملكمة بأركان اجل -1



 تطور القضاء الدولي الجنائي                                ـق                                                                      الملحـــ

 150

   .أعضاء مجعية الدول األطراف
  : جيوز اقتراح تعديالت على أركان اجلرائم من جانب -2
   .أية دولة طرف) أ

  بأغلبية مطلقة  القضاة) ب
   .املدعي العام) ج

   .الدول األطراف وتعتمد هذه التعديالت بأغلبية ثلثي أعضاء مجعية
   .تكون أركان اجلرائم والتعديالت املدخلة عليها متسقة مع هذا النظام األساسي -3

  10املادة 
ليس يف هذا الباب ما يفسر على أنه يقيد أو ميس بأي شكل من األشكال قواعد القانون الدويل القائمة أو 

   .املتطورة املتعلقة بأغراض أخرى غري هذا النظام األساسي
  االختصاص الزمين/ 11ملادة ا

   .ليس للمحكمة اختصاص إال فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام األساسي -1
إذا أصبحت دولة من الدول طرفا يف هذا النظام األساسي بعد بدء نفاذه، ال جيوز للمحكمة أن متارس  -2

عد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما مل تكن الدولة اختصاصها إال فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكب ب
   .12من املادة  3قد أصدرت إعالنا مبوجب الفقرة 

  الشروط املسبقة ملمارسة االختصاص/ 12املادة 
الدولة اليت تصبح طرفا يف هذا النظام األساسي تقبل بذلك اختصاص احملكمة فيما يتعلق باجلرائم املشار  -1

   .5 املادة إليها يف
، جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها إذا كانت واحد ة أو أكثر 13يف حالة الفقرة أ أو ج من املادة  -2

   :3من الدول التالية طرفا يف هذا النظام األساسي أو قبلت باختصاص احملكمة وفقا للفقرة 
ينة أو الطائرة إذا كانت اجلرمية قد الدولة اليت وقع يف إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السف) أ

   .ارتكبت على منت سفينة أو طائرة
   .الدولة اليت يكون الشخص املتهم باجلرمية أحد رعاياها) ب

، جاز لتلك الدولة 2إذا كان قبول دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي الزما مبوجب الفقرة  -3
. ارسة احملكمة اختصاصها فيما بتعلق باجلرمية قيد البحثمبوجب إعالن يودع لدى مسجل احملكمة، أن تقبل مم

   .9وتتعاون الدولة القابلة مع احملكمة دون أي تأخري أو استثناء وفقا للباب 
  ممارسة االختصاص/ 13املادة 

وفقا ألحكام هذا النظام األساسي  5للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشار إليها يف املادة 
   :ألحوال التاليةيف ا
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حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم  14إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام وفقا للمادة ) أ
   .قد ارتكبت

إذا أحال جملس األمن، متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، حالة إىل املدعي العام ) ب
   .هذه اجلرائم قد ارتكبتيبدو فيها أن جرمية أو أكثر من 

   .15إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق جبرمية هن هذه اجلرائم وفقا للمادة ) ج
  إحالة حالة ما من قبل دولة طرف/ 14 املادة

ة يف جيوز لدولة طرف أن حتيل إىل املدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم الداخل -1
اختصاص احملكمة قد ارتكبت وأن تطلب إىل املدعي العام التحقيق يف احلالة بغرض البت فيما إذا كان  يتعني 

   .توجيه االام لشخص معني أو أكثر بارتكاب تلك اجلرائم
حتدد احلالة، قدر املستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة مبا هو يف متناول الدولة احمليلة من  -2
   .ندات مؤيدةمست

  املدعي العام/ 15 املادة
للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس املعلومات املتعلقة جبرائم تدخل يف  -1

   .اختصاص احملكمة
معلومات إضافية من التماس  ية املعلومات املتلقاة، وجيوز له هلذا الغرضيقوم املدعي العام بتحليل جد -2

أو أية مصادر أخرى موثوق ا  حلكومية الدولية أو غري احلكوميةأو املنظمات ا زة األمم املتحدةالدول أو أجه
   .وجيوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية يف مقر احملكمة. يراها مالئمة

  إرجاء التحقيق أو املقاضاة/ 16املادة 
ظام األساسي ملدة اثين عشر شهرا بناء على ال جيوز البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا الن

طلب من جملس األمن إىل احملكمة ذا املعين يتضمنه قرار يصدر عن الس مبوجب الفصل السابع من ميثاق 
   .األمم املتحدة، وجيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالشروط ذاا

  املسائل املتعلقة باملقبولية/ 17 املادة
   :، تقرر احملكمة أن الدعوى غري مقبولة يف حالة ما1من الديباجة واملادة  10مع مراعاة الفقرة  -1
إذا كانت جترى التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى دولة هلا وألية عليها، ما مل تكن الدولة حقا غري راغبة ) أ

   .يف االضطالع بالتحقيق أو املقاضاة أو غري قادرة على ذلك
يف الدعوى دولة هلا والية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص  إذا كانت قد أجرت التحقيق) ب

   .املعين، ما مل يكن القرار ناجتا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرا حقا على املقاضاة
إذا كان الشخص املعين قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، وال يكون من اجلائز ) ج

   .20من املادة  3فقرة للمحكمة إجراء حماكمة طبقا لل
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   .إذا مل تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة تربر اختاذ احملكمة إجراء آخر) د
أكثر من األمور التالية  واحد أولتحديد عدم الرغبة يف دعوى معينة، تنظر احملكمة يف مدى توافر  -2

   :ويلحسب احلالة، مع مراعاة أصول احملاكمات اليت يعترف ا القانون الد
جرى االضطالع باإلجراءات أو جيري االضطالع ا أو جرى اختاذ القرار الوطين بغرض محاية الشخص ) أ

   5املعين من املسؤولية اجلنائية عن جرائم داخلة يف اختصاص احملكمة على النحو املشار إليه يف املادة 
   مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة حدث تأخري ال مربر له يف اإلجراءات مبا يتعارض يف هذه الظروف) ب
مل تباشر اإلجراءات أو ال جتري مباشرا بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو جترى مباشرا على حنو ) ج

   .ال يتفق، يف هذه الظروف، مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة
دولة غري قادرة، بسبب ايار كلي لتحديد عدم القدرة يف دعوى معينة، تنظر احملكمة فيما إذا كانت ال -3

أو جوهري لنظامها القضائي الوطين أ، بسبب عدم توافره، على إحضار املتهم أو احلصول على األدلة، الشهادة 
   .الضرورية أو غري قادرة لسبب آخر على االضطالع بإجراءاا

  القرارات األولية املتعلقة باملقبولية/ 18 املادة
أ وقرر املدعي العام  أن هناك أساسا معقوال لبدء حتقيق، أو  13 احملكمة عمال باملادة إذا أحيلت حالة إىل -1

، يقوم املدعي العام بإشعار مجيع الدول األطراف والدول 15ج و  13باشر املدعي العام التحقيق عمال باملادتني 
وللمدعي العام . رائم موضع النظراليت يرى يف ضوء املعلومات املتاحة أن من عادا أن متارس واليتها على اجل

أن يشعر هذه الدول على أساس سري، وجيوز له أن حيد من نطاق املعلومات اليت تقدم إىل الدول إذا رأى 
   .ذلك الزما حلماية األشخاص أو ملنع إتالف األدلة أو ملنع فرار األشخاص

كمة بأا جترى أو بأا أجرت حتقيقا يف غضون شهر واحد  من تلقي ذلك اإلشعار، للدولة أن تبلغ احمل -2
مع رعاياها أو مع غريهم يف حدود واليتها القضائية فيما يتعلق باألفعال اجلنائية اليت قد تشكل جرائم من تلك 

وبناء على طلب تلك . وتكون متصلة باملعلومات املقدمة يف اإلشعار املوجه إىل الدول 5املشار إليها يف املادة 
  املدعي العام هلا عن التحقيق مع هؤالء األشخاص ما مل تقرر الدائرة التمهيدية اإلذن بالتحقيق الدولة، يتنازل

   .بناء على طلب املدعي العام
يكون تنازل املدعي العام عن التحقيق للدولة قابال إلعادة نظر املدعي العام فيه بعد ستة أشهر من تاريخ  -3

لموس يف الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حقا غري راغبة يف التنازل أو يف أي وقت يطرأ فيه تغري م
   .االضطالع بالتحقيق أو غري قادرة على ذلك

  جيوز للدولة املعنية أو للمدعي العام استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية أمام دائرة االستئناف -4
   .أساس مستعجل، وجيوز النظر يف االستئناف على 82من املادة  2وفقا للفقرة 

أن يطلب إىل الدولة املعنية أن تبلغه بصفة دورية  2للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفقا للفقرة  -5
وترد الدول األطراف على تلك الطلبات دون . بالتقدم احملرز يف التحقيق الذي جتريه وبأية مقاضاة تالية لذلك
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   .تأخري ال موجب له
عن إجراء حتقيق مبوجب يف أي وقت يتنازل فيه املدعي العام  رة التمهيدية قراريصدر عن الدائريثما  -6

أن يلتمس من الدائرة التمهيدية سلطة إجراء التحقيقات الالزمة هذه املادة للمدعي العام على أساس استثنائي 
إمكانية حلفظ األدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة أو كان هناك احتمال كبري بعدم 

   .احلصول على هذه األدلة يف وقت الحق
جيوز لدولة طعنت يف قرار للدائرة التمهيدية مبوجب هذه املادة أن تطعن يف مقبولية الدعوى مبوجب  -7

   .بناء على وقائع إضافية ملموسة أو تغري ملموس يف الظروف 19املادة 
  ىالدفع بعدم اختصاص احملكمة أو مقبولية الدعو/ 19املادة 

 أن من تلقاء نفسهاالدعوى املعروضة عليها وللمحكمة تتحقق احملكمة من أن هلا اختصاصا للنظر يف  -1
   .17تبت يف مقبولية الدعوى وفقا للمادة 

أو أن يدفع بعدم  17جيوز أن يطعن يف مقبولية الدعوى استنادا إىل األسباب املشار إليها يف املادة  -2
   :اختصاص احملكمة كل من

   .58املتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر حبقه أمر بإلقاء القبض أو أمر باحلضور عمال باملادة  -أ
الدولة اليت هلا اختصاص النظر يف الدعوى لكوا حتقق أو تباشر املقاضاة يف الدعوى أو لكوا حققت  - ب

   .أو باشرت املقاضاة يف الدعوى أو
   .12عمال باملادة يطلب قبوهلا باالختصاص "الدولة اليت  -ج
ويف اإلجراءات . للمدعي العام أن يطلب من احملكمة إصدار قرار بشأن مسألة االختصاص أو املقبولية -3

أو يقدموا  وكذلك للمجين عليهم 13جيوز أيضا للجهة احمليلة عمال باملادة واملتعلقة باالختصاص أو املقبولية، 
   .مالحظام إىل احملكمة

، الطعن يف مقبولية الدعوى أو اختصاص 2ار إليه أو دولة مشار إليها يف الفقرة ليس ألي شخص مش -4
بيد أنه للمحكمة يف . عند البدء فيهاوجيب تقدمي الطعن قبل الشروع يف احملاكمة أو . احملكمة إال مرة واحد ة

تند الطعون يف مقبولية تس وال جيوز أن أكثر من مرة أو بعد بدء احملاكمةأن تأذن بالطعن  الظروف االستثنائية
   .17ج من املادة  1إال إىل أحكام الفقرة  قت الحق بناء على إذن من احملكمةأو يف و الدعوى عند بدء احملاكمة

  . ج الطعن يف أول فرصة 2ب أو  2تقدم الدولة املشار إليها يف الفقرة  -5
رة لطعون يف اختصاص احملكمة إىل الدائقبل اعتماد التهم، حتال الطعون املتعلقة مبقبولية الدعوى أو ا -6

وجيوز استئناف القرارات املتعلقة . حتال تلك الطعون إىل الدائرة االبتدائية وبعد اعتماد التهم. التمهيدية
  .82باالختصاص أو باملقبولية لدى دائرة االستئناف وفقا للمادة 

رجئ املدعي العام التحقيق إىل أن تتخذ ج طعنا ما، ي 2ب أو  2إذا قدمت دولة مشار إليها يف الفقرة  -7
   .17احملكمة قرارا وفقا للمادة 
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   :يليللمدعي العام أن يلتمس من احملكمة إذنا للقيام مبا  ريثما تصدر احملكمة قرارها -8
   .18من املادة  6مواصلة التحقيقات الالزمة من النوع املشار إليه يف الفقرة ) أ

د أو إمتام عملية مجع وفحص األدلة اليت تكون قد بدأت قبل تقدمي أخذ أقوال أو شهادة من شاه) ب
   .الطعن
بالتعاون مع الدول ذات الصلة، دون فرار األشخاص الذين يكون املدعي العام قد طلب بالفعل  احليلولة) ج

   .58إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم مبوجب املادة 
به املدعي العام أو أية أوامر تصدرها احملكمة قبل تقدمي  ال يؤثر تقدمي الطعن على صحة أي إجراء يقوم -9

   .الطعن
جاز للمدعي العام أن يقدم طلبا إلعادة النظر يف  17إذا قررت احملكمة عدم قبول دعوى عمال باملادة  -10

القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأا أن تلغي األساس اللت ى سبق أن 
   .17اعتربت الدعوى بناء عليه غري مقبولة عمال باملادة 

يطلب أن "جاز له أن  17وقد راعى األمور اليت تنص عليها املادة  إذا تنازل املدعي العام عن حتقيق -11
وتكون تلك املعلومات سرية، إذا طلبت الدولة املعنية . توفر له الدولة ذات الصلة معلومات عن اإلجراءات

كان عليه أن خيطر الدولة حيثما يتعلق األمر باإلجراءات  دعي العام بعدئذ املضي يف حتقيققرر املوإذا . ذلك
   .اليت جرى التنازل بشأا

  عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاا مرتني/ 20املادة 
وك حماكمة أي شخص أمام احملكمة عن سل ألساسيإال كما هو منصوص عليه يف هذا النظام ا ال جيوز -1

   .شكل األساس جلرائم كانت احملكمة قد أدانت الشخص ا أو برأته منها
كان قد سبق  5ال جتوز حماكمة أي شخص أمام حمكمة أخرى عن جرمية من تلك املشار إليها يف املادة  -2

   .لذلك الشخص أن أدانته ا احملكمة أو برأته منها
 7أو  6سلوك يكون حمظورا أيضا مبوجب املواد  الشخص الذي يكون فد حوكم أمام حمكمة أخرى عن -3
   :ال جيوز حماكمته أمام احملكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت اإلجراءات يف احملكمة األخرى 8أو 
  أو  اختصاص احملكمةقد اختذت لغرض محاية الشخص املعين من املسؤولية اجلنائية عن جرائم تدخل يف -أ

  باالستقالل أو الرتاهة وفقا ألصول احملاكمات املعترف ا مبوجب القانون الدويل مل جتر بصورة تتسم - ب
  على حنو ال يتسق مع النية إىل تقدمي الشخص املعين للعدالة أو جرت يف هذه الظروف

  القانون الواجب التطبيق/ 21املادة 
   :تطبق احملكمة -1
ائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اخلاصة هذا النظام األساسي وأركان اجلر املقام األوليف  -أ

   .باحملكمة
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  حيثما يكون ذلك مناسبا، املعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدويل وقواعده يف املقام الثاين - ب
   .مبا يف ذلك املبادئ املقررة يف القانون الدويل للمنازعات املسلحة

وطنية للنظم القانونية يف العامل مبا يف  تستخلصها احملكمة من القوانني الفاملبادئ العامة للقانون اليت وإال -ج
شريطة أال  ا أن متارس واليتها على اجلرميةالقوانني الوطنية للدول اليت من عاد ذلك حسبما يكون مناسبا

   .ري املعترف ا دولياتتعارض هذه املبادئ مع هذا النظام األساسي وال مع القانون الدويل وال مع القواعد واملعاي
   .جيوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة يف قراراا السابقة -2
. جيب أن يكون تطبيق وتفسري القانون عمال ذه املادة متسقني مع حقوق اإلنسان املعترف ا دوليا -3

من  3على النحو املعرف يف الفقرة  جلنسر يستند إىل أسباب مثل نوع اوأن يكونا خاليني من أي متييز ضا
، أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل 7املادة 

   القومي أو اإلثين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر
  املبادئ العامة للقانون اجلنائي/ 3الباب 

  ال جرمية إال بنص/ 22املادة 
جرمية  ألساسي ما مل يشكل السلوك املعين وقت وقوعهال يسأل الشخص جنائيا مبوجب هذا النظام ا -1

   .تدخل يف اختصاص احملكمة
يفسر  ويف حالة الغموض. اسيؤول تعريف اجلرمية تأويال دقيقا وال جيوز توسيع نطاقه عن طريق القي -2

   .قيق أو املقاضاة أو اإلدانةالتعريف لصاحل الشخص حمل التح
ال تؤثر هذه املادة على تكييف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي مبوجب القانون الدويل خارج إطار  -3

   .هذا النظام األساسي
  ال عقوبة إال بنص/ 23املادة 

   .ال يعاقب أي شخص أدانته احملكمة إال وفقا هلذا النظام األساسي
  ر على األشخاصعدم رجعية األث/ 24املادة 

   .ال يسأل الشخص جنائيا مبوجب هذا النظام األساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام -1
يف حالة حدوث تغيري يف القانون املعمول به يف قضية معينة قبل صدور احلكم النهائي يطبق القانون  -2

   .األصلح للشخص حمل التحقيق أو املقاضاة أو اإلدانة
  لية اجلنائية الفرديةاملسؤو/ 25املادة 

   .يكون للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيني عمال ذا النظام األساسي -1
الشخص الذي يرتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يكون مسؤوال عنها بصفته الفردية وعرضة  -2

   .للعقاب وفقا هلذا النظام األساسي
ئيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جرمية تدخل يف يسأل الشخص جنا" وفقا هلذا النظام األساسي -3
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   :اختصاص احملكمة يف حد قيام هذا الشخص مبا يلي
بغض النظر  شتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخرأو باال ارتكاب هذه اجلرمية سواء بصفته الفردية) أ

   .عما إذا كان ذلك الشخص اآلخر مسؤوال جنائيا
   .جرمية وقعت بالفعل أو شرع فيها ث على ارتكاباألمر أو اإلغراء بارتكاب أو احل) ب
ه اجلرمية أو الشروع يف تقدمي العون أو التحريض أو املساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسري ارتكاب هذ) ج

   .مبا يف ذلك توفري وسائل ارتكاا ارتكاا
ه اجلرمية أو رتكاب هذيعملون بقصد مشترك، با ة أخرى يف قيام مجاعة من األشخاصاملسامهة بأية طريق) د

   :على أن تكون هذه املسامهة متعمدة وأن تقدم الشروع يف ارتكاا
إذا كان هذا النشاط أو الغرض  جرامي أو الغرض اإلجرامي للجماعةإما دف تعزيز النشاط اإل"  1"

   .منطويا على ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة
   .ة لدى هذه اجلماعةأو مع العلم بنية ارتكاب اجلرمي" 2"

   .التحريض املباشر والعلين على ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية ا يتعلق جبرمية اإلبادة اجلماعيةفيم -هـ
ولكن مل تقع  طوة ملموسةالشروع يف ارتكاب اجلرمية عن طريق اختاذ إجراء يبدأ به لتنفيذ اجلرمية خب -و

فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد الرتكاب  مع ذلكو.  ذات صلة بنوايا الشخصاجلرمية لظروف غري
اجلرمية أو حيول بوسيلة أخرى دون إمتام اجلرمية ال يكون عرضة للعقاب مبوجب هذا النظام األساسي على 

   .الشروع يف ارتكاب اجلرمية إذا هو ختلى متاما ومبحض إرادته عن الغرض اإلجرامي
يتعلق باملسؤولية اجلنائية الفردية يف مسؤولية الدول مبوجب ال يؤثر أي حكم يف هذا النظام األساسي  -4

   .القانون الدويل
  26املادة 

  .عاما 18اختصاص احملكمة على األشخاص أقل من 
  .عاما وقت ارتكاب اجلرمية املنسوبة إليه 18ال يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 

  عدم االعتداد بالصفة الرمسية/ 27املادة  
. ز بسبب الصفة الرمسيةيطبق هذا النظام األساسي على مجيع األشخاص بصورة متساوية دون أي متيي -1

سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا يف حكومة أو برملان أو  وبوجه خاص فإن الصفة الرمسية للشخص
نائية مبوجب هذا النظام ال تعفيه بأي حال من األحوال من املسؤولية اجل ثال منتخبا أو موظفا حكوميامم

   .سببا لتخفيف العقوبة األساسي كما أا ال تشكل يف حد ذاا
سواء كانت يف  لشخصال حتول احلصانات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت قد ترتبط بالصفة الرمسية ل -2

   .دون ممارسة احملكمة اختصاصها على هذا الشخص طار القانون الوطين أو الدويلإ
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  مسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين/ 28ادة امل
باإلضافة إىل ما هو منصوص عليه يف هذا النظام األساسي من أسباب أخرى للمسؤولية اجلنائية عن اجلرائم 

   :اليت تدخل يف اختصاص احملكمة
ن يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعال بأعمال القائد العسكري مسؤوال مسؤولية جنائية ع -1

و ختضع أ ت ختضع ألمرته وسيطرته الفعليتنياجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واملرتكبة من جانب قوا
نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه  لسلطته وسيطرته الفعليتني حسب احلالة

   :القوات ممارسة سليمة
سبب الظروف أو يفترض أن يكون قد علم، ب علمالقائد العسكري أو الشخص قد  إذا كان ذلك) أ

   .بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه اجلرائم السائدة يف ذلك احلني
إذا مل يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو ) ب

   .السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاةقمع ارتكاب هذه اجلرائم أو لعرض املسألة على 
يسأل الرئيس جنائيا عن اجلرائم اليت  1فيما يتصل بعالقة الرئيس واملرؤوس غري الوارد وصفها يف الفقرة  -2

نتيجة لعدم  خيضعون لسلطته وسيطرته الفعليتني. تدخل يف اختصاص احملكمة واملرتكبة من جانب مرؤوسني
   :رؤوسني ممارسة سليمةممارسة سيطرته على هؤالء امل

   على الرئيس قد علم أو جتاهل عن وعي أية معلومات تبني بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو ذا كان )أ
  .وشك أن يرتكبوا هذه اجلرائم

   .إذا تعلقت اجلرائم بأنشطة تندرج يف إطار املسؤولية والسيطرة الفعليتني للرئيس) ب
الالزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو قمع ارتكاب هذه اجلرائم أو  إذا مل يتخذ الرئيس مجيع التدابري) ج

   .لعرض املسألة على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة
  عدم سقوط اجلرائم بالتقادم/ 29املادة 

   .ال تسقط اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه
  الركن املعنوي/ 30املادة 

يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة وال "ال  ما مل ينص على غري ذلك -1
   .يكون عرضة للعقاب على هذه اجلرمية إال إذا حتققت األركان املادية مع توافر القصد والعلم

   :يتوافر القصد لدى الشخص عندما ألغراض هذه املادة -2
   .ارتكاب هذا السلوك سلوكهيقصد هذا الشخص فيما يتعلق ب) أ

السبب يف تلك النتيجة أو يدرك أا ستحدث يف إطار املسار  يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بالنتيجة) ب
   .العادي لألحداث

تعىن لفظة العلم أن يكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج يف  ذه املادةألغراض ه -3
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   .لذلك علم تبعاتا يعلم أو عن وتسر لفظ. املسار العادي لألحداث
  أسباب امتناع املسؤولية اجلنائية/ 31املادة 

ال  يباإلضافة إىل األسباب األخرى المتناع املسؤولية اجلنائية املنصوص عليها يف هذا النظام األساس -1
   :يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك

أو قدرته على  دراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكهعلى إ يعاين مرضا أو قصورا عقليا يعدم فدرته) أ
   .التحكم يف سلوكه مبا يتمشى مع مقتضيات القانون

يف حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم يف ) ب
 ظل ظروف كان يعلم فيها ما مل يكن الشخص قد سكر باختياره يف كه مبا يتمشى مع مقتضيات القانونسلو

أو جتاهل فيها هذا  كل جرمية تدخل يف اختصاص احملكمةأنه حيتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يش
   .االحتمال
يف حالة جرائم احلرب، عن  سه أو عن شخص آخر أو يدافعيتصرف على حنو معقول للدفاع عن نف) ج

عن ممتلكات ال غىن عنها ألن جاز مهمة عسكرية ضد  ممتلكات ال غىن عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو
استخدام وشيك وغري مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب مع درجة اخلطر الذي يهدد هذا الشخص أو 

واشتراك الشخص يف عملية دفاعية تقوم ا قوات ال يشكل يف . الشخص اآلخر أو املمتلكات املقصود محايتها
   .ؤولية اجلنائية مبوجب هذه الفقرة الفرعيةحد ذاته سببا المتناع املس

إذا كان السلوك املدعى أنه يشكل جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة قد حدث حتت تأثري إكراه ناتج ) د
عن ديد باملوت الوشيك أو حبدوث ضرر بدين جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر 

شريطة أال يقصد الشخص أن يتسبب يف ضرر  ذا التهديدالزما ومعقوال لتجنب هوتصرف الشخص تصرفا 
   :ويكون ذلك التهديد. أكرب من الضرر املراد جتنبه

   .صادرا عن أشخاص آخرين" 1"
   .أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص" 2"
ا النظام األساسي تبت احملكمة يف مدى أن طباق أسباب امتناع املسؤولية اجلنائية اليت ينص عليها هذ -2

   .على الدعوى املعروضة عليها
يف أي سبب المتناع املسؤولية اجلنائية خبالف األسباب املشار إليها يف  للمحكمة أن تنظر أثناء احملاكمة -3

يف احلاالت اليت يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو املنصوص عليه يف  1الفقرة 
   .ينص يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على اإلجراءات املتعلقة بالنظر يف هذا السببو. 21املادة 

  الغلط يف الوقائع أو الغلط يف القانون/ 32املادة 
ال يشكل الغلط يف الوقائع سببا المتناع املسؤولية اجلنائية إال إذا جنم عنه انتفاء الركن املعنوي املطلوب  -1

   .الرتكاب اجلرمية
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ال يشكل الغلط يف القانون من حيث ما إذا كان نوع معني من أنواع السلوك يشكل جرمية تدخل يف  -2
أن يكون الغلط يف القانون سببا المتناع  وجيوز مع ذلك. اختصاص احملكمة سببا المتناع املسؤولية اجلنائية

ب الرتكاب تلك اجلرمية، أو كان الوضع املسؤولية اجلنائية إذا جنم عن هذا الغلط انتفاء الركن املعنوي املطلو
   .33على النحو املنصوص عليه يف املادة 

  أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون/ 33املادة 
ال يعىن الشخص من  ائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمةيف حالة ارتكاب أي شخص جلرمية من اجلر -1

عدا   عسكريا كان أو مدنيا  امتثاال ألمر حكومة أو رئيسد متاملسؤولية اجلنائية إذا كان ارتكابه لتلك اجلرمية ق
   :يف احلاالت التالية

   .إذا كان على الشخص التزام قانوين بإطاعة أوامر احلكومة أو الرئيس املعين) أ
   .إذا مل يكن الشخص على علم بأن األمر غري مشروع) ب
   .إذا مل تكن عدم مشروعية األمر ظاهرة) ج
ادة، تكون عدم املشروعية ظاهرة يف حالة أوامر ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية أو ألغراض هذه امل -2

   .اجلرائم ضد اإلنسانية
  تكوين احملكمة وإدارا/ الباب الرابع
  أجهزة احملكمة/ 34املادة 

   :تتكون احملكمة من األجهزة التالية
   .هيئة الرئاسة) أ

   .يديةشعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة مته) ب
   .مكتب املدعي العام) ج
   .قلم احملكمة) د

  خدمة القضاة/ 35املادة 
ينتخب مجيع القضاة للعمل كأعضاء متفرغني للمحكمة ويكونون جاهزين للخدمة على هذا األساس  -1

   .منذ بداية واليتهم
  . يعمل القضاة الذين تتكون منهم هيئة الرئاسة على أساس التفرغ مبجرد انتخام -2
بالبت يف  ل باحملكمة وبالتشاور مع أعضائهاهليئة الرئاسة أن تقوم من وقت آلخر، يف ضوء حجم العم -3

وال جيوز أن خيل أي  خرين أن يعملوا على أساس التفرغاملدى الذي يكون مطلوبا يف حدوده من القضاة اآل
   .40من هذه الترتيبات بأحكام املادة 

تيبات املالية اخلاصة بالقضاة الذين ال يكون مطلوبا منهم العمل على وضع التر 49جيري وفقا للمادة  -4 
   .أساس التفرغ
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  مؤهالت القضاة وترشيحهم وانتخام/ 36املادة 
   .قاضيا 18، تتكون احملكمة من 2رهنا مبراعاة أحكام الفقرة  -1
على أن تبني  1د يف الفقرة أن تقترح زيادة عدد القضاة احملد كمةنيابة عن احمل جيوز هليئة الرئاسة) أ -2

ويقوم املسجل فورا بتعميم هذا االقتراح على مجيع . األسباب اليت من أجلها يعترب ذلك أمرا ضروريا ومالئما
   .الدول األطراف

ويعترب االقتراح قد . 112ينظر يف هذا االقتراح يف اجتماع جلمعية الدول األطراف يعقد وفقا للمادة ) ب
ويدخل حيز النفاذ يف الوقت  ثلثي أعضاء مجعية الدول األطراف ه يف االجتماع بأغلبيةاعتمد إذا ووفق علي
   .الذي تقرره اجلمعية

جيرى انتخاب القضاة اإلضافيني  د القضاة مبوجب الفقرة الفرعية بإذا ما اعتمد اقتراح بزيادة عد" 1) "ج 
   .37من املادة  2والفقرة  8 إىل 3وفقا للفقرات  ية جلمعية الدول األطرافخالل الدورة التال

جيوز هليئة الرئاسة يف أي وقت تال العتماد اقتراح بزيادة عدد القضاة ودخوله حيز النفاذ مبوجب " 2"
أن تقترح إجراء ختفيض يف عدد القضاة، إذا كان عبء العمل باحملكمة يربر  "1"الفقرتني الفرعيتني ب و ج 

وجيرى تناول االقتراح وفقا . 1ا دون العدد احملدد يف الفقرة ذلك، شريطة أال خيفض عدد القضاة إىل م
ويف حالة اعتماد االقتراح، خيفض عدد القضاة ختفيضا . و ب 1لإلجراءات احملددة يف الفقرتني الفرعيتني 

   .تدرجييا كلما انتهت مدد والية هؤالء القضاة وإىل أن يتم بلوغ العدد الالزم
شخاص الذين يتحلون باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة وتتوافر فيهم خيتار القضاة من بني األ) أ-3

   .املؤهالت املطلوبة يف دولة كل منهم للتعيني يف أعلى املناصب القضائية
   :جيب أن يتوافر يف كل مرشح لالنتخاب للمحكمة ما يلي) ب
سواء كقاض أو مدع  املناسبة الالزمةنون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية واخلربة كفاءة ثابتة يف جمال القا" 1"

   أو: عام أو حمام، أو بصفة مماثلة أخرى يف جمال الدعاوى اجلنائية
كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة باملوضوع مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون " 2"

   :القضائي للمحكمةحقوق اإلنسان وخربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صلة بالعمل 
جيب أن يكون لدى كل مرشح لالنتخاب باحملكمة معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل من  -ج

   .لغات العمل باحملكمة
ويتم ذلك  ن تقدم ترشيحات لالنتخاب للمحكمةجيوز ألية دولة طرف يف هذا النظام األساسي أ -أ-4

   :باتباع ما يلي
   أو: ة بتسمية مرشحني للتعيني يف أعلى املناصب القضائية يف الدولة املعنيةاإلجراءات املتعلق" 1"
   .اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية لتسمية مرشحني لتلك احملكمة" 2"
املرشح وجيب أن تكون الترشيحات مصحوبة ببيان مفصل يتضمن املعلومات الالزمة اليت يثبت ا وفاء " 3"
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   .3باملتطلبات الواردة يف الفقرة 
لكل دولة طرف أن تقدم ألي انتخاب معني مرشحا واحد ال يلزم بالضرورة أن يكون واحد ا من ) ب

   .رعايا إحدى الدول األطراف
ويف . إذا كان ذلك مناسبا، إنشاء جلنة استشارية تعىن بالترشيحات. جلمعية الدول األطراف أن تقرر)ج

   .تقوم مجعية الدول األطراف بتحديد تكوين اللجنة وواليتها. هذه احلالة
   :جيري إعداد قائمتني باملرشحني. ألغراض االنتخاب -5

   ".1" ب  3وحتتوي على أمساء املرشحني الذين تتوافر فيهم املؤهالت احملددة يف الفقرة " ألف "القائمة 
   ".2"ب  2افر فيهم املؤهالت احملددة يف الفقرة تتو الذينوحتتوي على أمساء املرشحني " باء"والقائمة 

و . وللمرشح الذي تتوافر فيه مؤهالت كافية لكلتا القائمتني أن خيتار القائمة اليت يرغب يف إدراج امسه ا
ومخسة قضاة على " ألف " جيري يف االنتخاب األول للمحكمة انتخاب تسعة قضاة على األقل من القائمة

اء وتنظم االنتخابات الالحقة على حنو يكفل االحتفاظ للمحكمة بنسب متناظرة من القضاة األقل من القائمة ب
   .املؤهلني من القائمتني

ينتخب القضاة باالقتراع السري يف اجتماع جلمعية الدول األطراف يعقد هلذا الغرض مبوجب املادة  - أ -6
كمة هم املرشحني الثمانية عشر احلاصلني على يكون األشخاص املنتخبون للمح 7ورهنا بالتقيد بالفقرة . 112

   .أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة املصوتة
جترى عمليات اقتراع متعاقبة وفقا  كاف من القضاة يف االقتراع األوليف حالة عدم انتخاب عدد ) ب

   .ماكن املتبقيةلإلجراءات املبينة يف الفقرة الفرعية أ إىل أن يتم شغل األ
ويعترب الشخص الذي ميكن أن يعد ألغراض  ناك قاضيان من رعايا دولة واحدة ال جيوز أن يكون ه -7

العضوية يف احملكمة من رعايا أكثر من دولة واحدة مواطنا تابعا للدولة اليت ميارس فيها عادة حقوقه املدنية 
   .والسياسية

   :األطراف يف إطار عضوية احملكمة احلاجة إىل ما يليعند اختيار القضاة تراعي الدول ) أ -8
  : متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل" 1"
   :التوزيع اجلغرايف العادل" 2"
   .متثيل عادل لإلناث والذكور من القضاة" 3"

ل حمددة تراعي الدول األطراف أيضا احلاجة إىل أن يكون بني األعضاء قضاة ذو خربة قانونية يف مسائ) ب
   .دون حصر، مسألة العنف ضد النساء أو األطفال

وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية ب وال جيوز إعادة  ل القضاة مناصبهم ملدة تسع سنواتيشغ) أ -9
   .37من املادة  2انتخام إال وفقا للفقرة الفرعية ج والفقرة 

وخيتار بالقرعة ثلث . تخبني للعمل ملدة ثالث سنواتيف االنتخاب األول خيتار بالقرعة ثلث القضاة املن) ب
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   .ويعمل الباقون ملدة تسع سنوات: القضاة املنتخبني للعمل ملدة ست سنوات
جيوز إعادة انتخاب القاضي ملدة والية كاملة إذا كان قد اختري ملدة والية من ثالث سنوات مبوجب ) ج

   .الفقرة الفرعية ب
يستمر القاضي يف منصبه إلمتام أية حماكمة أو استئناف يكون قد بدئ  9رة على الرغم من أحكام الفق -10

سواء كانت الدائرة ابتدائية أو دائرة  39بالفعل النظر فيهما أمام الدائرة اليت عني ا القاضي وفقا للمادة 
   .استئناف

  الشواغر القضائية/ 37املادة 
   .36نصب الشاغر وفقا للمادة إذا شغر منصب أحد القضاة جيرى انتخاب لشغل امل -1
انت تلك املدة ثالث وإذا ك اغر املدة الباقية من والية سلفهيكمل القاضي املنتخب لشغل منصب ش -2

  . 36جيوز إعادة انتخابه ملدة والية كاملة مبوجب أحكام املادة  سنوات أو أقل
  هيئة الرئاسة/ 38املادة 

 ويعمل كل من هؤالء ملده ثالث سنوات. ألغلبية املطلقة للقضاةينتخب الرئيس ونائباه األول والثاين با -1
   .وجيوز إعادة انتخابه مرة واحدة . أيهما أقرب أو حلني انتهاء مدة خدمته كقاضي

ويقوم النائب الثاين للرئيس  تنحيتهيقوم النائب األول للرئيس بالعمل بدال من الرئيس يف حالة غيابه أو  -2
   .يف حالة غياب كل من الرئيس والنائب األول للرئيس أو تنحيتهما بالعمل بدال من الرئيس

   :تشكل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائبني األول و الثاين للرئيس وتكون مسؤولة عما يلي -3
   :باستثناء مكتب املدعي العام اإلدارة السليمة للمحكمة) أ

   .ساسياملهام األخرى املوكولة إليها وفقا هلذا النظام األ) ب
أ أن تنسق مع املدعي العام وتلتمس  3وهي تضطلع مبسؤوليتها مبوجب الفقرة  على هيئة الرئاسة -4

  . موافقته بشأن مجيع املسائل موضع االهتمام املتبادل
  رـالدوائ/ 39املادة 

املادة  يف أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة يف الشعب املبينة يف الفقرة ب من. تنظم احملكمة نفسها -1
وتتألف الشعبة االبتدائية من عدد ال يقل عن . وتتألف شعبة االستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين 34

ويكون تعيني القضاة بالشعب على أساس طبيعة . ستة قضاة والشعبة التمهيدية من عدد ال يقل عن ستة قضاة
املنتخبني يف احملكمة حبيث تضم كل شعبة  املهام اليت ينبغي أن تؤديها كل شعبة ومؤهالت وخربات القضاة

ونتألف الشعبة االبتدائية . مزجيا مالئما من اخلربات يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ويف القانون الدويل
   .والشعبة التمهيدية أساسا من قضاة من ذوى اخلربة يف احملاكمات اجلنائية

   :كل شعبة بواسطة دوائر متارس الوظائف القضائية للمحكمة يف) أ -2
   :تتألف دائرة االستئناف من مجيع قضاة شعبة االستئناف 1)ب
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   :يقوم ثالثة من قضاة الشعبة االبتدائية مبهـام الدائرة االبتدائية 2
يتوىل مهام الدائرة التمهيدية إما ثالثة قضاة من الشعبة التمهيدية أو قاض واحد من تلك الشعبة وفقا هلذا  3

   :األساسي و للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتالنظام 
أكثر هن دائرة ابتدائية أو دائرة متهيدية يف أي واحد إذا اقتضى ذلك  -ليس يف هذه الفقرة ما حيول دون) ج

   .حسن سري العمل باحملكمة
. الث سنواتيعمل القضاة املعينون للشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية يف هاتني الشعبتني ملدة ث) أ -3

   .ها بالشعبة املعنيةيويعملون بعد ذلك إىل حني إمتام أي قضية يكون قد بدأ بالفعل النظر ف
   .يعمل القضاة املعينون لشعبة االستئناف يف تلك الشعبة لكامل مدة واليتهم) ب

ة ما حيول دون ال يعمل القضاة املعينون لشعبة االستئناف إال يف تلك الشعبة غري أنه ليس يف هذه املاد -4
إذا رأت هيئة الرئاسة أن يف ذلك ما حيقق  ئية بالشعبة التمهيدية  أو العكساإلحلاق املؤقت لقضاة الشعبة االبتدا

حسن سري العمل باحملكمة بشرط عدم السماح حتت أي ظرف من الظروف ألي قاض باالشتراك يف الدائرة 
   .قد اشترك يف املرحلة التمهيدية للنظر يف تلك الدعوى ضيظرها يف أية دعوى إذا كان القااالبتدائية أثناء ن

  استقالل القضاء/ 40املادة 
  .يكون القضاة مستقلني يف أدائهم لوظائفهم -1
ال يزاول القضاة أي نشاط يكون من احملتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو أن يؤثر على الثقة يف  -2

  .استقالهلم
وب منهم العمل على أساس التفرغ مبقر احملكمة أي عمل آخر يكون ذا طابع ال يزاول القضاة املطل -3
  .مهين
وعندما يتعلق . بقرار من األغلبية املطلقة للقضاة 3و  2يفصل يف أي تساؤل بشأن تطبيق الفقرتني .-4

  .التساؤل بقاض بعينه، ال يشترك ذلك القاضي يف اختاذ القرار
  إعفاء القضاة وتنحيتهم/ 41املادة 

هليئة الرئاسة بناء على طلب أي قاض أن تعفي ذلك القاضي من ممارسة أي من املهام املقررة مبوجب  -1
   .هذا النظام األساسي، وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

ال يشترك القاضي يف أية قضية ميكن أن يكون حياده فيها موضع شك معقول ألي سبب كان وينحي ) أ-2
االشتراك بأية صفة يف تلك  إذا كان قد سبق له ضمن أمور أخرىقضية وفقا هلذه الفقرة القاضي عن أية 

القضية أثناء عرضها على احملكمة أو يف قضية جنائية متصلة ا على الصعيد الوطين تتعلق بالشخص حمل 
إلجرائية وقواعد التحقيق أو املقاضاة وينحى القاضي أيضا لألسباب األخرى اليت قد ينص عليها يف القواعد ا

  . اإلثبات
   .للمدعي العام أو الشخص حمل التحقيق أو املقاضاة أن يطلب تنحية القاضي مبوجب هذه الفقرة) ب
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يفصل يف أي تساؤل يتعلق بتنحية القاضي بقرار من األغلبية املطلقة للقضاة ويكون من حق القاضي ) ج
   .يشارك يف اختاذ القراراملعترض عليه أن يقدم تعليقاته على املوضوع دون أن 

  مكتب املدعي العام/ 42املادة 
ويكون املكتب . يعمل مكتب املدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة -1

مسؤوال عن تلقي اإلحاالت وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة، وذلك لدراستها 
قيق واملقاضاة أمام احملكمة، وال جيوز ألي عضو من أعضاء املكتب أن يلتمس أية ولغرض االضطالع مبهام التح

   .تعليمات من أي مصدر خارجي وال جيوز له أن يعمل مبوجب أي من هذه التعليمات
يتوىل املدعي العام رئاسة املكتب ويتمتع املدعي العام بالسلطة الكاملة يف تنظيم وإدارة املكتب مبا يف -2

بة ملوظفي املكتب ومرافقه وموارده األخرى ويقوم مبساعدة املدعي العام نائب مدع عام واحد أو ذلك بالنس
أكثر يناط م االضطالع بأية أعمال يكون مطلوبا من املدعي العام االضطالع ا مبوجب هذا النظام األساسي 

   .ئفهم على أساس التفرغويضطلعون بوظا ب املدعي العام من جنسيات خمتلفةويكون املدعي العام ونوا
وجيب أن تتوافر لديهم خربة عملية واسعة يف  به ذوي أخالق رفيعة وكفاءة عاليةيكون املدعي العام ونوا-3

ويكونون ذوي معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل من  أو احملاكمة يف القضايا اجلنائيةجمال االدعاء 
   .لغات العمل يف احملكمة

ملدعي العام باالقتراع السري باألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية الدول األطراف وينتخب نواب ينتخب ا-4
ويقوم املدعي العام بتسمية ثالثة . املدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحني مقدمة من املدعي العام

نوابه مناصبهم ملدة مرشحني لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب املدعي العام ويتوىل املدعي العام و
   .تسع سنوات ما مل يتقرر هلم وقت انتخام مدة أقصر وال جيوز إعادة انتخام

ال يزاول املدعي العام وال نواب املدعي العام أي نشاط حيتمل أن يتعارض مع مهام االدعاء اليت يقومون  -5
   .مهين ا أو ينال من الثقة يف استقالهلم وال يزاولون أي عمل آخر ذا طابع

   .هليئة الرئاسة أن تعفي املدعي العام أو أحد نواب املدعي العام بناء على طلبه من العمل يف قضية معينة.-6
ال يشترك املدعي العام وال نواب املدعي العام يف أي قضية ميكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك -7

رة إذا كان قد سبق هلم ضمن أمور أخرى معقول ألي سبب كان وجيب تنحيتهم عن أي قضية وفقا هلذه الفق
االشتراك بأية صفة يف تلك القضية أثناء عرضها على احملكمة أو يف قضية جنائية متصلة ا على الصعيد الوطين 

   .تتعلق بالشخص حمل التحقيق أو املقاضاة
   .ي العامتفصل دائرة االستئناف يف أي تساؤل يتعلق بتنحية املدعي العام أو أحد نواب املدع -8
للشخص الذي يكون حمل حتقيق أو مقاضاة أن يطلب يف أي وقت تنحية املدعي العام أو أحد نواب ) أ

   .املدعي العام لألسباب املبينة يف هذه املادة
   .يكون للمدعي العام أو لنائب املدعي العام حسبما يكون مناسبا احلق يف أن يقدم تعليقاته على املسألة) ب
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ي العام مستشارين من ذوي اخلربة القانونية يف جماالت معقدة تشمل دون حصر العنف يعني املدع -9
   .اجلنسي والعنف بني اجلنسني والعنف ضد األطفال
  قلم احملكمة/ 43املادة 

يكون قلم احملكمة مسؤوال عن اجلوانب غري القضائية من إدارة احملكمة وتزويدها باخلدمات وذلك دون  -1
   .42لطات املدعي العام وفقا للمادة املساس بوظائف وس

يتوىل املسجل رئاسة قلم احملكمة ويكون هو املسؤول اإلداري الرئيسي للمحكمة وميارس املسجل  -2
   .مهامه حتت سلطة رئيس احملكمة

يكون املسجل ونائب املسجل من األشخاص ذوي األخالق الرفيعة والكفاءة العالية وجيب أن يكونوا  -3
   .تازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمةعلى معرفة مم

ينتخب القضاة املسجل باألغلبية املطلقة بطريق االقتراع السري آخذين يف اعتبارهم أية توصية تقدم من -4
مجعية الدول األطراف وعليهم إذا اقتضت احلاجة بناء على توصية من املسجل أن ينتخبوا نائب مسجل 

   .قة ذاابالطري
يشغل املسجل منصبه ملدة مخس سنوات وجيوز إعادة انتخابه مرة واحدة ويعمل على أساس التفرغ  -5

ويشغل نائبا املسجل منصبه ملدة مخس سنوات أو ملدة أقصر حسبما تقره األغلبية املطلقة للقضاة وينبغي انتخابه 
   .على أساس، االضطالع بأية مهام تقتضيهـا احلاجة

املسجل وحدة للمجين عليهم والشهود ضمن قلم احملكمة وتوفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب  ينشئ.-6
املدعي العام تدابري احلماية والترتيبات األمنية واملشورة واملساعدات املالئمة األخرى للشهود وللمجين عليهم 

بشهادام وتضم الوحدة موظفني  الذين ميثلون أمام احملكمة وغريهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدالء الشهود
  .ت ذات الصلة جبرائم العنف اجلنسيذوي خربة يف جمال الصدمات النفسية مبا يف ذلك الصدما

  املوظفون/ 44املادة 
يعني كل من املدعي العام واملسجل املوظفني املؤهلني الالزمني ملكتبه ويشمل ذلك يف حالة املدعي  - 1

   .العام تعيني حمققني
املدعي العام واملسجل يف تعيني املوظفني توافر أعلى معايري الكفاءة واملقدرة والرتاهة ويوليان  يكفل.-2

   .36من املادة  8االعتبار حسب مقتضى احلال للمعايري املنصوص عليها يف الفقرة 
شروط اليت يقترح املسجل مبوافقة هيئة الرئاسة واملدعي العام نظاما أساسيا للموظفني يشمل األحكام وال -3

جيري على أساسها تعيني موظفي احملكمة ومكافأم وفصلهم وجيب أن توافق مجعية الدول األطراف على 
   .النظام األساسي للموظفني

جيوز للمحكمة يف الظروف االستثنائية أن تستعني خبربات موظفني تقدمهم دون مقابل الدول األطراف  -4
ظمات غري احلكومية للمساعدة يف إعمال أي جهاز من أجهزة احملكمة أو املنظمات احلكومية الدولية أو املن
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وجيوز للمدعي العام أن يقبل أي عرض من هذا القبيل نيابة عن مكتب املدعي العام ويستخدم هؤالء املوظفون 
   .املقدمون دون مقابل وفقا ملبادئ توجيهية تقررها مجعية الدول األطراف

  التعهد الرمسي/ 45املادة 
بل أن يباشر القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام واملسجل ونائب املسجل مهام وظائفهم مبوجب ق   

  . هذا النظام األساسي يتعهد كل منهم يف جلسة علنية مبباشرة مهامه برتاهة وأمانة 
  العزل من املنصب/ 46املادة 

جل أو نائب املسجل من منصبه إذا اختذ قرار يعزل القاضي أو املدعي العام أو نائب املدعي العام أو املس -1
   :وذلك يف احلاالت التالية 2بذلك وفقا للفقرة 

أن يثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكا سيئا جسيما أو أخل إخالال جسيما بواجباته مبقتضى هذا ) أ
   .النظام األساسي على النحو املنصوص عليه يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

   .ون الشخص غري قادر على ممارسة املهام املطلوبة منه مبوجب هذا النظام األساسيأن يك) ب
تتخذ مجعية الدول األطراف باالقتراع السري القرار املتعلق بعزل القاضي أو املدعي العام أو نائب .-2

   :وذلك على النحو التايل 1املدعي العام من املنصب مبوجب الفقرة 
القرار بأغلبية ثلثي الدول األطراف بناء على توصية تعتمد بأغلبية ثلثي القضاة يف حالة القاضي يتخذ ) أ

   .اآلخرين
   .يف حالة املدعي العام يتخذ القرار باألغلبية املطلقة للدول األطراف) ب
يف حالة نائب املدعي العام يتخذ القرار باألغلبية املطلقة للدول األطراف بناء على توصية من املدعي ) ج

   .امالع
   .يف حالة املسجل أو نائب املسجل يتخذ قرار العزل باألغلبية املطلقة للقضاة-3
تتاح للقاضي أو املدعي العام أو نائب املدعي العام أو املسجل أو نائب املسجل الذي يطعن مبوجب هذه -4

ام األساسي الفرصة املادة يف سلوكه أو يف قدرته على ممارسة مهام منصبه على النحو الذي يتطلبه هذا النظ
الكاملة لعرض األدلة وتلقيها وتقدمي الدفوع وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وال جيوز فيما عدا ذلك 

   .للشخص املعين أن يشترك يف النظر يف املسألة
  اإلجراءات التأديبية/ 47املادة 

كل قاض أو مدع عام أو نائب للمدعي العام  وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات خيضع للتدابري التأديبية
أو مسجل أو نائب للمسجل يرتكب سلوكا سيئا يكون أقل خطورة يف طابعه مما هو مبني يف الفقرة أ من 

   .46املادة 
  االمتيازات واحلصانات/ 48املادة 

   .اتتمتع احملكمة يف إقليم كل دولة طرف باالمتيازات واحلصانات الالزمة لتحقيق مقاصده -1
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يتمتع القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام واملسجل عند مباشرم إعمال احملكمة أو فيما يتعلق  -2
ذه األعمال باالمتيازات واحلصانات ذاا اليت متنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية ويواصلون بعد انتهاء مدة 

نوع فيما يتعلق مبا يكون قد صدر عنهم من أقوال أو  واليتهم التمتع باحلصانة من اإلجراءات القانونية من أي
   .كتابات أو أفعال بصفتهم الرمسية

يتمتع نائب املسجل وموظفو مكتب املدعي العام وموظفو قلم احملكمة باالمتيازات واحلصانات  -3
   .والتسهيالت الالزمة ألداء مهام وظائفهم وفقا التفاق امتيازات احملكمة وحصاناا

احملامون واخلرباء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوبا حضوره يف مقر احملكمة املعاملة  يعامل -4
   .الالزمة ألداء احملكمة لوظائفها على النحو السليم وفقا التفاق امتيازات احملكمة وحصاناا

   :جيوز رفع االمتيازات واحلصانات على النحو التايل -5
   .لعام باألغلبية املطلقة للقضاةترفع يف حالة القاضي أو املدعي ا) أ

   .ترفع يف حالة املسجل بقرار من هيئة الرئاسة) ب
  . ترفع يف حالة نواب املدعي العام وموظفي مكتب املدعي العام بقرار من املدعي العام) ج
  . ترفع يف حالة نائب املسجل وموظفي قلم احملكمة بقرار من املسجل) د

  واملصاريفاملرتبات والبدالت / 49املادة 
يتقاضى القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام واملسجل ونائب املسجل املرتبات والبدالت واملصاريف 

   .اليت حتددها مجعية الدول األطراف وال جيوز إنقاص هذه املرتبات والبدالت أثناء مدة خدمتم
  اللغات الرمسية ولغات العمل/ 50املادة 

حكمة هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وتنشر تكون اللغات الرمسية للم-1
باللغات الرمسية األحكام الصادرة عن احملكمة وكذلك القرارات األخرى املتعلقة حبسم مسائل أساسية معروضة 

اليت حتسم مسائل  على احملكمة وحتدد هيئة الرئاسة القرارات اليت تعترب ألغراض هذه الفقرة من نوع القرارات
   .أساسية وذلك وفقا للمعايري اليت تقررمها القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

تكون لغات العمل باحملكمة اإلنكليزية والفرنسية وحتدد القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات احلاالت اليت  -2
   .جيوز فيها استخدام لغات رمسية أخرى كلغات عمل

الدعوى تأذن احملكمة باستخدام لغة / طرف يف الدعوى أو دولة ميسح هلا بالتدخل يفبناء على طلب أي -3
خالف اإلنكليزية أو الفرنسية من جانب ذلك الطرف أو تلك الدولة شريطة أن ترى احملكمة أن هلذا اإلذن 

   .مربرا كافيا
  القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات/ 51املادة 

   .ئية وقواعد اإلثبات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء مجعية الدول األطرافيبدأ نفاذ القواعد اإلجرا -1
   :جيوز اقتراح تعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات من جانب-2
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   .أي دولة طرف) أ
   القضاة وذلك باألغلبية املطلقة) ب
   .املدعي العام) ج

   .أعضاء مجعية الدول األطرافويبدأ نفاذ التعديل فور اعتمادها بأغلبية ثلثي 
بعد اعتماد القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات جيوز للقضاة يف احلاالت العاجلة اليت ال تنص فيها هذه -3

القواعد على حالة حمددة معروضة على احملكمة أن يضعوا بأغلبية الثلثني قواعد مؤقتة تطبق حلني اعتمادها أو 
   .عادية أو االستثنائية التالية جلمعية الدول األطرافتعليلها أو رفضها يف الدورة ال

تكون القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وتعديالا وكل قاعدة من القواعد املؤقتة متسقة مع هذا النظام -4
األساسي وال تطبق التعديالت املدخلة على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وكذلك القواعد املؤقتة بأثر 

   .مبا يضر بالشخص حمل التحقيق أو املقاضاة أو الشخص املدان رجعي 
   .يف حالة حدوث تنازع بني النظام األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يعقد بالنظام األساسي -5

  الئحة احملكمة/ 52املادة 
ئية وقواعد اإلثبات الئحة يعتمد القضاة باألغلبية املطلقة ووفقا هلذا النظام األساسي وللقواعد اإلجرا -1

   .احملكمة الالزمة لألداء املعتاد ملهامها
   .جيري التشاور مع املدعي العام واملسجل عند إعداد الئحة احملكمة وأية تعديالت عليها  -2
يبدأ نفاذ الئحة احملكمة وأية تعديالت عليها فور اعتمادها ما مل يقرر القضاة غري ذلك وتعمم الالئحة  -3
عتمادها على الدول األطراف لتقدمي تعليقات عليها وإذا مل ترد أية اعتراضات هن أغلبية الدول األطراف فور ا

   .خالل ستة شهور تني ي الالئحة نافذة
  التحقيق واملقاضاة/ 5الباب 

  الشروع يف التحقيق/ 53املادة 
يقرر عدم وجود أساس معقول شرع املدعي العام يف التحقيق بعد تقييم املعلومات املتاحة له ما مل  -1

   :ملباشرة إجراء مبوجب هذا النظام األساسي ولدي اختاذ قرار الشروع يف التحقيق ينظر املدعي العام يف
ما إذا كانت املعلومات املتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقوال لالعتماد بأن جرمية تدخل يف اختصاص ) أ

   .احملكمة قد ارتكبت أو جيري ارتكاا
   17ما إذا كانت القضية متبولة أو ميكن أن تكون مقبولة مبوجب املادة ) ب
أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية  ورة اجلرمية ومصاحل اين عليهمما إذا كان يري آخذا يف اعتباره خط) ج

   .تدعو لالعتقاد بأن إجراء حتقيق لن خيدم مصاحل العدالة
معقول ملباشرة إجراء وأن قراره يستند فحسب إىل الفقرة الفرعية فإذا قرر املدعي العام عدم وجود أساس 

   .ج أعاله، كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك
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   :إذا تبني للمدعي العام بناء على التحقيق أنه ال يوجد أساس كاف، للمقاضاة -2
   أو 58ور مبوجب املادة ألنه ال يوجد أساس قانوين أو وقائعي كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حض) أ

   :أو 17ألن القضية غري مقبولة مبوجب املادة ) ب
ألنه رأي بعد مراعاة مجيع الظروف مبا فيها مدى خطورة اجلرمية ومصاحل اين عليهم وسن أو اعتالل  -ج

ب عليه أن وج: الشخص املنسوب إليه اجلرمية أو دوره يف اجلرمية املدعاة أن املقاضاة لن ختدم مصاحل العدالة
أو جملس األمن يف احلاالت اليت تندرج يف إطار  14يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة املقدمة لإلحالة مبوجب املادة 

   .بالنتيجة اليت انتهي إليها واألسباب اليت ترتبت عليها هذه النتيجة 13الفقرة ب من املادة 
أو طلب جملس األمن مبوجب الفقرة ب من  14 ادةبناء على طلب الدولة القائمة باإلحالة مبوجب امل) أ -3

بعدم مباشرة إجراء وهلا أن  2أو  1جيوز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار املدعي العام مبوجب الفقرة  13املادة 
   .تطلب من املدعي العام إعادة النظر يف ذلك القرار

اجعة قرار املدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا جيوز للدائرة التمهيدية باإلضافة إىل ذلك ومببادرة منها مر) ب
ج،يف هذه احلالة ال يصبح قرار املدعي العام نافذا إال إذا  2ج أو  1كان القرار يستند فحسب إىل الفقرة 

   .اعتمدته الدائرة التمهيدية
 حتقيق أو جيوز للمدعي العام يف أي وقت أن ينظر من جديد يف اختاذ قرار مبا إذا كان جيب الشروع يف.-4

   .مقاضاة استنادا إىل وقائع أو معلومات جديدة
  واجبات وسلطات املدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات/ 54املادة 

   :يقوم املدعي العام مبا يلي -1
إثباتا للحقيقة توسع نطاق التحقيق ليشمل مجيع الوقائع واألدلة املتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك ) أ

مبوجب هذا النظام األساسي وعليه وهو يفعل ذلك أن حيقق يف ظروف التجرمي والتربئة على مسؤولية جنائية 
   .حد سواء

اختاذ التدابري املناسبة لضمان فعالية التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واملقاضاة عليها ) ب
مبا يف ذلك السن ونوع اجلنس على وحيترم وهو يفعل ذلك مصاحل اين عليم والشهود وظروفهم الشخصية 

والصحة وبأخذ يف االعتبار طبيعة اجلرمية وخباصة عندما تنطوي اجلرمية  7من املادة  3النحو املعرف يف الفقرة 
   .على عنف جنسي أو عنف بني اجلنسني أو عنف ضد األطفال

   .حيترم احتراما كامال حقوق األشخاص الناشئة مبوجب هذا النظام األساسي) ج
   :جيوز للمدعي العام إجراء حتقيقات يف إقليم الدولة -2
   أو: 9وفقا ألحكام الباب ) أ

   57د من املادة  3على النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية مبوجب الفقرة ) ب
   :للمدعي العام -3
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   .أن جيمع األدلة وأن يفحصها) أ
   .والشهود وأن يستجومأن يطلب حضور األشخاص حمل التحقيق واين عليهم ) ب
أو /أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حكومي دويل وفقا الختصاص و )ج

   .وألية كل منها
أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقات ال تتعارض مع هذا النظام األساسي تيسري ) د

   .مات احلكومية الدولية أو أحد األشخاصالتعاون إحدى الدول أو إحدى املنظ
أن يوافق على عدم الكشف يف أية مرحلة من مراحل اإلجراءات عن أية مستندات أو معلومات )هـ 

حيصل عليها بشرط احملافظة على سريتها ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة ما مل يوافق مقدم املعلومات 
   و: على كشفها

التدابري الالزمة لكفالة سرية املعلومات أو حلماية أي شخص أو للحفاظ على  أن يتخذ أو يطلب اختاذ )و
  . األدلة

  حقوق األشخاص أثناء التحقيق/ 55املادة 
   :فيما يتعلق بأي حتقيق مبوجب هذا النظام األساسي -1
   :ال جيوز إجبار الشخص على جترمي نفسه أو االعتراف بأنه مذنب) أ

ي شكل من أشكال القسر أو اإلكراه أو التهديد وال جيوز إخضاعه ال جيوز إخضاع الشخص أل) ب
   .إنسانية أو املهينةاملة أو العقوبة القاسية أو الالللتعذيب أو ألي شكل آخر من أشكال املع

إذا جري استجواب الشخص بلغة غري اللغة اليت يفهمها متاما ويتحدث ا حيق له االستعانة جمانا مبترحم ) ج
   .احلصول على الترمجات التحريرية الالزمة للوفاء مبقتضيات اإلنصافشفوي كفء و

وال جيوز حرمانه من حريته إال لألسباب ووفقا : ال جيوز إخضاع الشخص للقبض أو االحتجاز التعسفي) د
   .لإلجراءات املنصوص عليها يف النظام األساسي

جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة حيثما توجد أسباب تدعو لالعتقاد بأن شخصا ما قد ارتكب  -2
ويكون من املزمع استجواب ذلك الشخص إما من قبل املدعي العام أو السلطات الوطنية بناء على طلب مقدم 

من هذا النظام األساسي يكون لذلك الشخص احلقوق التالية أيضا وجيب إبالغه ا قبل  9مبوجب الباب 
   :استجوابه

استجوابه بأن هناك أسبابا تدعو لالعتقاد بأنه ارتكب جرمية تدخل يف  أن جيري الغه قبل الشروع يف )أ
   .اختصاص احملكمة

   :التزام الصمت دون أن يعترب هذا الصمت عامال يف تقرير الذنب أو الرباءة) ب
االستعانة باملساعدة القانونية اليت خيتارها وإذا مل يكن لدى الشخص مساعدة قانونية توفر له تلك ) ج
دة يف أية حالة تقتضي فيها دواعي العدالة ذلك ودون أن يدفع الشخص تكاليف تلك املساعدة يف أية املساع
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   .حالة من هذا النوع إذا مل تكن لديه اإلمكانيات الكافية لتحملها
   .أن جيري استجوابه يف حضور حمام ما مل يتنازل الشخص طواعية عن حقه يف االستعانة مبحام)د

  دائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيقدور ال/ 56املادة 
عندما يري املدعي العام أن التحقيق يتيح فرصة فريدة قد ال تتوافر فيما بعد ألغراض احملاكمة ألخذ ) أ -1

   .شهادة أو أقوال من شاهد أو لفحص أو مجع أو اختبار األدلة خيطر املدعي العام الدائرة التمهيدية بذلك
ذه احلالة جيوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب املدعي العام أن تتخذ ما يلزم من تدابري لضمان يف ه) ب

   .فعالية اإلجراءات ونزاهتها وبصورة خاصة حلماية حقوق الدفاع
يقوم املدعي العام بتقدمي املعلومات ذات الصلة إىل الشخص الذي القي القبض عليه أو الذي مثل أمام ) ج

اء على أمر حضور يتعلق بالتحقيق املشار إليه يف الفقرة الفرعية أ لكي ميكن مساع رأيه يف املسألة احملكمة بن
   .وذلك ما مل تأمر الدائرة التمهيدية بغري ذلك

   :جيوز أن تشمل التدابري املشار إليها يف الفقرة أ ب ما يلي -2
   .إصدار توصيات أو أوامر بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها) أ

  .األمر بإعداد سجل باإلجراءات) ب
   .تعيني خبري لتقدمي املساعدة) ج
اإلذن باالستعانة مبحام عن الشخص الذي قبض عليه أو مثل أمام احملكمة تلبية ألمر حضور وإذا كان ) د

الشخص مل يقبض عليه ومل ميثل أمام احملكمة بعد أو مل يكن له حمام، تعيني حمام للحضور ومتثيل مصاحل 
   .فاعالد

انتداب أحد أعضائها أو عند الضرورة قاض آخر من قضاة الشعبة التمهيدية أو الشعبة االبتدائية ) هـ
تسمح ظروفه بذلك لكي يرصد الوضع وإصدار توصيات أو أوامر بشأن مجع األدلة واحلفاظ عليها 

   .واستجواب األشخاص
   .عليهااختاذ ما يلزم من إجراءات أخرى جلمع األدلة أو احلفاظ ) و
يف احلاالت اليت ال يطلب فيها املدعي العام اختاذ تدابري عمال ذه املادة ولكن ترى الدائرة التمهيدية ) أ -3

أن هذه التدابري مطلوبة للحفاظ على األدلة اليت تعتربها أساسية دفاع أثناء احملاكمة جيب عليها أن تتشاور مع 
جيه لعدم قيام املدعي العام بطلب اختاذ هذه التدابري وإذا املدعي العام بشأن ما إذا كان يوجد سبب و

استنتجت الدائرة التمهيدية بعد التشاور أنه ال يوجد ما يربر عدم قيام املدعي العام بطلب اختاذ هذه التدابري 
   .جاز للدائرة التمهيدية أن تتخذ هذه التدابري مببادرة منها

الذي تتخذه الدائرة التمهيدية بالتصرف مببادرة منها مبوجب هذه جيوز للمدعي العام أن يستأنف القرار ) ب
   .الفقرة وينظر يف هذا االستئناف على أسسا مستعجل

يف تنظيم مسألة مقبولية األدلة أو سجالت األدلة اليت يتم  69جيري التقيد أثناء احملاكمة بأحكام املادة -4
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   .وتعطي من الوزن ما تقرره هلا الدائرة االبتدائية حفظها أو مجعها ألغراض احملاكمة عمال ذه املادة
  وظائف الدائرة التمهيدية وسلطاا/ 57املادة 

متارس الدائرة التمهيدية وظائفها وفقا ألحكام هذه املادة ما مل ينص هذا النظام األساسي على غري  -1
   .ذلك
 2الفقرة  54و  19أو 1 8أو 1 5ب املواد األوامر أو ا القرارات اليت تصدرها الدائرة التمهيدية مبوج) أ-2

   .جيب أن توافق عليها أغلبية قضاا 72و   7الفقرة  61و
يف مجيع احلاالت األخرى جيوز لقاض واحد من الدائرة التمهيدية أن ميارس الوظائف املنصوص عليها ) ب

 ذلك أو حبسب قرار أغلبية يف هذا النظام األساسي ما مل تنص القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على غري
   .أعضاء الدائرة التمهيدية

   :جيوز للدائرة التمهيدية أن تقوم باإلضافة إىل وظائفها األخرى مبوجب هذا النظام األساسي مبا يلي -3
   .أن تصدر بناء على طلب املدعي العام القرارات واألواصر الالزمة ألغراض التحقيق) أ

ما  58ألقي القبض عليه أو مثل بناء على أمر باحلضور مبوجب املادة أن تصدر بناء على طلب شخص )ب
، 9أو تلتمس ما يلزم من تعاون عمال بالباب  56يلزم من أوامر مبا يف ذلك أية تدابري مثل التدابري املبينة يف املادة 

   .وذلك من أجل مساعدة الشخص يف إعداد دفاعه
ين عليهم والشهود وخصوصيام وللمحافظة على األدلة أن تتخذ عند الضرورة ترتيبات حلماية ا) ج

ومحاية األشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو مثلوا استجابة ألمر باحلضور ومحاية املعلومات املتعلقة باألمن 
   .الوطين
أن تأذن للمدعي العام باختاذ خطوات حتقيق حمددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون قد ضمن ) د

إذا قررت الدائرة التمهيدية يف هذه احلالة بعد مراعاة آراء الدولة املعنية  9لك الدولة مبوجب الباب تعاون ت
كلما أمكن ذلك أنه من الواضح أن الدولة غري قادرة على تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو 

   .9التعاون مبوجب الباب أي عنصر من عناصر نظامها القضائي ميكن أن يكون قادرا على تنفيذ طلب 
خبصوص اختاذ تدابري محاية . 93ي من املادة  1أن تطلب من الدول التعاون معها طبقا للفقرة الفرعية ) هـ

بغرض املصادرة وباألخص من أجل املصلحة النهائية للمجين عليهم، وذلك عندما يكون فد صدر أمر بالقبض 
ء االهتمام الواجب لقوة األدلة وحلقوق األطراف املعنية وفقا ملا ، وبعد ايال58أو أمر باحلضور مبوجب املادة 

   .هو منصوص عليه يف هذا النظام األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
  صدور أمر القبض أو احلضور من الدائرة التمهيدية/ 58املادة 

ء على طلب املدعي العام، أمرا تصدر الدائرة التمهيدية يف أي وقت بعد الشروع يف التحقيق وبنا -1
بالقبض على الشخص إذا اقتنعت مبا يلي بعد فحص الطلب واألدلة أو املعلومات األخرى املقدمة من املدعى 

   :العام
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   و. وجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة) أ
   .أن القبض على الشخص يبدو ضروريا)ب
   :أو. مان حضوره أمام احملكمةلض" 1"
   أو. لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات احملكمة أو تعريضهما للخطر" 2"
حيثما كان ذلك منطبقا ملنع الشخص من االستمرار يف ارتكاب تلك اجلرمية أو ملنع ارتكاب جرمية " 3"

   .ذات صلة ا تدخل يف اختصاص احملكمة وتنشأ عن الظروف ذاا
   :يتضمن طلب املدعي العام ما يلي -2
   .اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه) أ

   .إشارة حمددة إىل اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واملدعى أن الشخص قد ارتكبها) ب
   .بيان موجز بالوقائع املدعي أا تشكل تلك اجلرائم) ج
أخرى تثبت وجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك  موجز باألدلة وأية معلومات) د

   .اجلرائم
   .السبب الذي جيعل املدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص) هـ

   :يتضمن قرار القبض ما يلي -2
   .اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه) أ

   و:  اختصاص احملكمة واملطلوب القبض على الشخص بشأاإشارة حمددة إىل اجلرائم اليت تدخل يف) ب
   .بيان موجز بالوقائع املدعي أا تشكل تلك اجلرائم) ج
موجز باألدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك ) د

   .اجلرائم
   .على الشخصالسبب الذي جيعل املدعي العام يعتقد بضرورة القبض )هـ

   :يتضمن قرار القبض ما يلي -3
   .اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه) أ

   و: إشارة حمددة إىل اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واملطلوب القبض على الشخص بشأا) ب
   .بيان موجز بالوقائع املدعي أا تشكل تلك اجلرائم) ج
   .ساريا إىل أن تأمر احملكمة بغري ذلكيظل أمر القبض  -4
جيوز للمحكمة بناء على أمر بالقبض أن تطلب القبض على الشخص احتياطيا أو القبض عليه وتقدميه  -5

   .9مبوجب الباب 
جيوز للمدعي العام أن يطلب إىل الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف اجلرائم .-6

ضافة إليها وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل األمر على النحو املطلوب إذا اقتنعت بوجود املذكورة فيه أو اإل
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   .أسباب معقولة لالعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب اجلرائم املعدلة أوصافها أو املضافة
ور للمدعي العام عوضا عن استصدار أمر بالقبض أن يقدم طلبا بأن تصدر الدائرة التمهيدية أمرا حبض.-7

الشخص أمام احملكمة وإذا أن اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن الشخص قد 
ارتكب اجلرمية املدعاة وأن إصدار أمر حبضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام احملكمة كان عليها أن تصدر 

إذا نص القانون الوطين على ذلك  أمر احلضور وذلك بشروط أو بدون شروط تقيد احلرية خالف االحتجاز
   :ويتضمن أمر احلضور ما يلي

   .اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه) أ
   .التاريخ احملدد الذي يكون على الشخص أن ميثل فيه) ب
   .إشارة حمددة إىل اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واملدعى أن الشخص قد ارتكبها) ج
   .موجز بالوقائع املدعي أا تشكل تلك اجلرمية بيان) د

   .وجيري إخطار الشخص بأمر باحلضور
  إجراءات إلقاء القبض يف الدولة املتحفظة/ 59املادة 

تقوم الدولة الطرف اليت تتلقى طلبا بالقبض االحتياطي أو طلبا بالقبض والتقدمي باختاذ خطوات على  -1
   .9ا لقوانينها وألحكام الباب الفور للقبض على الشخص املعين وفق

يقدم الشخص فور إلقاء القبض علبه إىل السلطة القضائية املختصة يف الدولة املتحفظة لتقرر وفقا لقانون .-2
   :تلك الدولة

   .أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص) أ
   .وأن الشخص قد ألقي القبض عليه وفقا لألصول املرعية) ب
   .احترمتوأن حقوق الشخص قد ) ج
يكون للشخص املقبوض عليه احلق يف تقدمي طلب إىل السلطة املختصة يف الدولة املتحفظة للحصول .-3

   .قت يف انتظار تقدميه إىل احملكمة ؤعلى إفراج م
على السلطة املختصة يف الدولة املتحفظة عند البت يف أي طلب من هذا القبيل أن تنظر فيما إذا كانت  -4

 خطورة اجلرائم املدعى وقوعها ظروف ملحة و استثنائية تربر اإلفراج املؤقت وما إذا كانت هناك بالنظر إىل
توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة املتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقدمي الشخص إىل احملكمة وال 

على النحو الصحيح وفقا  يكون للسلطة املختصة يف الدولة املتحفظة أن تنظر فيما إذا كان أمر القبض قد صدر
   .58للفقرة أ و ب من املادة 

ختطر الدائرة التمهيدية بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت وتقدم الدائرة توصياا إىل السلطة  -5
املختصة يف الدولة املتحفظة وتوىل السلطة املختصة يف الدولة املتحفظة كامل االعتبار هلذه التوصيات مبا يف 

   .ت بشأن التدابري الالزمة ملنع هروب الشخص وذلك قبل إصدار قرارهاذلك أية توصيا
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إذا منح الشخص إفراجا مؤقتا جيوز للدائرة التمهيدية أن تطلب موافاا بتقارير دورية عن حالة اإلفراج  -6
   .املؤقت

يف أقرب مبجرد صدور األمر بتقدمي الشخص هن جانب الدولة املتحفظة جيب نقل الشخص إىل احملكمة .-7
  .وقت ممكن

  اإلجراءات األولية أمام احملكمة/ 60املادة 
بعد تقدمي الشخص إىل احملكمة أو مثول الشخص طوعا أمام احملكمة أو بناء على أمر حضور يكون  -1

على الدائرة التمهيدية أن تقتنع بأن الشخص قد بلغ باجلرائم املدعي ارتكابه هلا وحبقوقه مبوجب هذا النظام 
   .ي مبا يف ذلك حقه يف التماس إفراج مؤقت انتظارا للمحاكمةاألساس

للشخص اخلاضع ألمر بالقبض عليه أن يلتمس اإلفراج عنه مؤقتا انتظارا للمحاكمة ويستمر احتجاز  -2
قد استوفيت  58الشخص إذا أن اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشروط املنصوص عليها يف الفقرة أ من املادة 

   .قتنع الدائرة التمهيدية بذلك تفرج عن الشخص بشروط أو بدون شروطوإذا مل ت
تراجع الدائرة التمهيدية بصورة دورية قرارها فيما يتعلق باإلفراج عن الشخص أو احتجازه وهلا أن  -3

تفعل ذلك يف أي وقت يناء على طلب املدعي العام أو الشخص وعلى أساس هذه املراجعة جيوز للدائرة تعديل 
   .رها فيما يتعلق باالحتجاز أو اإلفراج أو شروط اإلفراج إذا اقتنعت بأن تغري الظروف يقتضي ذلكقرا

تتأكد الدائرة التمهيدية من عدم احتجاز الشخص لفترة غري معقولة قبل احملاكمة بسبب تأخري ال مربر  -4
   .شخص بشروط أو بدون شروطله من املدعي العام وإذا حدث هذا التأخري تنظر احملكمة يف اإلفراج عن ال

للدائرة التمهيدية عند الضرورة إصدار أمر بإلقاء القبض على شخص مفرج عنه لضمان حضوره أمام  -5
   .احملكمة

  اعتماد التهم قبل احملاكمة/ 61املادة 
ا تعقد الدائرة التمهيدية يف غضون فترة معقولة من تقدمي الشخص إىل احملكمة أو حضوره طواعية أمامه -1

جلسة العتماد التهم اليت يعتزم املدعي العام طلب احملاكمة على أساسها وتعقد اجللسة  2رهنا بأحكام الفقرة 
   .حبضور املدعي العام والشخص املنسوب إليه التهم هو وحماميه

جيوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب املدعي العام أو مببادرة منها عقد جلسة يف غياب الشخص  -2
سوب إليه التهم من أجل اعتماد التهم اليت يعتزم املدعي العام طلب احملاكمة على أساسها ويكون ذلك يف املن

   :احلاالت التالية
   أو: عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه يف احلضور) أ

قد اختذت كل اخلطوات املعقولة لضمان عندما يكون الشخص قد فر أو مل ميكن العثور عليه وتكون ) ب
ويف هذه احلالة ميثل .حضور الشخص أمام احملكمة وإلبالغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد العتماد تلك التهم

   .الشخص بواسطة حمام حيثما تقرر الدائرة التمهيدية أن ذلك ف مصلحة العدالة
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   :سةجيب القيام مبا يلي يف غضون فترة معقولة قبل موعد اجلل -3
تزويد الشخص بصورة من املستند املتضمن للتهم اليت يعتزم املدعي العام على أساسها تقدمي الشخص إىل ) أ

   .احملاكمة
وجيوز للدائرة التمهيدية أن .إبالغ الشخص باألدلة الذي يعتزم املدعي العام االعتماد عليها يف اجللسة) ب

   .لسةتصدر أوامر خبصوص الكشف عن معلومات ألغراض اجل
للمدعي العام قبل اجللسة مواصلة التحقيق وله أن يعدل أو يسحب أيا من التهم ويبلغ الشخص قبل  -4

فترة معقولة من موعد اجللسة بأي تعديل ألية م أو بسحب م ويف حالة سحب م يبلغ املدعي العام الدائرة 
   .التمهيدية بأسباب السحب

أن يدعم بالدليل الكايف كل مة من التهم إلثبات وجود أسباب جوهرية على املدعي العام أثناء اجللسة  -5
تدعو لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب اجلرمية املنسوبة إليه وجيوز أن يعتمد املدعي العام على أدلة مستندية أو 

   .عرض موجز لألدلة وال يكون حباجة إىل استدعاء الشهود املتوقع إدالؤهم بالشهادة يف احملاكمة
   :للشخص أثناء اجللسة -6
   .أن يعترض على التهم) أ

   .وأن يطعن يف األدلة املقدمة من املدعى العام) ب
   .وأن يقدم أدلة من جانبه) ج
تقرر الدائرة التمهيدية على أساس اجللسة ما إذا كانت توجد أدلة كافية إلثبات وجود أسباب جوهرية  -7

جرمية من اجلرائم املنسوبة إليه وجيوز للدائرة التمهيدية على أساس تدعو لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل 
   :قرارها هذا

أن تعتمد التهم اليت قررت بشأا وجود أدلة كافية وأن حتيل الشخص إىل دائرة ابتدائية حملاكمته على ) أ
   .التهم اليت اعتمدا

   .األدلةأن ترفض اعتماد التهم اليت قررت الدائرة بشأا عدم كفاية ) ب
   :أن تؤجل اجللسة وأن تطلب إىل املدعي العام النظر فيما يلي) ج
   تقدمي مزيد من األدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة، أو" 1"
   .تعديل مة ماألن األدلة املقدمة تبدو وكأا تؤسس جلرمية خمتلفة تدخل يف اختصاص احملكمة" 2"
اليت ترفض فيها الدائرة التمهيدية اعتماد مة ماال حيال دون قيام املدعي العام يف وقت يف احلاالت  -8

   .الحق بطلب اعتمادها إذا كان هذا الطلب مدعوما بأدلة إضافية
للمدعي العام بعد اعتماد التهم وقبل بدء احملاكمة أن يعدل التهم وذلك بإذن من الدائرة التمهيدية وبعد  -9

وإذا سعى املدعي العام إىل إضافة م أخرى أو إىل االستعاضة عن مة بأخرى أشد وجب عقد  إخطار املتهم
جلسة يف إطار هذه املادة العتماد تلك التهم وبعد بدء احملاكمة جيوز للمدعي العام سحب التهم بإذن من 
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   .الدائرة االبتدائية
م ال تعتمدها الدائرة التمهيدية أو  يتوقف سريان أي أمر حضور سبق إصداره فيما يتعلق بأية -10

   .يسحبها املدعي العام
 4وبالفقرة  8مىت اعتمدت التهم وفقا هلذه املادة تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون رهنا بالفقرة  -11

يدية مسؤولة عن سري اإلجراءات الالحقة وجيوز هلا أن متارس أي وظيفة من وظائف الدائرة التمه 64من املادة 
    .تكون متصلة بعملها ومبكن أن يكون هلا دور يف تلك اإلجراءات

  احملاكمة/ 6الباب 
  مكان احملاكمة/ 62املادة 

   .تنعقد احملاكمات يف مقر احملكمة ما مل يتقرر غري ذلك
  احملاكمة حبضور املتهم/ 63املادة 

   .يكون املتهم حاض يف أثناء احملاكمة -1
وتوفر  للدائرة االبتدائية إبعاد املتهمل أمام احملكمة يواصل تعطيل سري احملاكمة، جيوز إذا كان املتهم املاث -2

له ما ميكنه من متابعة احملاكمة وتوجيه احملامي من خارج قاعة احملكمة عن طريق استخدام تكنولوجيا 
د  أن يثبت عدم كفاية بع دابري إال يف الظروف االستثنائيةوال تتخذ مثل هذه الت. االتصاالت إذا لزم األمر

   .البدائل املعقولة األخرى، ولفترة حمدودة فقط طبقا ملا تقتضيه احلالة
  وظائف الدائرة االبتدائية وسلطاا/ 64املادة 

متارس وظائف وسلطات الدائرة االبتدائية احملددة يف هذه املادة وفقا هلذا النظام األساسي وللقواعد -1
   .اإلجرائية وقواعد اإلثبات

تكفل الدائرة االبتدائية أن تكون احملاكمة عادلة وسريعة وأن تنعقد يف جو من االحترام التام حلقوق -2
   .املتهم واملراعاة الواجبة حلماية اين عليهم و الشهود

يكون على الدائرة االبتدائية اليت يناط ا نظر  ساسيعند إحالة قضية للمحاكمة وفقا هلذا النظام األ -3
   :ة أن تقوم مبا يليالقضي
   .أن تتداول مع األطراف وأن تتخذ التدابري الالزمة لتسهيل سري اإلجراءات على حنو عادل وسريع) أ

   .أن حتدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها يف احملاكمة) ب
رهنا بأية أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظام األساسي، أن تصرح بالكشف عن الوثائق أو ) ج

وذلك قبل بدء احملاكمة بوقت كاف إلجراء التحضري املناسب  علومات اليت مل يسبق الكشف عنهاامل
   .للمحاكمة

مل ا جيوز للدائرة االبتدائية أن حتيل املسائل األولية إىل الدائرة التمهيدية إذا كان ذلك الزما لتسيري الع -4
ه املسائل إىل أي قاض آخر من قضاة الشعبة أن حتيل هذ على حنو فعال وعادل وجيوز هلا عند الضرورة
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   .التمهيدية تسمح ظروفه بذلك
ويعد إخطار األطراف أن تقرر ضم أو فصل التهم املوجهة  مناسباجيوز للدائرة االبتدائية حسبما يكون  -5

   .إىل أكثر من متهم
   :أن تقوم مبا يلي حسب احلاجة وظائفها قبل احملاكمة أو أثناءهالدى اضطالعها ب ائرة االبتدائيةجيوز للد -6
   .61من املادة  11ممارسة أية وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية املشار إليها يف الفقرة ) أ

  األمر حبضور الشهود وإدالئهم بشهادام وتقدمي املستندات وغريها من األدلة، فتحصل هلذا الغرض) ب
   .منصوص عليه يف هذا النظام األساسيعلى مساعدة الدول وفقا ملا هو  إذا اقتضى األمر

   .اختاذ الالزم حلماية املعلومات السرية) ج
  . األمر بتقدمي أدلة خبالف األدلة اليت مت بالفعل مجعها قبل احملاكمة أو اليت عرضتها األطراف أثناء احملاكمة) د

  . اختاذ الالزم حلماية املتهم والشهود واين عليهم) هـ
   .مسائل أخرى ذات صلةالفصل يف أية ) و
تعقد احملاكمة يف جلسات علنية، بيد أنه جيوز للدائرة االبتدائية أن تقرر أن ظروفا معينة تقتضي انعقاد  -7

أو حلماية املعلومات السرية أو احلساسة اليت يتعني  68بعض اإلجراءات يف جلسة سرية لألغراض املبينة يف املادة 
   .تقدميها كأدلة

ة احملاكمة جيب على الدائرة االبتدائية أن تتلو على املتهم التهم اليت سبق أن اعتمدا الدائرة يف بداي) أ -8
التمهيدية، وجيب أن تتأكد الدائرة االبتدائية من أن املتهم يفهم طبيعة التهم، وعليها أن تعطيه الفرصة 

   .أو تنفع بأنه غري مذنب 65لالعتراف بالذنب وفقا للمادة 
مبا يف ذلك ضمان  اضي الذي يرأس اجللسة أن يصدر أثناء احملاكمة توجيهات بسري اإلجراءاتجيوز للق) ب

مع مراعاة توجيهات القاضي الذي يرأس اجللسة أن  وجيوز لألطراف. ريا عادال ونزيهاسري هذه اإلجراءات س
   .يقدموا األدلة وفقا ألحكام هذا النظام األساسي

أو من تلقاء ذاا، لقيام بناء على طلب أحد األطراف سلطة ا أمور أخرى يكون للدائرة االبتدائية ضمن -9
  : مبا يلي

   .الفصل يف قبول األدلة أو صلتها) أ
   .اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للمحافظة على النظام أثناء اجللسة) ب
ويتوىل املسجل  ءاتمة يتضمن بيانا دقيقا باإلجراتكفل الدائرة االبتدائية إعداد س جل كامل باحملاك -10

   .استكماله واحلفاظ عليه
  اإلجراءات عند االعتراف بالذنب/ 65املادة 

   :تبت الدائرة االبتدائية يف 64من املادة  1 8إذا اعترف املتهم بالذنب عمال بالفقرة  -1
   .ما إذا كان املتهم يفهم طبيعة ونتائج االعتراف بالذنب) أ
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   .طوعا عن املتهم بعد تشاور كاف مع حمامى الدفاعوما إذا كان االعتراف قد صدر ) ب
  : وما إذا كان االعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة يف) ج
   .التهم املوجهة من املدعى العام اليت يعترف ا املتهم" 1"
   .أية مواد مكملة للتهم يقدمها املدعى العام ويقبلها املتهم” 2"
   .مثل شهادة الشهود املدعى العام أو املتهمى يقدمها وأية أدلة أخر" 3"
مع أية  اعتربت االعتراف بالذنب 1إذا اقتنعت الدائرة االبتدائية بثبوت املسائل املشار إليها يف الفقرة  -2

 أدلة إضافية جرى تقدميها، تقريرا جلميع الوقائع األساسية الالزمة إلثبات اجلرمية املتعلق ا االعتراف بالذنب
   .ا أن تدين املتهم بتلك اجلرميةوجاز هل

 اعتربت االعتراف بالذنب كان مل 1إذا مل تقتنع الدائرة االبتدائية بثبوت املسائل املشار إليها يف الفقرة  -3
أن تأمر مبواصلة احملاكمة وفقا إلجراءات احملاكمة العادية اليت ينص عليها هذا  يكن وكان عليها، يف هذه احلالة

   .وجاز هلا أن حتيل القضية إىل دائرة ابتدائية أخرى النظام األساسي
إذا رأت الدائرة االبتدائية أنه يلزم تقدمي عرض أوىف لوقائع الدعوى حتقيقا ملصلحة العدالة، وخباصة  -4

  : ملصلحة اين عليهم، جاز هلا
   .مبا يف ذلك شهادة الشهود املدعى العام تقدمي أدلة إضافية أن تطلب إىل) أ

ن تأمر مبواصلة احملاكمة وفقا إلجراءات احملاكمة العادية املنصوص عليها يف هذا النظام األساسي، ويف أ) ب
هذه احلالة يكون عليها أن تعترب االعتراف بالذنب كان مل يكن وجيوز هلا أن حتيل القضية إىل دائرة ابتدائية 

   .أخرى
عي العام والدفاع بشأن تعديل التهم أو االعتراف ال تكون احملكمة ملزمة بأية مناقشات جترى بني املد -5

   .بالذنب أو العقوبة الواجب توقيعها
  قرينة الرباءة/ 66املادة 

   .اإلنسان برئ إىل أن تثبت إدانته أمام احملكمة وفقا للقانون الواجب التطبيق -1
   .يقع على املدعى العام عبء إثبات أن املتهم مذنب -2
   .تقتنع بأن املتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانتهجيب على احملكمة أن  -3

  حقوق املتهم/ 67املادة 
مع مراعاة أحكام هذا النظام  م احلق يف أن حياكم حماكمة علنيةيكون للمته عند البت يف أي مة -1

الدنيا التالية على  ويكون له احلق يف الضمانات اكمة منصفة وجترى على حنو نزيهاألساسي، ويف أن تكون احمل
   .قدم املساواة التامة

   .أن يبلغ فورا وتفصيال بطبيعة التهمة املوجهة إليه وسببها ومضموا، وذلك بلغة يفهمها متاما ويتكلمها) أ
أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيالت لتحضري دفاعه وللتشاور حبرية مع حمام من اختياره وذلك ) ب
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   .يف جو من السرية
   .أن حياكم دون أي تأخري ال موجب له) ج
وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو  يكون حاض يف أثناء احملاكمةأن  63من املادة  2مع مراعاة أحكام الفقرة ) د

وأن يبلغ إذا مل يكن لديه املساعدة القانونية حبقه هذا ويف أن توفر له  ارهباالستعانة مبساعدة قانونية من اختي
دة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه املساعدة إذا احملكمة املساع

   .مل تكن لديه اإلمكانيات الكافية لتحملها
أن يستجوب شهود اإلثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي )هـ
متهم أيضا احلق يف إبداء أوجه الدفاع وتقدمي أدلة أخرى ويكون لل س الشروط املتعلقة بشهود اإلثباتبنف

   .مقبولة مبوجب هذا النظام األساسي
أن يستعني جمانا مبترجم شفوي كفء ومبا يلزم من الترمجات التحريرية الستيفاء مقتضيات اإلنصاف إذا )و

فهمها املتهم فهما تاما كان مثة إجراءات أمام احملكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غري اللغة اليت ي
   .ويتكلمها

أال جيرب على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت دون أن يدخل هذا ) ز
   .الصمت يف االعتبار لدى تقرير الذنب أو الرباءة

   .أن يديل ببيان شفوي أو مكتوب دون أن حيلف اليمني دفاعا عن نفسه) ح
   .عبء اإلثبات أو واجب الدحض على أي حنوأال يفرض على املتهم ) ط
األساسي يكشف املدعي باإلضافة إىل أية حاالت أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها يف هذا النظام  -2

يف أقرب وقت ممكن األدلة اليت يف حوزته أو حتت سيطرته واليت يعتقد أا تظهر أو متيل إىل إظهار  العام دفاع
وعند الشك يف تطبيق هذه الفقرة  د تؤثر على مصداقية أدلة االدعاءنبه أو اليت قبراءة املتهم أو ختفف من ذ

   .تفصل احملكمة يف األمر
  محاية اين عليهم والشهود واشتراكهم يف اإلجراءات/ 68املادة 

م لشهود وسالمتهم البدنية والنفسية وكرامتهتتخذ احملكمة تدابري مناسبة حلماية أمان اين عليهم وا -1
مبا فيها السن ونوع اجلنس على النحو  اعتبارا جلميع العوامل ذات الصلةوتوىل احملكمة يف ذلك  وخصوصيتهم

عندما تنطوي اجلرمية على  ولكن دون حصر والسيما والصحة وطبيعة اجلرمية 2من املادة  3املعرف يف الفقرة 
وخباصة يف أثناء  العام هذه التدابري ويتخذ املدعى ف بني اجلنسني أو عنف ضد األطفالعنف جنسي أو عن

أو تتعارض مع حقوق املتهم أو مقتضيات  يف هذه اجلرائم واملقاضاة عليها وجيب أال متس هذه التدابري التحقيق
   .إجراء حماكمة عادلة ونزيهة

مجين عليهم محاية لل لدوائر احملكمة أن تقوم 67استثناءا من مبدأ علنية اجللسات املنصوص عليه يف املادة  -2
ل إلكترونية والشهود أو املتهم، بإجراء أي جزء من احملاكمة يف جلسات سرية أو بالسماح بتقدمي األدلة بوسائ
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وتنفذ هذه التدابري بشكل خاص يف حالة ضحية العنف اجلنسي أو الطفل الذي يكون  أو بوسائل خاصة أخرى
   .والسيما أراء اين عليه أو الشاهد مراعاة كافة الظروفدا ما مل تأمر احملكمة بغري ذلك مع جمنيا عليه أو شاه

بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف  هم، حيثما تتأثر مصاحلهم الشخصيةتسمح احملكمة للمجين علي -3
أي مرحلة من اإلجراءات تراها احملكمة مناسبة وعلى حنو ال ميس أو يتعارض مع حقوق املتهم ومع مقتضيات 

مة عادلة ونزيهة، وجيوز للممثلني القانونيني للمجين عليهم عرض هذه اآلراء والشواغل حيثما ترى إجراء حماك
   .احملكمة ذلك مناسبا، وفقا للقواعد اإلجرائية وقو اعد اإلثبات

لوحدة اين عليهم والشهود أن تقدم املشورة إىل املدعى العام واحملكمة بشأن تدابري احلماية املناسبة  -4
   .43من املادة  6رتيبات األمنية وتقدمي النصح واملساعدة على النحو املشار إليه يف الفقرة والت

جيوز للمدعى العام ألغراض أية إجراءات تسبق الشروع يف احملاكمة، أن يكتم أية أدلة أو معلومات  -5
الكشف عن هذه  ميكن الكشف عنها مبوجب هذا النظام األساسي فيقدم بدال من ذلك موجزا هلا إذا كان

األدلة يؤدي إىل تعريض سالمة أي شاهد أو أسرته خلطر جسيم، ومتارس هذه التدابري بطريقة ال متس حقوق 
   .املتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضيات إجراء حماكمة عادلة ونزيهة

ها وحلماية املعلومات للدولة أن تتقدم بطلب الختاذ التدابري الالزمة فيما يتعلق حبماية موظفيها أو مندوبي -6
   .السرية أو احلساسة

  ةـاألدل/ 69املادة 
بالتزام الصدق يف تقدمي  لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتوفقا ل قبل اإلدالء بالشهادة يتعهد كل شاهد -1

   .األدلة إىل احملكمة
أو  68صوص عليها يف املادة إال بالقدر الذي تتيحه التدابري املن لشاهد يف احملاكمة بشهادته شخصيايدىل ا -2

يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وجيوز للمحكمة أيضا أن تسمح باإلدالء بإفادة شفوية أو مسجلة من 
الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض املرئي أو السمعي فضال عن تقدمي املستندات أو احملاضر املكتوبة رهنا مبراعاة 

وجيب أال متس هذه التدابري حقوق املتم أو  واعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتلقهذا النظام األساسي ووفقا ل
   .تتعارض معها

وتكون للمحكمة سلطة طلب تقدمي مجيع  64وفقا للمادة  لألطراف تقدمي أدلة تتصل بالدعوىجيوز  -3
   .األدلة اليت ترى أا ضرورية لتقرير احلقيقة

ومنها القيمة االثباتية لألدلة  أدلة آخذة يف اعتبارها مجلة أمورية للمحكمة أن تفصل يف صلة أو مقبولية أ -4
بالتقييم املنصف لشهادة  وأي إخالل قد يترتب على هذه األدلة فيما يتعلق بإقامة حماكمة عادلة للمتهم أو

  . وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الشهود
لسرية وفقا ملا هو منصوص عليه يف القواعد اإلجرائية وقواعد حتترم احملكمة وتراعى االمتيازات املتعلقة با -5

   .اإلثبات
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   .ولكن جيوز هلا أن حتيط ا علما من الناحية القضائية كمة إثبات وقائع معروفة للجميعألن طلب احمل -6
ملعترف ا ال تقبل األدلة اليت يتم احلصول عليها نتيجة انتهاك هلذا النظام األساسي أو حلقوق اإلنسان ا -7

   :دوليا إذا
   .كان االنتهاك يثري شكا كبريا يف موثوقية األدلة) أ

   .أو إذا كان قبول هذه األدلة ميس نزاهة اإلجراءات ويكون من شأنه أن يلحق ا ضررا بالغا) ب
ال يكون للمحكمة أن تفصل يف تطبيق  اليت جتمعها الدولة عند تقرير مدى صلة أو مقبولية األدلة -8

   .قانون الوطين للدولةال
  األفعال اجلرمية املخلة بإقامة العدل/ 70املادة 

عندما ترتكب  ة املخلة مبهمتها يف إقامة العدليكون للمحكمة اختصاص على األفعال اجلرمية التالي-1
  : عمدا
   .69من املادة  1اإلدالء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عمال بالفقرة ) أ

   .لة يعرف الطرف أا زائفة أو مزورةتقدمي أد) ب
النتقام من أو ا دالئه بشهادته أو التأثري عليهماممارسة تأثري مفسد على شاهد أو تعطيل مثول شاهد أو إ) ج

   .أو تدمري األدلة أو العبث ا أو التأثري على مجعها شاهد إلدالئه بشهادته
تأثري مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته  إعاقة أحد مسؤويل احملكمة أو ترهيبه أو ممارسة) د

   .الرمسية أو القيام ا بصورة غري سليمة أو إلقناعه أن يفعل ذلك
   .االنتقام من أحد مسؤويل احملكمة بسبب الواجبات اليت يقوم ا ذلك املسؤول أو مسؤول آخر )هـ

   .يتصل بواجباته الرمسيةقيام أحد مسؤويل احملكمة بطلب أو قبول رشوة فيما ) و
تكون املبادئ واإلجراءات املنظمة ملمارسة احملكمة اختصاصها على األفعال اجلرمية املشمولة ذه املادة  -2

هي اإلجراءات املنصوص عليها يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وينظم القانون الداخلي للدولة اليت 
   .فري هذا التعاون للمحكمة فيما يتعلق بإجراءاا مبوجب هذه املادةيطلب منها التعاون الدويل، شروط تو

جيوز للمحكمة أن توقع عقوبة بالسجن ملدة ال تتجاوز مخس سنوات أو بغرامة وفقا  يف حالة اإلدانة -3
   .للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، أو العقوبتني معا

نائية اليت تعاقب على األفعال اجلرمية املخلة بسالمة توسع كل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها اجل) أ -4
عملية التحقيق أو العملية القضائية فيها لتشمل األفعال اجلرمية املخلة بإقامة العدل املشار إليها يف هذه املادة اليت 

   .ترتكب يف إقليمها أو اليت يرتكبها أحد رعاياها
سلطاا املختصة ألغراض يل الدولة الطرف احلالة إىل حت بناء على طلب احملكمة مىت رأت ذلك مناسبا) ب

وتتناول تلك السلطات هذه احلاالت بعناية وتكرس هلا املوارد الكافية للتمكني من معاجلتها بصورة  املقاضاة
   .فعالة
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  املعاقبة على سوء السلوك أمام احملكمة/ 71املادة 
مبا يف ذلك تعطيل إجراءاا  يرتكبون سلوكا سيئا أمامها الذينللمحكمة أن تعاقب األشخاص املاثلني  -1

 بتدابري إدارية خالف السجن مثل اإلبعاد املؤقت أو الدائم من غرفة احملكمة أو تعمد رفض االمتثال لتوجيهاا
   .أو بأية تدابري مماثلة أخرى تنص عليها القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أو الغرامة

وص عليها يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات هي اإلجراءات املنظمة للمعاقبة تكون اإلجراءات املنص -2
   .1بالتدابري الواردة يف الفقرة 

  محاية املعلومات املتصلة باألمن الوطين/ 72املادة 
تنطبق هذه املادة يف أي حالة يؤدي فبها الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة لدولة ما إىل املساس  -1

من  3و  2حسب رأيها، ومن هذه احلاالت ما يندرج ضمن نطاق الفترتني  األمن الوطين لتلك الدولةمبصاحل 
 68من املادة  6والفقرة  67من املادة  2و الفقرة  64من املادة  3والفقرة  61من املادة  2و الفقرة 56املادة 

رحلة أخرى من اإلجراءات وبكون وكذلك احلاالت اليت تنشأ يف أي م 93واملادة  87من املادة  6والفقرة 
   .الكشف فيها عن تلك املعلومات حمل نظر

د طلب فيها من شخص تقدمي معلومات أو أدلة ولكن هذا قتنطبق هذه املادة أيضا يف أي حالة يكون  -2
أن الكشف عنها من شأنه أن ميس مصاحل س على أسا أو أحال املسألة إىل دولة الشخص رفض أن يفعل ذلك

لوطين للدولة، وأكدت الدولة املعنية أا ترى أن الكشف سيكون من شأنه املساس مبصاحل أمنها األمن ا
   .الوطين

  54هـ و و من املادة  3ليس يف هذه املادة ما خيل باشتراطات السرية الواجبة التطبيق مبوجب الفقرة  -3
   :73أو بتطبيق املادة 

ل أن جيري الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق ا يف أي إذا علمت دولة ما أنه جيري أو من احملتم -4
مرحلة من مراحل اإلجراءات، وإذا رأت أن من شأن هذا الكشف املساس مبصاحل أمنها الوطين، كان من حق 

   .تلك الدولة التدخل من اجل تسوية املسألة وفقا هلذه املادة
لك الدولة هـا مبصاحل أمنها الوطين اختذت تإذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عن املعلومات املسا -5

بالتعاون مع املدعى العام أو حمامى الدفاع أو الدائرة التمهيدية أو الدائرة االبتدائية  مجيع اخلطوات املعقولة
   :حسب احلالة، من أجل السعي إىل حل املسألة بطرق تعاونية، وميكن أن تشمل هذه اخلطوات ما يلي

   .ضيحهتعديل الطلب أو تو) أ
رغم  و قرار منها مبا إذا كانت األدلةقرار من احملكمة بشأن مدى صلة املعلومات أو األدلة املطلوبة أ) ب

   .صلتها، ميكن أو أمكن فعال احلصول عليها من مصدر أخر غري الدولة املطلوب منها تقدميها
   أو ألدلة من مصدر آخر أو يف شكل آخرإمكانية احلصول على املعلومات أو ا) ج
تقدمي ملخصات  اعدة، مبا يف ذلك، ضمن أمور أخرىاإلبقاء على الشروط اليت ميكن يف ظلها تقدمي املس) د
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أو عند جلسات مغلقة ومل أو عن جانب واحد   وضع حدود ملدى ما ميكن الكشف عنهأو صيغ منقحة، أو 
   .ا القواعد أو اللجوء إىل تدابري أخرى للحماية يسمح ا هدا النظام األساسي وتسمح

وإذا ما رأت الدولة أنه ال توجد وسائل أو  عقولة حلل املسألة بطرق تعاونيةبعد اختاذ مجيع اخلطوات امل -6
ظروف ميكن يف ظلها تقدمي املعلومات أو الوثائق أو الكشف عنها دون املساس مبصاحل أمنها الوطين، تقوم 

أن الوصف ما مل يكن من ش ب احملددة اليت بنت عليها قرارهاالدولة بإبالغ املدعى العام أو احملكمة باألسبا
   .بالضرورة إىل املساس مبصاحل األمن الوطين للدولة احملدد لألسباب أن يؤدي يف حد ذاته

جاز هلا  ية إلثبات أن املتهم مذنب أو برئإذا قررت احملكمة بعد ذلك أن األدلة ذات صلة وضرور -7
   :االضطالع باإلجراءات التالية

أو يف  9حيثما يكون الكشف عن املعلومات أو الوثائق مطلوبا بناء على طلب للتعاون مبقتضى الباب ) أ
 4وتكون الدولة قد استندت إىل أسباب الرفض املشار إليها يف الفقرة  2إطار الظروف الوارد وصفها يف الفقرة 

   .93من املادة 
أن تطلب إجراء مزيد " 2"أ  7شري إليه يف الفقرة الفرعية قبل التوصل إىل أي استنتاج أ جيوز للمحكمة" 1"

وقد يشمل ذلك، حسبما يكون مناسبا، عند جلسات مغلقة أو  رات من أجل النظر يف دفوع الدولةمن املشاو
   .عن جانب واحد 

بينة يف أسباب الرفض امل مة أن الدولة املوجه إليها الطلب باستنادها يف ظروف احلالةإذا استنتجت احملك" 2"
جاز للمحكمة أن حتيل األمر وفقا  لتزاماا مبوجب النظام األساسيال تتصرف وفقا ال 93من املادة  4الفقرة 
   :مبينة بالتحديد األسباب اليت بنت عليها استنتاجها 87من املادة  7للفقرة 

تنتاج وجود ف من اسجيوز للمحكمة أن ختلص يف حماكمة املتهم إىل ما قد يكون مناسبا يف هذه الظرو" 3"
   :أو أو عدم وجود واقعة ما

  : يف كافة الظروف األخرى) ب
   :أو ألمر بالكشف" 1"
اخللوص يف حماكمة املتهم إىل ما قد يكون مناسبا يف هذه الظروف من  بقدر عدم أمرها بالكشف" 2"

  .استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما
  معلومات أو وثائق الطرف الثالث/ 73املادة 

يها أو يف حوزا أو حتت إذا تلقت دولة طرف من احملكمة طلبا بتقدمي وثيقة أو معلومات مودعة لد
وكان فد مت الكشف عن الوثيقة أو املعلومات هلذه الدولة باعتبارها أمرا سريا من جانب دولة أخرى  سيطرا

ى الكشف عن الوثيقة أو در علكان عليها أن تطلب موافقة املص ظمة حكومية دولية أو منظمة دوليةأو من
فإما أن توافق هذه الدولة على الكشف عن املعلومات أو الوثيقة أو تتعهد حبل مسألة الكشف مع  املعلومات

كان على الدولة ة طرفا ورفض املوافقة على الكشف وإذا كان املصدر ليس دول 72احملكمة رهنا بأحكام املادة 
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أا ال تستطيع تقدمي الوثيقة أو املعلومات لوجود التزام سابق من جانبها إزاء املوج إليها الطلب إبالغ احملكمة ب
   .املصدر باحلفاظ على السرية

  متطلبات إصدار القرار/ 74املادة 
وهليئة الرئاسة أن  مراحل احملاكمة وطوال مداوالم حيضر مجيع قضاة الدائرة االبتدائية كل مرحلة من -1

حلضور كل مرحلة من  لى حدة قاضيا أو مناوبا أو أكثر حسبما تسمح الظروفعتعلن، على أساس كل حالة 
مراحل احملاكمة لكي حيل حمل أي عضو من أعضاء الدائرة االبتدائية إذا تعذر على هذه العضو مواصلة 

   .احلضور
الوقائع والظروف وال يتجاوز القرار  تقييمها لألدلة ولكامل اإلجراءاتيستند قرار الدائرة االبتدائية إىل  -2

املبينة يف التهم أو يف أية تعديل للتهم، وال تستند احملكمة يف قرارها إال على األدلة اليت قدمت هلا وجرت 
   .مناقشتها أمامها يف احملاكمة

   .فإن مل يتمكنوا، يصدر القرار بأغلبية القضاة قضاة التوصل إىل قرارهم باإلمجاعحياول ال -3
  ائرة االبتدائية سرية تني ى مداوالت الد -4
يصدر القرار كتابة ويتضمن بيانا كامال ومعلال باحليثيات اليت تقررها الدائرة االبتدائية بناءا على األدلة  -5

ئية وحيثما ال يكون هناك إمجاع يتضمن قرار الدائرة االبتدا لدائرة االبتدائية قرارا واحد اوالنتائج، وتصدر ا
   .ويكون النطق بالقرار أو خبالصة القرار يف جلسة علنية يةأراء األغلبية وأراء األقل

  جرب أضرار اين عليهم/ 75املادة 
مبا يف ذلك رد  حق باين عليهم أو فيما خيصهمتضع احملكمة مبادئ فيما يتعلق جبرب األضرار اليت تل -1

ادرة عند الطلب أو مبب حكمها وعلى هذا األساس جيوز للمحكمة أن حتدد يف. ض ورد االعتباراحلقوق والتعوي
  نطاق و مدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق باين عليهم أو فيما خيصهم منها يف الظروف االستثنائية

   .وأن تبني املبادئ اليت تصرفت على أ ساسها
للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان حتدد فيه أشكاال مالئمة من أشكال جرب أضر اين  -2

حيثما كان مناسبا  ورد االعتبار وللمحكمة أن تأمر ليم، أو فيما خيصهم مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويضع
   .79بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق الصندوق االستئماين املنصوص عليه يف املادة 

ملدان قبل إصدار أمر مبوجب هذه املادة جيوز للمحكمة أن تدعو إىل تقدمي بيانات حالة من الشخص ا -3
أو من اين عليهم أو من سواهم من األشخاص املعنيني أو الدول املعنية أو ممن ينوب عنهم وتضع احملكمة هذه 

   .البيانات يف اعتبارها
جرمية مبقتضى هذا للمحكمة أن تقرر، لدى ممارسة سلطتها مبوجب هذه املادة وبعد إدانة شخص يف  -4

 1لتنفيذ أمر تصدره مبوجب هذه املادة طلب اختاذ تدابري مبوجب الفقرة  ما إذا كان من الالزم النظام األساسي
   .93من املادة 
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تنطبق على هذه  109تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر مبوجب هذه املادة كما لو كانت أحكام املادة  -5
   .املادة
م مبقتضى القانون الوطين أو على أنه ينطوي على مساس حبقوق اين عليه" ليس يف هذه املادة ما يفسر -6

   .الدويل
  إصدار األحكام/ 76املادة 

وتضع يف احلسبان األدلة والدفوع املقدمة  بتدائية يف توقيع احلكم املناسبتنظر الدائرة اال يف حالة اإلدانة -1
   .يف أثناء احملاكمة ذات الصلة باحلكم

جيوز للدائرة االبتدائية مببادرة منها وجيب  متام احملاكمةوقبل إ 65باستثناء احلاالت اليت تنطبق عليها املادة  -2
ة أو دفوع إضافية ذات أن تعقد جلسة أخرى للنظر يف أية أدل ى طلب من املدعى العام أو املتهمعليها بناء عل
   .وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات صلة باحلكم

ويكون هذا االستماع  75حظات كملم يف إطار املادة جيري االستماع إىل أية مال 2حيثما تنطبق الفقرة  -3
   .وكذلك عند الضرورة، خالل أية جلسة إضافية 2خالل اجللسة األخرى املشار إليها يف الفقرة 

  يصدر احلكم علنا ويف حضور املتهم ما أمكن ذلك -.4
  العقوبات/ 7الباب 

  العقوبات الواجبة التطبيق/ 77املادة 
 5يكون للمحكمة أن توقع على الشخص املدان بارتكاب جرمية يف إطار املادة  110 رهنا بأحكام املادة -1

   :من هذا النظام األساسي إحدى العقوبات التالية
   .سنة 30السجن لعدد حمدد من السنوات لفترة أقصاها ) أ

ة للشخص السجن املؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مربرة باخلطورة البالغة للجرمية وبالظروف اخلاص) ب
   .املدان 

   :باإلضافة إىل السجن للمحكمة أن تأمر مبا يلي -2
   .فرض غرامة مبوجب املعايري املنصوص عليها يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) أ

مصادرة العائدات واملمتلكات واألصول املتأتية بصورة مباشرة أو غري مباشرة من تلك اجلرمية دون ) ب
   .راف الثالثة احلسنة النيةاملساس حبقوق األط

  تقرير العقوبة/ 78املادة 
تراعى احملكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة اجلرمية والظروف اخلاصة للشخص املدان وذلك  -1

   .وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
حتجاز وفقا اال يكون قد قضى سابقا يف مة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت أن وجدختصم احملك -2

وحملكمة أن ختصم أي وقت آخر مضى يف االحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء  ألمر صادر من احملكمة
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   .اجلرمية
مشتركا تصدر احملكمة حكما يف كل جرمية، وحكما  يدان شخص بأكثر من جرمية واحدة عندما  -3

حكم على حدة وال تتجاوز السجن لفترة  وال تقل هذه املدة عن مدة أقصى كل حيدد مدة السجن اإلمجالية
   .77ب من املادة 1سنة أو عقوبة السجن املؤبد وفقا للفقرة  35

  الصندوق االستئماين/ 79املادة 
ينشا صندوق استئماين بقرار من مجعية الدول األطراف لصاحل اين عليهم يف اجلرائم اليت تدخل يف  -1

   .يماختصاص احملكمة، ولصاحل أسر اين عل
للمحكمة أن تأمر بتحويل املال و غريه من املمتلكات احملصلة يف صورة غرامات و كذلك املال  -2

   .واملمتلكات املصادرة، إىل الصندوق االستئماين
   .يدار الصندوق االستئماين وفقا ملعايري حتددها مجعية الدول األطراف -3

  القوانني الوطنيةعدم املساس بالتطبيق الوطين للعقوبات و/ 80املادة 
ليس يف هذا الباب من النظام األساسي ما مينع الدول من توقيع العقوبات املنصوص عليها يف قوانينها 

   .الوطنية أو حيول دون تطبيق قوانني الدول اليت ال تنص على العقوبات احملددة يف هذا الباب
  االستئناف وإعادة النظر/ 8الباب 

  81املادة 
   ئة أو اإلدانة أو حكم العقوبةاستئناف قرار الترب

   :وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على النحو التايل 74جيوز استئناف قرار صادر مبوجب املادة  -1
  : للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استنادا إىل أي من األسباب التالية) أ
  الغلط اإلجرائي " 1"
  الغلط يف الوقائع " 2"
   لقانونالغلط يف ا" 3"

أن يتقدم باستئناف استنادا إىل أي من  املدعى العام نيابة عن ذلك الشخصللشخص املدان أو ) ب
  : األسباب التالية

  الغلط يف اإلجرائي " 1"
  الغلط يف الوقائع " 2"
   الغلط يف القانون" 3"
   .أي سبب آخر ميس نزاهة أو موثوقية اإلجراءات أو القرار" 4"
أو الشخص املدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد للمدعي العام ) أ-2

   .اإلثبات، بسبب عدم التناسب بني اجلرمية و العقوبة
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إذا رأت احملكمة أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن هناك من األسباب ما يسوغ نقض اإلدانة كليا أو ) ب
أ أو ب من املادة  1شخص املدان إىل تقدمي األسباب مبوجب الفقرة جزئيا جاز هلا أن تدعو املدعي العام وال

   83، وجاز هلا أن تصدر قرارا بشأن اإلدانة وفقا للمادة 81
أن هناك من األسباب ما  أثناء نظر استئناف ضد إدانة فقط يسري اإلجراء نفسه عندما ترى احملكمة) ج

   .يسوغ ختفيض العقوبة مبوجب الفقرة أ
ما مل تأمر الدائرة االبتدائية بغري  لتحفظ إىل حني البت يف االستئنافلشخص املدان حتت ايظل ا) أ -3
   .ذلك

غري  اوز مدة احلكم بالسجن الصادر ضدهيفرج عن الشخص املدان إذا كانت مدة التحفظ عليه تتج) ب
للشروط الواردة يف أنه إذا تقدم املدعى العام باستئناف من جانبه، جاز أن خيضع اإلفراج عن ذلك الشخص 

   :الفقرة الفرعية ج أدناه
   :رهنا مبا يلي ج عن املتهم فورا يف حالة تربئتهيفر) ج
الشخص إىل حني البت يف أن تقرر استمرار احتجاز  ية بناء على طلب من املدعى العامللدائرة االبتدائ -1

ود احتمال كبري لفرار الشخص ومدى ومنها وج االستثنائية ومبراعاة مجلة أمور وذلك يف الظروف االستئناف
   .خطورة اجلرمية املنسوب إليه ارتكاا ومدى احتمال جناح االستئناف

جيوز وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات استئناف قرار تصدره الدائرة االبتدائية مبوجب الفقرة  -2
   .أ. الفرعية ج

املسموح فيها باالستئناف وطيلة إجراءات االستئناف  يعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خالل الفقرة -3
   .أ و ب 3رهنا بأحكام الفقرة 

  استئناف القرارات األخرى/ 82املادة 
   :ألي من الطرفني القيام وفقا للتواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات باستئناف أي من القرارات التالية -1
   .قرار يتعلق باالختصاص أو املقبولية) أ

   .مينح أو يرفض اإلفراج عن الشخص حمل التحقيق أو املقاضاة قرار) ب
   56من املاد ة  3قرار الدائرة التمهيدية التصرف مببادرة منها مبوجب الفقرة ) ج
أي قرار ينطوي على مسألة من شأا أن تؤثر تأثريا كبريا على عدالة وسرعة اإلجراءات أو على نتيجة ( د

تدائية أن اختاذ دائرة االستئناف قرارا فوريا بشأنه ميكن أن يؤدي إىل حتقيق تقدم احملاكمة، وترى الدائرة االب
   .كبري يف سري اإلجراءات

جيوز للدولة املعنية أو املدعى العام بإذن من الدائرة التمهيدية استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية  -2
  . اف على أساس مستعجلوينظر يف هذا االستئن 57د من املادة  3مبوجب الفقرة 

ى طلب بناء عل ما مل تأمر بذلك دائرة االستئناف االستئناف يف حد ذاته إثر إيقايفال يترتب على  -3



 تطور القضاء الدولي الجنائي                                ـق                                                                      الملحـــ

 189

   .وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بالوقف
أمر جيوز للممثل القانوين للمجين عليهم أو الشخص املدان أو املالك احلسن النية الذي تضار ممتلكاته ب -4

على النحو  ا لألمر بغرض احلصول على تعويضات على تعويضاتأن يقدم استئناف 73صادر مبوجب املادة 
   .املنصوص عليه يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

  إجراءات االستئناف/ 83املادة 
ف مجيع سلطات ويف هذه املادة تكون لدائرة االستئنا 81ألغراض اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة  -1

   .الدائرة االبتدائية
إذا تبني لدائرة االستئناف أن اإلجراءات املستأنفة كانت جمحفة على حنو ميس موثوقية القرار أو حكم  -2

العقوبة أو أن القرار أو احلكم املستأنف كان من الناحية اجلوهرية مشوبا بغلط يف الوقائع أو يف القانون أو 
   :بغلط إجرائي جاز هلا

   :أو أن تلغي أو تعدل القرار أو احلكم) أ
   .أن تأمر بإجراء حماكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية خمتلفة)ب

وهلذه األغراض جيوز لدائرة االستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إىل الدائرة االبتدائية األصلية لكي 
أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل يف املسألة، وإذا تفصل يف املسألة وتبلغ دائرة االستئناف بالنتيجة، وجيوز هلا 

كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص املدان أو من املدعى العام أو من املدعى العام 
   .بالنيابة عنه، فال ميكن تعديله على حنو يضر مبصلحته

وبة احملكوم ا غري مناسبة مع اجلرمية إذا تبني لدائرة االستئناف أثناء نظر استئناف حكم عقوبة أن العق -3
   .7جاز هلا أن تعدل هذا احلكم وفقا للباب 

يصدر حكم دائرة االستئناف بأغلبية أراء القضاة ويكون النطق به يف جلسة علنية، وجيب أن يبني  -4
آراء  الستئنافجيب أن يتضمن حكم دائرة ا دما ال يوجد إمجاعاحلكم األسباب اليت يستند إليهـا، وعن

   .ولكن جيوز ألي قاض من القضاة أن يصدر رأيا منفصال أو خمالفا بشأن املسائل القانونيةاألغلبية واألقلية 
   .جيوز لدائرة االستئناف أن تصدر حكمها يف غياب الشخص املربأ أو املدان  -5

  إعادة النظر يف اإلدانة أو العقوبة/ 84املادة 
يكون  أو أي شخص من األحياء وفاته للزوج أو األوالد أو الوالدينجيوز للشخص املدان وجيوز بعد  -1

أن يقدم طلبا إىل  لقى بذلك تعليمات خطية صرحية منه أو املدعى العام نيابة عن الشخصوقت وفاة املتهم قد ت
   :دائرة االستئناف إلعادة النظر يف احلكم النهائي باإلدانة أو بالعقوبة استنادا إىل األسباب التالية

   :أنه قد اكتشف أدلة جديدة - 1)أ
 الطرف املقدم وأن عدم إتاحة هذه األدلة ال يعزى كليا أو جزئيا إىل مل تكن متاحة وقت احملاكمة 2-
  .للطلب
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تكون على قدر كاف من األمهية حبيث أا لو كانت قد أثبتت عند احملاكمة لكان من املرجح أن تسفر  -3
   عن حكم خمالف

وضعت يف االعتبار وقت احملاكمة واعتمدت عليها اإلدانة كانت  حديثا أن أدلة حامسة أنه كد تبني) ب
   .مزيفة أو ملفقة أو مزورة

تهم قد أنه قد تدين أن واحد ا أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا يف تقرير اإلدانة أو يف اعتماد ال)  ج
م إخالال جسيما على حنو يتسم بدرجة من سلوكا سيئا جسيما أو أخلوا بواجبا ارتكبوا يف تلك الدعوى

   .46اخلطورة تكفي لتربير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة مبوجب املادة 
وإذا كررت أن الطلب جدير باالعتبار جاز هلا  ناف الطلب إذا رأت أنه بغري أساسترفض دائرة االستئ -2

   :حسبما يكون مناسبا
   أو ية إىل االنعقاد من جديدية األصلأن تدعو الدائرة االبتدائ) أ

   أو أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة )ب
   :أن تني ي على اختصاصها بشأن املسألة) ج

إىل قرار  وقواعد اإلثباتبعد مساع األطراف على النحو املنصوص عليه يف القواعد اإلجرائية  دف التوصل
   .بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر يف احلكم

  تعويض الشخص املقبوض عليه أو املدان /85املادة 
يكون ألي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو االحتجاز بشكل غري مشروع حق واجب النفاذ يف  -1

   .احلصول على تعويض
بارتكاب جرم جنائي و عندما تكون إدانته قد نقضت فيما بعد على  عندما يدان شخص بقرار ائي -2

حيصل الشخص الذي  أو مكتشفة حديثا حدوث قصور قضائيقعة جديدة أساس أنه تبني بصورة قاطعة من وا
ما مل يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة اهولة يف  وقعت عليه العقوبة نتيجة اإلدانة على تعويض وفقا للقانون

   .الوقت املناسب يعزى كليا أو جزئيا إليه هو نفسه
قضائي جسيم  ة حقائق قطعية تبني حدوث قصوريف الظروف االستثنائية، اليت تكتشف فيها احملكم -3

حبسب تقديرها أن تقرر تعويضا يتفق واملعايري املنصوص عليها يف القواعد اإلجرائية  وواضح، جيوز للمحكمة
وقواعد اإلثبات، وذلك للشخص الذي يفرج عنه من االحتجاز بعد صدور قرار ائي بالرباءة أو إا 

   .اإلجراءات لسبب املذكور
  التعاون الدويل واملساعدة القضائية/ 9اب الب

  االلتزام العام بالتعاون/ 86املادة 
يف إطار  اونا تاما مع احملكمة فيما جتريهتع تتعاون الدول األطراف وفقا ألحكام هذا النظام األساسي

   .اختصاص احملكمة من حتقيقات يف اجلرائم و املقاضاة عليها
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  طلبات التعاون/ 87املادة 
  عامةأحكام 

تكون للمحكمة سلطة تقدير طلبات تعاون إىل الدول األطراف، وحتال الطلبات عن طريق القناة )  أ -1
الدبلوماسية أو أية قناة أخرى مناسبة حتددها كل دولة طرف عند التصديق أو القبول أو املوافقة أو 

قنوات وفقا للقواعد اإلجرائية ويكون على كل دولة طرف أن جتري أية تغيريات الحقة يف حتديد ال.االنضمام
   .وقواعد اإلثبات

جيوز حسبما يكون مناسبا ودون اإلخالل بأحكام الفقرة الفرعية أ، إحالة الطلبات أيضا عن طريق )  ب
   .املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية أو أي منظمة إقليمية مناسبة

اللغات الرمسية للدولة املوجه إليها الطلب إما بإحدى  لتعاون وأية مستندات مؤيدة للطلبتقدم طلبات ا -2
وفقا ملا ختتاره تلك الدولة عند  وإما بإحدى لغيت العمل باحملكمة أو مصحوبة بترمجة إىل إحدى هذه اللغات
وجترى التغيريات الالحقة هلذا االختيار وفقا للقواعد اإلجرائية .التصديق أو التبول أو املوافقة أو االنضمام

   .توقواعد اإلثبا
حتافظ الدولة املوجه إليها الطلب على سرية أي طلب للتعاون وسرية أي مستندات مؤيدة للطلب إال  -3

   .بقدر ما يكون كشفها ضروريا لتنفيذ الطلب
جيوز للمحكمة أن تتخذ التدابري الالزمة مبا يف  9فيما يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم مبوجب الباب  -4

ية املعلومات لكفالة أمان اين عليهم والشهود احملتملني وأسرهم وسالمتهم البدنية ذلك التدابري املتصلة حبما
على حنو حيمى  9والنفسية، وللمحكمة أن تطلب أن يكون تقدمي وتداول أية معلومات تتاح مبقتضى الباب 

   .أمان اين عليهم والشهود احملتملني وأسرهم وصحتهم البدنية والنفسية
تدعو أي دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي إىل تقدمي املساعدة املنصوص عليها يف للمحكمة أن  -5

   .هذا البابا على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر
ن عن التعاو رتيبا خاصا أو اتفاقا مع احملكمةعقدت ت ة غري طرف يف هذا النظام األساسييف حالة امتناع دول

خبصوص الطلبات املقدمة مبقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل، جيوز للمحكمة أن ختطر بذلك مجعية الدول 
   .احملكمة  جملس األمن قد أحال املسألة إىل األطراف أو جملس األمن إذا كان

أن للمحكمة أن تطلب إىل أي منظمة حكومية دولية تقدمي معلومات أو مستندات، وللمحكمة أيضا  -6
   .تطلب أشكاال أخرى من أشكال التعاون واملساعدة يتفق عليها مع املنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو واليتها

يف حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من احملكمة مبا يتناىف وأحكام هذا النظام األساسي  -7
جيوز للمحكمة أن تتخذ قرارا ذا املعىن  وحيول دون ممارسة احملكمة وظائفها وسلطاا مبوجب هذا النظام،

وأن حتيل املسألة إىل مجعية الدول األطراف أو إىل جملس األمن إذا كلن جملس األمن قد أحال املسألة إىل 
  . احملكمة
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  إتاحة اإلجراءات مبوجب القوانني الوطنية/ 88املادة 
الوطنية لتحقيق مجيع أشكال التعاون تكفل الدول األطراف إتاحة اإلجراءات الالزمة مبوجب قوانينها 

   .املنصوص عليها يف هذا الباب
  تقدمي األشخاص إىل احملكمة/ 89املادة 

للقبض على شخص  91مشفوعا باملواد املؤيدة للطلب املبينة يف املادة  جيوز للمحكمة أن تقدم طلبا -1
أن تطلب أن تعاون تلك الدولة يف وعليها  كون ذلك الشخص موجودا يف إقليمهاوتقدميه إىل أي دولة قد ي

القبض على ذلك الشخص وتقدميه وعلى الدول األطراف أن متتثل لطلبات إلقاء القبض والتقدمي وفقا ألحكام 
   .هذا الباب ولإلجراءات املنصوص عليها يف قوانينها الوطنية

جواز احملاكمة عن ذات إذا رفع الشخص املطلوب تقدميه طعنا أمام حمكمة وطنية على أساس مبدأ عدم  -2
تتشاور الدولة املوجه إليها الطلب على الفور مع احملكمة  20اجلرم مرتني على النحو املنصوص عليه يف املادة 
وإذا قبلت الدعوى، تقوم الدولة املوجه إليها الطلب بتنفيذ . لتقرر ما إذا كان هناك قرار ذو صلة باملقبولية

جيوز للدولة املوجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب تقدمي الشخص إىل  معلقا و إذا كان قرار املقبولية. الطلب
   .أن تتخذ احملكمة قرارا بشأن املقبولية

تأذن الدولة الطرف وفقا لقانون اإلجراءات الوطين لديها بأن ينقل عرب إقليمها أي شخص يراد ) أ -3
ؤدي فيها عبور الشخص تلك الدولة إىل إعاقة أو باستثناء احلاالت اليت ي تقدميه من دولة أخرى إىل احملكمة

   :تأخري تقدميه
   :ويتضمن طلب العبور ما يلي 87تقدم احملكمة طلب العبور وفقا للمادة ) ب

   :بيان بأوصاف الشخص املراد نقله 1
   :بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوين 2
   :أمر القبض والتقدمي 3
   .التحفظ خالل فترة العبور يبقى الشخص املنقول حتت) ج
   .ال يلزم احلصول على إذن يف حالة نقل الشخص جوا ومل يكن من املقرر اهلبوط يف إقليم دولة العبور) د

إذا حدث هبوط غري مقرر أصال يف إقليم دولة العبور، جاز لتلك الدولة أن تطلب من احملكمة تقدمي ) هـ
وتقوم دولة العبور باحتجاز الشخص اجلاري نقله إىل حني  ية با ملا تنص عليه الفقرة الفرعطلب عبور وفق

شريطة إال جيري ألغراض هذه الفقرة الفرعية متديد فترة االحتجاز ألكثر من : تلقي طلب العبور تنفيذ العبور
  . ساعة من وقت اهلبوط غري املقرر ما مل يرد الطلب يف غضون تلك الفترة 96

 الدولة املوجه إليها الطلب ضد الشخص املطلوب أو كان هذا الشخص ذا كان مثة إجراءات جارية يف -4
كان على الدولة املوجه إليها  اليت تطلب احملكمة تقدميه بسببهاينفذ حكما يف تلك الدولة عن جرمية غري اجلرمية 

   .الطلب أن تتشاور مع احملكمة بعد اختاذ قرارها باملوافقة على الطلب
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  تعدد الطلبات/ 90املادة 
وتلقيها أيضا طلبا من أية   89يف حالة تلقى دولة طرف طلبا من احملكمة بتقدمي شخص مبوجب املادة  -1

كمة من دولة أخرى بتسليم الشخص نفسه بسبب السلوك ذاته الذي يشكل أساس اجلرمية اليت تطلب احمل
   .لطالبة ذه الواقعةيكون على الدولة الطرف أن ختطر احملكمة والدولة ا أجلها تقدمي الشخص املعين

إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفا، كان على الدولة املوجه إليها الطلب أن تعطي األولية للطلب املقدم  -2
   :من احملكمة وذلك

  مقبولية الدعوى اليت يطلب بشأا تقدمي الشخص 19، 18عمال باملادتني  ة قد قررتإذا كانت احملكم) أ
أعمال التحقيق أو املقاضاة اليت قامت ا الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب التسليم  وروعيت يف ذلك القرار

   أو: املقدم منها
   إذا كانت احملكمة فد اختذت القرار املبني يف الفقرة الفرعية أ) ب

   .1استنادا إىل اإلخطار املقدم من الدولة املوجه إليها الطلب مبوجب الفقرة 
وريثما يصدر قرار احملكمة املنصوص . أ 2ار على النحو املنصوص عليه يف الفقرة يف حالة عدم صدور قر -3

أن تتناول طلب التسليم املقدم من  ملوجه إليها الطلب، حبسب تقديرهاجيوز للدولة ا. ب 2صليه يف الفقرة 
احملكمة يف هذا  ويصدر قرار. الدولة الطالبة، على أال تسلم الشخص قبل اختاذ احملكمة قرارا بعدم املقبولية

   .الشأن على أساس مستعجل
كان على الدولة املوجه إليها الطلب  ة غري طرف يف هذا النظام األساسيإذا كانت الدولة الطالبة دول -4

أن تعطي األولوية لطلب التقدمي املوجه من احملكمة إذا كانت احملكمة قد قررت مقبولية الدعوى ومل تكن هذه 
   .دويل بتسليم الشخص إىل الدولة الطالبة الدولة مقيدة بالتزام

جيوز للدولة املوجه إليها . بشأن مقبولية الدعوى 4يف حالة عدم صدور قرار من احملكمة مبوجب الفقرة  -5
   .حبسب تقديرها، أن تتناول طلب التسليم املوجه إليها من الدولة الطالبة. الطلب

ثناء أن يكون على الدولة املوجه إليها الطلب التزام دويل قائم باست 4يف احلاالت اليت تنطبق فيها الفقرة  -6
يكون على الدولة املوجه إليها الطلب  غري الطرف يف هذا النظام األساسيبتسليم الشخص إىل الدولة الطالبة 

ا وعلى الدولة املوجه إليه. أن تقرر ما إذا كانت ستقدم الشخص إىل احملكمة أم ستسلمه إىل الدولة الطالبة
   :مبا يف ذلك دون حصر ذ قرارها مجيع العوامل ذات الصلةالطلب أن تضع يف االعتبار عند اختا

   .تاريخ كل طلب) أ
وجنسية  نت اجلرمية قد ارتكبت يف إقليمهاما إذا كا ءعند االقتضا مصاحل الدولة الطالبة مبا يف ذلك) ب

   :اين عليه وجنسية الشخص املطلوب
   .تقدمي الحقا بني احملكمة والدولة الطالبةإمكانية إجراء ال) ج
وتلقيها كذلك طلبا من أي دولة بتسليم  طرف طلبا من احملكمة بتقدمي شخص يف حالة تلقي دولة -7
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   :الشخص نفسه بسبب سلوك غري السلوك الذي يشكل اجلرمية اليت من أجلها تطلب احملكمة تقدمي الشخص
طلب أن تعطي األولوية للطلب املقدم من احملكمة إذا مل تكن مقيدة يكون على الدولة املوجه إليها ال) أ 

   :بالتزام دويل قائم بتسليم الشخص إىل الدولة الطالبة
بتسليم الشخص إىل يكون على الدولة املوجه إليها الطلب أن تقرر، إذا كان عليها التزام دويل قائم ) ب

وعلى الدولة املوجه إليها  كمة أم تسلمه إىل الدولة الطالبةما إذا كانت ستقدم الشخص إىل احمل الدولة الطالبة
العوامل املنصوص عليها  ذات الصلة مبا يف ذلك دون حصر مجيع العوامل لطلب أن تراعي، عند اختاذ قرارهاا

   .، على أن تويل اعتبارا خاصا إىل الطبيعة واخلطورة النسبيتني للسلوك املعين6يف الفقرة 
عمال بإخطار مبوجب هذه املادة عدم مقبولية الدعوى، ويتقرر فيما بعد رفض  كمةحيثما ترى احمل -8

   .تسليم الشخص إىل الدولة الطالبة، يكون على الدولة املوجه إليها الطلب أن ختطر احملكمة ذا القرار
  مضمون طلب القبض والتقدمي/ 91املادة 

ة من شأا حلاالت العاجلة تقدمي الطلب بأية واسطيقدم طلب إلقاء القبض والتقدمي كتابة، وجيوز يف ا -1
   .87شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة املنصوص عليها يف الفقرة أ من املادة  أن توصل وثيقة مكتوبة

يكون قد صدر أمر بالقبض عليه من الدائرة  لب بإلقاء القبض على شخص وتقدميهيف حالة أي ط -2
   :ب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد مبا يليجي 58التمهيدية مبقتضى املادة 

ومعلومات عن املكان الذي حيتمل  معلومات تصف الشخص املطلوب وتكون كافية لتحديد هويته) أ
   :وجود الشخص فيه

   :نسخة من أمر القبض) ب
إليها الطلب املستندات أو البيانات أو املعلومات الالزمة للوفاء مبتطلبات عملية التقدمي يف الدولة املوجه ) ج

فيما عدا أنه ال جيوز أن تكون تلك املتطلبات أثقل وطأة من املتطلبات الواجبة التطبيق على طلبات التسليم اليت 
الطلب ودول أخرى وينبغي ما أمكن أن  تقدم عمال باملعاهدات أو الترتيبات املعقودة بني الدولة املوجه إليها

   .زة للمحكمةمع مراعاة الطبيعة املتمي تكون أقل وطأة
جيب أن يتضمن  أي طلب بالقبض على شخص وبتقدميه ويكون هذا الشخص قد قضى بإدانته يف حالة -3

   :الطلب أو أن يؤيد مبا يلي
   .نسخة من أي أمر بالقبض على ذلك الشخص) أ

   :نسخة من حكم اإلدانة) ب
   :اإلدانة معلومات تثبت أن الشخص املطلوب هو نفس الشخص املشار إليه يف حكم) ج
نسخة من احلكم الصادر بالعقوبة وكذلك يف  حكم بالعقوبة على الشخص املطلوب يف حالة صدور) د

   .حالة صدور حكم بالسجن، بيان يوضح املدة اليت أن قضت فعال واملدة الباقية 
حمددة سواء بصورة عامة أو خبصوص مسألة تتشاور الدولة الطرف مع احملكمة يناء على طلب احملكمة  -4
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ويكون على . ج 2فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي ا قانوا الوطين وتكون واجبة التطبيق يف إطار الفقرة 
   .املتطلبات احملددة يف قانوا الوطين لمحكمة خص هذه املشاوراتالدولة الطرف أن توضح ل

  القبض االحتياطي/ 92املادة 
ريثما يتم  لقبض احتياطيا على الشخص املطلوبب إلقاء اأن تطل جيوز للمحكمة يف احلاالت العاجلة -1

   .91إبالغ طلب التقدمي واملستندات املؤيدة للطلب على النحو احملدد يف املادة 
   :ويتضمن ما يلي طة قادرة على توصيل وثيقة مكتوبةحيال طلب القبض االحتياطي بأية واس -2
ومعلومات بشأن املكان الذي حيتمل  د هويتهملطلوب وتكون كافية لتحديمعلومات تصف الشخص ا) أ

   :وجود الشخص قيه
بيان موجز باجلرائم اليت يطلب من أجلها القبض على الشخص وبالوقائع املدعى أا تشكل تلك ) ب

   .إن أمكن مبا يف ذلك زمان اجلرمية ومكاااجلرائم، 
   .بيان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص املطلوب) ج
   .ن بأن طلب تقدمي الشخص املطلوب سوف يصل يف وقت الحقبيا) د
جيوز اإلفراج عن الشخص املقبوض عليه احتياطيا إذا كان من الدولة املوجه إليها الطلب مل تتلق طلب  -3

يف غضون املهلة الزمنية احملددة يف القواعد  91التقدمي واملستندات املؤيدة للطلب على النحو احملدد يف املادة 
غري أنه جيوز للشخص أن يوافق على تقدميه قبل أن قضاء هذه املدة إذا كان قانون . جرائية وقواعد اإلثباتاإل

تشرع الدولة املوجه إليها الطلب يف تقدمي الشخص  ويف هذه احلالة. الطلب يسمح بذلكالدولة املوجه إليها 
   .إىل احملكمة يف أقرب وقت ممكن

دون القبض عليه يف وقت تال وتقدميه إذا ورد  3ملطلوب، عمال بالفقرة ال حيول اإلفراج عن الشخص ا -4
   .يف تاريخ الحق طلب التقدمي واملستندات املؤيدة للطلب

  أشكال أخرى للتعاون/ 93املادة 
للطلبات املوجهة من  مبوجب إجراءات قوانينها الوطنية وفقا ألحكام هذا الباب متتثل الدول األطراف -1

   : املساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو املقاضاةاحملكمة لتقدمي
   .حتديد هوية ومكان وجود األشخاص أو موقع األشياء) أ

مبا فيها الشهادة بعد تأدية اليمني، وتقدمي األدلة مبا فيها آراء وتقارير اخلرباء الالزمة  لةمجع األد) ب
   .للمحكمة
   .استجواب الشخص حمل التحقيق أو املقاضاة) ج
   .إبالغ املستندات، مبا يف ذلك املستندات القضائية) د

   .تيسري مثول األشخاص طواعية كشهود أو كخرباء أمام احملكمة) هـ
   .3النقل املؤقت لألشخاص على النحو املنصوص عليه يف الفقرة ) و
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   .مبا يف ذلك إخراج اجلثث وفحص مواقع القبور فحص األماكن أو املواقع) ز
   .مر التفتيش واحلجزتنفيذ أوا) ح
   .مبا يف ذلك السجالت واملستندات الرمسية توفري السجالت واملستندات) ط
   .محاية اين عليهم والشهود واحملافظة على األدلة) ي
حتديد وتعقب وجتميد أو حجز العائدات واملمتلكات واألدوات املتعلقـة باجلرائم بغرض مصادرا يف ) ك

   .قوق األطراف الثالثة احلسنة النيةالنهاية، دون املساس حب
أي نوع أخر من املساعدة ال حيظره قانون الدولة املوجه إليها الطلب، بغرض تيسري أعمال التحقيق ) ل

   .واملقاضاة املتعلقة باجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة
كم بأنه لن خيضع للمقاضاة تكون للمحكمة سلطة تقدمي ضمانات للشاهد أو اخلبري الذي ميثل أمام احمل -2

أو لالحتجاز أو ألي قيد سلى حريته الشخصية من جانب احملكمة فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع سابق ملغادرته 
   الدولة املوجه إليها الطلب

حمظورا يف  1حيثما يكون تنفيذ أي تدبري خاص باملساعدة منصوص عليه يف طلب مقدم مبوجب الفقرة  -3
ه إليها الطلب استنادا إىل مبدأ قانوين أساسي قائم ينطبق بصورة عامة، تتشاور الدولة املوجه إليها الدولة املوج

وينبغي إبالء االعتبار يف هذه املشاورات إىل ما إذا . الطلب على الفور مع احملكمة للعمل على حل هذه املسألة
ر حل املسألة بعد املشاورات، كان على وإذا تعذ. كان ميكن تقدمي املساعدة بطريقة أخرى أو رهنا بشروط

كليا أو جزئيا  مساعدةال جيوز للدولة الطرف أن ترفض طلب  -4 احملكمة، أن تعدل الطلب حسب االقتضاء
   72إال إذا كان الطلب يتعلق بتقدمي أية وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطين وذلك وفقا للمادة 

فيما إذا كان من  قبل رفض الطلب ل أن تنظر 1املساعدة مبوجب الفقرة  على الدولة املوجه إليها طلب -5
املمكن تقدمي املساعدة وفق شروط حمددة أو تقدميها يف تاريخ الحق أو بأسلوب بديل على أن تلتزم احملكمة أو 

   .يلتزم املدعى العام ذه الشروط إذا قبلت حمكمة املدعى العام تقدمي املساعدة وفقا هلا
ى الدولة الطرف اليت ترفض طلب مساعدة موجها إليها أن ختطر احملكمة أو املدعى العام على الفور عل -6

   .بأسباب رفضها
جيوز للمحكمة أن تطلب النقل املؤقت لشخص متحفظ عليه ألغراض حتديد اهلوية أو لإلدالء )  أ  -7

   لشرطان التاليانوجيوز نقل الشخص إذا ستويف ا. أخرى"بشهادة أو للحصول على مساعدة 
   .أن يوافق الشخص على النقل مبحض إرادته وإدراكه -1
أن توافق الدولة املوجه إليها الطلب على نقل الشخص، رهنا مبراعاة الشروط اليت قد تتفق عليها تلك  -2

   .الدولة واحملكمة
تقوم احملكمة  ثقلحتقيق األغراض املتوخاة من الوعند . يظل الشخص الذي جيري نقله متحفظا عليه)  ب

   .بإعادة الشخص دون تأخري إىل الدولة املوجه إليها الطلب
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تكفل احملكمة سرية املستندات واملعلومات باستثناء ما يلزم منها للتحقيقات واإلجراءات املبينة يف ) أ -8
   .الطلب
معلومات ما على  ت أومستندا الطلب أن حتيل إىل املدعي العام عند الضرورة للدولة املوجه إليها)  ب

ال جيوز للمدعي العام عندئذ استخدام هذه املستندات أو املعلومات إال لغرض استقاء أدلة  أساس السريةو
  . جديدة
على  أو بناء على طلب من املدعى العاممن تلقاء ذاا  ه إليها الطلب أن توافق فيما بعدللدولة املوج)  ج

ووفقا  6و  5وجيوز عندئذ باستخدامها كأدلة عمال بأحكام البابني الكشف عن هذه املستندات أو املعلومات، 
   .للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

ومن دولة أخرى عمال بالتزام من احملكمة  إذا تلقت دولة طرف طلبني غري طلب التقدمي و التسليم -1)أ -9
 األمرإذا اقتضى  بية كال الطلبني بالقياملدولة الطرف بالتشاور مع احملكمة والدولة األخرى إىل تلتسعى ا دويل
   .أو بتعليق شروط على أي منهما أحد الطلبني لبتأجي
   .90يف حالة عدم حصول ذلك، يسوى األمر فيما يتعلق بالطلبني وفقا للمبادئ احملددة يف املادة  -2

عون لرقابة دولة مع ذلك حيثما يتعلق الطلب املقدم من احملكمة مبعلومات ممتلكات أو أشخاص خيض) ب
تقوم الدولة املوجه إليها الطلب بإبالغ احملكمة يذلك وتوجه احملكمة أو منظمة دولية مبوجب اتفاق دويل ثالثة 

   .طلبها إىل الدولة الثالثة أو إىل املنظمة الدولية
كانت  أن تتعاون مع أية دولة طرف وتقدم هلا املساعدة إذا جيوز للمحكمة،إذا طلب إليها ذلك ) أ -10

تلك الدولة جترى حتقيقا أو حماكمة فيما يتعلق بأسلوب يشكل جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة أو يشكل 
   .جرمية خطرية مبوجب القانون الوطين للدولة الطالبة

   :ومنها ما يلي قدمة يف إطار الفقرة أ مجلة أمورتشمل املساعدة امل -1)ب
أنواع أخرى من األدلة حتم احلصول عليها يف أداء التحقيق أو إحالة أية بيانات أو مستندات أو أية  -1

   .احملاكمة اللذين أجرما احملكمة
   .استجواب أي شخص احتجز بأمر من احملكمة -2
   :يراعى ما يلي. 1" 1"يف حالة املساعدة املقدمة مبوجب الفقرة الفرعية ب  -3
د مت احلصول عليها مبساعدة إحدى الدولة، فأن إذا كانت الوثائق أو األنواع األخرى من األدلة ق" 1"

   .اإلحالة تتطلب موافقة تلك الدولة
ختضع اإلحالة  من األدلة قد قدمها شاهد أو خبريإذا كانت البيانات أو املستندات أو األنواع األخرى " 2"

   .62ألحكام املادة 
مساعدة تقوم دولة غري طرف يف  جيوز للمحكمة بالشروط املبينة يف هذه الفقرة أن توافق على طلب) ج

   .النظام األساسي بتقدميه مبوجب هذه الفقرة
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  تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية/ 94املادة 
إذا كان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل يف حتقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى  -1

طلب، جاز للدولة املوجه إليها الطلب أن تؤجل تنفيذه لفترة زمنية يتفق ختتلف عن الدعوى اليت يتعلق ا ال
غري أن التأجيل جيب أال يطول ألكثر مها يلزم الستكمال التحقيق ذي الصلة أو املقاضاة . عليها مع احملكمة

ليها الطلب أن ذات الصلة يف الدولة املوجه إليها الطلب، وقبل اختاذ قرار بشأن التأجيل، ينبغي للدول املوجه إ
   .رهنا بشروط معينة ذا كان ميكن تقدمي املساعدة فوراتنظر فيما إ

ختاذ تدابري للمحافظة على مع ذلك أن يلتمس ا مال بالفقرة أ جاز للمدعي العامإذا اختذ قرار بالتأجيل ع -2
   .93ى من املادة  1وفقا للفقرة  األدلة

  عن يف مقبولية الدعوىتأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالط/ 95املادة 
تأجيل تنفيذ طلب يف إطار هذا الباب  53من املادة  2دون املساس بالفقرة  جيوز للدولة املوجه إليها الطلب

وذلك رهنا بقرار من  19أو املادة  18حيث يوجد طعن يف مقبولية الدعوى قيد النظر أمام احملكمة عمال باملادة 
أو املادة  18حتديدا بأن للمدعي العام أن يواصل مجع األدلة عمال باملادة احملكمة ما مل تكن احملكمة فد أمرت 

19.   
  93مضمون طلب األشكال األخرى للمساعدة مبقتضى املادة / 96املادة 

كتابة، وجيوز يف احلاالت العاجلة تقدمي الطلب  92يقدم طلب األشكال للمساعدة املشار إليها يف املادة  -1
شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة املنصوص عليها يف الفقرة  أن توصل وثيقة مكتوبةة من شأا بأية واسط

  . 87أ من املاد ة  1
   :جيب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد حسب االقتضاء، مبا يلي -2
انوين للطلب واألسباب الداعية مبا يف ذلك األساس الق غرض من الطلب واملساعدة املطلوبةبيان موجز بال) أ
  . له

أكرب قدر ممكن من املعلومات املفصلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو مكان يتعني العثور أو ) ب
   .التعرف عليه لكي جبري تقدمي املساعدة املطلوبة

   .بيان موجز بالوقائع األساسية اليت يدوم عليها الطلب) ج
   .أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعني التقيد ا) د

   .ة معلومات قد يتطلبها قانون الدولة املوجه إليها الطلب من أجل تنفيذ الطلبأي) هـ 
   .أية معلومات أخرى ذات صلة لكي جيري تقدمي املساعدة املطلوبة)و 
سواء بصورة عامة أو خبصوص مسألة حمددة  تتشاور الدولة الطرف مع احملكمة بناء على طلب احملكمة -3

ويكون صلى . هـ 2ى ا قانوا الوطين وتكون واجبة التطبيق يف إطار الفقرة فيما يتعلق بأية متطلبات يقض
   .املتطلبات احملددة يف قانوا الوطين الطرف أن توضح للمحكمة خالل هذه املشاورات الدولة
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   .حسب االقتضاء فيما يتعلق بأي طلب مساعدة يقدم إىل احملكمة تنطبق أحكام هذه املادة أيضا -4
  املشاورات/ 97املادة 

عندما تتلقى دولة طرف طلبا مبوجب هذا الباب وحتدد فيما يتصل به مشاكل قد تعوق الطلب أو متنع 
وقد تتمثل هذه املشاكل يف مجلة . دون تأخري من أجل تسوية املسألة ه، تتشاور تلك الدولة مع احملكمةتنفيذ

   :أمور، ما يلي
   :لبعدم كفاية املعلومات الالزمة لتنفيذ الط) أ

وغم بذل قصارى اجلهود، حتديد مكان وجود الشخص  يف حالة طلب بتقدمي الشخص يتعذر )ب
املطلوب، أو يكون التحقيق الذي أجرى قد أكد بوضوح أن الشخص املوجود يف الدولة املتحفظة ليس 

   :الشخص املسمى يف األمر
ليها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم أن تنفيذ الطلب يف شكله احلايل يتطلب أن ختل الدولة املوجه إ) ج

   .من جانبها إزاء دولة أخرى
  التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن احلصانة واملوافقة على التقدمي/ 98املادة 

ال جيوز للمحكمة أن توجه طلب تقدمي أو مساعدة يقتضي من الدولة املوجه إليها الطلب أن تنصرف  -1
وجب القانون الدويل فيما يتعلق حبصانات الدولة أو احلصانة الدبلوماسية لشخص على حنو يتناىف مع التزاماا مب

أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما مل تستطع احملكمة أن حتصل أوال على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل 
   .التنازل عن احلصانة

يها الطلب أن تتصرف على حنو ال ال جيوز للمحكمة أن توجه طلب تقدمي يتطلب من الدولة املوجه إل -2
يتفق مع التزاماا مبوجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة املرسلة كشرط لتقدمي شخص تابع لتلك الدولة 

   .إىل احملكمة ما مل يكن بوسع احملكمة أن حتصل أوال على تعاون الدولة املرسلة إلعطاء موافقتها على التقدمي
  96و  93ت املقدمة مبوجب املادتني تنفيذ الطلبا/ 99املادة 

تنفيذ طلبات املساعدة وفق اإلجراء ذي الصلة مبوجب قانون الدولة املوجه إليها الطلب، وبالطريقة  -1
احملددة يف الطلب ما مل يكن ذلك حمظورا مبوجب القانون املذكور، ويتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبني يف 

  . يف الطلب حبضور عملية التنفيذ أو املساعدة فيهاالطلب، أو السماح لألشخاص احملددين 
املستندات أو األدلة  االستعجال بناء على طلب احملكمة يف حالة الطلبات العاجلة، ترسل على وجه -2

   .املقدمة تلبية هلذه الطلبات
   .ترسل الردود الواردة من الدولة املوجه إليها الطلب بلغتها وشكلها األصليني -3
خالل باملواد األخرى يف هذا الباب وعندما يكون األمر ضروريا للتنفيذ الناجح لطلب ميكن دون اإل -4

تنفيذه دون أية تدابري إلزامية، مبا يف ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخصا أو أخذ أدلة منه على 
كان ذلك ضروريا  أساس طوعي، مع القيام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرف املوجه إليها الطلب إذا
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ذا لتنفيذ الطلب، وإجراء معاينة ملوقع عام أو أي مكان عام آخر دون تعديل، جيوز للمدعى العام تنفيذ ه
   :وذلك على النحو التايل الطلب يف إقليم الدولة مباشرة

ناك وكان ه أدعى ارتكاب اجلرمية يف إقليمها عندما تكون الدولة الطرف املوجه إليها الطلب هي دولة) أ
، جيوز للمدعى العام تنفيذ هذا الطلب مباشرة بعد إجراء كافة 19أو املادة  18قرار بشأن املقبولية مبوجب املادة 

   .املشاورات املمكنة مع الدولة الطرف املوجه إليها الطلب
 تنفيذ مل هذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف جيوز للمدعي العام يف احلاالت األخرى) ب

وعندما تبني الدولة . املوجه إليها الطلب ومراعاة أية شروط معقولة أو شواغل تثريها تلك الدولة الطرف
الطرف املوجه إليها الطلب وجود مشاكل تتعلق بتنفيذ الطلب مبوجب هذه الفقرة الفرعية، تتشاور مع احملكمة 

   .دون تأخري من أجل حل هذه املسألة
املقدمة وفقا هلذه املادة، األحكام اليت تبيح للشخص، الذي  بات املساعدةق أيضا على تنفيذ طلتنطب -5

االحتجاج بالقيود الرامية إىل منع إفشاء معلومات سرية  72تستمع إليه احملكمة أو تستجوبه مبوجب املادة 
   .متصلة بالدفاع الوطين أو األمن الوطين

  التكاليف/ 100 املادة
باستثناء التكاليف التالية  العادية لتنفيذ الطلب يف إقليمهاالطلب التكاليف تتحمل الدولة املوجه إليها  -1

   .اليت تتحملها احملكمة
بنقل األشخاص قيد  93يف إطار املادة  شهود واخلرباء وأمنهم أو بالقيامالتكاليف املرتبطة بسفر ال) أ

   .التحفظ
   .تكاليف الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية والنسخ) ب
تكاليف السفر وبدالت اإلقامة للقضاة واملدعى العام واملسجل ونائب املسجل وموظفي أي جهاز من  )ج

   .أجهزة احملكمة
   .تكاليف احلصول على أي رأي أو تقرير للخرباء تطلبه احملكمة) د

   التكاليف املرتبطة بنقل أي شخص جيري تقدميه إىل احملكمة من جانب الدولة املتحفظة ه) هـ
   .بعد إجراء مشاورات ذا الشأن  ثنائية قد تترتب على تنفيذ الطلبة تكاليف استأي) و
ويف . على الطلبات املوجهة من الدول األطراف إىل احملكمة حسبما يكون مناسبا 1تنطبق أحكام الفقرة  -2

   .هذه احلالة، تتحمل احملكمة تكاليف التنفيذ العادية
  قاعدة التخصيص/ 101املادة 

تخذ إجراءات ضد الشخص الذي يقدم إىل احملكمة مبوجب هذا النظام األساسي وال يعاقب هذا ال ت -1
الشخص أو حيتجز بسبب أي سلوك ارتكبه قبل تقدميه خيالف السلوك أو النهج السلوكي الذي يشكل أساس 

   .اجلرائم اليت مت بسببها تقدميه
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ىل احملكمة أن تتنازل عن املتطلبات املنصوص جيوز للمحكمة أن تطلب من الدولة اليت قدمت الشخص إ -2
وتكون  91ويكون على احملكمة تقدمي ما يقتضيه األمر من معلومات إضافية وفقا للمادة  1عليها يف الفقر 
   .وينبغي هلا أن تسعى إىل ذلك صالحية تقدمي تنازل إىل احملكمة للدول األطراف

  استخدام املصطلحات/ 102املادة 
   :ظام األساسيألغراض هذا الن

   .نقل دولة ما شخصا إىل احملكمة عمال ذا النظام األساسي" يعىن التقدمي ) أ
   .نقل دولة ما شخصا إىل دولة أخرى مبوجب معاهدة  أو اتفاقية أو تشريع وطين" التسليم "يعىن ) ب

  التنفيذ/ 10الباب 
  دور الدول يف تنفيذ أحكام السجن/ 103املادة 

السجن يف دولة تعينها احملكمة من قائمة الدول اليت تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها ينفذ حكم )  أ -1
   .لقبول األشخاص احملكوم عليهم

أن تقرنه بشروط لقبول توافق  الستقبال األشخاص احملكوم عليهم لدى إعالن استعدادها جيوز للدولة) ب
   .عليها احملكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب

   .لة املعينة يف أية حالة بذاا بإبالغ احملكمة فورا مبا إذا كانت تقبل الطلبتقوم الدو) ج
مبا يف ذلك تطبيق أية شروط يتفق عليها مبوجب  لتنفيذ بإخطار احملكمة بأية ظروفتقوم دولة ا)  أ -2

 45قل عن ويتعني إعطاء احملكمة مهلة ال ت. ميكن أن تؤثر بصورة كبرية يف شروط السجن أو مدته 1الفقرة 
وخالل تلك الفترة، ال جيوز لدولة التنفيذ . يوم من موعد إبالغها بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا النوع

   .110. أن تتخذ أي إجراء خيل بالتزاماا مبوجب املادة
بإخطار  تدوم احملكمة. حيثما ال تستطيع احملكمة أن توافق على الظروف املشار إليها يف الفقرة الفرعية أ) ب

   .104دولة التنفيذ بذلك وتتصرف وفقا للفقرة أ من املادة 
   :تأخذ يف اعتبارها ما يلي. 1لدى ممارسة احملكمة تقديرها اخلاص إلجراء أي تعيني مبوجب الفقرة  -3
   .وفقا ملبادئ التوزيع العادل طراف مسؤولية تنفيذ أحكام السجنمبدأ وجوب تقاسم الدول األ) أ

   .عايري السارية على معاملة السجناء واملقررة مبعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسعتطلق امل) ب
   .آراء الشخص احملكوم عليه) ج
   .جنسية الشخص احملكوم عليه) د

أية عوامل أخرى تتعلق بظروف اجلرمية أو الشخص احملكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم، حيثما ) هـ
   .ة التنفيذيكون مناسبا لدى تعيني دول

يف حالة عدم تعيني أي دولة مبوجب الفقرة ا، ينفذ حكم السجن يف السجن الذي توفره الدولة  -4
ويف هذه احلالة . 3من املادة  2املضيفة، وفقا للشروط املنصوص عليها يف اتفاق املقر املشار إليه يف الفقرة 
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   .احملكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن
  تغيري دولة التنفيذ املعنية/ 104املادة 

   .نقل الشخص احملكوم عليه إىل سجن تابع لدولة أخرى قرر يف أي وقتجيوز للمحكمة أن ت -1
   .طلبا بنقله من دولة التنفيذ حملكوم عليه أن يقدم إىل احملكمة يف أي وقتجيوز للشخص ا -2

  تنفيذ حكم السجن/ 105املادة 
يكون حكم السجن ملزما  103ب من املادة  1ولة قد حددا وفقا للفقرة رهنا بالشروط اليت تكون الد -1

   .للدول األطراف وال جيوز هلذه الدول تعديله بأي حال من األحوال
وال جيوز لدولة التنفيذ أن . يكون للمحكمة وحدها احلق يف البت يف أي طلب استئناف وإعادة نظر -2

   .ب من هذا القبيلتعوق الشخص احملكوم عليه عن تقدمي أي طل
  اإلشراف على تنفيذ احلكم وأوضاع السجن/ 106املادة 

يكون تنفيذ حكم السجن خاضعا إلشراف احملكمة ومتفقا مع املعايري اليت تنظم معاملة السجناء واملقررة  -1
   .مبعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع

هذه األوضاع متفقة مع املعايري اليت تنظم حيكم أوضاع السجن كان ون دولة التنفيذ وجيب أن تكون  -2
وال جيوز بأي حال من األحوال أن تكون . معاملة السجناء واملقررة مبعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع

  . هذه األوضاع أكثر أو أقل يسرا من األوضاع املتاحة للسجناء املدانني جبرائم مماثلة يف دولة التنفيذ
   .الشخص احملكوم عليه واحملكمة دون قيود ويف جو من السريةجترى االتصاالت بني  -3

  نقل الشخص عند إمتام مدة احلكم/ 107املادة 
نقل الشخص الذي ال يكون من رعايا دولة التنفيذ  عند إمتام مدة احلكم جيوز وفقا لقانون دولة التنفيذ -1

 مع مراعاة رغبات الشخص املراد نقله إىل بالهىل دولة أخرى توافق على استقإىل دولة يكون عليها استقباله أو إ
   .ما مل تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبقاء يف إقليمها تلك الدولة

إذا مل تتحمل أية  1تتحمل احملكمة التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إىل دولة أخرى عمال بالفقرة  -2
   .دولة تلك التكاليف

بتسليم الشخص أو تقدميه  طينوفقا لقانوا الو ولة التنفيذ أن تقومجيوز أيضا لد 108رهنا بأحكام املادة  -3
   .إىل الدولة اليت طلبت تسليمه أو تقدميه بغرض حماكمته أو لتنفيذ حكم صادر حبقه

  القيود على املقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى/ 108املادة 
ال خيضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسليم  الشخص احملكوم عليه املوضوع حتت التحفظ لدى دولة التنفيذ -1

إىل دولة ثالثة عن أي سلوك ارتكبه قبل نقله إىل دولة التنفيذ ما مل تكن احملكمة قد وافق على تلك املقاضاة أو 
   .العقوبة أو التسليم بناء على طلب دولة التنفيذ

   .يهتبت احملكمة يف املسألة بعد االستماع إىل آراء الشخص احملكوم عل -2
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يوما بإرادته يف إقليم دولة التنفيذ  30إذا بقى الشخص احملكوم عليه أكثر من  1يتوقف انطباق الفقرة  -3
  . به احملكمة، أو عاد إىل إقليم تلك الدولة بعد مغادرته له: بعد قضاء كل مدة احلكم الذي حكمت
  تنفيذ تدابري التغرمي واملصادرة/ 109املادة 

، وذلك دون 7ف بتنفيذ تدابري التغرمي أو املصادرة اليت تأمر ا احملكمة مبوجب الباب تقوم الدول األطرا -1
   .املساس حبقوق األطراف الثالثة احلسنة النية ووفقا إلجراءات قانوا الوطين

إذا كانت الدولة الطرف غري قادرة على إنفاذ أمر مصادرة كان عليها أن تتخذ تدابري السترداد قيمة  -2
دات أو املمتلكات أو األصول اليت تأمر احملكمة مبصادرا، وذلك دون املساس حبقوق األطراف الثالثة العائ

   .احلسنة النية
أو عائدات بيع العقارات أو حيثما يكون مناسبا عائدات بيع املمتلكات  حتول إىل احملكمة املمتلكات -3

   .صدرته احملكمةاألخرى اليت حتصل عليها دولة طرف نتيجة تنفيذها حكما أ
  قيام احملكمة بإعادة النظر يف شأن ختفيض العقوبة/ 110املادة 

   .ال جيوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة اليت قضت ا احملكمة -1
   .للمحكمة وحدها حق البت يف أي ختفيف للعقوبة، وتبت يف األمر بعد االستماع إىل الشخص -2
احملكمة النظر يف حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي ختفيفه، وذلك عندما يكون الشخص قد تعيد  -3

قضى ثلثي مدة العقوبة، أو مخسا وعشرين سنة يف حالة السجن املؤبد وجيب أال تعيد احملكمة النظر يف احلكم 
   .قبل أن قضاء املدد املذكورة

إذا ما ثبت لديها توافر عامل  وبةأن ختفف حكم العق 3رة لدى إعادة النظر مبوجب الفق جيوز للمحكمة -4
   :أو أكثر من العوامل التالية

االستعداد املبكر واملستمر من جانب الشخص للتعاون مع احملكمة فيما تدوم به من أعمال التحقيق ) أ
   .واملقاضاة

كمة يف قضايا أخرى قيام الشخص طوعا باملساعدة على إنفاذ األحكام واألوامر الصادرة عزا احمل) ب
وباألخص املساعدة يف حتديد مكان األصول اخلاضعة ألوامر بالغرامة أو املصادرة أو التعويض اليت ميكن 

   .استخدامها لصاحل اين عليهم أو
على النحو  لظروف يكفي لتربير ختفيف العقوبةأية عواهل أخرى تثبت حدوث تغيري واضح وهام يف ا) ج

   .لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتاملنصوص عليه يف ا
يس من املناسب ختفيف حكم أنه ل 3لدى إعادة النظر ألول مرة مبوجب الفقرة  إذا قررت احملكمة -5

كان عليها فيما بعد أن تعيد النظر يف موضوع التخفيف حسب املواعيد ووفقا للمعايري اليت حتددها  العقوبة
   .التواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
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  رارـالف/ 111املادة 
بعد التشاور مع  ن دولة التنفيذ جاز هلذه الدولةإذا فر شخص مدان كان موضوعا حتت التحفظ وهرب م

 تقدميه مبوجب الترتيبات الثنائية املتعددة األطراف القائمة لب من الدولة املوجود فيها الشخصاحملكمة، أن تط
قدمي ذلك الشخص، وللمحكمة أن توعز بنقل الشخص إىل وجيوز هلا أن تطلب من احملكمة أن تعمل على ت

   .الدولة اليت كان يقضى فيها مدة العقوبة أو إىل دولة أخرى تعينها احملكمة
  مجعية الدول األطراف/ 11الباب 
  مجعية الدول األطراف/ 112املادة 

ممثل واحد يف اجلمعية ويكون لكل دولة طرف  ل األطراف يف هذا النظام األساسيتنشأ ذا مجعية للدو -1
وجيوز أن تكون للدول األخر املوقعة على النظام األساسي أو على . جيوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون
   .الوثيقة اخلتامية صفة املراقب يف اجلمعية

   :تقوم اجلمعية مبا يلي -2
   .نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضريية حسبما يكون مناسبا) أ

   .بة اإلدارية على هيئة الرئاسة واملدعى العام واملسجل فيما يتعلق بإدارة احملكمةتوفري الرقا) ب
واختاذ اإلجراءات املناسبة فيما يتعلق ذه  3النظر يف تقارير وأنشطة املكتب املنشأ مبوجب الفقرة ) ج

   .التدابري واألنشطة
   .النظر يف ميزانية احملكمة والبت فيها) د

   .36ن ينبغي تعديل عقد القضاة وفقا للمادة تدوير ما إذا كا) هـ
  . التعاون يف أية مسألة تتعلق بعدم 87من املادة  7و  5النظر حممال بالفقرتني ) و
   .أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام األساسي ومع القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات) ز
  عضوا تنتخبهم اجلمعية ملدة ثالث 18رئيس و يكون للجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبني لل) أ -3

   .سنوات 
تكون للمكتب صفة متثيلية على أن يراعى بصفة خاصة التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل املناسب للنظم ) ب

   .القانونية الرئيسية يف العامل
 السنة  ويقوم على أال يقل عقد االجتماعات عن مرة واحدة يف تمع املكتب كلما كان ذلك ضرورياجي) ج

   .املكتب مبساعدة اجلمعية يف االضطالع مبسؤولياا
مبا يف ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة ألغراض  فرعية تقتضيها احلاجة جيوز للجمعية أن تنشئ أية هيئات -4

   .وذلك لتعزيز كفاءة احملكمة واالقتصاد يف نفقاا لتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمةالتفتيش وا
وز لرئيس احملكمة واملدعى العام واملسجل أو ملمثليهم أن يشاركوا حسبما يكون مناسبا يف جي -5

   .اجتماعات اجلمعية واملكتب
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وتعقد دورات استثنائية  مقر األمم املتحدة مرة يف السنة تعقد اجلمعية اجتماعاا يف مقر احملكمة أو يف -6
بناء على طلب ثلث  االستثنائية مببادرة من املكتب أوويدعى إىل عقد الدورات . إذا اقتضت الظروف ذلك

   .ما مل ينص هذا النظام األساسي على غري ذلك الدول األطراف
ويبذل كل جهد للتوصل إىل القرارات بتوافق اآلراء يف اجلمعية . يكون لكل دولة طرف صوت واحد  -7

ما مل ينص النظام األساسي على غري . مبا يلي فإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء وجب القيام. ويف املكتب
   :ذلك
تتخذ القرارات املتعلقة باملسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي احلاضرين املصوتني على أن يشكل وجود أغلبية ) أ

   .مطلقة للدول األطراف النصاب القانوين للتصويت
   .طة للدول األطراف احلاضرة املصوتةتتخذ القرارات املتعلقة باملسائل اإلجرائية باألغلبية البسي)  ب

ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشتراكاا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف  -8
اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشتراكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني 

أن تسمح هلذه الدولة الطرف بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب . للجمعية، مع ذلكو. السابقتني أو زائدة عنها
   .إذا أن لتعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدول الطرف ا

   .تعتمد اجلمعية نظامها الداخلي -9
العامة لألمم  تكون اللغات الرمسية ولغات العمل باجلمعية هي اللغات الرمسية ولغات العمل باجلمعية -10
   .املتحدة

  التمويل/ 12الباب 
  النظام املايل/ 113املادة 

ملسائل املالية املتصلة باحملكمة واجتماعات مجعية الدول ما مل ينص حتديدا على غري ذلك، ختضع مجيع ا
اليت تعتمدها  هلذا النظام األساسي وللنظام املايل والقواعد املالية ا يف ذلك مكتبها وهيآا الفرعيةمب األطراف

  .مجعية الدول األطراف
  دفع النفقات/ 114املادة 

   .من أموال احملكمة ا يف ذلك مكتبها وهيآا الفرعيةمب ات احملكمة ومجعية الدول األطرافتدفع نفق
  أموال احملكمة ومجعية الدول األطراف/ 115املادة 

احملددة يف امليزانية اليت  ا الفرعيةوهيآ مبا يف ذلك مكتبها ات احملكمة ومجعية الدول األطرافتغطى نفق
   :تقررها مجعية الدول األطراف من املصادر التالية

   .االشتراكات املقررة للدول األطراف) أ
وخباصة فيما يتصل بالنفقات املتكبدة  ألموال املقدمة من األمم املتحدة رهنا مبوافقة اجلمعية العامةا) ب

   .نتيجة لإلحاالت من جملس األمن
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  التربعات/ 116املادة 
للمحكمة أن تتلقى وأن تستخدم التربعات املقدمة من احلكومات  115مع عدم اإلخالل بأحكام املادة 

كأموال إضافية وفقا للمعايري ذات الصلة اليت  فراد والشركات والكيانات األخرىواملنظمات الدولية واأل
  .تعتمدها مجعية الدول األطراف

  االشتراكات تقرير/ 117املادة 
يستند إىل اجلدول الذي تعتمده  جلدول متفق عليه لألنصبة املقررةتقرر اشتراكات الدول األطراف وفقا 

   .األمم املتحدة مليزانيتها العادية ويعدل وفقا للمبادئ اليت يستند إليها ذلك اجلدول
  املراجعة السنوية للحسابات/ 118املادة 
من قبل مراجع  يف ذلك بياناا املالية السنويةمبا  ترها وحسابااتراجع سنويا سجالت احملكمة ودفا

   .حسابات مستقل
  األحكام اخلتامية/ 13الباب 
  تسوية الرتاعات/ 119املادة 

   .يسوى أي نزاع بتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من احملكمة -1
و أكثر من الدول األطراف بشأن تفسري أو حيال إىل مجعية الدول األطراف أي نزاع آخر بني دولتني أ -2

وجيوز للجمعية . تطبيق هذا النظام األساسي ال يسوى عن طريق املفاوضات يف غض ون ثالثة أشهر من بدايته
مبا يف ذلك  أن أية وسائل أخرى لتسوية الرتاعأن تسعى هي ذاا إىل تسوية الرتاع أو أن تتخذ توصيات بش

   .دولية وفقا للنظام األساسي لتلك احملكمةإحالته إىل حمكمة العدل ال
  التحفظات/ 120املادة 

   .ال جيوز إبداء أية حتفظات عن هذا النظام األساسي
  التعديالت/ 121املادة 

جيوز ألية دولة طرف أن تقترح تعديالت  من بدء نفاذ هذا النظام األساسي بعد أن قضاء سبع سنوات -1
إىل األمني العام لألمم املتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على مجيع الدول عليه، ويقدم نصر أي تعديل مقترح 

   .األطراف
وذلك بأغلبية احلاضرين  ذا كانت سـتتناول االقتراح أم التقرر اجلمعية التالية للدول األطراف ما إ -2

االقتراح مباشرة وهلا  وللجمعية أن تتناول. املصوتني ويف موعد ال يسبق انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ اإلخطار
   .أن تعقد مؤمترا استعراضيا خاصا إذا اقتضى األمر ذلك

يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول األطراف العتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إىل توافق آراء يف  -3
   .اجتماع جلمعية الدول األطراف يف مؤمتر استعراضي

يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إىل مجيع الدول األطراف بعد  5قرة باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف الف -4
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   .سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى األمني العام لألمم املتحدة من قبل سبعة أمثاا
هن هذا النظام األساسي نافذا بالنسبة إىل الدول األطراف اليت تقبل  5يصبح أي تعديل على املادة  -5

دولة الطرف اليت ويف حالة ال ك التصديق أو، القبول اخلاصة اوذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكو تعديلال
يكون على احملكمة أال متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة بالتعديل عندما يرتكب  ال تقبل التعديل

   .هذه اجلرمية مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب اجلرمية يف إقليمها
جاز ألية دولة طرف مل تقبل التعديل أن  4ذا قبل تعديال ما سبعة أمثان الدول األطراف وفقا للفقرة إ -6

 2ولكن رهنا بالفقرة  127من املادة  1بالرغم من الفقرة  األساسي انسحابا نافذا يف احلال تنسحب من النظام
   .ن بدء نفاذ التعديل، وذلك بتقدمي إشعار يف موعد ال يتجاوز سنة واحد ة م127من املادة 

يعمم األمني العام لألمم املتحدة على مجيع الدول األطراف أي تعديل يعتمد يف اجتماع جلمعية الدول  -7
   .األطراف أو يف مؤمتر استعراضي
  التعديالت على األحكام ذات الطابع املؤسسي/ 122املادة 

تعديالت  121من املادة  1رغم من الفقرة بال األوقاتجيوز ألية دولة طرف أن تقترح يف أي وقت من  -1
 36من املادة  9و  8والفقرتان  25و هي املادة  ألساسي ذات الطابع املؤسسي البحتعلى أحكام النظام ا

، و 42من املادة  9إىل  4، و الفقرات 39من املادة  4. 2اجلملتان األوليان   1و الفقرات  38و  37واملادتان 
ويقدم نص أي تعديل مقترح إىل األمني العام لألمم . 49و  47و  46و  44و املواد  43دة من املا 3و  2الفقرتان 

املتحدة أو أي لشخص آخر تعينه مجعية الدول األطراف ليقوم فورا بتعميمه على مجيع الدول األطراف وعلى 
   .غريها ممن يشاركون يف اجلمعية

أغلبية ثلثي الدول األطراف، أية تعديالت مقدمة تعتمد مجعية الدول األطراف أو مؤمتر استعراضي ب -2
ويبدأ نفاذ هذه التعديالت  بالنسبة إىل مجيع الدول . مبوجب هذه املادة يتعذر التوصل إىل توافق آراء بشأا

   .األطراف بعد أن قضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل اجلمعية أو من قبل املؤمتر، حسب احلالة
  لنظام األساسياستعراض ا/ 123املادة 

يعقد األمني العام لألمم املتحدة مؤمترا على بدء نفاذ هذا النظام األساسي بعد أن قضاء سبع سنوات  -1
استعراضيا للدول األطراف للنظر يف أية تعديالت على هذا النظام األساسي، وجيوز أن يشمل االستعراض 

ويكون هذا املؤمتر مفتوحا للمشاركني يف مجعية الدول  دون أن يقتصر عليها، 5قائمة اجلرائم الواردة يف املادة 
   .األطراف وبنفس الشروط

ام لألمم املتحدة، يف أي وقت تال أن يعقد مؤمترا استعراضيا مبوافقة أغلبية الدول يكون على األمني الع -2
   .1وذلك بناء على طلب أي دولة طرف ولألغراض احملددة يف الفقرة  األطراف

على اعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للنظام األساسي ينظر  121من املادة  7إىل  3الفقرات  تسري أحكام -3
   .فيه خالل مؤمتر استعراضي
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  حكم انتقايل/ 124املادة 
عندما تصبح طرفا يف هذا النظام األساسي أن تعلن  جيوز للدولة 12من املادة  1بالرغم من أحكام الفقرة 

وذلك فيما يتعلق  سريان هذا النظام األساسي عليها ة سبع سنوات من بدءعدم قبوهلا اختصاص احملكمة ملد
لدى حصول ادعاء بأن مواطنني من تلك الدولة قد ارتكبوا جرمية من تلك  8بفئة اجلرائم املشار إليها يف املادة 

. ه املادةوميكن يف أي وقت سحب اإلعالن الصادر مبوجب هذ. اجلرائم أو أن اجلرمية قد ارتكبت يف إقليمها
   .123من املادة  1ويعاد النظر يف أحكام هذه املادة يف املؤمتر االستعراضي الذي يعقد وفقا للفقرة 

  التوقيع أو التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام/ 125املادة 
تحدة لألغذية مبقر منظمة األمم امل ايفتح باب التوقيع على هذا النظام األساسي أمام مجيع الدول يف روم -1

يظل باب التوقيع على النظام األساسي مفتوحا بعد ذلك  وبعد هذا التاريخ. 1998يوليو /متوز 17والزراعة يف 
وبعد التاريخ يظل باب التوقيع على . 1998أكتوبر / تشرين األول 17حىت  روما بوزارة اخلارجية اإليطاليةيف 

   .2000ديسمرب /كان ون األول 31حىت  املتحدةوحا يف نيويورك مبقر األمم النظام األساسي مفت
وتودع صكوك . خيضع هذا النظام األساسي للتصديق أو القبول أو املوافقة من جانب الدول املوقعة -2

   .التصديق أو القبول أو املوافقة لدى األمني العام لعم املتحدة
دع صكوك االنضمام لدى األمني وتو األساسي أمام مجيع الدول فتح باب االنضمام إىل هذا النظام -3

   .العام لألمم املتحدة
  بدء النفاد/ 126املادة 

يبدأ نفاذ هذا النظام األساسي يف اليوم األول من الشهر الذي يعتب اليوم الستني من تاريخ إيداع  -1
   .الصك الستني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

بالنسبة لكل دولة تصدق على النظام األساسي أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك  -2
يبدأ نفاذ النظام األساسي يف اليوم األول من الشهر الذي  القبول أو املوافقة أو االنضمام الستني للتصديق أو

   .وهلا أو موافقتها أو انضمامهايعقب اليوم الستني من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قب
  االنسحاب/ 127املادة 

ألية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام األساسي مبوجب إخطار كتايب يوجه إىل األمني العام لألمم  -1
املتحدة، ويصبح هذا االنسحاب نافذا بعد سنة واحد ة من تاريخ تسلم اإلخطار، ما مل حيدد اإلخطار تارخيا 

   .الحقا لذلك
ام األساسي أثناء كوا طرفا ال تعفى الدولة، بسبب انسحاا، من االلتزامات اليت نشأت عن هذا النظ -2
وال يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع . مبا يف ذلك أي التزامات مالية قد تكون مستحقة عليها فيه

لدولة املنسحبة واجب التعاون بشأا واليت احملكمة فيما يتصل بالتحقيقات واإلجراءات اجلنائية اليت كان  على ا
وال ميس على  أي حنو مواصلة النظر يف أي  يخ الذي أصبح فيه االنسحاب نافذاكانت قد بدأت قبل التار
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   .مسألة كانت قيد نظر احملكمة بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه االنسحاب نافذا
  حجية النصوص/ 128املادة 

سية والصينية ألساسي، الذي تتساوى يف احلجية نصوصه اإلسبانية واإلنكليزية والرويودع أصل هذا النظام ا
   .ويرسل األمني العام نسخا معتمدة منه إىل مجيع الدول والعربية والفرنسية لدى األمني العام لألمم املتحدة

على هذا النظام  بالتوقيع بذلك حسب األصول من حكومام وإثباتا لذلك، قام املوقعون أدناه املفوضون
   .األساسي

  . 1998يوليو / يف اليوم السابع عشر من متوز حرر يف روما
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  ـصـملخ

املؤمتر الدبلوماسي للمفوضني لألمم املتحدة اخلاص  أى )إيطاليا( بروما ،1998جويلية  17يف 
هذه اهليئة القضائية اليت . نظام احملكمة اجلنائية الدولية باعتمادبإنشاء حمكمة جنائية دولية أعماله 

  جرمية اإلبادة: لدويلموضع االهتمام ا شد خطورةاألو حماكمة مرتكيب اجلرائم  ختتص مبتابعة
  .جرائم احلرب، وجرمية العدوان اجلرائم ضد اإلنسانية،

  يشكل إنشاء هذه احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة حدثا تارخييا غري مسبوق يف تاريخ البشرية
 28أت يف فهي آخر خطوة ملسرية بد الدولية حديثة، هذه اهليئة القضائيةومل تكن فكرة إنشاء 

بعد احلرب العاملية األوىل اليت فشلت يف متابعة غليوم الثاين، مث تبعتها  مبعاهدة فرساي 1919 جوان
: نيني بعد احلرب العاملية الثانيةالياباون ـأول حمكمتان دوليتان حملاكمة جمرمي احلرب من النازيي

بالشرق و حمكمة  1945 أوت 8 لندن يف اتفاقنشأت مبوجب  ة العسكرية الدولية بنورمربجاحملكم
  . 1946جانفي  19األقصى مبوجب إعالن القائد األعلى لقوات احللفاء يف 

حماكمة مرتكيب مع الدويل ، قرر اتملدة مخسني سنة تقريبا بعد نورمربج وطوكيو
مبوجب  1993ماي  25أنشأ جملس األمن الدويل يف : الدويل اإلنساين  اخلطرية للقانون االنتهاكات

 دولية لروانداحمكمة جنائية أ أنشام ـبعد عو ،نائية دولية ليوغسالفيا سابقاحمكمة ج 827الالئحة 
  .ةـو ال تشكل هذه احملاكم سوى هيئات مؤقت، 1994 نوفمرب 8يف  955 مبوجب الالئحة

  :من هذا املرجع هو حتديد مراحل تطور القضاء الدويل اجلنائي يف مبحثني اهلدفإن 
  .نائية الدولية املؤقتةيتناول احملاكم اجل األول املبحث ـ
  .احملكمة اجلنائية الدولية الدائمةب الثاين يتعلق املبحث ـ
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Résumé 
 
Le 17 juillet 1998, à Rome (Italie) la conférence diplomatique de 

plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour criminelle 
internationale conclut ses travaux par l'adoption du statut de la cour pénale 
internationale. Cette juridiction est compétente pour poursuivre et juger les 
auteurs des crimes les plus graves ayant une portée internationale  :  Crime de 
génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime d'agression. 

La création d'une juridiction pénale internationale permanente constitue un 
évènement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, et l'idée de la création de 
cette juridiction internationale n'est pas récente  elle est le dernier pas d'une 
démarche commencée le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles après le 
premier conflit mondiale, qui a échoué de poursuivre Guillaume II, continuée 
par les deux premiers tribunaux internationaux pour juger les criminels de guerre 
nazis et japonais après la seconde guerre mondiale  : Le tribunal militaire 
international de Nuremberg est institué par l'accort de Londres du 8 Août 1945, 
et le tribunal pour l'extrême – Orient par une déclaration du commandant 
suprême des forces alliées le 19 janvier 1946 . 

Près de cinquante ans après de Nuremberg et Tokyo, la communauté 
internationale destinée à juger les auteurs des violations graves du droit 
humanitaire international  : Le conseil de sécurité de l'ONU à voté le 25 mai 1993 
la résolution 827 instituant le tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie 
(TPIY),et un an plus tard la résolution 955 du 8 novembre 1994 décidant la 
création du tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), ces tribunaux ne 
constituent que des institutions temporaires. 

Le but du présent ouvrage est de retracer les étapes de l'évolution de la 
justice pénale internationale en deux chapitres: 

- Le premier chapitre montre les tribunaux pénaux internationaux  
temporaires. 

- Le deuxième chapitre s'attache à la cour pénale internationale permanente. 
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Abstract 
 
       On July 17th 1998, in Rome (Italy), the UNO (United Nations 
Organisation) plenipotentiary diplomatic conference, concerning the creation 
of an international criminal court, concluded by adopting the statute of an 
international penal court. This jurisdiction is competent to sue and prosecute 
perpetrators of the most severe crimes having impact on humanity like war 
crimes, genocides, aggression crimes and crimes against humanity. 
      The creation of a permanent international penal jurisdiction constitutes an 
event without precedent in the world history. The idea of creating this 
international jurisdiction is not recent: it is the last stage of a process which 
began on June 18th 1919, with the Versailles Treaty after W.W.I (the First 
World War), and which failed to prosecute Guillaume II. This process was 
carried on by the first two international tribunals for prosecuting Nazi and 
Japanese war criminals after W.W.II: first, the international military tribunal 
of Nuremberg that was established by the London charter, issued on August 
8th 1945, and the Far-East tribunal that was established on a declaration of the 
supreme commander of the Allied forces, issued on January 19th 1946. 
      Fifty years after Nuremberg and Tokyo, the international community 
aimed at prosecuting perpetrators of severe international human rights 
violations, the UNO security council voted on May 25th 1993 resolution 827 
instituting an international penal tribunal for ex-Yugoslavia (IPTY), and a 
year later the resolution 955, November 8th 1994, decided to create an 
international penal tribunal for Rwanda (IPTR), these two Tribunals are only 
temporary institutions. 
     The aim of the present research work is to recall the stages of evolution of 
the penal justice. It was done in two chapters:  
- Chapter one deals with the temporary international penal tribunals. 

    - The second one is devoted to the permanent international penal court.  
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  عــة املراجـقائم
  :العربية باللغة -أوال

  

  :بتالك ـ1
دراسة للنظام األساسي للمحكمة : أبو اخلري أمحد عطية، احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة -

   .1999وللجرائم اليت ختتص احملكمة بالنظر فيها، دار النهضة العربية، القاهرة، 
الطبعة  ،القاهرة العربية،دار النهضة  الدويل،ي مبادئ القانون اجلنائ الدين،أشرف توفيق مشس  -

  .1999الثانية، 
 حسام علي عبد اخلالق الشيخة، املسؤولية و العقاب على جرائم احلرب مع دراسة تطبيقية على -

  . 2004 ،اإلسكندرية جلديدة للنشر،، دار اجلامعة اجرائم احلرب يف البوسنة واهلرسك
  تارخيه، تطبيقاته، مشروعاته، دار النهضة العربية: دويل اجلنائيحسنني إبراهيم عبيد، القضاء ال -

 .1997القاهرة، 
  األوىلدون دار نشر، بغداد، الطبعة  اجلنائي،محيد السعدي، مقدمة يف دراسة القانون الدويل  -

1971.  
صها ااختصنظامها األساسي  احملكمة،إنشاء  :الدوليةاحملكمة اجلنائية  حسن،طيف لسعيد عبد ال -

  العربيةدار النهضة ، املعاصراجلنائي الدويل احلديث وتطبيقات القضاء  القضائي،والتشريعي 
 .2004، ةالقاهر

الطبعة  ،، اجلزائر محاية حقوق اإلنسان، دار هومة، العدالة اجلنائية ودورها يفسكاكين باية -
   .2003األوىل، 

الدستورية والتشريعية، مشروع قانون منوذجي  املواءمات: شريف عتلم، احملكمة اجلنائية الدولية -
 .2004 الطبعة الثانية، ، دون مكان نشر،ردون دار نش

  هيمنة القانون أم قانون اهليمنة: الدولية ضاري خليل حممود وباسيل يوسف، احملكمة اجلنائية -
 .2002 بيت احلكمة، بغداد، الطبعة األوىل،

دار النهضة  اإلحالة،قواعد االختصاص و :الدوليةائية احملكمة اجلن املسدي،عادل عبد اهللا  -
  .2002األوىل،  ةالقاهرة، الطبع العربية،
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القوانني وعلى ضوء القانون الدويل اجلنائي : بد القادر البقريات، مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانيةع -
 .2004 الطبعة األوىل، الديوان الوطين لألشغال التربوية، دون مكان نشر، الوطنية،

ديوان املطبوعات  اجلنائي،اهللا سليمان سليمان، املقدمات األساسية يف القانون الدويل  عبد -
  .1992اجلزائر،  اجلامعية،

  الطبعة األوىل الكويت، ، مطبوعات جامعة الكويت،اإلجرام الدويل مد،عبد الوهاب حو -
1978.  

احملاكم الدولية اجلنائية  الدولية،رائم أهم اجل :اجلنائيالدويل  نالقهوجي، القانوعبد القادر  علي -
   .2001الطبعة األوىل،  بريوت، احلقوقية،منشورات احلليب 

اجلنائي الكتاب األول، أوليات القانون الدويل  :اجلنائيالقانون الدويل  الشاذيل،فتوح عبد اهللا  -
 .2001دون دار نشر، دون مكان نشر،  العامة للجرمية الدولية، ةالنظري

نشأا ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ جلان : ، احملكمة اجلنائية الدوليةمود شريف بسيوينحم -
 . 2002 ،ة السابقة، دون دار نشر، القاهرةالتحقيق الدولية و احملاكم اجلنائية الدولي

دراسة حتليلية للمحكمة : ، القضاء الدويل اجلنائيأمحد السيد و أمحد غازي اهلرمزي مرشد -
رواندا، الدار العلمية ولية اجلنائية اخلاصة بيوغسالفيا مقارنة مع حماكم نورمربج وطوكيو الدو

 .2002 ،الطبعة األوىل ،عمان، الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع
النظرية العامة للجرمية الدولية، أحكام القانون  :، احملكمة اجلنائية الدوليةمنتصر سعيد محودة -

  .2006اإلسكندرية،  جلامعة اجلديدة،الدويل اجلنائي، دار ا
  

 :ق الدوليةاملواثي ـ 2
  .1919وان ج 28اتفاقية فرساي املؤرخة يف  ـ
  .1945أوت  28 اتفاقية لندن املؤرخة يف ـ
 .1948ديسمرب  9 اتفاقية منع جرمية إبادة اجلنس البشري واملعاقبة عليها املؤرخة يف ـ
  .1949 أوت 12ألربع املؤرخة يف اتفاقيات جنيف ا ـ
  .1945أوت  8 نظام حمكمة نورمربج املعتمد مبوجب الالئحة امللحقة باتفاقية لندن املؤرخة يف ـ

 .1946جانفي  19احللفاء بتاريخ نظام حمكمة طوكيو املعتمد مبوجب إعالن القائد األعلى لقوات  ـ
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 827ن رقم يا سابقا املعتمد مبوجب قرار جملس األمالنظام اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالف ـ
 .1993ماي  25املؤرخ يف 

املؤرخ يف  955اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا املعتمد مبوجب قرار جملس األمن رقم  النظام ـ
  .1994نوفمرب  8

  .1998ة جويلي 17نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد يف  ـ
  

  :الرسائل اجلامعية ـ 3
رسالة " إلنفاذ القانون الدويل اإلنساين ضري حممد، احملاكم اجلنائية الدولية كأسلوب جديدخ -

 .2004 ف،سطي جامعة ،"ماجستري
  

  :الت القانونيةا ـ 4
 ديسمرب ـ نوفمرب ،، خبصوص احملكمة اجلنائية الدولية، الة الدولية للصليب األمحر)سيسيل(أبتل  -

1997.  
عبد الرحيم صدقي، دراسة للمبادئ األصولية للقانون الدويل اجلنائي، الة املصرية للقانون  -

  .1984الدويل، القاهرة، 
  .1964 االقتصاد،وجملة القانون  ،اسات يف القانون الدويل اجلنائيدر، ي الدين عوضحممد حم  -
  

  :مواقع االنترنت ـ5
ملف دارفور إىل احملكمة الدولية بعد إجراء تسوية مع الصباح، جماس األمن يقرر إحالة  -

  .www.alsabaah. com: ى املوقعلر عف، متو2006واشنطن، 
  .www.ictj.org  :ة، احملاكمات، متوفر على املوقعيز الدويل للعدالة االنتقالكاملر - 

انضمام مجهورية جزر القمر املتحدة إىل احملكمة اجلنائية الدولية لتصبح الدولة  الوحدوي نت، -
   .www.alwahdawi.net: ى املوقعل، متوفر ع2006أوت  101،31الطرف 

مدعي  ، دارفوراحملكمة اجلنائية الدولية تعلن بدء التحقيق يف جرائم احلرب يف ،ويسلينغ إيزابيل - 
 احملكمة الدولية يتعهد بإجراء حتقيق نزيه ومستقل يركز على األشخاص املتورطني يف اجلرائم،

  www.middle.east.online.net: ، متوفر على املوقع2005 جوان 06

http://www.ictj.org
http://www.alwahdawi.net
http://www.middle.east.online.net
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، متوفر على 2002سبتمرب  10حملاكم الدولية، ، ا2002تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  -
  .www.un.org: املوقع

اخلرطوم  ،اي تبدأ حتقيقا يف جرائم بدارفور، احملكمة اجلنائية الدولية بالهجريدة العرب الدولية -
 :متوفر على املوقع 2005جوان  07 ،"املتهمني حماكمة السودانيني"ترفض التعاون إذا كان بقصد 

www.asharqualawasat.com.  

 13 يف معتقل حمكمة اجلزاء الدولية،) ميلوسيفيتش(شبكة النبأ املعلوماتية، وفاة صدام يوغسالفيا  -
  . www.annabaa.org: ، متوفر على املوقع2006مارس 

 :، متوفر على املوقع2006سبتمرب  18العرب واحملكمة اجلنائية الدولية، كاضم املوسوي،  -
www.arabrenewal.com .  

متوفر على  ،ة حول احملكمة اجلنائية الدوليةدكوثر علي، وفاة ميلوسيفيتش تثري تساؤالت جدي -
  . www.albayan.ae : املوقع

 2003 أوت 03 جديد حملكمة رواندا، جمد مركز معلومات احملكمة اجلنائية الدولية، تعيني مدع -
  .org.www.Iccarabic :متوفر على املوقع

متوفر  ،2001جويلية  30حممود شريف بسيوين، شارون وميلوسيفيتش وجهان لعملة واحدة،  -
  .  www.ahram.org: على املوقع

 1422الدولية، جيب على جملس األمن رفض جتديد القرار  منظمة العفو الدولية، احملكمة اجلنائية -
  .www.araamnesty.org :، متوفر على املوقع2003ماي  01غري القانوين،

نظمة العفو الدولية، الوالية القضائية العاملية، احملاكم البلجيكية خمتصة قضائيا يف قضية شارون م -
: ، متوفر على املوقع2002، ماي 1982تحقيق يف أعمال القتل اليت وقعت يف صربا وشاتيال عام بال

arabic.org-www.amnesty . 
  .www.ara.amnisty.org :متوفر على املوقع العدالة الدولية، ،2006منظمة العفو الدولية تقرير  -
 :متوفر على املوقع ،2006ماي  29ة الدولية، ياملوسوعة احلرة، احملكمة اجلنائ ايمن ويكيبيد -

wwww.ar wikipédia.org .  
ى ر علمتوف ، 2006 أفريل 03 اون مع حمكمة اجلزاء الدولية،جملس األمن يدعو للتع اء،مهر لألنب -

  ..mehrnewswww .:املوقع
   

http://www.un.org
http://www.asharqualawasat.com
http://www.annabaa.org
http://www.arabrenewal.com
http://www.albayan.ae
http://www.ahram.org
http://www.araamnesty.org
http://www.ara.amnisty.org
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