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 شكر وعرفان
 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس".

إىل أستاذي اجلليل  االمتنانلذا يشرفين وقد وفقين اهلل تعاىل إلجناز هذا العمل أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم  

منذ أن كان فكرة حتى أصبح مثرة ، لقبول سيادته اإلشراف على هذا العمل، الذي حفه بالرعاية الدكتور/حممد بومدين

يف مناقشة أفكار هذه املذكرة  آتت أكلها. فربغم مشاغله املتعددة الكثرية، كان يف مجيع األوقات جيود بوقته الثمني

، وال أنسى فضل كرمه على ما أمدني به من علمه على مستوى احلوار مع ناياها بآفاق العامل وصرب املعلمواستجالء ث

وأنا ه، وأحباثه اليت كان هلا دور كبري يف تكويين القانوني منذ أن هنلت من فيض علمه ى مستوى مراجعسيادته، أو عل

 ختصص حقوق وحريات. أسأل اهلل عز وجل أن جيزيه عين خري اجلزاء. ،قسم العلوم القانونية واإلداريةب ماجستريطالب 

وذلك على تفضلهم بقبول مناقشة هذه املذكرة  وأتوجه جبزيل الشكر للدكاترة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة،

 وإغناء جوانبها مبالحظاهتم القيمة.

، الدكتور/محليل صاحل، الدكتور/وناس حيياألفاضل،  للدكاترةكما أتقدم خبالص الشكر والعرفان  

على ما أمدّونا به من ، األستاذة/أكسوم صربينة واألستاذة/مازر ميينة صري مربو املالدكتور/بوكميش لعلى، الدكتور/

 توجيهات سديدة ومالحظات قيّمة أثناء دراستنا. فلكم مجيعا كل الفضل وأطيب املنى.

السيد وعلى رأسها  ،وكل الشكر والتبجيل إلدارة قسم العلوم القانونية واإلدارية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 دموه لنا من عناية.، على ما قمشري الطاهر/الدكتور، وصري مربو امل/العميد

 وعلى رأسها السيد رئيس اجلامعة ،كما أجزل الشكر إلدارة اجلامعة اإلفريقية العقيد أمحد دراية بأدرار 

 .على ما قدمته لنا من رعاية أثناء الدراسة الدكتور/عيسى قرقب،

ه، من أجل إمتام البحث ويف النهاية ال يفوتين أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير لكل فرد أحاطين بعطفه ورعايت 

 وإخراجه. فلهم مين مجيعا أمسى آيات الشكر والعرفان.
 فرجيه حممد هشام           
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 تحديد الموضوع:
، وأدركت داية القرن العشرين تطورات هائلةواكبت القانون الدويل منذ هناية القرن التاسع عشر وب

اإلنسانية أنه مل يعد من املقبول أن يعهد للدول وحدها عن طريق التشريعات الوطنية مهمة محاية احلقوق 
حبقوق اإلنسان مس جانب احلماية  قَ حلَح ور الذي التطإن  .األساسية لإلنسان يف وقت السلم ويف وقت احلرب

من خالل مراحل مت إقرارها يف شكل إعالنات دولية ملزمة ويف شكل آليات تقوم مبراقبة تنفيذ ما مت إقراره 
 .لى قواعد القانون الدويل اجلنائيوصوال إىل احلماية اجلنائية الدولية املرتكزة أساسا ع

، األوىل اكمة يف احلرب العامليةحماوالت احملبدأ مع هائال   تطورا   القضاء الدويل اجلنائي وقد عرف
وحماكمات احلرب العاملية الثانية مرورا مبحاكمات يوغسالفيا ورواندا واحملاكم املختلطة وصوال إىل احملكمة 

ة الدولية من هذه األخرية ورغم ما تعرفه من تطورات باعتبارها أعلى مراحل العدالة اجلنائي .اجلنائية الدولية
غري أن التخوف منها الزال ينتاب الدول من املساس  .اإلنسان وترقية حرياته األساسية أجل محاية حقوق

خصوصا فيما يتعلق بعالقتها مع جملس األمن  ،بسيادهتا والتدخل يف شؤوهنا الداخلية واالرتياب من دورها
املصادقة على  عن أو حتجم د من الدول تتأخرمما جعل العدي ،مبقتضى النظام األساسي له املقرر دورالو 

 .نظامها األساسي
 

 :الموضوعأهمية 
عن  األساسيةه يف محاية حقوق اإلنسان وحريات قضاء الدويل اجلنائيدور ال تتعلق هذه الدراسة بإبراز

تداركها ومن مث العمل على  رتضهوالعقبات اليت تع النقائص اليت تعرتيه حتديدو  ،هاطريق اآلليات اليت عرف
انتهاك و  البؤس عواملواإلسهام يف تفعيل وبناء عدالة دولية تساهم بشكل فعال وأساسي يف القضاء على 

مما يبني  2002جويلية  01خاصة مع إنشاء احملكمة اجلنائية بعد اعتماد نظامها األساسي يف  حقوق اإلنسان
 حقوق اإلنسانسامهة يف إقرار عوامل محاية يف هذه اآلونة من أجل امل تفعيل القضاء الدويل اجلنائيأمهية 

أصبحت من أهم املواضيع املطروحة اليت تثري اهتمام اجلنائية الدولية وخاصة إذا ما عرفنا أن العدالة  .األساسية
فتح الطريق ملعرفة املمارسة بتزداد  املوضوعمما جيعل أمهية  ،بصفة عامة من جانب سيادته ولو اجملتمع الدويل

من خالل مصادرها وآلياهتا الدولية والدور الذي لعبته من خالل معرفة األمهية الدولية لعدالة اجلنائية العملية ل
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، هذا وضوع يثري اهتمام اجملتمع الدويلتطرق بالوصف والتحليل ووضع دراسة شاملة ملي املوضوعالعلمية كون 
 من جهة.

 بالغة وذلك من خالل:أمهية  دراسة القضاء الدويل اجلنائي جهة أخرى حتتضنومن 
        هول اجلرائم وفداحة االنتهاكات اخلطرية حلقوق وحريات اإلنسان، ويتجلى ذلك واضحا من خالل ما

وقع يف احلرب العاملية الثانية من انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان، وما وقع يف يوغسالفيا وروندا، تيمور 
 يم.قال...ويف العديد من األالشرقية ويف الكونغو

       ه وحياده ن مالحقة ومتابعة ومعاقبة مرتكيب تلك اجلرائم، وعدم نزاهتعجز القضاء الوطين أو الداخلي ع
مما استدعت الضرورة إىل تضافر جهود كافة الدول إىل التطلع إلنشاء قضاء دويل  يف حالة املتابعة مثال .

 جنائي.
        غريهم، ردع و االنتهاكات وزجر مرتكيب اجلرائم  املتحدة( ملنععدم كفاية اآلليات األخرى )آليات األمم

تتمثل يف احملكمة اجلنائية  لى ذلكتسهر ع قضائية آليةبإنشاء  االنتهاكات،مثل هاته  وقفمما استوجب 
 الدولية.

 
 :الموضوعأهداف 

 وممارسته لنظريةا من خالل التطرق إىل مصادره وآلياته قضاء الدويل اجلنائيال هتدف الدراسة إىل معرفة
وخاصة بعد إجياد  ،العملية وإعطاء نظرة شاملة عن جوانب احلماية الدولية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 اليت ترتكز على تطبيق ما يسمى بقواعد القانون الدويل ،نظام هيكلي يتمثل يف احملكمة اجلنائية الدولية
سواء من حيث املصادر أو  قضاء الدويل اجلنائيعرفه ال نا إىل معرفة التطور الذيوهو ما يدفع ،اجلنائي

وما هي املشاكل والعقبات اليت حتول دون حتقيق العدالة  .اآلليات اليت تفضي إىل محاية حقوق اإلنسان
وذلك من خالل معرفة األفعال اليت تشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان والعقوبات املقررة لتلك  ،الدولية اجلنائية

جانب دور القضاء الدويل اجلنائي يف حماكمة املتهمني بارتكاب االنتهاكات اخلطرية واجلسيمة  اجلرائم إىل
كل ذلك دون نسيان حماولة البحث عن األسباب اليت تعيق وتقف يف وجه   .حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 تطبيق قواعد العدالة اجلنائية الدولية.
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 أسباب اختيار الموضوع:
ع باعتبار أن املوضو  ،إىل اختيار هذا املوضوع تتلخص يف اجلوانب اليت ميسها الدافعةإن األسباب 

، ومن مث كان الدافع إىل ليات واملفاهيم اجلنائية الدوليةومضمونه يعتمد على اآل قضاء الدويل اجلنائينطاقه ال
، إىل جانب عامال حامسا يف اختياره ومدى فعاليته آلياته وتطور م القضاء الدويل اجلنائيهو البحث يف مف

الرغبة يف البحث يف هذا املوضوع نظرا خلصوبته ومسايرته للتطورات احلديثة واملتواجدة فيه وخاصة بعد إقرار 
اآللية الدولية اجلنائية واملتمثلة يف احملكمة اجلنائية الدولية من خالل اعتماد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 

 .يف الدفع قدما بالعدالة الدولية بارها ركيزة أساسية ينظر إليهاالدولية باعت
إىل البحث يف هذا املوضوع خصوصا  الدفعأثرها الكبري يف  كما أن هناك عدة عوامل متداخلة هلا

وهذه كلها أسباب   ،وأنه ميتد من اجملال الدويل إىل اجملال الوطين وما يتعلق منه جبانب السيادة الوطنية للدول
 ية تدفع بالباحث إىل التطرق هلذا املوضوع خاصة وأنه يعد حديث الساعة وسط الساحة الدولية.كاف
 

 : الموضوعإشكالية 
فإن اإلشكالية  ،هبا من خالل التطورات اليت مر القضاء الدويل اجلنائياسة على انطالقا من تركيز الدر 

 :للموضوع تتمثل يف التساؤل التايلالرئيسية 
ويتفرع عن هذه  .؟ة القضاء الدويل اجلنائي يف محاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةما مدى فعالي -

 :التساؤالت الفرعية التاليةاإلشكالية 
 .؟ وماهو دوره ،القضاء الدويل اجلنائي كيف تطور  -
 .؟ قضاء الدويل اجلنائيآلليات ال ما هي املصادر املتضمنة -
وصوال العتماد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  دولية جنائية آلية قضائيةقت نواة إنشاء كيف انطل  -

، والعوائق حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةمحاية يف  الدولية وقدرة احملكمة اجلنائيةوما مدى فعالية  ،الدولية؟
 . ؟اليت تقف يف سبيلها لتحقيق ذلك

 
 :موضوعالالمتبع لمعالجة منهـج ال

لقضاء الدويل ا بقصد رصد دور ،ملوضوع هو املنهج الوصفي التحليليااملتبع يف  املنهج األساسي
وحتليل النصوص وأنظمة احملاكم اجلنائية املؤقتة والنظام  ،وآلياته من خالل معرفة مصادره وذلك اجلنائي
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اية ، ورصد القضايا احملالة عليها وحتليلها وتقييم فعالية احملكمة يف مححكمة اجلنائية الدوليةاألساسي للم
 حقوق وحريات اإلنسان.

مسايرة  قضاء الدويل اجلنائير موضوع الاملنهج التارخيي من أجل تتبع تطو ب االستعانةكما مت 
  ه.للتطورات اليت مست آليات

 
 :موضوعخطـة ال

تقسيمه إىل فصل اعتمدنا لدراسة هذا املوضوع  هاوحتليل جمملاإلشكالية  عن ومن أجل اإلجابة
 ايل:متهيدي وفصلني كالت

 
: ويتعلق باجلهود الدولية إلنشاء القضاء الدويل اجلنائي من أجل محاية حقوق الفصل التمهيدي

 وحريات اإلنسان من خالل تقسيمه إىل ثالث مباحث.
: يتناول اجلذور التارخيية لتطور القضاء الدويل اجلنائي عرب العصور وذلك من المبحث األول

نائي يف العصور القدمية مث إىل تطور هذا القضاء قبل احلرب العاملية خالل التعرض إىل القضاء الدويل اجل
 الثانية من خالل اجلهود الدولية والفقهية وبعدها.

: يتناول مبادئ ومصادر القضاء الدويل اجلنائي وذلك من خالل حتديد املبادئ اليت المبحث الثاني 
 مث التطرق إىل مصادره. يقوم عليها القضاء الدويل اجلنائي حلماية حقوق اإلنسان،

: فقد خصص إىل إبراز حجج وأسانيد كل من مؤيدي ومعارضي القضاء الدويل المبحث الثالثأما  
 اجلنائي.

يتعلق بإبراز القضاء الدويل اجلنائي املؤقت ودوره يف محاية حقوق اإلنسان وحرياته  الفصل األول: 
 األساسية، وذلك من خالل تقسيمه إىل مبحثني.

: يتناول القضاء الدويل اجلنائي يف أعقاب احلرب العاملية الثانية من خالل التعرض ث األولالمبح 
 إىل احملكمتني الدوليتني لنورمبورغ وطوكيو ومدى كفالتها حلقوق وحريات اإلنسان.

: وخصص للقضاء الدويل اجلنائي يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة من خالل المبحث الثانيأما  
 كميت يوغسالفيا السابقة ورواندا ودورمها يف محاية حقوق وحريات اإلنسان.استعراض حم

: والذي يتناول القضاء الدويل اجلنائي الدائم من خالل التعرض للمحكمة اجلنائية الفصل الثاني 
 وذلك يف مبحثني.الدولية الدائمة 
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عملها من خالل التعرض : وخصص إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ونظام المبحث األول 
  إىل ماهيتها واختصاصها وتشكيلها وعالقتها باألمم املتحدة وجملس األمن. 

: والذي خصص إلبراز مدى فعالية احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة حلماية حقوق المبحث الثاني 
من قبل الدول  وحريات اإلنسان، من خالل استعراض القضايا احملالة على احملكمة اجلنائية الدولية

األطراف يف نظام روما األساسي، والقضية احملالة على احملكمة اجلنائية الدولية من قبل جملس األمن. 
 وموقفها من انتهاكات حقوق اإلنسان الواقعة يف العامل واإلشكاالت اليت تعرتض عملها. 

اإلشكال املثار يف مقدمة جبملة من النتائج املتوصل إليها بعد اإلجابة عن  خاتمة الموضوعوجاءت  
 البحث مع إبداء مجلة من التوصيات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الفصل التمهيدي
 

 القضاء الدويل اجلنائي 

 واجلهود الدولية إلنشائه من أجل 

 محايـــة حقـــوق وحريـــات اإلنســـان
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 :ـدتمهي
القضأأ ا الأأاجلن اي أأ  ش ئأأ ن دأأنه  ذ كأأا م أأه جلملأأس ك أأام  ونأأل مأأ    أأ   ك لقأأ ن ن الأأاجلن  نشأأ   إن

الأذي هأ  كأاجلمثض  أل   ،جل  أم ا م أه مون مأه جلجلهأ وض جلمضأ  نه ،لتبط كأه أاي   ش الذي ه  جللنا عأل  وجلن 
مل تأأ فل  فإهنأأ ض ال القأأ د ال و أأط ذاجملم  أأ د القا أأط ئ نأأر تومقأأل  أأ أنغأأ   ،عالقأأ د وجللنأأط مم أأ مث  جلمم أألمث 
ت أأ عا ع أأ   أنهن  جلقأأ اند وجللنأأط مأأ  دأأ  جلأعأألا ع امأأ   ت أأ هيف خ ق أأ  أنل و أأن  عأأ واد جلتق لنأأا   أأ  

 (1).قض ا وجلن ه   ش إنش ا
      خ ت أأأأأس ااقبأأأأأط الم مثءنأأأأأط ك ل أأأأأااا جلال لاهنأأأأأط جلم  أأأأأ   ،ال القأأأأأ د المب ولأأأأأط كأأأأأد الأأأأأاجل  متنأأأأأ دفقأأأأأا 

جلع أأأ  ال اأأأ  الأأأذي تأأألاض  ،ل و أأأن  ة  أأأط مبأأأ ان  كأأأ لق   أهأأأ  دوجللأأأه  أن أأأ لل المأأأ مث    أأأا ف أأأ    ،القأأأ  
 .  أ وي ك هأ م م  قبأط ملت بننأ نأط جل الاجلل ايألا يفبأد  علف  وجللنأ    ب اإلنمظ مث ط  ال لظن مثجلئ ن  ، م  سب

نط اإلن أأ نفنأأه ونأأ مث  أومأأرلقأأا ئأأ ن هأأذا الم أأ مث زة كأأط قوأأ    ضأأ مث ط ه   أأط ونأأل ك أأا مثو  ط  أأ  مأأ  الأأ م  
 اتأه ن تظنألمل  أمألجلال أاجلان جلهأ   ا  جنأطال قأ  جلال  أ    مبأل ع أ   كأاأ أنجلك أا  ،سن ط الم   د ال غ  

مأأ   ا  افبأأا،  أأ هيف خ هأأذا الم أأ مث ع أأ   أأ  م  أأ ال بأأ مث ال أأ كقط مل ت أنجلل أأ  هأأذا ذ   أأ   ، أأا ة  إذ
 إنشأأ  ن ع أأ  الألغيف مأ   كأ قل تمقأأاخب و أ اد جلتم ةأل الألاه  م  الأر البشأل ط  ال قأأر  أىال بأ مث ال سأ   

الأاجللند جلتقأ خب ع أ   جلاألمأ اليت تاعيف ال أ يف  .(2)قض  نط وجللنط وا  ط تم ة  خ احمل  ط اي   نط الاجللنط آللنط
 (.األجل  ق قه )الباث    منس أجل س مب اه  أن  م  ئ  ف      اإلن  ن جل ل  د  ق قة  ط 

لب أط كأ  ت  نأر عأل ال بأ مث  ،ب وئ القض ا الأاجلن اي أ  ش مل تظنأل مأل  جلا أا ن ق اعا جلمجلع نه فإ
خ نوأأس  األقأأ  جلالأأيت ت مأأل ه تأأه  ،جلال اثنأأ  الاجللنأأط ال  هأأاادوجللنأأط ئ نأأر ت شأأ  ع نأأ   أعأألا خ  ،لب أأط

 (3) ا مب ومث القض ا الاجلن اي   ش.ال قر م  كد أ
 مبأأاأالأأيت  قأأ خب ع ننأأ  جلملأأس مأأ  قأأال   هوع   أأ أهأأيف  جلت مأأل مبأأ وئ القضأأ ا الأأاجلن اي أأ  ش هأأش مأأ

هأأ  ة  أأط جلحأأ ن  قأأ ق مأأ  أ اإلطأأالقكأأل  البأأ وئ ع أأ  أجلال ق كأأ د جلالأأذي   أأا مأأ  كأأد  ايأألا يفدأألعنط 
جلعأاخب مثه نأط  شاي   الق ن ن الاجلن  أ   خبعاخب مثه نط  مباأ ،نه م  كد ت س الب وئئ   أ  ،األفلاوجل ل  د 

ت أأل س   أ  سأنل القضأأ ا الأاجلن اي أأ  ش ع أ ، ئل  ا  أأط اي   نأط الاجللنأأط ألس سأشاجلق اعأا ال ظأأ خب  أ  أ خب
ال أألجللنط اي   نأأأط الولو أأأط جلم أأألجللنط  مبأأأاأ، جل ت بنأأأ  القأأأ ن ن األحأأ   ل  أأأمنيف مبأأأاأم نأأ   أقأأأل عأأا  مبأأأ وئ 
 (4).جلت ك ننيفمثؤس ا الاجل  

                                                 
  .14،15، ص 1992/ و.عبا اهلل س ن  ن س ن  ن، القام د األس سنط خ الق ن ن الاجلن اي   ش، و  ان ال ب ع د اي م نط، اي ا ل، 1
  .1998ه   نط  17/ مت إنش ا احمل  ط اي   نط الاجللنط الاا  ط ز هب إتو قنط مثجلم  اللمثقط خ 2
 .64، ص 2008الق ن ن الاجلن اإلن  ين خ ض ا احمل  ط اي   نط الاجللنط، وامث الةق فط ل  شل جلالم   ل، ال ب ط األجلىل، ع  ن،  و.ع ل حم  و الخ جلمش، /3
 .182 ص، 2002وامث ال ب ع د اي م نط، اإلس  امث ط،  -أجللن د الق ن ن الاجلن اي   ش -/ و. فم   عبا اهلل الش من، الق ن ن الاجلن اي   ش 4
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 نث ل  ا  أط اي   نأط الاجللنأط، األس سأشال ظأ خب   ت  جل الاجلن اي   ش فقا  ع  مب ومث القض ا أم 
عمب مثهأأأأ  مبأأأأ ومث ل ق اعأأأأا الق ن ننأأأأط الأأأأيت   أأأأم د  أأأأ  الق ضأأأأش ل وبأأأأ  خ ، كإاحمل  أأأأط إلننأأأأ تلهأأأأل  أن  أأأأ  

 (1).المو   طجلالب ومث  اللمسنطب ومث ، الن عد م  الب ومث إىلال   ع د ال لجلضط ع نه 
 األقأأل جلال  هأأااد الشأأ مثعط  األس سأأشمثجلمأأ   شأأ   نظأأ خباللمسنأأط ل قضأأ ا الأأاجلن اي أأ  ش تف لبأأ ومث 

الأيت جلمثو الأ    المو أ  ط، جلفن   ءأ  البأ ومث اض ز  فنن  ت س الم  قط ك المجلمب وئ الق ن ن الاجلن جلق اع
 ،احمل  أأط أ  أأ خبهأأش البأأ وئ الق ن ننأأط ال  مأأط جلق اعأأا القأأ ن ن ال أأم ا  مأأ   ،األس سأأشع ننأأ  خ نظأأ خب مثجلمأأ  

)الباأأث  .المو أأ  طلبأأ ومث ضأأ   ا أخب اللمسنأأطالبأأ ومث  ضأأ    ضأأل  أن كأأدهأأا  مةأأ مث كن  أأ  كقأأش ال أأل  
 (2).الة ين(

 إنشأأأ امشأأألجل   أ ضأأأ فقأأأط مبأأأ ومث القضأأأ ا الأأأاجلن اي أأأ  ش كأأأ  مأأأس   أأأسهأأأذا ا أأأال  مل  أنغأأأ  
قأأمال  هأأذض احمل  أأط هأأ  اإل إنشأأ االأأيت   لأأر وجلن  األسأأب مل أأ  مأأ   إم، احمل  أأط اي   نأأط الاجللنأأط الاا  أأط

 حم  أأط ه   نأأط وجللنأأط إنشأأ ائأأ  مأأ   ممبأأل اينأأ و جلالم أأ مثاد الأأيت مأألد  أأ  ف أأل    أن إم ،ن نم أأ   مشأألجلع
جلطب   ل    ججه اليت م ض   إنش ا القض ا الاجلن اي   ش،  تق ك م  جلاقم وم  خنظل    كه ك هنيت، وا  ط

 .ث الة لث( م  هذا الوب  لض خ )البانه  م  سجل  ،(3)جلهنط نظلض ت سنساعم ا ع نن  خ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 .2002ه   نط  1، الااق   ن  ال و م خ 1998ه   نط  17م  ال ظ خب األس سش ل  ا  ط اي   نط الاجللنط، اللمثخ خ  21ل و  / ا1
 .164، ص  2007 اإلس  امث ط،اي م ط ايا ا  ل  شل،  مثحم ا عبا ال  يف عبا الغ ، ايلا يف الاجللنط خ الق ن ن الاجلن، واو. /2
   ؛ 146، صال  ك با اهلل الش من، اللهل و.فم   ع؛ 72، ص2008ال ب ط األجلىل، ع  ن،  القض ا اي   ش الاجلن خ ع مل ممغ ، وامث الةق فط ل  شل جلالم   ل،   س  الش لي، و.ع ش/ 3

 .382ص ، 2007ك جلد،  قض    وجللنط م  حل ، ومثاسط م ض ع د خ ال ظ خب ال  لش ايا ا، ال ب ط األجلىل، وامث ال ن  ال ب  ين،و.ق ن    د،  
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  .: الجذور التاريخية لتطور القضاء الدولي الجنائياألولالمبحث 
ن ه أ  ش جلملأس م أذ كاا أط ال بأ مث القا أط جلال بأ مث جل قضأ ا و إلنش االاجللنط  احمل جلذدلقا ت اود 

 .(1)طاألس سنجل ل  ته  اإلن  نجلس    الق ن ن الاجلن اي   ش ا   ط  ق ق  أهيفال س   جلالذي   ا م  
جلايأأألا يف الاجللنأأأط الأأأيت ت أأأمنا   نمن ئأأأ دإللجلقأأأا ئأأأ ن عجأأأ  ال ظأأأ خب القأأأ ن ين الأأأاجلن عأأأ  المبأأأاي 

كأل  مأ  الااق نأط مأ  أ أجلال  اع د ال  اط س اا الاجللنأط م نأ   أث  اط ق حط األس سنجل ل  ته  اإلن  ن ق ق 
خ جله و هنط قضأ  نط وا  أط مت أس  وجللنط تم ة  آللنطاجلن فمق مث اجملم ل الإ أن إم، نمق وم  إ  ذا ال ظ خب جلهه

 كإ أ وهم أ خب ، جلاإلمثز  ئ ن سبب  مث ن ن  خ  اجلثن  جلايلا يف نمن ئ دإلاخ مة  هذض  ل  ظل أحنال  قمب ح  إ
فقأا  15الاجللنأط المولقأط قبأ  جلم أذ القألن  احملأ جلذدسأمة  ا   أا  أا ة  ن عأ  مأ ، فبإهنط قض  نط وجللنط ه   نط 

 إذمةأ  هأذض احملأ ئيف مل   أ   إق مأط أن إذ، (2)حم ئيف وجللنأط إنش اقبا  احمل جلذدال ا ا م   20دنا القلن 
 ه   نأط 17خ  إذل  ا  أط اي   نأط الاجللنأط  األس سأشال ظأ خب  إقلامثجلمل  م   ل  جم ل الاجلن  ملقم    ا  اسمة  ا
1998

(3). 
ال بأ مث القا أط جلملأس مأ  قأال   أجل  مث ئ   أب جلس م  جل  ت  مث القضأ ا الأاجلن اي أ  ش عأل ال بأ

، مأألجلمثا زأأ  علفأأه مأأ  ت أأ مث قبأأ  ااأألم ال  لنأأط الة ننأأط خ م  أأب ثأأ ين جلمأأ  علفأأه مأأ  ت أأ مث مث ال بأأ مث ال سأأ  
 ث لث.ك ا االم ال  لنط الة ننط خ م  ب 

 
 عصور.: تطور القضاء الدولي الجنائي عبر الاألولالمطلب 

مث مأأ  علفأأه مأأ  ت أأ مث ه  أأ   أجل اجلن اي أأ  ش خ ال بأأل القأأاع خ فأأل  س  أأم لض ت أأ مث القضأأ ا الأأ
 :  ال س   خ الول  الة ين ئ لم ن ال ب مث أث  ا
 

 في العصور القديمة. تطور القضاء الدولي الجنائي :األولالفرع 
 هنأأ أاي أأ  ش كأأ  الأأاجلن ال بأأ مث القا أأط مل تشأأنا ت بنقأأ د جلاق نأأط لو أأل  القضأأ ا  أنع أأ  الأألغيف مأأ  

فأأ للمثخ  ."ت  نأأا الشأأ  م" بأأاأز اإلغل أأ ، فقأأا نأأ و  الوالسأأوط ع أأا نأألد خ ئم كأأ د الوقنأأ ا جلالوالسأأوطو
ن مبأأ    اي ن مث أأط أجل  ، ط نبأأذ توأألق ايأأ س البشأألي تأأ مث " نأأ و  كم  نأأا الشأأ  م  أأر مضأأالن نأأ ين "ك 

                                                 
  .10- 09، ص 2008اإلس  امث ط، وامث اي م ط ايا ا  ل  شل،  - مب و ه، ق اعاض ال ض عنط جلاإلهلا نط -/ و. عب خب عبا الوم   م ل، القض ا اي   ش الاجلن 1
 .16/ و.عبا اهلل س ن  ن س ن  ن، اللهل ال  ك ، ص 2
 . 2002ه   نط  1ق   ن  ال و م خ ، و1998نط ه    17مثجلم  األس سش، اللمثخ خ  نظ خب/ 3
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 إىل أفالطأ ن  مهأب الون  أ   ط ال  وأط كلع  أط مبأ جمل اجمل  عأط"، ئ أننأ أ ض "   مأط الا    ن م أن ب 
 .(1)ال  يف إقلامث أجل ماال  إعالنال ن سش م  ن  نط  اإلق نيفالباث ع  جله و س  ط ع ن  هتن   ع   

هأ   قنأ  أمأ   نش دجلل  ن  غ  ط خ ماهت   ن إ ال   ط لن ر نظ م   أن أمثس   الون     جلاعمل
اقأأأأأ ق جلال اهبأأأأأ د جلفأأأأألض ايأأأأأ اااد ع أأأأأا جلهأأأأأ م تق أأأأأنيف ال  أأأأأ  جلتبأأأأأ و  ا إىل جلأدأأأأأ مث ،البأأأأأ اط ال  مأأأأأط

 .(2)خم لومن 
 جلل هأأأ ماذءأأأ ا  بأأأاألم كأأأد البشأأأل جلملأأأس لخ لومنأأأ  لئ أأأ  قأأأ خب الوالسأأأوط اللجلمأأأ ن ك لم ا أأأا كأأأ ا

 إلهأأألااحم جللأأأط   أجل   نأجلتشأأأ   أأأ اور المأأأ مث    ،ونأأألد ف أأأل  زأأأ    أأأ   زجلمأأأش ااأأألمجلمأأأ  مث  ،المقأأأ مثم
ق.خب ط غنأأط  أأب قم أأه  44"  لنأأ ق قنبأأل" عأأ خب  أنجلمأأ   نأأث اعمأألجلا نأأبالا مث  أط أأ  حم ئ أأط ئ نأأر نمنجأأط 

 .(3)فنه م مباا   مثأجلا ألهنيفجلالقض ا ع نه 
 1286سأأ ط  إىلالمأأ مث   البأألي القأأاع  إىلت بنقأأ د القضأأ ا الأأاجلن اي أأ  ش تلهأأل  أنجل أأل  الأأب   

ئ أأ  هأألد   ،وا النأأ جلخبحم ئ أأط ضأأا "سأأنا    ق" م أأس  أأ   أهأأل ل"م س ك كأأ  قأأا جلأن "وم بأأ نالو،بأأ  الأأق
  .(4)ل  نالو ا  مسقب  القلن  حق نط ط خ مم ث حم ئ  د

 
 الفرع الثاني: تطور القضاء الدولي الجنائي في العصور الوسطى.

         ملاط مث أأأأأط اللجلم ننأأأأأط هنأأأأأ  الوأأأأأى  الأأأأأيت تبأأأأأاأ مأأأأأل سأأأأأق ط اإلحيأأأأأاو اللمثقأأأأأ ن فأأأأأى  ال بأأأأأ مث ال سأأأأأ   ك 
ن القأأألجلن أمأأأ نيف مأأأ  مثأ  جل ل  أأأنالو  1453تأأألا  ل ق أأأ   ن نط عأأأ خب مال  األل  أأأنالو جلت منأأأش كأأأ   476خب عأأأ 

 .(5)ل  نالو 1493نالس ع خب قل م  ق  ال   د خ األآال س   انمنر ك ق ط غلن طط 
ال م كأأ د ا  حأط مأ  طأأل   ىل ك أ ز أ وا  مثهأ   الأأا   ال أناش ك إلضأ فط إ فقأا متنأ  هأذا ال بأأل

 .اي   ش  اور الشن   خ الم مث   جلاليت حم مثه  ت بن  ف ل  القض ا الاجلنن ه    ك   اائ   أ  ،الوقن ا
لننأأ  جلعأأاخب هأأ ا  ال جأأ ا إ ،بأأذ ف أأل  ااأألممأأ  ئأأ ن  أأ   ن ،دف أأ  كأأد نأأااااد جلئم كأأ د القا  أأ

ذ خ   لأط جلا أا  جلهأش خ الانند، إجل   ل ن  م  ق  جلملس ل  مت ه م  أم  جلسالمط جلانمن   اق ق األفلاوجل 

                                                 
 .10ص اللهل ال  ك ،و. عب خب عبا الوم   م ل،  /1
  .60/ و. فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص 2
 .360، صاللهل ال  ك و.ق ن    د،  /3

؛ ل ا  م  ل 168، ص 2001، داألجلىل، ك جل  طاا يب ااق قنط، ال ب  د، م ش مثا -ط ئيف الاجللنط اي   نأهيف ايلا يف الاجللنط، احمل -الاجلن اي   ش نعبا الق ومث القن هش، الق ن   شو. ع  4/
 .30،31، ص 2008 ش ي، احمل  ط اي   نط الاجللنط جلإقمب ح هت ، ال ب ط األجلىل، وامث الةق فط ل  شل جلالم   ل، ع  ن، 

 .15-14صاللهل ال  ك ،  اهلل س ن  ن س ن  ن، عبا .و /5
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ط ما  أمللوأه " لنأه القأا س "أجله أمد" خجله  م  أدأ مث إ ،و مل  ئ سن ط لافل عاجلان غ حب  لط اسم     
 .(1)مثه ا اجملم لأ الخب ع اض  م ة  خ دن   ال  ن ط خ ئ فط اهلل" ملس أن ال

القض ا الاجلن اي   ش جلأ ض  مأ  أهأ   قنأ  م  كد ال م ك د اليت ان   ر كب مث  جلاضاط ع   جل 
 س  ق قنيف هأ  مأ      أن جلعاالط واق  طبق د اجملم ل ال ا ا جلة  ط  يف م  ئ  تبل   ،ط وجللنطعاال

لأاع   ال أ مل ال أناش  1095" عأ خب ئ  مأ ن فأ جلن"أحأامثض الب كأ  "أجلمثكأ ن الةأ ين" غأاا  الألمتل الأذي عقأا خ 
  اي ال   د.أم ئ نيف القاسط م  أ إنق مإىل 

سأأأط ضأأألامث ك لق  جل أجل  أأأ  تضأأأ   عأأأاخب اإل :" ملسأأأ مد تشأأأل  ند دأأأن   الةأأأ ينجلمثكأأأ ن فقأأأا أحأأأامث "أ
ين  ظأل ااألم خ م  سأب د م ن أط  ، كن    تض   اللس خب الةأ االجلم أث  او   جلال مثا  طجلاللهب ن جلال   ا جلاأل

 (2) .  خب ال  كقط ل نا النالوئ   خب الب خب جلاأل
 أأأا اسأأأم و م ئ فأأأط ال سأأأ    ذ كإ ،م  قأأأ  ئ أأأ  نأأأ و  مثهأأأ   ال  ن أأأط أ ضأأأ  ك أأأاخب ال جأأأ ا إىل ااأأألم

جلمأ  ت  أ ي ع نأه مأ  ، ع   اللغيف مم  ت ببه م  آذخب لألكل  ا االم جلسن ط ذ غىن ع ن  ئ نرال   نط، جلإما  
اينأأ و ل اأأا مأأ  ن  قنأأ  جل بأأل مأأااه  جلجلسأأ   ن  ئ  أأ  ئأأ ن ملأأس ئ فأأط نأأه  أأب مأأل ملأأس كأأذ   فإ ،خمأأ طل
" خ ئم كأه الأذي مسأ ض "ع أ خب الأا  " عأ  نظل مأه خ ااألم ال  ولأط كق لأه جله  م   به "ت م  اإلئأ    ،مم   
، ل  قبأأأط األدأأألامث جل أأأا  ، كأأأ  تشأأأ  كأأأاافل  أأأب ال أأأالخبأجل الق أأأ  "هأأأش الأأأيت تشأأأ  كغأأأ  وافأأأل ال  أأأل  إهنأأأ :

 (3).قن مث جلنشل ا  "األ
 قأأأ خب كوأأأ  مأأأ  طأأأل  الوقنأأأ ا جلهأأأ  جلهأأأ م إ أأأ و أمأأأ  أجل  أأأ ئيف  مأأأ  مأأأ  ت المأأأه ال م كأأأ د ا  حأأأطأ

جلهأ  مأ  نأ و  كأه ا الأاجلن اي أ  ش   أا  حأ مث القضأجلهأش إ ،ال  اع د واقأ  إق ن أه أجل كأد األمألاا الموألقد
أجل ، الموألقد  األمألاا جلا ا ل بالو   ن  حب يف م  قا   ش  م  نأ ا  كأد م  أضلجلمث  جله و ئانر"  الوقنه "و

ل نأا  الب نأا الأذي ت أ   إلنأه اا  مأ د جلالشأألع ن جلك  غأ   ضأ  ن  ل بأ جمل ال أ خب ،نيفكأد األفألاو فن أ  كنأ 
 (4).ه  سن و  ا   جلال الخبم  أ

كو أل   1458  أ  ع أ  ك هن نأ  سأ ط الأذي تأ و م" George Bodiebardجلقأا نأ و  "هأ مثو كأ و ل 
جلهأ ا  .  ال أنانط أ و خ دأ   م  هأا  سن سأنط كأد الأاجل  و ال ناش" جلجلضأل مشألجلع   أذا اإل إق مط "اإل

  لأأط  أأ ئيف الاجللأأط ه خ   لأأط نشأأ م  أألم كأأد الأأاجل  األعضأأ ا خ اذ أأ و فإنأأه  م أأد إنأأهأأذا الشأألجل  أ خ
ن أي أ ،جلملأس جلفقأ  إلهألاااد قضأ  نط م ن أط ،ئأش   أ   هأ اا عاجلانأه حمل ئ مأهمأ خب الللأ ن أ  ما ط أجل ممة ال

                                                 
 .62 صو. فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، / 1

 .12و. عب خب عبا الوم   م ل، اللهل ال  ك ، ص /2

 .86، صاللهل ال  ك حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، و. ؛  63 ص، اللهل نو هو. فم   عبا اهلل الش من،  /3

 .13-12ص عبا الوم   م ل، اللهل نو ه،و. عب خب  /4
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عمأااا جلتوبأ  فننأ  جل أاو ال ألجل  لم اإل  نط وجللنط ت ظل خ هل ط  ل زة كط حم  ط ه مهذا اللل ن ئ ن   
 (1).ل  االط جم  اته  قنق   جل جل م   ة ه ئيف الشلعش ل اجللط ال ما ط أ  ن ااع ن  الذي قا     

 أأل  القضأأ ا الأأاجلن اي أأ  ش جلالأأيت وامثد  أأ   مأأا  ت بنأأ  ف ،جلمأأ  كأأد ااأأ اور الشأأن   خ المأأ مث  
  عقأا حم  أط وجللنأط مأ  مأ 1474ع خب د مثئر فنه س   لا  ن  ن جله  م ضا اإلنمن ئ د ا     اق ق اإل

جلالذي ت لض لضأ  قط م لنأط  sire pierre de hagenbach"(2)" ملس ااد خ ل    ا أه  حم ئ ط أدناجلق
ىل اذعمأااا ع أ  ممأ  أو  كأه إ  "Bourgogne"ق أنيف   علدأه جلعأ  ممم   تأه ال اق أط خ إىل الم أ    عأأود كأه إ

جلا أ و ال   أ  جل  فلن أ  ل ا ا م  الاجل  جلع أ  مثأسأن ، مث ق مر ا  اليت اسم   ر له ملقم اجمل جلمث  ك   الاجل 
جلقأا  ،لم ط د ع   هنل اللا   األع   إىل عقا   ل  وجلن م  أه  حم مثكمأهملاا االان ال    ل ط جلحغ مث األ

مأ خب حم  أط ع نأ   ئ أط أجلمل    أئةل م  دنل  ى قاخب إىل احمل ،11/04/1474قب  ع نه خ مل ك لانمن  األ
 (3).عااخب، جلاليت انمنر ك ا مااجلذد عا ا  إىل اا يف ع نه ك إلغ  ع و ط ادى  فنن  ك   قض   س   لا

الأأيت نأأ ود هأأش  ،القأأ ن ن الأأاجلن مثاا الوقننأأط ل بأأ مث فقنأأ اونأألد خ هأأذض الوأأى  ال ا أأا مأأ  اآلجلقأأا 
ىل ت أأ نط كأأ  إ ،  ك ل  أأ ا جل األطوأأ   جلاألكل أأ ااألقأأل  ك بأأذ ئأأ  أع أأ   القمأأ  أجل ااأألم أجل ئأأ  ضأألمث   اأأ

حأبار ال ا أا مأ  الأاجل  ف أا ف أل  ال قأ م ع أ  ئ أ  أ  ،ق م ع   ئ  م   لت ب مة  ه تأه األف أ  ال 
لم جلايأألا يف اللت بأأط مأأ  طلفنأأ  أجل مأأ  طأأل     منأأ  ال سأأط حبقأأ ق األفأألاو جلالأأيت تأأاق  خ إطأأ مث هألا يف ااأأ

 .(4)الاجل  الة   نط م ن  جلاي  عنطتو قن د اللمط كد ه ته اإل
 وألق كأد اهلل ع نأه جلسأ يف ف أيف   حأ حم أا ت  كأه نبن أ  أم  فن   ء  و     اإلسالمش اا ن  الذي أ

جل إئلاض الش  م األقأل  ع أ  ط اليت تبن  أجل هتا  إىل الم سل جلذ االم ال اجلانن س سن  الة مثاالم اليت أ
إم ذ  ،اهلل ك ا  أط جلال عظأط اا أ طسأبن  فنأه هأش ضألجلمث  الأاع   إىل  ألن الق عأا  ،اإلسأالخبمب وئ اعم  ق 

 (5).ذ خ ك   اا ذدن األقل  إو      ل     د أن  قو ا م قو  عاا ن  إ اا أه  األ

                                                 
 .169ا الق ومث القن هش، اللهل ال  ك ، ص و. ع ش عب /1

ه م ط م م مثي، ق   ن ط،  ،أطلجل ط مقامط ل ن  دن و  الائم مثاض خ ال   خب، ختب  الق ن ن ال  خب، ئ نط ااق ق) -ومثاسط خ الق ن ن الاجلن اي   ش -ايل ط الاجللنطحم ا الب جمل مثجلان،  /2
 .306(، ص 2009

 .31ال  ك ، ص ل؛ ل ا  م  ل  ش ي، الله169، ص نو هاللهل  و. ع ش عبا الق ومث القن هش، /3
  .108/ و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص 4
 ه    ثالر   ذد     فنن  ل     د أن  قو ا م قو  عاا ن  إ اا أه  األو  ن األقل  ئ لم ن: /5

 .عمااا ع   ال   دإم كاؤجلا ك إل - أ
  .ل   د م  عن و جلم اثن  جلونلد م نيف ك اومث ا ن نطإما نقض ا م  كن نيف جلكد ا - م
 .مط اإلسالمنط أجل  ة  الوم ط كد أفلاوه إما أ اث ا م   ناو سالمطاأل -أه

 (70اللهل ال  ك ، ص: ،، و. فم   عبا اهلل الش مننظل)أ     
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، كأ   لفضأن  ف يف   ل  ت أس ااألم ال اجلاننأط ،أئةل م  ملسمثا   الوضن سالمش أن الا   اإلئ   
جللأأأ  ئ نأأأر تأأأا   كغأأأ  و أأأ   ،لشأأأ  م أأأالخب الأأأاجلن جلالم أأأ  ب ال أأأ  ش كأأأد خمم أأأ  اشأأأن  مأأأل مب و أأأه خ المت

داأأ ا ك     َأأ  أَ َأَنأأ  ال  أأ قا َإن أ  َقَ ْق َأأ ئايْف َمأأْ  مََئأألو جَلأانْأةَأ  جَلَهَ ْ  َأأ ئايفْ ث  قأأ   اهلل سأأبا نه جلت أ ىل : نأأ ،اإلسأالخب
 .(1)َإن  ال  َه َعَ نيٌف َقَب ٌ  أَتْأَق ئايفْ  جَلقَأَب َ َ  لَمَأَ  مَثفا ا َإن  َأْئَلَم ايْف َعْ َا ال  هَ 

جلااأأألم خ اإلسأأأالخب ذ ت أأأ ن إذ  .قأأأ خب ع أأأ  نبأأأذ ااأأألجلمسأأأالمش  جل مضأأأ  مأأأ  ملأأأس أن الو أأأل اإل
ا خ  أأألامث فأأأإما ك غأأأمنيف الأأأاع   اإلسأأأالمنط ئأأأ ن ا أ ،كغأأألض مت أأأد ال أأأ ق مأأأ  اإلطأأأال  ع أأأ  ت أأأ لنيف اإلسأأأالخب

 ،سأالخب كأ لق  جلالق   ه   ك ن اإلسالخب فلض اين و لن شأل اإل ،   ا   ن كهاقمن مثهيف اإلسالخب أجل البق ا ع   م
قأ لنيف الأيت ف   ئ ن غلض اين و خ اإلسالخب أن  ولض اإل  ن كه ع أ  ئأ  سأ  ن األ ،ال اقله  ق    م  ىف جل 

قأط، . إم  قن(2)جلهذا القأ   غأ  حأان  مأ  ال   نأط الم مثءنأط،ل  كقش فنن  دأخ  جلا أا غأ  م أ يف ،فمان 
مأأ  دأأ ا  ،ئ وأأه م أأ ن خل شأأل ت أأ لنيف الأأا   ايا أأا، ل أ  األفأألاو ع أأ  عقنأأاهتيف آمأل اهلل ك ينأأ و خ سأأبن ه أ

 .(3)َذ َإْئلَاَض َخ الاِّ  َ : كق له ت  ىل ع ال   ،ف نظ  ع   م   ا   كه أمثاوم  جلم  م نيف ف نل 
 ،ق اعأا ل األم (4) ا اللادأا  فقا جلضل الوقن ا ال    ن جلم  سبقنيف م  ا  و ،جل   و  ع   ملس

 سل  االم.جلت ن  ع  قم  الشن خ جلال   ا جلاألطو   جلهل   جلأ ، لخب القم   خ أجلق د م ن ط
الق تأأ   جلع أأ  ،جلإعأأالا ئ  أأط اهلل عأأ  جلهأأ  ، أأ  د مثسأأ لط غ  منأأ  نشأأل الأأا  جله أأذا فأأ الم ع أأا ال

اأأأأأأأألم خ اإلسأأأأأأأأالخب  أأأأأأأأميف ال فأأأأأأأأ ا          فم أأأأأأأأ لنيف ا ،نطسأأأأأأأأالمنط ال أأأأأأأأ مال أأأأأأأأ يف جلاهأأأأأأأأب الما أأأأأأأأش كأأأأأأأأ ألقالق اإل
 (5).جلاللةط خ االم ،ن  ننط جلت لع البشل طإىل ا ىاخب اإل جلتاع  ،جل لع الغامث جلا ن نط ،ك ل ن و

 
 

                                                 
 .13 طس مث  ااجلاد، اآل  /1

ن إعم  ق كد الاق   خ اإلسالخب أجل البق ا ع   م   ا   كه أه  هذض األق لنيف م  وفل اي  ط مق ك  ة  ط اإلسالخب  يف، جلوفل اي  ط ولن  ع   أ إن اإلسالخب تل  ا ن مث خ األق لنيف اليت فمان  /2
   ة  ط  ل ط إقمن مث ال  ق كد م  هيف ع نه جلكد الا   الا   ايا ا ئ ن كإمثاو  ال  ق جلإقمن مثهيف جللنس إئلاه   يف ع   ملس، جللذلس ئ ن غلض اين و خ اإلسالخب لنس اإلئلاض خ الا  ، جلل

،  www.islamhouse.comم ش مث ك   ان اي  ط خ اإلسالخب، ع  ال قل:كاجلن ئ تب،  )مق   ا ا، ك ا أن توم   يف األك ام ئش  قو ا ع   م  كه م  ها  جلمثةط ل   ق أعم د.اي
 .(15:22، ع   ال  عط: 03/07/2009 ت مث   اإلطال :

 .256س مث  البقل ، اآل ط  /3

الق و  الذ   إقم مثهيف البا يب  ا  ك  ايلا  جلع لجل ك  ال  ص، جلهيفف   جلح    ا  و ا اللادا  ، جلحنط أيب ك ل البا   ل ق و  األمثك ط:    ا ك  أيب سون ن، دل بن  ك     ط، أيب عبن /4
 11هأ : 13م  حملخب  4   ئ ن م ه كا، فقا إدمبس ق لا ك  س نا مل اللجلخب جله خب أم من  ه  ط ق سنط خ " لو البول" خاي ن  حب  م اين ش األمثك ط اليت ق  ن  جلملس ك ا م   ار م

قلو لم و ل هنب  هن ش جلل   هنب ق  ا م  الق و  األمثكل الذي ئ ن   حننيف ئ    4، مم  ه   ا  نوط أيب ك ل البا   أن إسمقل مثأ ه ع   وفل ال اجلان جلمثو اللجلخب ك ن   ا خب634م مثق 
جلذ إملأ ، جلذ هتام ا كنم ، جلذ كن ط، جلذ تق   ا  م  اين ش األمثكل جلمم  ه ا خ جلحنط أيب ك ل البا   م    ش: "إين م حن يف ك شل ئ   د ف  وظ ه : ذ تقم  ا دنخ  ف نن  جلذ حبن  حغ ا

 مق   م ش مث م ش مث ك   ان الوم   د اإلسالمنط جلم  أعظ ن  خ ت مثء   ال ظنيف،كاجلن ئ تب،  )مق   ، جلذ ت   جلذ فنب...".دجلا مة لا، جلذ ت قلجلا  ن ط إذ ألئ ، جلذ  لق ا خنال جلذ تغلق ض
 .(10:49، ع   ال  عط: 07/07/2009ت مث   اإلطال :  ،www.ansabcom.com/vb/t433ع   ال قل:  

 .16اهلل س ن  ن س ن  ن، اللهل ال  ك ، ص: و.عبا /5

http://www.ansabcom.com/vb/t433
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 ائي قبل الحرب العالمية الثانية.: تطور القضاء الدولي الجنيالمطلب الثان
مث   مل  ط ال ب -   ش خ اللا   ال  كقط  قنقط ذ     الق   ك ه و نم  ج  قنقنط لقض ا وجلن ه

ئأ    نإذ أ كأ د الوقنأ ا جلنأااااد مثهأ   الأا  مثاا جلئم م ن  كآ إذ م  ت    -مل  ط ال ب مث ال س  ط جل القا 
ثأأأل الأأيت ئأأأ ن  أأأ  األجل  ،ال بأأأل ااأأأا ث خ ق أأأ   لئأأأط فقننأأأط ها أأا  خت أأس ال م كأأأ د جلال أأأااااد سأأ  ر 

جلدأأ   يف ملا نأأ  الأأذ   سأأخلجلا وجل أأيف  أأ  ا  آنأأذا  خ أجلمثجلكأأ  مأأ  قبأأ  م  ئنأأ  جلأال ال بأأ  خ ااأأا مأأ  اللكل أأط
 . امط أغلاضنيف الشخبنط
ق حأأط خ عنأأا ال نضأأط جلالأأيت اهمأأاد فننأأ  الأأاجل   ،الأأاجل ىل ت أأ مث ال القأأ د كأأد ئ أأ  أو  ااأأ   إ

 أأنيف وجلن ال جأأ ا إىل ماىل ك أ  ال سأأ    الأيت مت أأ نيف مأ   أأ  ال  اعأ د الةأأ  ل  كأ ل لق ال أأ  نط ئ سأن ط الإ
 .(1)جلالة مث نمق خباذاالم كاافل 

  جلق حأط ك أا القألن الم سأل عشأل جلأث أ ا ع   ال الق د الاجللنط خ ت س الوأى  ئ   أنه م  كد م  طلأ
تو قن د وجللنط س عاد ع   ت   ل جلمثسأيف طل أ  القضأ ا الأاجلن ، إكلاخب عا  م  هااد جلاجلىلاالم ال  لنط األ
، جلمأأ  كأأد ت أأس جل   جلتق أأد خمم أأ  مب و أأه جلق اعأأاضقأأ  ئ بأأ ومث لأأه خ تأأاه  هأأذا األ أأااي أأ  ش جلالأأيت اعم

( جلاتو قنأأأ د ذهأأأ ي )سأأأ ط 1864تو قنأأأط ه نأأأ  )عأأأ خب إ ،(1856م  هأأأا  كأأأ مث س ل  أأأالخب )سأأأ ط  ،ال  هأأأااد
كلمأأأأأر مأأأأأ  كأأأأأد ااأأأأألكد جلال ا أأأأأا مأأأأأ  اإلتو قنأأأأأ د الأأأأأيت أ (1919( جلم  هأأأأأا  فلسأأأأأ ي )عأأأأأ خب 1907جل  1899

 (2)نمد.ال  ل
 

 .ولىمرحلة ما قبل الحرب العالمية األ :الفرع األول
مل  أأط مأأ  قبأأ  ااأألم ال  لنأأط األجلىل جلملأأس  مث القضأأ ا الأأاجلن اي أأ  ش خجلسأأ م  جل  خ هأأذا الوأأل  ت أأ    

ىل م  ن و  كأه فقنأ ا القأ ن ن الأاجلن جلالأذي ت خأ  إ م ن   الذي قابِّ َ  م  قال  ك ا   أس سند األجل 
لولو أط مأ  أهأ  تق أد قأ ن ن وجلن ه أ  ش جلإنشأ ا قضأ ا وجلن ه أ  ش ئآلنأط لم بنأ  مأ  مت لوقنأ ا اخ هنأ و ا

 د وجللنأط حم مثهأ  اسأمب  و طأ مث اتو قنأينأ و الاجللنأط الأيت ئ نأر تبأب خ إ أ  ام  الب أا الةأ ين فنأ   أ ،تق ن ه
ند جلالبأأ وئ س ت أأس القأأ اجل   منأأئأأ  مأأ  ءأأىق أث أأ ا ااأألم جلم  قبأأط  ااأألم جلة  أأط  قأأ ق ك أأ  الوهأأ د أ

 .الق  ط خ اإلتو قن د الاجللنط ع  طل   إ  و آلنط قض  نط وجللنط
 
 

                                                 
  .434، 432، ص 1968/ حم ا ع    د لي، الاق  إىل الق ن ن الاجلن ال  خب جلقر ال  يف، وامث الو ل، ال ب ط اللاك ط، ومش ، 1
 .28و. عبا اهلل س ن  ن س ن  ن، اللهل ال  ك ، ص  /2



 

18 

  أوال: الجهود الفقهية الفردية.
 "فلان ن    جلم نيف ،وقننط  ذض الوى  خ اآلمثاا اليت طل ن  أهيف وع   الق ن ن الاجلنتم ة  اين و ال

 أ و كضألجلمث  إ هألذا الأذ   نأ وجلا، ف تن " وجل  ق" مث تالهيف "" جل"هلجلسنوي فنم مث  " جل "فلان ن    س امث  
جلهأ و ضألجلمث  ىل إجل  ،  بأ جمل الاجللنأطنمن ئ د ا     اق ق اإلن  ن جلل م ىل ال ظل خ اإل ه   شض ا وجلن ق

، ئ أأ  جلهأأاد (1)ضألامث الأأيت سأببمن   األل  لق ضأأ   الأاجل  ال ن مأأط عأأسأ  ط قضأأ  نط وجللنأط ت ك أأط ل أأاجل  ال مبأ
  .مل  نط ن ود ك وس الو ل أجلكنط جل جلمث أمثاا فقننط آ عا 

ما ئأ ن الضألمث الأذي إنأه  ىل الق   :"كإ( 1546-1480 نث مهب الوقنه "فلان ن    وي فنم مث  " )
لكنأط الأيت ت أ و ع أ  النأ عمد فإنأه ئةأل مأ  الو  أا  ااأ ،أي ال أ  ن الأانند نمنجأط ل نجأ خبكل أ ا  بنب األ

و الوقنأأه "فنم مث أأ " تل أأل ااأألم إما ئ نأأر مأأ  أهأأ  البأأ اط مثافقأأا أ. (2)  ا جأأ خب"عأأ مم أأ  اإل  بغأأش ع ا أأذ 
 ،جلالقمأ  اي أ عش ، اكل أإذ أنه قا ه هيف كق   قم  األطوأ   جلاأل ،جللن ر ل  ب اط الشخبنط ،ال  ن  ل اجللط

ما ئأأ ن الضأألمث جللأأذلس فقأا جلضأأل البأأاأ ال أ خب الق  أأ  ك نأه إ ،ع أ  الأألغيف مأ  أن أضأألامث ااألم قأأا تبأأ  إلأننيف
 مم أ  جلاإل كم أ واإلي ال أ  ن الأانند نمنجأط ل نجأ خب أئةأل مأ  قن مأه االكنأط فنجأب أ ،كل  االذي  بنب األ

 ع ه.
    َظأأأأن تا ( فقأأأأا مهأأأأب إىل أن مظ أأأأط اللةأأأأط  أأأأب أ1617-1548   سأأأأ امث  " )مأأأأ  الوقنأأأأه " فلان ن أأأأأ

 .ن تم ا  م     خب ل  بل"أ   ذ   ضلامث االم"أن أ :جلئ ن م  مثأ ه ،  احمل مثكد خ القم  س   
 ن ن جلنبأأل  ااأأ  جلم  قبأأط الظ أأيف ن ااأألم جلسأأن ط لم بنأأ  القأأ أأه فقأأا ئأأ ن  أأل  الوقنأأه "سأأ امث  " أجلم 

أن ضلامث االم ذ     جلئ ن م  مثأ ه أن أ ،إذ أن ق اعا اللةط ذ كا أن ت  و كد الما مثكد ،جلإق مط ال ا 
 .(3)تم ا  م     خب ل  بل

 ،( ف أ ن   مقأا كشألعنط ايأ اا الأذي   قأل ع أ  هألا يف ااألم1645-1583وقنأه "هلجلسأن ق" )م  الأ
جلهأ   ،منأ   ماقأ  نمنجأط لم بنأ  ق اعأا القأ ن ن ال بن أشجلإ، م  ع   هنهط وجللنط ذ جله و   جلهذا اي اا لنس 

 مجل ط كل ع لش خ ال الق د الاجللنط.
 ضأ  نوأس جلل اجللأط أ ،ل غأ  ال أ و مث ضا ال    جلالقنأن  ة  ئ    ل  هذا الوقنه ك ن ل ولو اا  خ أ

 ن ت أأم    ئأأ  مأأ   أأ فل  أأ  ال بأأل كشأألطاسأأمنافر وفأأل ال أأاجلان جل أأ  أ اجلت أأا  ل أأ   لكأأ  ع ولأأط إم ،ااأأ 

                                                 
 .306حم ا الب جمل مثجلان، اللهل ال  ك ، ص  /1
 .31  م  ل  ش ي، اللهل ال  ك ، ص ل ا /2

  .19/ و. عبا اهلل س ن  ن س ن  ن، ملهل س ك ، ص 3
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جلهأأيف ال  أأ ا جلاألطوأأ   جلال امثعأأ ن جلمثهأأ   الأأا   جلأذ  أأاجلمث  ،جلهأأ م ا أأىاخب جلعأأاخب الم أألض إىل  نأأ   األكل أأ ا
 كل  ا.األ كد غ  ذ  القم   إ

 ،هأأ  ال أألجل  ،ذ الشأأ ب جلذ الاجللأأط ،م فأأ أل ،لنط الاجللأأط ال ما أأط كل ن أأن جلحيبأأل هأأذا الوقنأأه م أأه  
 .(1)قل ف ب  إلث مث  األ ق و مل  أ ،ل    ع  اا يف ذ ال ق كط اي   نطجله اؤض ا

 أأ مثض مأأل ممأأا  ط   أأط  بن أأط اجملأأ   ال ظأألي إم أن ت بنقنأأ  ئأأ ن   ف أأ مث و أأرجلال اقأأل أن هأأذض األ
 19إىل أجلاقأأأل القأأألن  17نأأأر مقأأألمث  خ الوأأأى  مأأأ  القأأألن مبأأأ جمل الأأأاجل  جل م أأأ ىف مأأأل سأأأن وهت  ال  قأأأط الأأأيت ئ 

ل و أط جلانمنأ   الوألص منأ  ئ نأر ت ظ أه اإجل  ،ل ن سأط الاجللنأط ذ حي  أه القأ ن نن ت ظأنيف اجلئ نر م  نمنجمن  أ
 :بدجلئ نر الخ لو د اليت تلت ب إك ن االم م         ل ب

 .ث مثض ئ نر حماجلو آن م ااد جلجلس    القم   جل أ - أ 
ئةلهأ  كأ لم    أالأيت ئأ ن  ،من  ئ ن  قل كأد اينأ شإجل  ،ن القم   مل      ش   عمنل ال   نأ -م

 .(2)ىل ال   ن الانندإثله  أف يف      م ا  
 بنأأأأ  القأأأأ ن ن ىل تإمثاا "هلجلسأأأأن ق" فقأأأأا وعأأأأ  ( فقأأأأا تأأأأ ثل كأأأأآ1767-1714قنأأأأه "وجلف تنأأأأ " )مأأأأ  الوأ

جلهأش  أل  خ  ،تم  جل  مل سن و  غ هأ  مأ  الأاجل  ف لاجللط ماد ال ن و  ،أس   ك ألفلاوال بن ش ع   الاجل  
 .أن ذ تم ا   ق ق اآلقل  المبل  دلط 

ل  ولأأط(، جلقأأا جلحأأ  ااأألم ال  ولأأط ك هنأأ  لأأط جلااأألم الظ لأأط )غأأ  ا نأأ  هأأذا الوقنأأه كأأد ااأألم ال  وجل 
أن   افأأأ  ع ننأأأ  كشأأألط  ،قأأأل أن ط سأأأ أأأط جل نأأأه ك ىل م  أأأب قأأأ ن ين ذ   أأأ  اابأأأ   ع ااأأألم الأأأيت ت أأأ   إ

 الش ب.
جلقا ط لأب كماألع قمأ   ،االمف اته ، ك ن ع   الاجللط ال ما ط أن تب   م  أ ض أمثاا الوقنه آجلم  

ط أجل األدأأن ا جلاسأأم  ل هنأأب ال  كأأا أجل القأأ كل أجل البأأ ين ال  مأأ ،ط ال أأ  مطسأأ اجلم أأل اسأأمخااخب األ ،األسأأل 
لقأ ن ن ال بن أش ذ ن اأجلهأ   أل   ،طالغ  كأ ه م عاخب اإلسمنالا ع   أمأ ا  أفألاو الاجللأط  ض  كأجلق    ،الو نط

ن الاجللأأط ال مبأأأل  مت أأأس جلقأأا أدأأأ مث إىل أ ،  أأ   ك مثت أأأ م أع أأ   مأأأ  دأأ هن  إ أأأاار أضأأألامث ذ ضأألجلمث   أأأ 
 .(3)سببمن  ضلامث اليت ط مق ض   الاجللط الن جلمط ع  األت ق  ن  س 

جلقأأأ   لأأنس فقأأأط مأأ  قأأأ خب كأأأه هأألذا الوقنأأأ ا مأأ  م أأأ وا  ل هأأأ و قأأ ن ن وجلن جلقضأأأ ا وجلن   بقأأه ل أأأل 
 أأ  فقنأأ ا اإل أأ و األمل  أأش جلأ أأاار الةأأ مث  الولن أأنط أ ضأأ  لن أأ وجلا   اهأأقأأل  ااأألم كأأ  ه أأ   آمثاا فقننأأط أ

                                                 
 .19؛ و.عبا اهلل س ن  ن س ن  ن، اللهل ال  ك ، ص 109؛ و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص32ال  ك ، ص لل ا  م  ل  ش ي، الله /1

 .109، ص نو هو.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل  /2

 .33، ص نو ه؛ ل ا  م  ل  ش ي، اللهل 20، ص نو هو.عبا اهلل س ن  ن س ن  ن، اللهل  /3
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ق كأأط ع أأ  ال   و ف أأل  ااأألم جلت قنأألفأألاو جلاسأأمب كو أأل  ضأألجلمث  جلهأأ و آلنأأط قضأأ  نط أس سأأن  ة  أأط  قأأ ق األ
 ف   .ملت يب ت س األ

I- جلمثجلك   ن ذا  جلئ ن سأ ش هأذض : ت ثلد ال ذ  د األمل  نط ك ف  مث عاو م  فالسوط أمريكياإلتحاد األ
   ا  ملت  ا ع   نظل  د ف  ونط أجلمثجلكنط مل فا  أ  حأا  خ أمثضأن  جلمأ  أهأيف الوالسأوط الأذ   ال ذ  د ل

 .(1) م خب"ك هلمشث  ن    : "جللنيف ك " جل "ش إمل  اإل  و األ أثلجلا خ قن خب
 :w.penn (2)راء الفقيه "وليم بن" آ/1

قأأأأألامث ال أأأأأالخب خ اا ضأأأأأل مشأأأأألجلع  لإل أأأأأ و األجلمثجليب   أأأأأمنا  إ 1693"جللأأأأأنيف كأأأأأ " خ سأأأأأ ط جلضأأأأأل 
  و ااألجلم ئا ع أ  جلهأ م اسأمبجلعلض ألسب م جلع اقب االجلم جلأ ،إىل ضلجلمث  اإل  و وع  فنهجلال مقب  

 . م    إذ إما ئ نر وف   ل اجلان و ملقامث ال
 أأأىاخب لم ظأأأأنيف   سأأأ  الق اعأأأا ال  ولأأأط ال اهبأأأط اإلتوأأأ ق ع أأأئ أأأ  ن دأأأا "جللأأأنيف كأأأ " م أأأ   أجلمثكأأأ  ك إل

ال   عأ د ال  دأهط كأأد  جل كللأ ن وجلن ءأم  كأ ل ظل خجلملأس عأ  طل أ  جم أأس أع أ  أ ،د فن أ  كنأ نيفال القأ 
جلط لأأأب كم جل أأأا هأأأذا اجمل أأأس  ، أأأ و اا أأأ    أأأ    الاك  م سأأأنط خ إقوقأأأر ال سأأأ مأأأ  أإما  ،الأأأاجل  األعضأأأ ا

 .(3) ا  الاجل  ت ونذه إما م  مثفضر إ ،الو  لط لم ونذ قلامثاته ك لق   ك ل س   
 ،عضأأ  هأ جلعأاو  ،ا نأط ا  حأأط كم أ    اجمل أسهل إىل كنأ ن الق اعأا اإلئ أ  ت ألق مشألجل  "جللأنيف كأأ " 

هب مث الاجللط الم ألو  ع أ  ت ونأذ مأ  جلأقل إم  ن اإللمج ا إىل الق   إل ،جلئنونط المب  ر  ن جل م ن ان ق وضجلم 
 .ح ن  ل  الخب فن   كد الاجل  ،امثاد بامث ع  اجمل س م  قل 

 
mBentha .Gتام" نب جرميراء الفقيه آ/2

(4): 
 وئ مثك أأأط عأأأ  مبأأأأ( مأأأذئلاد 1789-1786عشأأأل ) جلاقأأأل القأأألن الةأأأ م أك مأأأ خب" خ  هلمأأأشلقأأأا ئمأأأب "

له  مشلجلع  ل  أالخب الأاا يف كأد األمأيف جل أذهب "ك مأ خب" إىل أن اإلن أ ن إهم أ عش قآجلمثو خ أ ،الق ن ن الاجلن
 .ئ   أن ال االط تم ة  خ  قن  أئل قامث م  ال و ط ألئل عاو م  ال  ق  ،ك ب ه

                                                 
 .73و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص /1

البال ط اإل  ن  ط، ئ    ه  إك  أل ا ضب طجل  ،نطأس س جلذ ط ك   و نن  األمل  ئ     . جله  أ ا ق و  ال    ل  اإل  ن  الشن مث  1718جلت خ ع خب  1644أئم كل  14جللا خ "جللنيف ك "  /2
ئ   ومثق خ ه م ط أئ و مثو، جلع حل ال  مث  اليت نشبر كد أنب مث ال  ن مد اإل  ن  ط جلاللجلت م نمنط جلأونل وف عه ع  ت س   Amiralع   كاجلمثض فنن   ى جلح  إىل مثتبط أم  حبلي 

ت خ جلالاض أ   ف ل ك لل ن  إىل م  ن آم    م نل فنه مل  1670   إهم  ا كقضنط ال الخب، جلسج  عا  ملاد خ كلو ل ان، جلخ س ط األق   فم لض ل  لو م  اي م ط، جله  م  كد الذ
 )أنظل: "       مط م نانط.نار له فلحط ت أنب مثض أن   اح  وع ته ك ناا ع  دب  ال ج  جلالمغل ب مث ألق  مث  له خ م م  ل  نن هلسش أ   اتب  حب  ممن  جلجلضل    وسم مثا، ئ   أت

 .(95عبا الغ ، اللهل ال  ك ، ص يفو.حم ا عبا ال  
 .15؛ و.عب خب عبا الوم   م ل، اللهل ال  ك ، ص  94،97ص  ،؛ و. حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل نو ه73،74و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل نو ه، ص  /3

ئ ن  فن   ف  جلفقنن  جلض ن   خ ف  المشل ل، ئ   ئ ن م  أئل الااف د ع  ضلجلمث  ت   لض، جله   ل  أن ك ل  ن الذي جللا فنه. 1832ن جلت خ ع خب ك  ا 1748هلمش ك م خب" جللا ع خب "/ 4
 (.97اإلن  ن إهم  عش ك بن مه )أنظل:و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل نو ه، ص 
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اأث خ إم  ننأط جلت ألق إىل الب ،خ جمأ   ال القأ د الاجللنأطال و أط  ئ     جل  "ك م خب" أن   ب  مبأاأ
 سأيفكإ  خ ملس اإلنق  م د القا ط اليت أد  ر ن اهن  جلم بب هت  ز جلناو ك الجلم ،نط ع ن نش ا حم  ط وجللإ

ت سأنل ن أأ ق  ال قنأا  جلال أن و ، أجل ت أس ال  ف أ د اإلسأأم   مث ط ااا ةأط كأد أ  أىا جلفلن أأ  جلت أ كقن   ع أ 
 م م  لاهت   خ الل جلالبال.

ن دأا ئأ  مشألجل   ،س سأنمدال ظ خب الق ن ين ع أ  وعأ ممد أ سنس" قا ق خب كم ك م خبئ    ال ظ أن "
 كضلجلمث  ال   ع نن   جل   ئ لم ن:

لهأأ  ن الق اعأأا الاجللنأأط غأأ  ال م كأأط   بغأأش ت   أ" ك مأأ خب هلمأأش أأل  الوقنأأه " .تقنــين القــانود الــدولي -أ
 ،الأأااق ش    ن ين الأأاجلن مأأ  ال ظأأ خب القأأم ال ظأأ خب القأأ ن ين ى ،  أأى  قأأك لقأأامث الأأذي ت أأ   كأأه طبن منأأ 

جلت أأ   كأأ ي اا ع أأا خم لوأأط ق اعأأاض،  ،فأألاو اجملم أأل ل أأ  ط ع نأأ  ت أأنل ع أأ  ت بنقأأهالأأذي  وأأىض قضأأ   أ
 علا  الاجللنط ق   م  مط.جلاألأ نث أنه لنس ل    هااد 

ت ببه م  ق أ  ل  فضال ع   ،ثبر عاخب هاجل  االم خ ال الق د الاجللنط" أن الم مث   قا أك م خبجلقلمث "
قألامث ال أالخب الأذي ئةأ ا مأ  نأ و  كأه جلملأس اأ  ا الفأ د الاجللنأط جلإ ،بن  ه  اين  زباأ ال و طجلسب، ف و ط

 .(1)الوالسوط جلاا  خب
ااألجلم خ ئأ  وجللأط جلضأ  ن عأاخب  سأل " إىل ضألجلمث  إنشأ ا ملائأ  وا  أط للع  أط أك مأ خب" ئ   وع -

 .(2)قال  كق اعاه اإل
   دأأ ألن الشأأ ب ذ إمث ع نأأه خ إ ،جللأأط ال ما أأطىل الشأأ ب خ الاا  أأ  اي أأ عش إحأأ  كط ن أأبط  -

 .(3)د    االم ع   اا  خب جلق و  اين ش نب االم اليت   م ي ك  مثه ، جلإمن   قل جل مث إ
 ما   ا هيف وجلن د   يف ع قبط ف  نيف أن جل  ،لط اللؤس ا الق و  ع  االملذلس ئ ن م  الال خب م  ا

   نهط خ  قنيف.لم افل ا
قأألامث ال أأالخب مأأ  أهأأ  ة  أأط  قأأ ق اإلن أأ ن جلملأأس عأأ  طل أأ  إ. نشــاء محكمــة قضــائية دوليــةإ -ب

تم وأ  حبأ  ال   عأ د الأيت قأا ت شأ   ،لنأط قضأ  نط وجللنأط" كضألجلمث  إنشأ ا آك م خبن و  " ،كد الاجل جلنشلض 
 ،كأ لق   ايل أط  أ خب   لم ونأذ األا ال  لبأط ك أ  ط ع نأىل  أجلإما مل  أذهب إ .كد أعض ا اجملم أل الأاجلن

  أبط انولاوهأ  ك أ  ط القضأ ا ك ل   ئ  وجللط ع  الم  أس ااألخ زبأاأن تمخ ه مهب إىل جله م أنإذ أ
 .جلالذي م  د نه أن  ض   مب جمل ئ  أطلا  ال  ا  ،لب ان  ا  حط

                                                 
 .76ص هلل الش من، اللهل ال  ك ، و.فم   عبا ا /1
 .وف ع  ع  مب جمل    من  جلأملا ن  ن الش  م ت ق و إىل االجلم، جلأذ كد الش  م ،كد اا  خب جلال    ت ش ف الم  ، خب" أن أطلا  االجلم لن ر الش  م ل "ك م/ جلخ هذا 2
 .17، ص خب عبا الوم   م ل، اللهل ال  ك و.عب / 3
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 ئأ  م نأ  كإ وأ و  األعضأ ا  نأث تقأ خب  و  كضلجلمث  ت     جم س ا  وي خ أجلمثكأ   ضأيف الأاجل ئ   ن 
الأاجل  عأ  ت ونأذ قألامثاد اجمل أس فإنأه   أ ن   أا جلخ   لأط امم أ   إ ،ع  نأطه  أ ته ت أ ن ن أجل عضأ    فنأه 

هب مثهأ  سأم  نمن  كقأ اد البأ لنس الأاجلن إلفضأال عأ  ا ،نأ ن تق ل عالق هت  الاك  م سأنط م ل اجل  األعض ا أ
ىل مةأأأ  هأأأذا ك إلنضأأأ  خب إ  أأأل الأأأاجلن عأأأ    أأأ  ن ا أأأ ضمعأأألام اجمل أأأىاخب قلامثاهتأأأ  جلوعأأأ  خ ال ن  أأأط إىل إع أأأ  ا
 .(1)اذ  و
خ إق مأأط  ،لمأ مث   أاار اتضأ فلد حأنا د الوالسأوط جلأ. نشـة  اإلتحـاد وقيـام المحكمـة العليــا -جـــ

خ إق ممه ك بب أط    م  ئن  جلأملا ن   جلمثجلك أ اإل  و كد ال ذ  د األمل  نط ملس اإل  و الذي فش ر
" ع حأ ط جلذ أط Albanyزا  ط البأ ين " 1774جلكاأد ملا   اإل  و زلمتل عقا خ س ط  .خ ملس ال قر

، جلالأأذي أعأأا مشألجلع  ل اسأأم مث اإل أأ وي مث بأأر كأأه (2) ضأأيف ممة أأد ك ع مأأط "ك نأ مد فأألان  د" ،نن  أ مث 
أئم كل  14 ف جلفاد مب  ثنن  اض مث اللمتل ال ب  الذي عقا خ ما  ط "فنالولون " خ ،كقنط ال م  لاد

 نأأأث مت المبأأأ  ر ع نأأأه، جلحأأأامث إعأأأالن ااقأأأ ق الأأأذي   أأأا أجل  جلثنقأأأط تبأأأامث عأأأ  هأأأذا ، 1774سأأأ ط 
 .(3)اإل  و

نمنأر  نأه مأ  ثالثأط عشأل جلذ أط جلك أا أن إ  عم ق أ ،سأمقال اإل عأالنحامث إ 1776  لن  س ط  4جلخ 
خ ما  أأأأط ئبأأأأ  عقأأأأا   لىل مأأأألمتجلوعأأأأ  إ ،الاسأأأأم مث اإل أأأأ وي (4)" هأأأأ مثو جلادأأأأ   "عأأأأا أ ، أأأألم اإلسأأأأمقال 

مأأ  نوأأس  هأأ ان 14مثمسنأأ  خ  هأأ  تق أأد الاسأأم مث الأأذي حأأامثمأأ  أ ،1789سأأ ط  "فنالولونأأ " خ دأأنل مأأ ي
 .ال  ط

قا   ش  كد ال ذ أ د مأ   ل وب  فن   ،ي ع   ضلجلمث  قن خب احمل  ط ال  ن   وجلقا  لص اللل ن اإل
 . نط ل اسم مث اإل  ويكقط الق اند احملما  م  خ الباث ع  فضال  ،قالف د

و جلضأأ د عأأ  طل أأ  ال ،جل هلمنأأط ا أأيف ال  اعأأ د خ منأأاه  األهنأأ   جلدأأ  ر احمل  أأط مأأ  عأأا  أ
عألض األمأل ع أ  ي أط  ،ت د إ و و جلسنط م  وجللط ث لةأط فأإن أقوأ  و    ن اَ مل فاْ  نفإ ،ال و ط كد طلخ ال  ا 

                                                 
 .77و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص /1

، جل ضل ملمتل فلس ي م  أه  عقا 1775، أنمخب اض مث اللمتل األمل  ش األجل  س ط جلالذي   مل األم اللجل ش ل ة مث  األمل  نط( جللا كب س  ، 1790-1708) " ك ن مد فلان  د" /2
 . 1778  ل  مل فلن   س ط 

 .102، 101ص  با الغ ، اللهل ال  ك ،و.حم ا عبا ال  يف ع ؛79نو ه، ص و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل /3

جللا ع خب جلقا  .04/07/1786سمقال  ال ذ  د الماا  ع  كل   نن  خ إكإعالن  نوب لند جلق و الة مث  المال ل ط اليت انمنرئ ن قب    لإل  ،جل  مث نس أمل  شأه  "ه مثو جلاد   "  /4
 س  اد. 6نمنر ك ا إق  اا   ذا اينب لنخ ض كه  لجلك  ع نوط  1775قم  ع خب أمث  جبنب الق مث  الذي ق و ث مث  المال ل، 1754لما  ع خب إ ، جلت  ن ه أ    اجل خ جلذ ط فلهن ن   1732

لنباأ جلاد     ز  أو  إىل إنمخ كه .1787 ى ت   ر خ ال ن  ط ك قا ملمتل وسم مثي خ فنالولون  ع خب  سم ل جلاد    خ هن وض اللامنط إىل إقلامث ال ظ خب الوامثان كد ال ذ  د األم ئنطإجلقا 
لنا يف أم ئ  لوىتد  1789 أفل   30جم س الشن خ   خب  أو  جلاد    أجل  ق يف وسم مثي خ ت مث   ال ذ  د الماا  خ دلفط مبىنجلقا  .ال  مل   يف وجللط مقامث    أن ت  ن أئل ق   خ

 .14/09/1799    إثلض خعم  قلجلهه م  الل  سط أحنب زلض ت خ جلقب  أن ت منش ال  ط الة لةط  1797.إىل  1789 ممم لنمد م  
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مأأأل ع أأأ  الأأألمتل الأأأاجلمثي ال أأأ خب ل  ذ أأأ د ض األعأأأل ىل  أأأ   قب أأأه ال لفأأأ ن فأأأإن مل تبأأأ  كأأأاجلمثه  إ ،الما أأأنيف
 .(1)ىل    ال  ا  طل  خ ال ن  ط ع   هنهط قض  نط م مق ط وا  طفإن مل  م ح  إ ،الماا 

 أ و جلالم  أن  كأد الأاجل  إم أ ن قنأ خب اإل ، مأةال طنبأ  ع أ مل  نأطماأا  األجله أذا ئ نأر ال ذ أ د ال
المو أأس جلااأألجلم الأأيت جلمثجلكأأ  غ مثقأأط خ قالف هتأأ  ت أأ ين مأأ  نأأه أخ ال قأأر الأأذي ئ نأأر ف ،18لقأألن خ هن  أأط ا

 .(2)ط    اا  خب جل  لر وجلن جل اهت ت ببر فنن  أ
 

II- نمنأأر مأأل هن  أأط القأألن القأألن الةأأ م  عشأأل جلا د هأأذض الل  أأط مأأ  هن  أأط: كأأاأحــداا الثــور  الفرن ــيةأ
  ر عأأأ مال أس سأأأن  جلم أأأ عاا خ نشأأأ الأأأيت ئ نأأأالم سأأأل عشأأأل الأأأذي ئأأأ ن  أأأ فال كأأأ ين و جلال أأأ اك  الم مثءنأأأط 

 جلت   ل القض ا الاجلن اي   ش.
م  سبط ت قون  الش ب الولن ش زخم   طبق تأه نأاو  1789مل  ش س ط جلقا ئ ن حاجلمث الاسم مث األ

 5كأاع   الللأ ن خ  ، فق خب ال أس لأ  س ال أ وق عشألئ ن   يف اجملم ل الولن ش  ن ذا   فنن  ك لو  و الذي
جلخ ال أأ وق جلال شأأل    ، وي أأالو ت أأم نيف ق اعأأاض مأأ  الاسأأم مث األمل  أأش اإلامث وسأأم مث ل أأبقأأل إل 1789مأأ ي 

 14ن أأ ن جلالأأ اط  عأأ  الةأأ مث  الولن أأنط الأأيت انأأال ر خ حأأامث إعأأالن  قأأ ق اإل 1789مأأ  دأأنل أجلد عأأ خب 
1789ه   نط ع خب 

وسأم مث حأاامث  ب أم خب مقأل اي  نأط ال ط نأط مأ  أهأ  إممة   الش جلملس ك ام  اعمبيف ،(3)
 ل بالو. 

عأأأالن الولن أأأش ك أأأا ملأأأس خ مقامأأأط ن ع أأأ  غأأألامث نظأأأ ض األمل  أأأش، جلقأأأا أومثو اإلعأأأالجلقأأأا ئأأأ ن اإل
ن أأأنط اسأأمخااخب ق اهتأأأ  مأأط الول ، جلالأأذي ئأأأ ن ذ  قأأل إطالقأأأ  كأأ  جلحيضأأل ع أأأ  األ1791الاسأأم مث البأأ ومث سأأأ ط 

  (4).ه  ال  ق حبل ط د ب م  الش  مال  اط م  أ
  مط م  البأ  ةد جلالوالسأوط خ هأذض الوأى  ك ألف أ مث ال  اجل أط الااعنأط إىل جلقا ن ود الشخبن د ا

ال جأ ا إلننأ   عاجلانن  ها لا ك إلسم   مث، ذ  أ   ال ىل اعمب مث االم عإ (5)" الخب، فقا وع  الوقنه "ف لم ال
 الولن ش. ق نيف أي ف       ي ع   ت سنل م   ط اإلىل فلع إذ إما ئ نر  لك  وف عنط، جلانمن  إ

                                                 
 .16و.عب خب عبا الوم   م ل، اللهل ال  ك ، ص /1

  .102ال  ك ، ص لعبا ال  يف عبا الغ ، الله ا/ و.حم 2

 .34، ص 1974مث الو ل ال ليب، وا -ومثاسط مق مثنط -و.عبا اا نيف     ال   ش، اال  د ال  مط خ الو ل جلال ظ خب ال ن سش خ اإلسالخب  /3
 . 80 الش من، اللهل ال  ك ، صو.فم   عبا اهلل /4

ئ ن ك  ة  جلفن   ف ، ئ   ئ ن عض ا خ األئ و نط الولن نط، جلقا جللل م ذ حغلض ك لل الد جلق حط إىل وجل  الشلق األوىن، ،  1694ن ف ل س ط  21جللا خ   ه  فلان  ا م مثي أمثجل ه /"ف لم "5
ه  م    مثم ال اا   جلالم ممد. أجل   ك م ك ته كلجل نط “جلئامب خ الالفمط اليت ت    قلض:  1778م ي  30جلت خ خ ثل فن   حامث ع ه ع  آمثاا كو  وط "مثجلس "ع  سن و  الش ب. جلقا ت 

  ”. ط تم ل جلتم  يف م ىن اال طالم  م ، ط لب حبق ق اإلن  ن ضا ال ب و ط جلنظ خب اإلق   . د عل، ملمثخ، جلفن     ه   آف ق ال وس البشل 
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 ت شأأأب كأأأد نشأأأ ا حم  أأأط ختأأأم  ك لوبأأأ  خ ال   عأأأ د الأأأيتكإ (1)"ئ نامثسأأأنه" كن  أأأ  ط لأأأب الوقنأأأه
 ض خ جلقر ال  يف. ض ال   ع د، جلتق خب الاجل  كم ونذعااو ق ن ن حي يف هذه  إالاجل ،  م ىل قض ؤ 

   أب ع أ  الأاجل نأه جلأ مسأ ،األن أ ن هأش القأ ن ن أن ق اعأا  قأ ق اإل (2)جلقا اعمل الوقنه"هل  امث"
ال أ كقط مثاا الوقنأ ا جلقا تلئر آ .م  ت لضر ل خ ل ماإجلط لب كم قنل اي اا ال  سب،   ىاخب هذض ااق ق،إ
  (3): ث دم ن  إ ك ن كلد" كش ن ق ن ن الش  م نذئلليت قامر إىل "ن ك ن ن ثله  ع   الشلجلع د اأ

م  هأا    ضألجلمث  ال أ و  إىل نبأ ص، وعأ  فنأه إىل1810"سأ ط De saleي سأ   : تقأاخب كأه "وفأ ألجل 
1648جلسأأمو لن  عأأأ خب 

نشأأأ ا حم  أأأط وا  أأأط تضأأأ   ة  أأأط جلا أأأىاخب ال ضأأأل الأأأاجلن الأأأذي أقلتأأأه، مأأأل ضأأألجلمث  إ (4)
جلتم أ ن مأ  عأاو مأ  القضأ    ة أ ن ئ فأط الأاجل  األجلمثجلكنأط  م  أ ن خ م أ ن  مخذجلنأه  ال الخب خ ال مقب ،

 أ  ك لقأ مث  األجلمثجلكنأط خ جم  عنأ ، جلئأذلس ظل خ ال   عأ د الأيت تم خ ق ب أجلمثجلك ، جلختأم  هأذض احمل  أط كأ ل 
وأأظ قأأ ا حبجلختأأم  أ، جلمثجليباأل  أأ وك حمل فظأأط ع أأ  ااقأأ ق األس سأأنط ل أأ  وجللأأط، جلع أأ  البأأ جمل الشأأىئط لإل

ط جلع أ  الاجللأ ،جلإ قأ   أ أط  لئأط غأ  ع و أط مأ  إ أااه  تقأ و إىل ااألم ،الم ا ن الأ ن كأد الأاجل  األعضأ ا
جلناو "وي سأ  " كأ الم م مألا  .(5)ت لضر ي اااد ع  ل ط مثاوعط ذ  ال ما ط أن متمة  لقلامث كقنط الاجل  جلإ

احمل  أأط الاا  أأط القى أأط هأأ  مأأ  ن وجلمث  أأ  ال   عأأ د    ال أأ  نط، جلأهأأا  م نأأ  خ أن ال سأأ    ال أأ  نط أ
 .(6)جلمثجليب ممةال خ ت س احمل  طل األئ  وجللط م ما ط ا يف اجملم   قض  أه  اسمهب   كذجلمث القم   جلإ

جلضأأ  ه مللوأأه عأأ  "دأأل  القأأ ن ن ال أأ خب جلقأأ ن ن  ،" H.B.Godon:فقأأا تقأأاخب كأأه "هأأ وجلن  مأأ  الةأأ ينأ
فان  أأ    بأأل  مأأال   األجلىل إىل ئأأ     مأأط الاننأأط جلاا  مأأط ال ن سأأنط،الشأأ  م" جلالأأذي فأألق فنأأه كأأد اا

   مأأط اإل أ و األجلمثجليب خ جم  عأأه.ط   بأأل  مأال    إىل  اا  مأأط ال ن سأنن وجللأط أجلمثجلكنأأط ع أ   أأا ، فأإ
احمل  ط جلال   ط الم ونذ ط زأ  فننأ  القأ اد ال أ اط مث  ،اللمتل :جلقا  او أهن   الاجللط اإل  و ط جل بله  خ

  جل  ،قا   ش  م  م   ع د كد الاجل  األعض اجلتم ىل احمل  ط الوب  فن    .(7)مث نس الاجللطهنهط م مش مثي 

                                                 
 ة      له./ "ئ نامثسنه" ئ ن فن   ف  جلمث  ضن ، ئ   ئ ن م  ئب مث ال  سط، أضا  ك ا ملس مث ن   ل    ط المشل  نط، جلقا أوىل كآمثاا   مسط، هذكر ال 1
 ل  ش عقبط أس سنط خ طل   من  ال الق د الاجللنط اليت مثحا    ال ة  م  جلقمه ل اف   ع ن .      / "هل  امث" ئ ن عض ا خ اي  نط الم سن نط ممةال لق ط ط ن ن ش، جلقا ئ ن  ل  خ ال ظ خب ا2
 .107-104.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل ال  ك ، صو؛ 81،83، صال  ك  ؛ و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل17و.عب خب عبا الوم   م ل، اللهل ال  ك ، ص /3

ليت    ر عالق د الاجل  م   قلم   هااد اليت أكلمر ك ا  لم الةالثد س ط كد وجل  أجلمثجلك ، األسس اليت ق مر ع نن  م  ك ا، ق اعا الق ن ن الاجلن ااا ث، جلالب وئ اأئاد هذض ال /4
 ال   ق الاجلن أهن  هن د اي  عط الاجللنط ألجل  مل  إلهم    خ ملمتل م  قلن جلنب  م  ال م ن، ف مثسر ق اعا الم  جلن جلالش مثئط كاذ م  ال ن ل  جلاإلقض  ، جلئ ن أهيف م  اسمااثمه خ

  ط، جلقضر ع   ف لد جله و مث نس أع     ن ل ل مش جلمث خ دلجلهن  جل   مش ئ ن  ع   أس ق الب اط الشىئط، ئ   أقلد ال  جلا  كد الاجل  ال نانط عمن  ، جلن عر ع ن  ال ن و  الب ك
 يف خ أجلمثجلك ، جلقلمثد اد ال ماعنط حم  ال و مثاد اللقمط، ف  عاد ع   قن خب ال الق د كد الاجل  كبوط وا  ط، جلأقذد كو ل  الم ا ن الاجلن ل  ا فظط ع   ال ع نن ، جلأ  ر نظ خب ال ول 

لنط اي   نط اليت   م ا ع ن  القض ا الاجلن اي   ش ااا ث. إسمقال  عاو ئب  م  الاجل ، ئ نر ت ض ي  ر ل اا اإلملاط مث ط ايلم ننط، جلأق ا قا فمار الب م لماجل   الق اعا الاجل 
 (.               84)أنظل:و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل نو ه، ص

 .18، صنو هعبا الوم   م ل، اللهل  خبو.عب  /5
 .74، ص نو هو.فم   عبا اهلل الش من، اللهل  /6

 .108، ص  هنوو.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل  /7
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ن أأأ ن زأأأ  ذ    أأأ ي ع أأأ  القأأأ اند ال ون أأأط حب   أأأط  قأأأ ق اإلعأأأااو فأأأ ق ملأأأس اقمبأأأ ص تشأأأل  ش  م  أأأ  كإ
 .(1) األعض ات  مثض كن ن  جلكد ق اند الاجل  

 ،الاجلن جل قن  ال الخب كأد مثك عأه ن ن ك ن ن مل      نا  م  جلمثاا هذا المق د قامط اجملم لغ  أ
 ،قأل  خ ال أ ملالم س نط ع   أق  مث أجلمثجلكأ  جلك أ  كقأ   أءوش م  م ه  ق ون  ل ش م ىمن  ئ نر ف ل   جلإ

، جلعأ و  ض   الشألققق حط ك ا فش ه خ إ ،إم مثاجلوض األم  خ إع و  ت     إملاط مث ط "د مثل ن" خ أجلمثجلك 
 ووش   د. ة مه الولن نط ع   مبل

ى أع أ  أمأ خب ال أ مل أذ سأأالخب  أأ 1814 فنوألي 16ن ن مأأ  ه  أل  "ألبأ " خ ن عأ و نأ ك ، مأ  أجل ال أظ
 نأث مأ  لبأث أن جلقأل  ،يت ئ نر قبأ   ال  ألهلاااد الم  ونط الجلأم   خ اخت م ال ة  م  اإل ،جلذ من ونط

جلقأأا اتوقأأر ئ  أأمنيف خ م  هأأا  فن أأ  سأأ ط  ،جل دأألط ل ل م أأ    عأأ  ال أألش وجلن قنأأا أجلاضأأ ، أأاي اا وأأ اخ أ
ئ نأر قأا سأج ر ق أ   ه مأط جلها أا  إم ئ نأر   جلاليت ،م  عنطع    لم نه م   ق قه الاننط جلاإله 1815

لقأا جلضأل فقأا هأ ا خ ال  هأا  " .نط ت    م لجللنط مثؤس ا الأاجل  عأ  أع أ  يف ضأا ال أالخبجل  م  ها  وجللأ
جلعألض  ،م انمنأس سأالخب ال أ مل ن ك ن كلد نو ه ق مثو ال القأ د اإلهم  عنأط جلالاننأط ئ أاجل لإلن أ ننط إن ك ن

ئ ن ن ك ن ن أجل  دخ    ح  ك نه جمألخب  ألم خ   ، فقاجلع   ملس، (2)" ال ق كنط ال   نط نو ه ل   لجللنط
 جلقأأا ائموأأ ا ك ونأأه مأأا  اانأأ   خ ه  أأل  ،جلملأأس حب أأب نه عأأاجلا ل ج نأأل جلمبأأامث ق أأ  جلتأأام  ،م  هأأا  وجللنأأط

 .(3) 05/05/1861قنط  ن ته  ى م د خ مض  ك نث أ نر هن د" خ ه  م احملنط األط   ش"س 
ل قأأ  هأأ  عأأاخب جلهأأ و ق عأأا  وجللنأأط ه   نأأط ىل اختأأ م هأأذا الهأأل ال أأبب الأأذي وفأأل وجل  اا وأأ ا إجل 

اي   نأط عأ  ت أس  عمااا جلئذلس عاخب جله و حم  ط وجللنط ه   نأط ت ظأل الأاع  ت  قب ع   إد     لم اإل
 جلذ اا ذد ال  كقط ع نن  - جللذلس ذ ت ا هذض ال  كقط ،  المنيف حمل ئ مه جلم  قبمه ع ن م منايل ط جل ة  أ

  خبنمقأاإل، جلإمنأ  هأش مأ  قبنأ  الم بأ  عأ  إمثاو  الأاجل  ال مبأل  خ (4)ه   نط  قنقنط وجللنط حم ئ  د ق ن ننط -
 .(5)جل ع   م اط نن مم  امثت ب هل ط وجللنط ع نن  أ

                                                 
 ا ، أم  ال   ط الم ونذ ط فمخم  ز  مثسط فن   ء  أهن   الاجللط اإل  و ط فنال ظ أن اللمتل ءم  ك   المشل   د اليت  م  ن م  جم  عن  ق ن ن الش  م، دلط أن ت  ن ع مط جلم   /1

 (.108، ص ال  ك    اط زج    الاجل  األعض ا. )أنظل حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهلال    الن مش ل ا  مط اإل  و ط جلتمول  ع ن  هنهط ع  ل ط تم ىل قن و  الق اد ال
2/ " Napoleon bonaparte placed himself outside social and civil relations as an enemy of humanity, disturbing the peace  of the world 

and exposed himself to the responsibility of public repression …"                                    (.26)أنظل و.عبا اهلل س ن  ن س ن  ن، اللهل ال  ك ، ص  
 .109، صنو ه ؛ و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل172و.ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل ال  ك ، ص  /3

، إم امثت ب ك   ال لاك  ند هل ط اإلهن   ع   ايل   م  اي  و 1912كاا ط القلن ال شل   ع ام  ق مر االم الىئنط اإل   لنط س ط  م  ال  اك  الم مثءنط ال  ث ط م   ار خ /4
 (.172، ص نو ه)أنظل و.ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل  .اإل   لند فمقلمث إعاامنيف

 .109، ص نو ه؛ و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل 26، ص ال  ك  س ن  ن س ن  ن، اللهل ؛ و.عبا اهلل306حم ا الب جمل مثجلان، اللهل ال  ك ، ص /5
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  أألي هأأ  الوقنأأه ال    خ ال بأأل ااأأا ث ت ظن أأهجل   ش قضأأ ا وجلن ه أأ جلل أأ  أجل  مأأ  نأأ و  كإنشأأ ا
م  ل  قبط ايلا يف اليت تلت ب ضا أ ت ظنيف قض ا وجلن 1872م اقى  س ط إ moynnier" (1)غ سم   م نننه"

ث  ن م نيف   ن  ن ز لفط مما مثكد جل  د قض   إ طجلن و  كإنش ا حم  ط تم ل  م  مخ  ،(2)جلسالمط الش  م
ن كقبأأ   الأأاجل  الأأيت ئ نأأر تأأل  جلقمهأأذ أ حيأأظ قأأىا  ملجلل أأ  هأأذا اإل ،قبأأ  الأأاجل  احمل  أأا  الةالثأأط البأأ ق ن مأأ 

 .(3)القض ا ال ط  ه  الخم  ك ظل هذض ايلا يف 
 ،ل مثفل وع   مأ  قبأ  وجللأط مما مثكأطك  ت مظ ،جلاقى  عاخب نظل احمل  ط خ قضنط م  م  ت ق ا نو ن 

قا مثاع   "م نننه"ن جل باجل أ  ، ا مثع   هع ت  الاجللط اليت حامث اا يف ضا أ نه  قل ع  فإم  ت ونذ اا يف أ
 و  الاجللأأط ئ أ  مثاعأأ  سأأن ،ضأ فنط و أأر جمأألو مشأألجل مقمضأن د ت ونأأذ إتو قنأأط ه نأ ، جلاقأأى  ت أأا  ن  زأأ او إ

مأألا  نط وجللنأأط أجلمل   أأ  قبأأ   ف أأل  قنأأ خب هنهأأط قضأأ (4)ن أأ ننطالما مثكأأط الأأيت ئأأ ن   مأأ  أن ت أأمجنب لبأأ اط اإل
ننأه"   م أا ع أ    أ  نأن تبأ مث "م   (5)  "ئأ لو "قا مثأف ،ع   فقن ا الق ن ن الاجلن هن   ع   الاجل  جلذ

ماد ال قأأذ واعنأأ  أطأألا  إتو قنأأط ه نأأ  إىل  (6)  "نقأأذ ع نأأه"م مثتإمثاو  اا  مأأ د جلهأأذا م  أأ  ضأأ وه، جلأ
توأى كأ  أوقأ  إضأ ف د ها أا  ع أ  مشألجلعه ، ل   ع  ط "م نننأه" مل ت  نيف هن دن  أ   خب هذض اإلتو قنط

جلأهأأيف مأأ  هأأ ا خ الشأألجل  الأأذي جلهنأأه إىل  ،  عأأ خب مأأ  ملاه أأط أف أأ مثض جل  أأن ن شأأل م  مأأه فأأى  عجل  ،جل األ
الااق نأأط    أأ  ع أأ  القأأ اند اي ا نأأط  إم ه  أأه وف عأأه عأأ  القأأ ن ن الأأاجلن ،1893م نأأا القأأ ن ن الأأاجلن عأأ خب 
 .(7) ن  م  ال ق مه ذتو قنط ى ذ  و ر أي م منس 

من أط الق ضأش  بأل، جلملأس ئ نأه  ئأ ن م نبأ  م أذ كاا مأه    "م نننأه"ن مشألجل جلم  الوقن ا م  مثأ  أ
، جلت بنقنأ  ل أ  ط الق ضأش الأ ط  حاامث القلامث ت مثئأ   ا أا ال ق كأطالاجلن خ  ا ا األف    جلت ند اي ين جلإ

 (8) .جل مثاو  الا  ئة ا حب   إجلأنه ئ ن  ة

                                                 
هنهط قض  نط وجللنط ت قذ ع   ع تقن  من ط / )غ سم   م نننه(:ه  أ ا ملس ش جلمث نس ال ج ط الاجللنط ل ب نب األةل جله  م  كد األجلا   الذ   تقام ا كإقىا  م  أه  ضلجلمث  إنش ا 1

 (.307، صال  ك  ط األدخ ص ال لجللد ع  إمثت  م هلا يف ضا اإلن  ننط )أنظل، حم ا الب جمل مثجلان، اللهل حم ئ
تو قنط "ه ن " ( م  سبط أكل د اا هط إىل ت ونذ اإلتو قنط الذئ مث  كاقط ة  ط لب جمل الضا   ، جلإثل ت س االم جلاليت انمن ر فنن  إ1871-1870/  نث ئ نر االم األل ننط الولن نط )2

ه ن  جلال  قبط ع نن " جلعلضن  ع   ال ج ط كم مث    تقاخب "م نننه" إىل )ال ج ط الاجللنط لغ ر ال   ل د ايل  ( زذئل      "إنش ا ملس ط قض  نط وجللنط م  د هن  م ل ايلا يف ضا إتو قنط
 ( 35. )ل ا  م  ل  ش ي، اللهل ال  ك ، ص 03/01/1872

 .172، صال  ك مث القن هش، اللهل / و.ع ش عبا الق و3
 .35/ ل ا  م  ل  ش ي، اللهل نو ه، ص4
 م سنط. )أنظل، ل ا  م  ل  ش ي، اللهل نو ه، / )ئ لو ( ه  سن سش جلفقنه أمثه من  دن ، عل  خ الوقه الاجلن ز    ل  "كشلط ئ لو " جل م    جب ا  ت     األه نب ع  اا   ط الاك 5

 (.36ص
)أنظل، ل ا  م  ل  ش ي،  1907" ل  خب ( ه  وك  م سش مثجلسش م لجل ،    ب إلنه م    ل  كأ "كشلط م مثتن  " الذي جلمثو خ و ب هط "إتو قنط إ ىاخب ق اند جلأعلا  االم الل ط/ )م مثتن  6

 (.36، ص اللهل نو ه

 .172، صنو هو.ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل  /7
 .307، صنو هحم ا الب جمل مثجلان، اللهل  /8
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جلالأأأيت ئ نأأأر ت م أأأا  ،ال م نأأأطاقبأأأط عن كأأأ  خ مشأأألجل  "م نننأأأه" خ ت أأأس اعمأأأل إذ أن أأأ  نأأأل  أن مأأأ  أ 
  ،ذلس الأأ م جلك ل  أأبط لأأ ،ن الشأألجل كأأ  إ ،ذ  أأ   جلحأأون  كأأذلس ،ئ نأأ  ع أأ  ال أأن و  ال  قأأط ل أأاجل   عم أأ واإ

جلالأأيت   ىاخب سأأن و  الاجللأأط أأ    أأ  قب لأأه مأأ  اجملم أأل الأأاجلن آنأأذا  جلق حأأط إفضأأ  مأأئأأ ن   مأأل  أأا   حي أأ  أ
  .ئ نر س  ا  ئ قبط ذ    ف جل ه 

ل  ا  ط اي   نط الاجللنط جلالذي  األس سشال ظ خب  أن ،آنذا  ا  ع   م  قنط مشلجل  "م نننه"  جلمم 
عم  و القب   جله  إ ذأقذ ع   مشلجلعه م ا نوس م  ه ا كه "م نننه" جلم  أقا اع أع ام ( 105ه ا ك اض كأ)

حأ  ت أ نمه  نإلشألط ئ   و  هذا ا  -ئ لو ئ   ق     - "اا  م د إمثاو     "ك ل ظ خب جلال    كه ع   
 .ك ل  بط لشلجل  "م نننه"م  قب  ل  ا  ط اي   نط الاجللنط ئ   ئ ن األس سشم    ض   ال ظ خب  ،كذلس

 
 تفاقيات الدولية.اإل إطار: الجهود الدولية في ثانيا

سأبقمن  ك أ  اينأ و الولو أط الأيت  ،متة ر اين و الاجللنط خ هذض الل  ط خ ح مث  م  هأااد م م كأط
قأ ص  1793-1792اا  مأط الولن أنط سأ ط  أحأامثته كأإعالنهذض اينأ و  كاأدجلقا  ،مر    ك   الاجل ق 

 .(1)م نيف اإلتب  ال اهبط  طاالم جلال  م  ك سل 
ي  وهأأ  لم ظأأأنيف ااأأألم  ت  ن أأأ د أألم اذنوبأأأ   مأأ   أث أأأ ا األمل  نأأطاا  مأأأط  أع  مأأهجلئأأذلس مأأأ  

"فلان أ ا  األلأ ينك اس ط الالهأ   (3) "لل     أكلاه خب ا ع   ط ب "ك  (2)جللقا جلض ر هذض الم  ن  د ،الل ط
ال بأ ص ع ننأ  خ  ايألا يف أن:" 1863ل أ ط  األمل  نأط( مأ  الم  ن أ د 47الأ و  ) ن  جللقا تض   ،لنب "

 لأأنال كأأ إلئلاض جلالق أأل جلايأأل  جلال أألقط ك أأال  جلاذقأأمالق جلال أألقط ىئأأ ال   جلالقمأأ  جلالبأأ ،قأأ ن ن ال ق كأأ د
قأط ،ذ    قأب فال أاجل إق أنيفضا س  ن  أجلال اجل  إق نيفخ  أمل  شامثت بن  ه اي  إما ،جلالم جل ل جلاذغمب م

 أقبأ نأه   بأ  فإ اإلعأااخبالأيت ذ ت أ ن فننأ  ال ق كأط  األ أ ا كأ  خ ئأ   ،ك وس عق ك د ال ذ أ د الماأا 
 .(4) ا ل  ق كط"

                                                 
 .110و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص  /1

حامث قلامث ع  لي ها ا    حم  البالغ د ال   ل ط ال  كقط، جلئ ن ملس ت بنق  إلتو قنط ه ن  اللاك ط  1952حامثد هذض الم  ن  د خ ح مث  كالغ ع  القن و  األمل  نط، جلخ س ط  /2
 (.88اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص . )أنظل، و.فم   عبا1949الب ومث  س ط 

، جل  ا م  أهيف مثؤس  ن  ع   اإلطالق، إم ق مر خ 1865إىل  1861جله  الل نس ال  وق عشل ل  ذ  د الماا  األمل  نط ك لوى  م   1809فنولي  12/ "أكلاه خب ل   ل " جللا خ 3
ط إىل نمب مث جلإع و  ال ذ  د ال وب فم    ل   ل  م  اإل ،هن  ت     وجللط م مق ط مسنر ال ذ  د ال  نوامثالنط األمل  نطك ا إنوب   إ ا  عشل  جلذ ط جلإعالض االم األه نط األمل  نط عنا

مباأ "االم الش م ط" جلم   يف ك  جلاهت، نمب مث، جل  مقا ل   ل  خ عاخب إئىاثه ك     ل البشل ط جلإ  نه ك إل1863ئ   ئ ن ح  ب قلامث إلغ ا اللق خ أمل    ع خب  ،اا يف اللئ ي كق   ال ال 
 جلقا م د أكلاه خب ،    ل ط الم ب  أث  ا فلضه االم جلسج ه ل    مثضدأ ض  القن و اليت جلض ن  ع ، جلانمقاد انند جلاللاف  الاننط جله  ن  إسىاتنجنط مقب لط خ االجلمفنن  إسمناا  ل 

، ع   ال  عط: 16/02/2010ت مث   اإلطال :  ،http://ar.wikipedia.orgكلاه خب لن   ل ،  ن ته، م ش مث ع   ال قل: )أنظل: أ .1865فل   م  ع خب أ 15لن   ل  مقم ذ خ 
00:13.) 

  .88، ص نو ه/ فم   عبا اهلل الش من، اللهل 4

http://ar.wikipedia.org/
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ط ا  حأط كم ظأنيف ك أ  ق اعأا   ال  هأااد الة   نأك أ إكلاخبفقا مت  ،هذض اين و الولو ط إىل ك إلض فط
 ،للضأأ  جلالقأأ   د ع أأ  ال    أأط  أأيفجلال  م أأط ال اهبأأط  أأ هيف جل أأ  ايل أأ  جلا األسأأل ئم ظأأنيف تبأأ و   ،ااأألم

ااأألم اللمأأط كأأد ا  أأىا  أسأأل م  هأأا  تبأأ و   ،هأأذض ال  هأأااد أمة أأطجلمأأ   ،غأأ  القأأ ت د اإلق أأنيفجلسأأ  ن 
سأأأب نن  جلئ ل مبنأأأ  قأأأال   أأألم اذسأأأمقال  إاللمأأأط كأأأد  1820جلم  هأأأا  سأأأ ط  1813ا  سأأأ ط جلال ذ أأأ د الماأأأ

 .(1)ال  ل ميب
ئأ ن مقمبألا ع أ    سغ ه ، جلئذلوجلن  أكلممن ثل هذض ال  هااد ئ ن ق حلا ع   الاجل  اليت أ أن إذ

  ت ظن أ  لأب   هأا  تمضأ ن أجل  م  فأإ ،أم  فن    م    ك ل  هااد اي  عنط ه ن .أم   أكلمراالم اليت 
  نأه ئأ  مأ  ا  أىا جلفلن أ  عقأب  ألمالأذي اتوقأر ع 1856تبل   كأ مث س الباألي سأ ط ق اعا االم هش،

الماأأا  جلف أأ جل ال مث انضأأ ر إلنأأه وجل  ال أأ مل م عأأاا ال ذ أأ د  ل ع أأ  هأأذا المبأأل   سأأب ط وجل ،القلخب،جلقأا جلق أأ
 .(2) ايجلك لنون  جلأجلمثجلغ

 ،األسأل ط جلئأذلس خ ااألم الل أ جلايل أ لم ظأنيف  أ   اللضأ   1864خب ل أ  ه ن مث ئ نر اتو قنط 
اتو قنأأأط خ س  أأأأ ط اتو قنأأأأ د البأأأأ نب  أجل جلهأأأأش  ،ئأأأأ  وجل  ال أأأأ مل  إلننأأأ وجللأأأأط مث انضأأأأ ر  12 أكلممنأأأأ جلقأأأا 

فننأ   األطألا انضأ ر عمنأل الأاجل   أننأه مل ت أا هأذض اذتو قنأط سأ مث ط خ ال قأر اا ضأل ك أا غأ  أ ،األةل
 ت بنأأأ  هأأأذض الق اعأأأا ع أأأ  ااأأألم البال أأأط، 1868جلقأأأا   جللأأأر الأأأاجل  خ  ،1949و قنأأأط ه نأأأ  ل أأأ خب ات إىل

 .(3)ل اخب المبا   ع   هذا الم ا   أقوقرجلل  ن  
جلملأأس ك أأ ا ع أأ  وعأأ    أجلمثجلكأأ وجل   نأأطغ بأ ضأألته  1874مث ك أأا ملأأس عقأأا مأألمتل خ كلجلئ أأ  عأأ خب 

مأأ  الم قنأأل ع أأ  اذتوأأ ق  أأى ذ فأأا  أل ننأأ جلقأأا خت فأأر  مثجلسأأن  القنبأأل ط ل باأأث خ ق اعأأا ااأألم الل أأط،
، أع  لأهخ  دأىا اإل  أىا عأ  ائأذلس فقأا خت وأر    قا تلت بأه مأ  هألا يف.  عسبنال حمل سبمن  خ ال مقب  

سأم ا إجلضل مشألجل  لق اعأا ااألم الل أط  إىل األق نمن  هذا إجلقا  الذي س هيف خ عاخب     اللمتل، األمل
كأأ الم الل أأط سأأ ط   صا أأ ظأأ خب الع أأام  تبأأا  ل ضأأل  ،أئ أأو مثول القأأ ن ن الأأاجلن ك أأا ملأأس خ جم أأ إلنأأه

 .(4)ال اجل أفلاو  ئيف ئ  م   لت ب هل ط م   أنهذا ال ظ خب ل اجل   أه  جلقا  ،1880
ثأأأالر اتو قنأأأ د جلثأأأالر  إكأأألاخب إىلجلقأأأا انمنأأأ  الأأألمتل  ،1899خب مث ك أأأا ملأأأس عقأأأا مأأألمتل ذهأأأ ي ل أأأ 

 .(5)تبلحي د
                                                 

 .33ل ا  م  ل  ش ي، اللهل ال  ك ، ص  /1

 .32، ص نو ه ل، اللهل ا  م  ل  ش ي /2

 .112و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص  /3

 .113،114، ص و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل ال  ك  /4

 .113ص  ،نو ه / و.ع ل حم  و الخ جلمش ، اللهل5
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ال ذ أ د الماأا ،  مث أنسالذي تقاخب كأه  اللأيك  ا ع    1907جلقا ان قا ملمتل ذه ي ث ننط خ ال  خب 
جلع أ  الأألغيف مأأ  وجللأأط.  44فنأأه  رجلاهأأميف كأب   ال أأ    البال أأط جلادأىئ 1899ال ظأأل خ اتو قنأ د عأأ خب  ف عأ و

ن ف أأل  ايأأ اا اي أأ  ش ذ تأأ ا  غأأ  جلملأأس أل نبأأبر ع أأ  ايأأ اا الأأاين،اف أأل  ايأأ اا خ هأأذض اذتو قنأأ د  أن
ف قأأب انمنأأ ا ااأألم ، هأأذض الل  أأط دأأناد ت بنقأأ د ع  نأأط حمل ئ أأط جملمأأش ااأألم أن إذ ،ن ضأأجط لقب  أأ 

 .(1)الش قط اللكا  ك ألدغ    ئيف اث  ن يلا  ن   ا  حط كق اند االم جل  يف ع نن    األمل  نط األه نط
 نيف الاجللنط الاا  ط قا ك دلد أجل  ع   هاي    جلملأس ز  سأبط جلقا ت  ا ملس خ أن حم  ط الما

جلمل تشأ  ال ذ أ د الماأا  األمل  نأط جلقمنأ  أن  ،تاق  اين ش اذ  ن  ط جلاألل ننط جلاذ   لنط خ دلجلن ف  جل ال
 أأر  جلقأأا قب األمأأل إىل احمل  أأط المقامأط خ ذهأأ ي، قى أأر مثفأل ف ،لبأ جمل أي مأأ  ال أألفد تأاق  طلفأأ   لكنأأ 

 .(2)ئ فط األطلا  ال  نط كذلس
 .(3)االم اللجلسنط الن ك ننط أث  ا 1904( جلاليت جلق ر خ س ط  Hullخ   وثط ) أ ض ملس  جلت  ا

عأأأام ا أ أأأ ئيف ك أأأ  ال لاك  أأأند جل  أن   لنأأأط ااأأألم الىئنأأأط اإل أث أأأ ا 1912سأأأ ط  أ ضأأأ جلمأأأ   أأأار 
 . (4)   لندع   ايل   م  اي  و اإل ك إلهن  لقن منيف 

 م نل مال ظمأأه أن هأأذض ااأأ ذد مل ختأألو عمن نأأ  عأأ  ئ هنأأ   أأ ذد فلو أأط مل ت قأأذ َأأ  مأأ  ن أأإذ أنأ  
هنأأ  ذ ت أأاجل أن ت أأ ن حمأأ جلذد أجللنأأط ل  قأأ م ع أأ  هأألا يف ااأألم جلذ   أأ  أ   حأأوط اذنمشأأ مث جلالشأأ   ،ئ

   إن  مث وجلمث هذض الل  أط نه خ ال قر ماته ذ  أااا ث ع  قض ا وجلن ه   ش  قنقش خ هذض الوى  إذ 
 خ جلضل األس ق الذي ت م ا ع نه اللا   الال قط ل  ح   إىل قض ا وجلن ه   ش  قنقش.

 
 الفرع الثاني: مرحلة مابين الحرب العالميتين.

       هأأأأأأدنات  أأأأمأ  أأأأجلم ن ، دأأأأأألاخب عا  اتو قنأأأأط األجلىل إكأأأألم ال  لنأأأأ  ااأأأأأط ع أأأا دناد الوى  ال  كقأألق
 
 

                                                 
 .113، ص  ال  ك و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل  /1

 .116، صال  ك هل و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، الل  /2
  ىا كضلجلمث  م  قبط ئر حب مثهت   غلق ن، ف  لبر ا م ة  مض  ن هذض اا وثط خ أن ك   ق ل األس    اللجلسش قلقر  ن و أ  ىا ف غلقر ك   سو  حنا إ  ن  ط خ حبل الش    جلتل  /3

 ااف  ن ع   أنو نيف حاا  ج خب ئب  ق مر كه ال و  الن ك ننط، جلث مث ن ا  كد الاجللمد، جلهاود أ  ىا كش   الضب ط الذ   ق م ا كإطالق ال  ان ع   هذض ال و ، جلاوعر مثجلسن  ك هنيف ئ ن ا
 ،ل اقلزة كط حم  ط م   نث ا ، اليت أحبارpaul cambonك   ئ مب ن( إقىا  الاك  م سش الولن ش ) لم إن مل فب م  لبن ، جل ال ل   ا  مت إنش ا ي ط  قن  وجللنط ك  ا ع   

" ق  ا األس    اللجلسش غ  م ه   م لجللنط ت ما  ال ق م، جلائمور ك لم     ال ن، الذي ق مر مثجلسن  كاف ه ف ال جلقن مه Rodjestmenskyجلإنمنر إىل إعمب مث األم ا  "
 (.91اللهل ال  ك ، ص؛ و.فم   عبا اهلل الش من، 113، صنو ه ( ه نه إسىلن . )أنظل، ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل600.000)
 .172القن هش، اللهل ال  ك ، ص  و.ع ش عبا الق ومث /4



 

30 

، جلالألمتل الأاجلن (1)جلا  حأط ز  م أط هل أ  ااألم 1864تو قنأط ه نأ  ال قأ و  سأ ط ن  إلم  ت ق 1906 س ط
حبضأأ مث أمثكأأل جلأمثك أأد وجللأأط جلالأأذي نأأ و  كإق مأأط جمم أأل وجلن ت أأ وض احملبأأط  1907الةأأ ين كالهأأ ي جلال  قأأا سأأ ط 

جلالأذي وعأر إلنأه ا  أىا كقبأا ت ظأنيف ااألم البال أط  1908لمتل ل أان سأ ط جلان ق و م ،جلال الخب جلنبذ االجلم
جلملأأس ك أأام   1913ضأأ  ع أأام  مت إكأألاخب اتو قنأأط ل أأان عأأ خب جلأ  ه ال جأأ   مأأ  ال   نأأط ال   نأأط،ل أأ  مل  قأأامث لأأ

ل  مأأ  ن  نأأط أقأأتلئنأأ  انأأال ر ااأألم خ الب قأأ ن كأأد الن نأأ ن جلالبأألم جلك غ مث أأ  جلايبأأ  األسأأ و مأأ  ن  نأأط جل 
تو قنأأط ط تلئنأأ  جلإكأألاخب إااأألم    أأ هأأذض كماأأل   مأأ  الأأاجل  األجلمثجلكنأأط ال أأل  جلقأأا انمنأأر 1912جلملأأس سأأ ط 
جلملأأس لأأ اذ   ،1914قأأا ئأ ن مأأ  القأألمث أن    قأأا الألمتل الأأاجلن الة لأأث خ ذهأ ي سأأ ط لجل  .1913ل أان ل أأ خب 

هأأذا وجلن إمتأأ خب ان قأأ و  قأأا  أأ   نأأط األجلىلجلل أأ  انأأاذ  ااأألم ال  ل الباأأث خ إقأألامث ق اعأأا القأأ ن ن الأأاجلن،
 اللمتل.

تظنأل  كأاأد 1918س  اد جلك ا هن  ط االم س ط  أمثكللا   األجلىلاالم ال  لنط  ن انجلقا اسم لد 
جلم  هأأا  سأأ ن ، أل ننأأ  مةأأ : م  هأأا  فلسأأ ي مأأل 1919سأأ ط م أأذ ال أأالخب  إقأألامث إىلعأأا  هنأأ و وجللنأأط واعنأأط 

جلقأأا مثئأأ د هأأذض ال  هأأااد ع أأ   .جلم  هأأا  سأأنول مأأل تلئنأأ  تل أأ ن ن مأأل اجملأأل، هلمأأ ن مأأل ال   أأ ، جلم  هأأا 
  :(2)أس سنمدنق مد 

 مأأ اا الأأاجل  ال أأل  ل أأأاجل  البأأغل   أأر حأأ مث  اذنمأأاام ئ أأ   أأأار خ إال أأ ش  أأ   :األولــى
 . أجلمثجلك ال  مل ال ليب جلخ ك   ك اان 

جلم أل قنأ خب  ،اوأظ ال أالخبم ظ أط وجللنأط وا  أط جل  ،قضأ ا وجلن ه أ  ش إلنشأ االأاع   البألحيط  :الثانية
  (3)ال مقب .االجلم خ 

سأأ م  جل  خ الب أأا األجل   :جلسأأن  ن ملأأس مأأ  قأأال  ك أأا   الوأأل جلهأأذا مأأ  سأأ ا جل  توبأأن ه خ هأأذا 
اينأأ و الوقننأأط جلال ن سأأنط إلنشأأ ا قضأأ ا وجلن ه أأ  ش جلملأأس مأأ  قأأال  ا نهأأ د ال   نأأط الاجللنأأط جلتبأألحي د 

للؤسأ ا، جلخ الب أا الةأ ين نم أ جل  حمأ جلذد حم ئ أط جملمأش ااألم جلفقأ  ل  هأااد ال أالخب اللمأط ك   الق و  جلا
 أث  ا االم ال  لنط األجلىل.

 

                                                 
ا  حط كما د     ايل   جلاللض  ال   ل د خ الناان جلالذي "أل خب الاجل  الم  قا  ك ن تامثو خ تشل   هت  اي   نط  1906( إىل إتو قنط ه ن  ل  خب 28 نث مت إض فط ن  ال و  ) /1

عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل  لخب ئ  ع       ي ع   خم لوط ل ب ص ت س اإلتو قنط خ جلقر االم م  مل ت   هذض الق اند تمض   س و  مة  هذض ال ب ص". )أنظل، و.حم اال ب ص اليت  
، ص 1997جلال ج ط الاجللنط ل ب نب األةل، ال ب ط الة ننط، ت نس، ؛ و.ع مل ال م ن، ماق  إىل الق ن ن الاجلن اإلن  ين، م ش مثاد ال نا ال ليب اق ق اإلن  ن 117ال  ك ، ص 

17،18.) 
 .39ل ا  م  ل  ش ي، اللهل ال  ك ، ص  /2

 .93و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص /3



 

31 

 .إلنشاء قضاء دولي جنائي الجهود الفقهية وال ياسية أوال:
سأأط هنأأ و سن سأأنط ت ذهأأ  مثهأأ   ال ن كأأد جلقأأا متنأأ د هأأذض اينأأ و كأأد هنأأ و ع  نأأط ت ذهأأ  الوقأأه جل 

 يف خ ت   ل القض ا الاجلن اي   ش، جلملس ع   ال ا  الم ن:جلاليت ئ ن    وجلمث من
 أع أر جلأهنأ : ل بر هذض ا نهأ د وجلمثا من أ  خ هأذا اي نأب قب حأ  ظهور الهيئات العلمية الدولية -1

 ف  لنط م  اجملن واد الولو ط . أئةلجلم  مث ئ نر  ،ع ال فقنن  عم عن 
هذض اي  نط ع   ع تقن  حبث ال ض   م   أقذد: جلقا    ج ن خ فلن  اي  نط ال  مط ل /أ

م  إث د ك ا تقاع تقل ل   م  قب   1915س ط  أم من لط اي اا اي   ش  م  إلث مث ال   نط الق ن ننط تب   
 م  ق ن   "René Garraud"جلالة ين م  قب  مثجلين ه مثجل  "Louis Renault"ن  جل جل   ل  س مث  أعض  ن 

 األغ بنط مثأيجلك ا م  قشط م مونضط  ذض المق مث ل ئ ن  ،(1)األل نجلم  قبط جملمش االم  حم ئ ط   ننطكإم
ف يف  قل ت س  األق نط مثأي أم  ،ال ط نط ل اجل  اليت  قب  ع ننيف فنن ك ه م حم ئ منيف جلفق  ل ق اند 

تو قن د ذه ي إك    ه   ن ا    ه ااا، جلت  ال ا ئن  ن دلعنط ايلا يف جلال ق ك د مباأاحمل ئ ط مت    حبلفنط 
  .(2)ق لنط م ن  أهن مل 

 1915هأ نوش  14 الللأ ن الولن أش خ خ "Engerraud"  أ جلأال   أب  أثأ د ال أ لط مأ  قبأ جلقا 
 ،، جلك أأا هأأا  ئبأأ  جلم  قشأأ د م مونضأأط  أأذض المقأأ مث لمقى أأ  كم قنأأل عق كأأ د ه   نأأط ع أأ  جملمأأش ااأألم

خ هأأذض  األعضأأ اجلانق أأيف  ،األعأأااامأأ   الما مثكأأط إقمبأأ ص زا ئ أأط جملمأأش ااأألم جلفن أأ  إما ئأأ ن ل أأاجل 
ئ مأه ه  ال أاجل زا   أا قمبأ ص الاجللأط الأيت  قأل خإجل مضأ    ،ك ألغ بنأطحأامث قألامث اي  نأط  جلأق ا ،لطال  

 .(3)نع   جملمش االم  مو  جلالق ن   طت قنل عق كط م  حم ئيف الاجللأن أي  ع  ايلا يف اليت امثت بن ،
كأأأ ألمثه مد سأأأ ط    نأأأط مأأألمتلا ع  نأأأ  خ كنأأأ نس آ أأألق:عقأأأاد هأأأذض اي (4)م/عم نأأأط القأأأ ن ن الأأأاجلن

جلقا جلاف  الألمتل  ،(5)كمقل ل  اع  فنه إىل إنش ا قض ا وجلن ه   ش " Pellot  كن   "أمن ن   هجلتقاخب فن 1922
امأه إىل الألمتل المأ ن ي  نأط القأ ن ن جلق ،ع   هذا اذقىا  جلعنا إىل مقامأه ك ضأل نظأ خب ل  ا  أط القى أط

1924-09- 13إىل  08الاجلن جلالذي عقا خ ما  ط سم ئن مل م  
(6) . 

                                                 
سل  جلأقذ الله    جلإعاامنيف، جلختل ب الان جلال و  جلال مشون د، جلتام  األسل / إمثت ب ال   ل  ن األل ن هلا يف إسم     أس اط حملمط وجللن ، جلت  نيف ال ا جلا  اا، جلإس ا  م  م ط األ1

 جلاإلعمااا ع   األعلاض، جلإغلاق ال و  احمل  ط ك ل   ا جلاألطو  ، جلقب  الان ك لق  ك   ا  إمثه م ال   ن الانند.
 .115و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص  /2

 .115، اللهل ال  ك ، ص و.ع ل حم  و الخ جلمش /3

 Association pour la"عم نط إحال  جلتق د ق ن ن الش  م"             "جلئ ن إمسن  ع ا إنش  ن   01/10/1873جلقا ت س ر هذض اي  نط خ كلجلئ   )ك جن  ( كم مث    /4

 réforme et la codification du droit des gens" 
أح ن ن جلمخ ط   أن ت  ن احمل  ط الاجللنط اي   نط القى ط وا ل  م  وجلا ل حم  ط ال ا  الاجللنط الاا  ط جلأن تلل  م  مخ ط عشل ق ضن ، عشل  م نيف لقا ن  الشلجل  القاخب ع   ضلجلمث  /5

 (.45، ص ال  ك  اللهل؛ ل ا  م  ل  ش ي، 181ص ال  ك ،  إ من طن ن، جلقا أجلوعر عم نط الق ن ن الاجلن هذا الشلجل  مقل عببط األميف. )أنظل، و.ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل

 .45ص  نو ه، اللهل، ل ا  م  ل  ش ي /6
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جلقأأأا طأأأل   ،البأأأ وئ الأأأيت ق مأأأر ع ننأأأ  حم  أأأط ال أأأا  الاجللنأأأط الاا  أأأط أسأأأ قجلقأأأا ئأأأ ن مب نأأأ  ع أأأ  
تقأاخب تقل ألا هن  نأ   أنع أ   ،حبةأهي أط ف نأط قبأا  إىلحيأ   م أبق   أنل مب  ر فاظش ك ل افقأط البا نأط ع أ  

الأأأذي جلافأأأ  ع نأأأه م افقأأأط دأأأبه  ،1926-08-10 إىل 05 أأأ  مأأأ  نخ الأأألمتل الة لأأأث ل ج  نأأأط الأأأذي عقأأأا خ فن
 ،ذهأ ي مقلمثا اعمبأ مث القضأ ا الأاجلن اي أ  ش جمألو وا أل  م بةقأط عأ  حم  أط ال أا  الاجللنأط الاا  أط خ عم عنطإ

الة أأأأث فنأأأأ  مجل حأأأأوط  أمأأأأ  أحأأأأ ند أعضأأأأ اةأأأأ ن مأأأأ نيف زة كأأأأط   أأأأ ن الة  ،عضأأأأ ا مأأأأ  مخ أأأأط عشأأأأل جلتمأأأأ ل 
 .(1) من طنطإ

 شأأأأأ ن اي   أأأأأأأأأأأأأاجلن ل ق نأأأأأأ: ت ا هذض اي  نط اممااوا لال  و ال(2)اي  نط الاجللنط ل ق ن ن اي   ش /أه
 "L’Union internationale de droit pénal"  فأ ن " األلأ ين األسأم م 15/05/1889خ  ضأنشأ جلالأذي

(3)ف ن ه م   "جلا  ل اي  "  princeكلانس  "جلالب جن ش   "  von lisztلن ر
 van hamel    ." 

جلقأأأا ن قشأأأر فنأأأه  1926ه   نأأأط ل أأأ خب  29 إىل 26ملمتلاهتأأأ  كلجلئ أأأ  مأأأ    أجل  جلقأأأا عقأأأاد اي  نأأأط 
من أأط  إلنأأه ه أأ  ش ت نأأا قضأأ ا وجلن إنشأأ اجلقأأا جلافأأ  الأألمتل ع أأ  ف أأل   .قضأأ ا وجلن ه أأ  ش إنشأأ ام ضأأ   

حم  أط ال أا  الاجللنأط الاا  أط خ ذهأ ي جلقأا دأ   الأألمتل  إىل  أ ن ت ك أ   أنال ظأل خ ايألا يف الاجللنأط ع أ  
 مشلجل  ذ اط ل  ا  ط الذئ مث  . إلعااوي ط ق حط 

 ،شألجل ال "كأنال" عأا   فه  ك ضأل مشألجل  الال اأط مث ك عمب مثض مقل    "pella" األسم مال ج ط  رجلقا ئ و
هأأذا الشأألجل   أمثسأأ مث  ،مأأل ت أأا الد طونوأأط 16/01/1928اي  نأأط خ  أقلتأأهمث أأنس ال ج أأط الأأذي  إىلجلقامأه 

لامثاسأأط جلتقأأاع  (4)الأألمتل أع أأ  ىل عمنأأل اا  مأأ د الأأيت دأأ مثئر خ إجل  األمأأيفال أأ لت مث ط ال  مأأط ل بأأبط  إىل
 .كش نهالقى  د 
جلقأأا ،ه الوضأأ  خ الأأاف   عأأ  ف أأل  القضأأ ا الأأاجلن اي   شئأأ ن لأأ : جلقأأا(5)اذ أأ و الللأأ ين الأأاجلن و/

كمقل ل ع  فض  ل  "pella"تقاخب فنه الوقنه  1924جلد أ 24ىل إ 22 م   -هن ن -عقا ملمتل ئب  خ كلن 
الأأذي ءأأم   ،اي أأ  ش ن إمنأأ  ت أأم ا إىل ق اعأأا القأأ ن نأن ة  أأط ال ظأأ خب الأأاجل  فنأأه ااأألم ال  لنأأط األجلىل مائأألا

 ،يأألا يف الاجللنأأط جلكنأأ ن عق ك هتأأ  ئ أأ  أجلضأأ  أن ال أألجللنط اي   نأأط ذ تقأأل ع أأ  عأأ ت  الاجللأأط جل أأاه كماا أأا ا
                                                 

 .45م  ل  ش ي، اللهل ال  ك ، ص ل ا  ؛ 115، ص ال  ك .ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل و /1

 Donedieu de )  "وجلنا   وجلف كل "ألسم م جب م ط مامث ا، جلاألسم م ( اsaldana) "س لاان "ك  اا  ع   إقىا  م  األسم م  08/03/1924جلقا ت س ر هذض اي  نط خ  /2

vabres  جلالذي جلاح  نش طه  ى ت ق  ك بب جلف   ملس نه 1889( األسم م جب م ط ك مث س، جلاليت أقذد ك مث س مقلا   ، جلهش إممااو لإل  و الاجلن ل ق ن ن اي   ش الذي أنش  ع خب ،
 جلإنمن ا االم ال  لنط األجلىل. 

 .183و.ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل ال  ك ، ص  /3
 .183؛ و.ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل نو ه، ص 121؛ و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل ال  ك ، ص  95و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص  /4

ك إل  و الاجلن، جلئ نر أع    اإل  و قب  االم  1904     ك للمتل الاجلن ل ما نيف جلال الخب، مث مسش إكمااا م  س ط  كب مث س، جلئ ن ع ا إنش  ه 31/10/1888أنش  هذا اإل  و خ  /5
 ال  لنط األجلىل هتا  إىل    ال   ع د جلا الف د كد الاجل  ك ل س    ال   نط جلكبوط ق حط الما نيف الاجلن. 

    ش. إل  و مل عببط األميف جلاح    ز     سن سنط جلق ن ننط جلإقمب و ط جلإهم  عنط، م ن  تق د الق ن ن الاجلن اي   ش، جلت ظنيف قض ا وجلن هجلك ا االم ال  لنط األجلىل ت  جلن ا       
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عمااا ع   األم  الأااق ش أل أط جلضلم ع   ملس أمة ط جبل ط اإل ،جلإمن  ع   ع ت  األفلاو الذ    ة  هن  أ ض 
اإلفأألاط خ   أأا كإدأأ    ااأألم جلهل أأطجلهل أأط المنا ،جلهل أأط المأأاق  خ الشأألجلن الااق نأأط ا  حأأط  أأ  ،وجللأأط

جلالأأذي   أأا  ،لقأأآز افقأأط ال جأأ ن الق ن ننأأط جلقأألمثد م  قشأأمن  خ مأألمتل  قىا  تأأهإجل ظنأأر ، 1خلإ...الم أأ ن  
جلفنأأه تقأأاخب كأأنال كمقل أأل جلا  عأأ  ااأألم  ،1925سأ ط  جلأجلتأأ جلاالألمتل الة لأأث جلال شأأل   الأأذي عقأأا خ جلادأأ    

 أأأ  اي أأأ  ش جلاقأأأى   ا أأأا ايل أأأط جلايأأأ اا خ جلقأأأر سأأأ ك  ع أأأ  جلقأأأ   الو ال اجلاننأأأط جلمأأأ  ت أأأم هبه مأأأ  عقأأأ م
 .(2)الشلعنط لباأ ىام  إ

تقأل قأ ن ن عق كأ د   نكأجلط لأب اجمل  عأط الاجللنأط  ،(3)مث اذ أ و آمثااضوجلمثاد ان ق وض األقأل  طأ  جلخ 
 أجل ،هألا يف ااألم أجل ،ال أالخب   ضأاحم  ط ه   نط وجللنط ل    قبط ع   ايألا يف اللت بأط جلالقىفأط  جلإق مطوجلن 

 .اإلن  ننطهلا يف ضا 
 األجلىلخ هن  أأط ااأأألم ال  لنأأأط  :ئأأأ ن الأألأي ال أأأ خب تصــريحات بعـــا القـــاد  ورجــال ال ياســـة -2

ع أ  م  قبأط جملمأش ااألم ع أ  مأ   ا  ل  َبأما  ،األلأ نالأيت سأببن   اآلذخبجلكبوط ق حأط خ الأبالو الأيت ع نأر مأ  
ااألم ملئأا  ضألجلمث  حم ئ أط جلم  قبأط  أث أ ا سأط تمأ اىل ك أ  ال تبلحي د  أقذدجللذا ، امثت ب ض م  فض  ل
 :جلم  ملس  ،األعاااجملمش االم م  

مثوا ع أ  اسأمج ام قأ ص  1916جلد أ 01  أىا خ أخ  األجل ال   ل  "س   ثأ"  ال  مثو  بل ت -
 أن ،ل  أ ينال  عض  جم س ال  أ خب  "وجلامثو ئ مثس نإ س "قامه   "captaine fryatte"كقضنط 

 .اي اااد الولو ط سم قل ع   جملمش االم ذ حم لط خ هن  ط االم
ن هأأألا يف  جل  أأأل ال أأأا  خ جم أأأس الشأأأن خ كأأأ "فنوأأأ ين مث  نأأأه"أع أأأ  1917 سأأأ ط  مأأأ مثق 31 إعأأأالن -

  (4).جل   قب ع نن  جلفق  ل ق ن ن اي   ش، االم هش م  هلا يف الق ن ن ال  خب
ذ  ك نهفنه  أجلض ق  ك   1917م ي  05اا  مط الولن نط خ مث نس  "مث ب "أل   امث  ألق ئ    -

 .(5)ت  ن ه     هلا يف وجلن عق م أن    

 

                                                 
 .182، ص ال  ك .ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل و؛ 45، صال  ك ل ا  م  ل  ش ي، اللهل  /1

 .121، ص ال  ك ؛ و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل 95، ص   ك الو.فم   عبا اهلل الش من، اللهل  /2

جلهب حم ئ ط جلم  قبط ئ  م    اجلن له ال ا ، أجل حيلض ن ع نه، أجل   وذجلنه". )أنظل، و.عبا اهلل ، لذا / جلم  كد آمثاا اإل  و، فقا ه ا خ أ ا قلامثاته م    ش: "ل  ئ ن ئ  إعمااا   ا هل ط3
 (.50اللهل ال  ك ، ص س ن  ن س ن  ن، 

 .116و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص  /4

 ."أن   ل  ن  لب ك ا ال بل ك إلنمق خب، جلل   ك ل االط"جلمم  ه ا خ ق  م مث نس اا  مط الولن نط "مث ب ":  /5
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ن ئأ  مأ  امثت أب هل أط مأ  هألا يف كأ "ل  أا هأ مثو  "حأل   ،1918جلخ دنل و  أ ل مأ  عأ خب  -
 .(1)ملئ ض االم سن قل ع نه ال ق م من   عال

 
ة أثنـــاء الحـــرب العالميـــة اهـــدات ال ـــبم المبرمـــحـــرب وفقـــا لمعمحـــاوالت محا مـــة مجرمـــي ال ثانيـــا:

 األولى.
الأأيت  جلاأل أأاار األسأأب مقأأا نشأأبر نمنجأأط جلهأأ و عم أأط مأأ   األجلىلااأألم ال  لنأأط  أنمأأ  ال أألجل  

ت أس ااألم، فإنأه جلك أا  أث أ ا جلاإلن  ننطالقنيف جلالب وئ الق ن ننط  كإهاامث أل نن جلنظلا لقن خب  .(2)مناد لقن من 
ئمو ا ك ي اا جلعاخب اإل  األل نجله م م  قبط جملمش االم  إىلالااعنط  األح ادت  لر  ،اا و ا أم خبهن امن  ا

 .ك   ب ت بن  اي اااد اي   نط -أي الم    - الاين فقط
  خ ه  أأأأأأمه ال  قأأأأأأا  خ جل أأأأأأذا ال أأأأأأبب فقأأأأأأا مت عقأأأأأأا الأأأأأألمتل الم ننأأأأأأاي ل  أأأأأأالخب جلالأأأأأأذي دأأأأأأ   

جلالأأأيت  (3)"ي أأأط  ا أأأا م أأألجللن د مبمأأأا ش ااأأألم جلت ونأأأذ ال ق كأأأ د"سأأأيف ع ننأأأ  إ أط أأأ ي أأأط  25/01/1919
زا  أأأط فلسأأأأ ي  28/06/1919خ  أل ننأأأ م  هأأأا  ال أأأالخب مأأأل  إكأأأألاخب إىلقأأأامر تقل لهأأأ  ل  أأألمتل الأأأذي انمنأأأ  

عأ   األلأ نعأ  م ألجللنط  تماأارايأ ا ال أ كل م نأ  عم أط نبأ ص  ال  هأا  خجلقا تض  ر هذض  .الولن نط
 .(4)ف ضخ ماد اإل أقل م  هااد  أكلمرم  البشل ط ئ   هلا يف ضا ال الخب جلأ امثت  م عا 

 نن  قببأ ا جلاضأ أن أا  ،األقأل جلالأيت ت أا من مهأ  ل    هأااد  ،جلكأ لىئن  ع أ  م  هأا  فلسأ ي 
جلالأأيت  مضأأ  ن  ايأأ ا ال أأ كل مأأ  ال  هأأااد  (230ىلإ 227، جلملأأس خ الأأ او مأأ  )م ن أأط ل  ق كأأ د أ   مأأ 

 .قط الذئلال  ك
                                                 

جللنط ذ تقل فقط م ط، أجل ضا أسل  االم فإن ال ل اااد ضا ال   ن الانند ل    قط احمل/  نث أن الق ن ن ال   لي الل   ين مئل أنه ع ام  تلت ب الق اد مذاك  أجل تش مث  خ اعما1
  (.117، ص ال  ك )أنظل، و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل    ت ونذ ت س األف   .الق و ، ق حط خ   لط إحلامثهيف ع  ع   ال وذ   الو  ند، جلل   أ ض  ع  

إنذامثا  (، جلمثأد    مط ال     أن    مط حلكن  هش ال لجللط ع  ت س ايل ط ف هنر إلنن 28/06/1914عنا ال     أث  ا جله وض خ اجملل كم مث   )  نث كاأد أ ااثن  كإغمن   جلن /2
 ،عىاضهع نن  إملاط مث أل نن ، جلألن مثجلسن  مل ت كه كإىض عفقا أع  ر الم بهط ال  مط اليت إ جلل  ئ نر مثجلسن   نط حلكن  كلع  من  .28/07/1914دا ا ال نجط أعقبه إعالن االم ع نن  خ 

نر   نوط مثجلسن  مث أع  ر ل ئ  ب مثغ ف ض الغلم فخلق كذلس  ن و ل ئ  ب مثغ جلك جن   جلأع   االم ع   فلن   اليت ئ (، جلأقذد هن ده ت    كإ01/08/1914)أع   االم ع نن  خ 
. أم  الاجللط ال ة  ننط    لن  جلال ذ  د الماا  األمل  نط جلك   الاجل  األقل    ئ   إنضيف إىل نوس ال   ل ا  ىا جلإن ش ك بب قلق  ن ونض  من   إىل ال   ل الولن ش اللجلسجلك جن   إ

ل ا  م  ل  :نظل. )أنمب مث اا و ا  جلإأل نن   ط  (11/11/1918)انمنر األع    القم لنط خ جل سم لد هذض االم أئةل م  أمثكل س  اد ىل أل نن   نث ئ نر   نوط   ، جلا ر إفقا إنض
، http://ar.wikipedia.org؛  لم الغ اح د جلال ذ  د الماا ، مق   م ش مث ع   ال قل: 174؛ و.ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل ال  ك ، ص  38ص  ،اللهل ال  ك  ، ش ي

 (.23:46، ع   ال  عط: 16/02/2010ت مث   اإلطال : 

جلالن ك ن، أم   الاجل  اإلض فنط اليت ت  ِّن ك قش الاجل    د  ر ال ج ط م  عض    م  ئ  وجللط م  الاجل  ال ظ   ا  س، ال ذ  د الماا  األمل  نط، اإلملاط مث ط الل   ننط، فلن  ، إ   لن /3
ل اا، اللتغ  ، ا   ، ئ ك ، البد، تشن  س  ف ئن ، اإلئ اوجلمث، الن ن ن، ه اتن  ذ، ه  نيت، ااج  ، ه اجلمثاق، لنب   ، نن  مثاه ا، ك   ، ك جل، ك  الما لوط جلالم  جلنط ف  نر ك جن  ، ك لنون ، الل 

إهم  ر هذض الاجل  جلقلمثد أن    ن ل   م  ك جن   جلالن ن ن  مثجلم نن ، وجللط البلم، جل ال لجلاد جلال   ف نند، سن خب جلأجلمثجله اي. جلنظلا ل  ت س الق   اإلض فنط م  مب جمل ق حط ك لقضنط فقا
 (.118، ص نو هجلمثجلم نن  جلك ل نن  جلحلكن ، اا  خ ت ند ممة  ع  ئ  وجللط م نيف ك لَ ج ط. )أنظل، ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل 

، جلم  ها  تل  ن ن مل اجملل كم مث   27/11/1919جلم  ها  ن  ش مل ك غ مث   كم مث    10/09/1919جلم  ت س ال  هااد اليت مت إكلامن  نذئل م  ها  س ن هلم ن مل ال     كم مث    /4
. )أنظل، و.ع ش عبا الق ومث القن هش، 01/07/1923، جلاليت اسمبالر ك بب عاخب المبا   ع نن ، ز  ها  ل  ان خ 10/08/1920، جلم  ها  سنول مل تلئن  خ 26/06/1920

 .(175، صنو هاللهل 

http://ar.wikipedia.org/
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 الم لنط : األ   خبجلقا تض  ر هذض ال او  
عمأااا كمن أط اإل أل ننأ  إملاطأ مث/ت     حم  ط ق حط تم  ن م  مخ ط قض   مأ  اا وأ ا حمل ئ أط 1

 .(227مجلس   ن ال  هااد القاسط )الاجللنط  األقالقع   
امثت أأأ م "أ:المن أأأد كأأ  ناأللأأا ئ أأط الأأأ اط د  ئيف اا وأأأ ا ال  أأ ل ط جلدأأألئ  نيف زقمبأأ ص حمأأ/إ2

 .(1)(228/1)خب "جلأعلافن خم لوط لق اند االم  أف   
قمبأأ ص    قأأا اإل الماأأ ل مشأأ مثئط خ  أجلالمضأألمثجلن مثع  أأ  عأأا  وجل    نوأأط  األدأأخ صئأأ ن   جلإما

  .(2)(229/2ل  ا ئيف ال   ل ط ال  نط م  ممة ش ت س الاجل  )ال و  
ك أأأ اا ع أأأ  م  هأأأا   إنشأأأ ؤه جللنأأأط جلالأأأيت ئأأأ ن مأأأ  ال مظأأأل احمل  أأأط اي   نأأأط الا أنل أأأ  الأأأذي  أأأار 

نأط متة أر ق حأط خ ق ن ن إدأ  لن دعأا   إىلهأذض احمل  أط  لهأل  إق مأطجلل أ  الوشأ  خ  ،أكاافلس ي مل تقيف 
اقأمال  الأ ظيف الق ن ننأط  إىل إضأ فط ،قمب ص القض  ش جلالمشل  ش جل ا ا ال ألجللنط اي   نأطع  نط  ا ا اإل

 .ا آنذال   ا  
كم بنأأ  قأأ ن ن وجللأأط ال أأ ن  الأأذي  قضأأش اإلق ن نأأط مبأأاأمأأ  ال   نأأط الق ن ننأأط غ لبأأ  مأأ   بأأ اخب  إم" 

ئ أ   ةأ مث الشأس مأ  ن  نأط   ،الشخبنط الذي     ت بن  ق ن ن وجللط المنيف مباأمثت ب فنه الو   مل الذي ا
ق حط  ،قمب صانولود ك إل إمامنيف م  قب  الاجل  خ عاالط احمل ئ ط اليت تميف جلفق  لق ن ن ه  نط ال أقل 

هأأذض جلك لمأأ ن ت أأ ن  ،جللأأنس عقأأ  يف جلإهال أأيف  بغأأش متجنأأاهيف  أك أأ ذك ل  أأبط ل   أأ ل د الأأذ    بأأبا ن 
 أم منأ   َ ةاأ َْ  أن أ    ا أا ن عنأط احمل  أط الأيت   بغأش  أ ضأ جل ة مث الشس  ،نمق واحمل ئ  د غ  جما ط جلحم  ا

 .(3)جملم  االم

                                                 
  ذ خم لوط لق اند جلأعلا  االم ( م  إتو قنط فلس ي ع   م    ش: "ت ى  اا  مط األل ننط حبث الاجل  الما لوط جلالم  جلنط خ تقاع األدخ ص المن د كإمثت   يف أف228  ال و  )جلت  /1

األدخ ص خ   لط إوانمنيف، جلس   ت لي هذض ال و  كغ  ال ظل ع  أ ط إهلاااد أجل ل  ة   أم خب حم ئيف ع  ل ط، جلأنه س    ميف ت قنل م      ع نه الق ن ن م  عق ك د ع   هلذا 
 حم ئ  د أم خب أي م  احمل ئيف خ أل نن  أجل خ أمثاضش أ ط وجللط م    و  ن .

أجل الامثهط ال ونونط أجل اإلوامث  أجل ال    الذي ق   إلننيف ز لفط  س   تق خب اا  مط األل ننط كم  نيف عمنل األدخ ص المن د كإنمن   ق اند جلأعلا  االم، مم  مت  ا اهيف ك إلسيف     
 الاجل  الما لوط جلالم  جلنط جلكد أل نن  جلاليت أكلمر خ ال    د األل ننط إىل الاجل  الما لوط جلالم  جلنط أجل إىل وجللط م  هذض الاجل  مم     ب ملس م  هذض الق  ". )أنظل، م  ها  ال الخب كد

 م  ها  فلس ي(.، 28/06/1919

ل  ة    "األدخ ص الذ   ثبمر إوانمنيف كإمثت  م هلا يف ضا م اط  أئةل م  وجللط م  الاجل  الما لوط جلالم  جلنط، س    ميف تقا نيف( م  إتو قنط فلس ي ع   م    ش: 229ت   ال و  ) /2
 .م  ها  فلس ي( ،28/06/1919م  ها  ال الخب كد الاجل  الما لوط جلالم  جلنط جلكد أل نن  خ  ،نظل". )أم  أعض ا احمل ئيف ال   ل ط ل اجل  ال  نط أم خب حم ئيف ع  ل ط مش  ط

ل  و ط ألن م  لوهط األجلىل م  إقمب ص احمل ئيف ال   ل ط اجلخ هذا الباو فل ق ا  و ا كد جملمش االم ال  و د جلجملمش االم ال ب مث جلع   مثأسنيف إملاط مث أل نن  جلئب مث ق وته، جلاللأي أن ا /3
ذي     عق  يف ما ط كل ق ص،  م ن  كشا  جلحلامط تمو   ق م ن كه ذ   جل  ن  ق ال ل   خ جلقر االم، كن    الوهط الة ننط فنيف الذ    قىف ن الذاك  جل  بب ن ال  امثر البشل ط، األمل ال

 (.41مل م  امثت ب ض م  أف   . )أنظل، ل ا  م  ل  ش ي، اللهل ال  ك ، ص 
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ال  دهط ع  ايلا يف اليت تلت ب م  قب  مث نس الاجللط  ا  مط فم    خ  ا ا ال لجللنط اإلد  لنط أم 
مأأ    أأ   ك ابأأ نط الأأيت تمجأأ جل  ن أأ ق ال أألجللنط  إطأأ مث أأاق  ن خ  أهنأأيف نأأث  ،م  جلننأأه أجلق وتأأه  أأا أ أجل

 (1)".اي   نط
م  قبأأط ئأأ  مأأ  جلهأأ م  إىلمهبأأر ط  وأأط مأأ  الوقنأأ ا  إم ، أأ   هأأذض اابأأ نط اآلمثااجلقأأا ت أأاود 

ن ف أأل  اابأأ نط الأأيت  قلهأأ  ، جلملأأس ألز أأ عا هنمنأأ اا ااأأ ئيف جلإ أجلمأأ  مث أأنس الاجللأأط  كمأأاااإمثت أأب ايأألا يف إ
 م  الق ن ن. اإلفالدذ جل الق ن ن الاجلن ذ ت   انمن   مب وئ ال االط 

 ألهنأأ لم ملأأس  تأأه  مأأ  ااأأجلخم لو أف  لأأهم أألجللنط مث أأنس الاجللأأط عأأ   ك أأاخبالةأأ ين فقأأا قأأ    الأألأي أمأأ  
 .(2)ال ى     وجللن  األح  خت ل  ئ  
 أئاد ،   م  من عمط ل اجل  جلكث اللعب فنن  جلقلق ال  هااد اليت الم مر أل نن م  ف  مه  أن إذ

( عأ  ايألا يف الأيت امثت بمنأ  كأالوض )غ نأ خب الةأ ين أل ننأ  إملاطأ مثف ل  ضلجلمث  قن خب حم  ط ه   نط وجللنأط حمل ئ أط 
 .االم أث  ا

 أا ئبأ  زأ   إىل ممأ ثل كب مث س  1919ه ان  28مث ه اد ك ا ملس م  ها  فلس ي اليت عقاد خ 
ك لقى أ د  ، جلئأذا تأ ثلد وب ص ال ألجللنط اي   نأط لألت يب هألا يف ااألم "ي ط ال لجللن د " ه ا كمقل ل

وبأأ ص ال أألجللنط  " delapradelleوي ذكلاو أأ  "جل  larnaude "ذمثنأأ و "الأأ امثو  خ تقل أأل الوقننأأد 
 ."(3) غ ن خب الة ين " األل ين لإلملاط مثاي   نط 

 جلإمنأأأ  "غ نأأأ خب الةأأأ ين  " األلأأأ ين اإلملاطأأأ مث نأأأث مل  تمبأأأا  ي أأأط ال أأأه لن د لباأأأث م أأألجللنط 
جلملأس ذسأم ال   "وي ذكلاو أ  "جل   "ذمثنأ و"مئل أ   ال أ ك علضأر ال ضأ   ع أ  الوقننأد الولن أند 

 ،قأال  سأ  اد ااألم  سأ هيف فننأخ ما  م لجللنمه الشخبنط م  ال   نط اي   نأط عأ  ايألا يف الأيت  ن  مثأ 
لأأنس فقأأط م أألجلذ عأأ  هأألا يف ااأألم الأأيت امثت بمنأأ   اإلملاطأأ مثاعمبأأ مث  إىلجلقأأا انمنأأ  الوقننأأ ن خ تقل ل أأ  

الاجللنأأط جلع أأ   األقأأالق مثخ ع أأ  عمأأااا البأأك إل جلإمنأأ  ،فا أأب أجلامأألضك أأ اا ع أأ   األل ننأأط ال أأ اط القأأ اد
  (4).قاسنط ال  هااد

                                                 
 .41، صال  ك / ل ا  م  ل  ش ي، اللهل 1
فقا ط لب ز  قبط  "ل  ا ه مثو" الذي مثف  ف ل  حم ئ ط اإلملاط مث ألنه مل  له  ع ولط، ئ   ق  ، أم   "جلل   "/ جلم  كد م  اقم و ا خ هذض ال  لط ئ ن الل نس األمل  ش  األسب  2

 (.41، ص نو ه. ) أنظل، ل ا  م  ل  ش ي، اللهل "ئ ن  ب  "لم مث  ، جلأ اض خ ملس اإلملاط مث كإعمب مثض ال لجل  ع  أئل هل ط خ ا
 .117و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص / 3
ل ظيف الق ن ننط لاجل  اا و ا، إم ئ نر الب وئ مال  ا/ إن احمل  ط اليت ئ ن   مظل م ن  أن   ئيف اإلملاط مث األل ين مل ت ها أكاا،  نث ئ نر م  أهيف الش ئ  اليت إعىضر ت بنقن  هش إق4

لش ك ا اإلهن اخب جلذم ك لولامث إىل تلئا م  الط ئب مث جملمش االم، خ  د أن الب وئ األ   أمل  نط ذ تقل هذض ال  لط، ئ   أن اإلملاط مث األل ين قا ت     ع  ال  "الق ن ن الولن ش "الالتن نط 
 اا و ا.ه ل اا اليت مثفضر ت  ن ه 

لل نس الاجللط خ الق ن ن الاجلن. )أنظل، و.ع ش عبا الق ومث  "ال لجللنط اي   نط  "ل   جلمثغيف ملس فقا مت اإلتو ق كد اا و ا ع   إقلامث ال لجللنط الشخبنط لإلملاط مث، جلك لم ن إسمقل مباأ      
  (.42ص  ؛ ل ا  م  ل  ش ي، اللهل نو ه،176،177القن هش، اللهل ال  ك ، ص 
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ئ أأ  ق لوأأر   ،عمأااالجللن د الق  أ  ك أأاخب فألع  أألم اإلي أط ال أأ مثأيجلقأا ق لوأأر ال  هأا  كأأذلس 
 :ل او م  اإلعمب مثاد "غ ن خب الة ين  " اإلملاط مثجلالن ك ن ال مقا لو ل  فلع  أمل   ئ  م    مثأي

عأاخب  إىل إضأ فط ،دألعنط ايألا يف جلال ق كأ د لبأاأ إهأاامث ئ ط     ي ع   مة  هذض احمل إمت خب أن :أجلذ
 اسم  وه  ل  كقط ت مثءنط مم ث ط.

جلالأذي  ،الأاجل  اابأ نط ال أى  كأه للؤسأ ا زبأاأجلاضأ   إقأال هذض احمل ئ أط ت  أ ي ع أ   أن: ث نن 
  .أه بنطأي هنهط قض  نط  أم خبحي   كش   م    وجلن م  المنيف 

 .مة  هذا ال    م  ال  الط إهلااذ ل ا  األمل  شلق ن ن ا أن: ث لة 
مأل  "غ نأ خب الةأ ين" فل   إم  ش   احمل  ط الاجللنط مل تا  أن إذ (227ال و  )خ ن   أت   جلع   اللغيف مم

 :إىلم م ا  خ ملس  (1)،ه ل اا جلت     ع  ال لش ئ   مثفضر ه ل اا ت  ن ه إىل عناضجلن 
كأأ  هأأ ا فقأأأط  ،أل ننأأ  إملاطأأ مثكشأأ   وقنأأ  ايأألا يف الأأيت امثت بنأأ   حيأأاومل  (227الأأ و )نأأ   أن -

  .الاجللنط جلقاسنط ال  هااد األقالقانمن ئه الب مثخ لب وئ  إىلم م اا 
 أأ    اإلملاطأأ مثال ق كأأط الأأيت   أأ  ت قن نأأ  ع أأ   اوحيأأمل  ، كقنأأ  الأأ و  الأأذئ مث  سأأ  أن ،أ ضأأ  -

ذهل ط  ك نه" :اليت تقضش األس سنطجلهذا م   م  ىف جلالق عا   ،ا ا ال ق كطك  تل  ل  ا  ط س  ط   ،إوانمه
  ."ك   إذجلذعق كط 
ا ك ل  أأبط لقأأ ن ن سأأ ا (2)،مل  لت أأب  أأط ف أأ     قأأب ع نأأه اإلملاطأأ مث أن إىل ،أ ضأأ ئ أأ  اسأأم اد -

بقأأأأ  لغ  أأأأ  مأأأأ  ط أجل ،1875ا  ل أأأأاي البأأأأ ومث عأأأأ خب  اإلك أأأأ وقأأأأ ن ن طبقأأأأ  لق اعأأأأا  أجلال ق كأأأأ د ا  ل أأأأاي 
  (3).  ىا جلال ذ  د الماا االلمط كد ه ل اا جلئ  م  فلن  ، ك جن  ، اذتو ق د 

حم  أأط اسأأمة   نط ذ  موأأ   إىل اإلملاطأأ مثن تقأأاع مثفضأأن  ئأأذلس، كأأ  ئ أأ  وع أأر اا  مأأط ا  ل ا أأط
 ع ولط.ه حم ئ ط ه   نط جلهذا ذ  ض   ل ،أعاا ه نث سمميف حم ئ مه ك اس ط  ،الق ن ن ا  ل اي   خبجلأ 

لأا  اا  مأط ا  ل ا أط  جلأحأب  ش،و  أاللم بن  اكقش م  ال مل  ل  (227ال و  )ن   أنجلم ه  مض  
 ،حمل ئ مأأه اإلملاطأأ مثقأأ ن ين مشأألجل  لأألف  أي ط أأب مثمسأأش  مقأأاخب كأأه اا وأأ ا حمأأ جللد ط أأب ت أأ نيف  أسأأ ق

ع أأ   إلهب مثهأأ   فنأأط ع أأ  اا  مأأط ا  ل ا أأط ضأأغ ط الالجلمل متأأ مثق هأأذض الأأاجل   ط بأأ د، أ أأطجلل أأ  مل تقأأاخب 
اا  مأأأأط  إىلجل بأأأاجل ملأأأأس جلاضأأأا  مأأأأ  حأأأن غط ك أأأأ  عبأأأ مثاد مأأأأذئل  اا وأأأ ا ال هنأأأأط  ،اإلملاطأأأأ مثت أأأ نيف 

                                                 
 .1941ه ان  4جلكقش اإلملاط مث خ ه ل اا  ى م د م ت  طبن ن  خ  /1

 .178؛ و.ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل ال  ك ، ص 98/ و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص 2

 نر ت لي فقط ع   القض    اليت  ظنل    ف   إهلامش، جلقا نظلد ه ل اا إىل المن ط ال هنط مل تل ا ه ل اا م  لب ت  نيف اجمللمد مثمسن ، نظلا ألن م  هااد تب و  ت  نيف اجمللمد ئ /3
ع ل حم  و     ث  أ ط هل ط خ الق ن ن ا  ل اي. )أنظل،لإلملاط مث كإعمب مثه  إه نط سن سنط،  نث أن قلامث مث نس الاجللط ك لاق   خ  لم   يت خ إط مث إممن  اد ال ن و  ال ط نط، جللذا فن  م ذ

 (.122الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص 
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 ل أأاه  اا وأأ ا ئ نأر حم ئ أأط ماد طأأ كل سن سأش جللأأنس حم ئ أأط  ئأ ن  احمل ئ أأط الأأيت أنجلالأأيت تونأا  ،ا  ل ا أط
 .(1)(227ال و  )   ع نن  خ ه ا اله   نط ئ   

لماأأأاو ال أأألجللنط اي   نأأأط الشخبأأأنط جمللمأأأش  ،( مأأأ  م  هأأأا  فلسأأأ ي230-228ئ أأأ  هأأأ اد الأأأ او )
 أجل  مثع    عا  وجل    نوط المضلمث  األدخ ص أنئ     ،(228ال و  )جلحم ئ منيف   ب ن   األل نلم اا

ط مأأ  ممة أأش ت أأس الأأاجل  ئ أأ  ل  اأأ ئيف ال  أأ ل ط ال  نأأ كشأأ هنيف قمبأأ ص   قأأا اإل ،مشأأ مثئط خ الماأأ ل 
هن  تقا ل تقاع م  عااد م  د  أجلجلثنقط  أ طكمقاع  األل ننط،ئ   تق خب اا  مط (2)(229ال و  )ع ه نبر 

 .(3)( م  م  ها  فلس ي230ال و  )م لجللنط جملمش االم تقا لا حانا  جلملس ئ   ه ا ك   
، األلأ نقأ و  الهت مأ د ال هنأط ل بأ مث لإل لةالثط قا تض  ر  ا اا جلاضا هذض ال ب ص ا أنجلمثغيف 

قأأأا  األل ننأأأطاا  مأأأط  أن إذ ،جلم أأألجللنط ئأأأ  مأأأ نيف ،جلئأأأذلس جلسأأأ    الأأأاف   الم  أأأط  أأأيف ،جلطأأألق حمأأأ ئ منيف
عشأأنط  ،األل ننأأطاي  نأأط الاسأأم مث ط  جلأع  أأر ،(4)حمأأ ئيف وجل  اا وأأ ا أمأأ خبحم ئ أأط مثع   هأأ   إم  ننأأطع مثضأأر 

 ،األل ننأأطاحملأأ ئيف  أمأأ خبع أأ  امثت بأأ ض مأأ  هأألا يف  األلأأ نجلهأأ م حم ئ أأط المن أأد  ،ل اسأأم مث اي نأأ مثي إقلامثهأأ 
 أمأأ خبجلحمأأ ئ منيف  األلأأ نجلا  حأأط كم أأ نيف اللع  أأ   ،ت بنأأ  نبأأ ص الأأ او الأأ امثو  خ م  هأأا  فلسأأ ي أن نأأث 
مأأ  مأأل ملأأس  م أأ مثض كشأأ   ئ  أنئ أأ   ،اإلضأأ لاك د جلالقالقأأ  الااق نأأط إثأأ مث  إىلسأأنلوي  ،أه بنأأطحمأأ ئيف 

 .(5)أه بنطك  ا ع   ط ب وجللط  األل ناليت  ظل ت  نيف اللع     ،األل يننب ص جلمثجل  الق ن ن 
تشأأل    ها أأاا حمل ئ أأط المن أأد ز هأأب ق انن نأأ  ال ط نأأط جلزأأ   أل ننأأ  أقأألدسأأمج كط ل  أأب اا وأأ ا جلإ

 ( م  م  ها  فلس ي.228-227 م  د  مل ال وتد )
هتأ منيف ( ئأ ن قأا مت إ895لمن أد مأ  كأد )( مأ  ا45) ك مسأ ا "لنب و"حم  ط  أم خبجلقا تقاخب اا و ا 

   أأأفنن  أأأأأأو ط أأأأ( قضن16جلق مر ك ظل ) ،1921م     28خ  "لنب و"احمل ئ ط خ  كاأدجلك لو    ،(1919ع خب )
 
 

                                                 
 .112، صال  ك ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل  /1

 .40ل ا  م  ل  ش ي، اللهل ال  ك ، ص /2

إما ئ ن م  د هن  ت نن  إثب د  -  ئ نر طبن من أ  -( م  إتو قنط فلس ي م    ش: "تم نا اا  مط األل ننط كمقاع ئ فط ال ث    جلال   م د اليت خ  ن  هت  230 نث ه ا ك   ال و  ) /3
 (.123، صنو ه. )أنظل، ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل "جلق   األف    اإلهلامنط م  قب  المن د، أجل ال  عا  خ الباث ع نيف، أجل تقا ل م لجللنمنيف تقا لا حانا 

 .178، صال  ك و.ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل  /4

ك مس ا جملمش االم، قا تلوي إىل  ط م  ك ا االم األل ننط قا أق  ر اجمل س األع  ، ك ن أي حم جللط إللق ا القب  ع   م  جلمثود أمس ؤهيف خ الق ا يف اليت أعاه  اا و اجلئ نر    م /5
م  د هن  إمذ  أل نن  جلت ل   إسمقلامثه  ل خ ل، جلك  ا ع نه ط ب اا و ا م   سق ط اا  مط األل ننط،  ى أن ك   الاجل  اا و ا ماهت  مثأد م  األفض  عاخب إخت م اإلهلاااد اليت    ن

، أجل ادىط ا أنه إما ت ةل القض ا األل ين خ إهلاااد احمل ئ ط أل نن  حم ئ ط عاو حماجلو م  جملمش االم أم خب احمل  ط ال  ن  اليت أنش هت  خ "لنب و" كاذ م  إنش ا حم  ط ل ا و ا، جلل   اا و ا
 (.124، صنو ه اللهلس ي. )أنظل، ع ل حم  و الخ جلمش، أن القض ا األل ين ذ حيىخب نب ص الق ن ن إ ىام  ئ مال، فإهنيف سن ج جلن إىل ت بن  نب ص م  ها  فل 
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 .(1)مثت ب ه اليت إ ايلا يفتم  سب مل  أنذ      ،سمط جل  يف ع ننيف ك ق ك د قونوط هاا
، كأأ اد مثغبأط اا وأ ا ال ن سأأنط خ ت بنأ  ال االأط زا ئ أأط جملمأش ااألم ك لوشأأ  1923جلحب أ   عأ خب 

، جلطغن ن الب جمل جلالش ئ  ال ن سنط لاجل  اا و ا ع   موأ هنيف جلملس ك بب تباو اإلهم  خب الاجلن ال  خب   
 .جلاإلن  ننط ال االط

 "غ نأأأ خب الةأأأ ين"ف أأأيف حيأأأ ئيف  ،طمأأأ أأأ د واق نأأأط حبحم ئ ول ااأأألم ال  لنأأأط األجلىل إذ عأأأ جله أأأذا مل ت أأأ
شأ   جلمل ت ،1941هأ ان  04 نث امم  ر    مط ه ل اا ع  ت أ ن ه  أى مأ د خ  ،إملاط مث أل نن  ال  ك 

ش  احمل  ط  الاجللنط ا  حط زا ئ ط كأ قش اللع  أ  األلأ ن  ئ   مل ت  ،الاجللنط ا  حط زا ئ مه احمل  طك لم ن 
 .(2)جملمش االم

 الأذي القض ا الاجلن اي أ  ش ئ نأر فقأط مةأ  ملأس الل أ  إنش اف ل   أن ،نال ظ مم  سب  جلك لم ن
ت مأل  أهنأ  نأث  ،،ئ   ئ نر حم مث ومثاس د الوقن ا م ذ  م  ك نأاإلنهال ح    أمثاود     مس ا الاجل  اليت 

قضأ ا وجلن ه أ  ش قأا  إنشأ ا هنأ و أنمأ  ال اضأ   إم ،نق ط إلمق ا الوقنأ ا  أى جلإن اقم وأ ا خ المو حأن 
هأأ اا مأأ  حم  أأط ال أأا  الاجللنأأط  ت أأ ن احمل  أأط اي   نأأط الاجللنأأط أن األجلىل ،أس سأأنمدف أألتد  إىلانق أأ ر 

مأأل  ه أأب إىلحم  أأط م أأمق ط مت مأأ  تقأأ خب ه بأأ   الاا  أأط، جل الو أأل  الة ننأأط أن ت أأ ن احمل  أأط اي   نأأط الاجللنأأط
 .حم  ط ال ا  الاجللنط الاا  ط

جلئأأ ن ملأأس ع أأ  إثأأل حم جللأأط  أ نأأطت مأأل ماد  أقأأل هأأ اد ق أأ    ،  كنأأطذض ا  أأ اد اإلجلك أأا هأأ
جلقأأأل  أأأ ور  1934ئمأأأ كل أ 09(، فوأأأش األجل سأأأ  امث )إ األسأأأب غمنأأأ   الأأأيت ت أأألض  أأأ  م أأأس   غ أأأالفن  اإل

 نأط  ( الأذي ئأ ن كبأابمه ع أ   أا عمن  جلجل  أل ا  مثهنأط الولن أش )كأ مثث م أس   غ أالف إثلضغمن  ع   أ إمثه يب
 .(3)ئلجلاتنط ت  لب ك سمقال  ئلجلاتن  ع    غ الفن 

                                                 
 ئ    ش  الائم مث ع ل حم  و الخ جلمش إىل ك   األمة ط ع   هذض القض    م ن :  /1
م م ا   1921ه ان  04فقا كلأته احمل  ط خ  1917م ي  26خ  "وجلفل ئ سم "  ن  ط ق خب كإغلاق ال ون ط ال مشو  اإل الذي ، U. 57ق  ا الغ احط  "نئ مث  نن  "قضنط ال نوم  د  -

 ض ال  قط سو   حم مثكط هت هيف ف مثا.  ل ملجلمث ال و  ال مشون د خ البال األكن  الم سط م ملا إ  ه  خ   لط اللجلمث خ هذ 1917إىل ق ن ن أل ين ح ومث خ م مثق 
جلذ     تل  أي عاجل ع   قنا  ،جل ب إعااخب عمنل األسل  مب كد أخب غ  مب كدسل أسل  فا اض "أنه اكمااا م  الن خب ذ  ل حامث أملا ئ ن قا أ  الذي "steinger"جلأ ض  قضنط اي لا   -

 اان  " جلهذا المنيف    ر احمل  ط كلااته.
 .فقا    ر احمل  ط ع نه ك  مد  بس ،مثت  كه عا  هلا يف قم " المنيف كإئل   س"  قضنط ال ه مث جلم  ملس أ ض -
 خ احملنط األط   ش ك  ا ع   1918ه ان  23خ  "Landovery castle"جلئ نر قا أغلقر ال ون ط ال مشو    U.86ق  اي الغ احط  "ك لاد"جل "و م  مث"جلخ قضنط الض ك د  -

دخب  جلمل تم    م  ال ج   إذ  234، جلئ ن م  هلاا ملس قم  ملائب ال ج  جل ى ختوش هذض الغ احط آث مث هل من  أقذد ت    ال  مث كال ه او  ع    "،ك ت  ج" ا الب مثهط   ق  مث ن ن أمل
و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ) أنظل:  اليت مثفضر ت  ن ه. "وانم و"فل إىل فقا  "ك ت  ج"جلقا قضر احمل  ط حببس هذ   الض ك د أمثك ط أع اخب أم  ق  ا الب مثهط  ،ملئب جلا ا ت ىد ك لظالخب

 (.125ال  ك ، ص
 .179و.ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل ال  ك ، ص /2

( 1870ن سنط جلأن م  ها  الم  نيف الولن نط اإل   لنط ل  خب )جلقا نوذ ال   نط ق تالن هلك  ك ا إمثت  م ايل ط إىل إ   لن ،  نث مثفضر هذض األق   ت  ن ن   إىل فلن   حبجط أن ايل ط س /3
 دلط اإلعمااا. فنن  ال        كن ن   مل  لو
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جلئأأ ن ملأأس  ،اإلمثهأأ متو قنأأط ل  فاأأط َ لائنأأ  مأأ  أهأأ  تبأأ  إ األمأأيفعبأأبط  كأأاأدجلك أأا هأأذض اا وثأأط 
الأيت تلت أب  ايألا يف  مسأط ع أ   مد م  قبأطاخب فلن   ل  لت  ع خب ال ببط ك  ب  قضش كضلجلمث  تأ عقب تق

 .(1)ال ن سش اإلمثه ملض كغ
مأأأ  غأأأ   األقأأأل جلك أأأ  الأأأاجل   األعضأأأ اتو قنأأأط ك أأأام  وعأأأر الأأأاجل  ال بأأأبط هأأأذض اإلد أقأأأل  جلقأأأا 

ل  قشأأأط  "وي فنأأأ مث"كل  سأأأط ال  نأأأر  1937 ضأأأ مث مأأألمتل وك  م سأأأش عقأأأا جب نأأأ  خ نأأأ ف ل  إىل األعضأأأ ا
هأذض  أنغأ   ،   كلجلت ئ ذ  مض   نظ مأ  ق حأ  حمل  أط ه   نأط وجللنأط أاقرئ    ،نب ص اإلتو قنط جلإقلامث

 .(2)تو قنط مل تاق   ن  ال و م ك بب قن خب االم ال  لنط الة ننطاإل
 

 رب العالمية الثانية.: تطور القضاء الدولي الجنائي بعد الحالمطلب الثالث
المم لنط اليت دناهت  م ذ  األ اارنمنجط ، األ نطلقا ئ نر مل  ط االم ال  لنط الة ننط مل  ط ك لغط 

االكنأط فقأا ت الأر المبألحي د  األع أ  جل شأنط خ  جلأع أ  مأ  فضأ  ل  األ أاارجلم  حأ  ب هأذض  كاا من 
،ئ أ  (3)اآلقألط جملمش االم م  ال ل  قب  جلاليت تلئا ع خب ئ  م ن  ع   م، الما مثكط األطلا الاجللنط م  

   أأ  كبأأاو ال   نأأ د حمأأ ئيف ه   نأأط وجللنأأط لماأأ ئيف مأألت يب ت أأس ايأألا يف الاجللنأأط الأأيت مت امثت إنشأأ ادأأناد 
جلقأأأا ئ نأأأر تلعمأأأط ع  نأأأط لم أأأس المبأأألحي د البأأأ ومث  مأأأ  ال أأألفد الماأأأ مثكد  ، قبأأأط ااأأألم أث أأأ اال  أأأ ل ط 

جلالأيت  جلهأ  مأ  دأ   ملاقأذ  ع أ  ت أس احملأ ئيف، ،ن ئأ ن مأ  ه نأب ال مبأل فقأطإجل  ،زا ئ ط ت س ايألا يف
جلت أ مث القأ ن ن الأاجلن اي أ  ش الأذ   سأ عاا ع أ  الاجللنأط  ايألا يفمة ر ت  مثا ه م  ع   ح نا ت أ مث مونأ خب 

 ت   ل القض ا الاجلن اي   ش.
 

 نية.الثاالتصريحات ال ابقة لمحا مات الحرب العالمية  األول:الفرع 
ااأأألم ال  لنأأأط الة ننأأأط فأأأى  ق قأأأط خ ال القأأأ د الاجللنأأأط  نأأأث مل  قنأأأ خبالأأأيت سأأأبقر ال م نأأأط ت أأأا الوأأأى  

فقأا  .نأ ان ااألجلم جلإدأ   الم سأل  إىلمت ل ك أ  الأاجل  مأ  ال أ ش  أنن  الاجللنط ت م ل ال  هااد جلال اث
قنأأأ خب ااأأألم ال  لنأأأط الة ننأأأط  إىل أو ممأأأ   ،(4)لم  أأأ  حأأأو  ال أأأالخب الأأأاجلن علفأأأر ت أأأس الوأأأى  عأأأا  حمأأأ جلذد

                                                 
 .48ل ا  م  ل  ش ي، اللهل ال  ك ، ص /1

 .188و.ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل ال  ك ، ص /2

 .127ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص /3

، جله عمر ال م  لاد 1939، مث قن من  كش  االم ع   البد ع خب 1935جل س ط  1931د حم جلذد الن ك ن الم لمث  خ اإلعمااا ع   البد م  كد س ط جلم  كد ت س احمل جلذ /4
  خ الم سل ف  م ر م  قط اللا   جلغ د تشن  س  ف ئن  ، جلضلكر ال  ا   األمل  نط أ ض ، أم  أل نن  فقا ق مر ك   و  عاو ه  وه  جلت  ان  جلأونلد ن ا  ه1942الل   ننط خ الشلق ع خب 

خ الغلم جلاللجلسنط خ الشلق )أنظل، و.عبا اهلل  جلا م ر ك هن ن  جلملجلفن  جله عمر ك ل اا جلاعماد ع   الاامن مث  جلال لجل ج جلائم ار ك جن   جله ل اا جلال    ب مثغ جلاقما ر اااجلو الولن نط
 (.49، صنو هل ا  م  ل  ش ي، اللهل  ؛52س ن  ن س ن  ن، اللهل ال  ك ، ص



 

41 

جلهأأش ا  أأىا جلال ذ أأ د جلوجل  اا وأأ ا  ،جلالن كأأ نا   لن جل  أل ننأأ وجل  احملأأ مث جلهأأش  فأأل قد، إىل جلانق أأ خب الماأأ مثكد
   و ال  فن يت جلفلن   جلالبد.جلاإل األمل  نطالماا  

ىل  أأا ئبأأ  خ إعأأ و  جلإ ن قنأأ خب ااأألم ال  لنأأط الة ننأأط ،ئأأ ن زة كأأط وف أأط أس سأأنط جله مأأط أسأأن رإمث 
كأأ و  الم ئنأأا جلاذهم أأ خب كإنشأأ ا حم  أأط ه   نأأط وجللنأأط ختأأم  زال قأأط مأأ   قىفأأ ن هأألا يف ااأألم جلهأألا يف اإل

 عأأ د الأأيت امثت بأأر قأأال  هأأذض ااأألم مأأ  البشأأ عط وظفقأأا ئ نأأر األهأأ ا  جلال ،جلانمن ئأأ د  قأأ ق اإلن أأ ن
 .(1)ف ه  ملت بنن  جلضلجلمث  م  قبمنيف م ن   نث  ب ب

جلحأأامث  أأذا  ،مةأأ  كل   ننأأ  جلمثجلسأأن  جلغ هأأ  مأأ  الأأاجل  األجلمثجلكنأأطع نأأه ك أأ  الأأاجل   أئأأادجلهأأذا مأأ  
 ل  ه ا ك اه . أس س خ هذا اي ا م  حبة   ئ هن   أ ن جلاليت س لئ  ع   ،ا ب ص ال ا ا م  المبلحي د

 .1940 أفريل 17تصريح الحكومات البريطانية والفرن ية والبولونية لـ: -1
ت لم فنه ع  ق قن   ،ئ   مسمه  "نااا ل ض   ال  لش"جلهنر اا  م د الذئ مث  خ تبل   مشى  

ممن أط األلأ ن كأ هنيف   أ  ن  نأ  األلأ ن خ ك ل ننأ  ضأا األدأخ ص جلاألمأ ا ،ال  ن  ك بب ايلا يف الأيت  لت ب
 ،كأأأ  جلقنأأأ منيف ك ع أأأ   هتأأأا  إىل إكأأأ و  األمأأأط الب ل ننأأأط ،الةقأأأ خ جلالأأأا   ل شأأأ ب الب لأأأ ين إىل تأأأام  ال نأأأ ن

 .لشأ بك  أر الأيت   ع من  ع   ال  لبط ك لم     عأ  األضألامث ،(2)جلأئاد اا  م د الةالثط خ تبلحين 
جلائموأأ  كأأ ل   ع أأ   ،أل ننأأ  ل أأ  المبأأل   مل  شأأل إىل م ضأأ   ال قأأ م ع أأ  ايأألا يف الاجللنأأط الأأيت امثت بمنأأ 

 .(3)ال  لبط كم     األضلامث
 .1941 أ توبر 25تصريح  -2

نأه حأامث خ نوأس النأ خب عأ  الل ن أد مثجل ف أر مث أنس ال ذ أ د الماأا  أ إم ،ك لغأط أ نأط ذا المبل   
 .(4)جلتشلد  مث نس جل مثاا كل   نن  كغ  اتو ق س ك  كن ن   األمل  نط

 : أمل   إىلهذا المبل   ك ا ملس  أ نطجلتلهل 
ذ ت ا  فنه ع   اان و كأد ال  أ ل    أمل   خ جلقر ئ نر  األمل  شنه حامث ع  الل نس أ :األجل 

 الما مثكد.

                                                 
 .49، صال  ك ل ا  م  ل  ش ي، اللهل  /1

ر ك لش ب الب ل ين". )أنظل، و.عبا اهلل  نث ه ا خ قم خب هذا المبل  : "جلتلئا هذض اا  م د م لجللنط أل نن  ع  هذض ايلا يف جلع من  ااب   ع   ت   ض د ع  األضلامث اليت ن ل /2
 (.53، صال  ك اللهل س ن  ن س ن  ن، 

 .103و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص /3

 نث ه ا    م  قبط ئب مث جملمش االم م  وجل  احمل مثتض   هذا المبل   إعالن إسمن ا الل ن د م  إعااخب الله    خ البالو اليت حيم ن  األل ن ك إلض فط إىل إعالن تشلد  م ولوا ع  ضلجلمث  /4
 (.53)أنظل: و.عبا اهلل س ن  ن س ن  ن، اللهل ال  ك ، ص  ." ب أن    ن اي اا ع   هذض ايلا يف م  اآلن م  كد الق حا األس سنط ل الم" خ تبلحيه:
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ت أأ ن  أن أأب  ايأألا يفمأألت يب هأأذض  م  قبأأط أن:" إىلمأأل  خ تبأألحيه  ألجل  أدأأ مثتشلدأأ   أن: الةأأ ين
 .(1)"اآلنهذض االم ك ا  أهاا هاف  م  

 .1941نوفمبر  25مذ رات مولوتوف في  -3
 تلك نأأ  عمنأأل الأأاجل  الأأيت إىلزأأذئل  ك أأث  أأ   ، أأ و ال أأ فن يتجل  أأل ق مثهنأأط اإل  تأأ  م لنأأاو ال أأنا 

خ  األلأأ نا  جنأط الأيت  قأ خب  أ  الغأ ا     ك ألع أ 25/11/1941 أ و ال أ فن يت خ عالقأ د وك  م سأنط مأل اإل
 اللجلسنط احملم ط . األمثاضش

 نإ" األقأأ   ا خ مذئلتأأه هأأجلقأأا  ،27/04/1942جل  06/01/1942جلقأأا ئأألمث مةأأ  هأأذض الأأذئل  كمأأ مث   
الول أأأا  مأأأ   هأأألا  نيفن  لأأأ   و مأأأ ا مأأأ  ال أأألجللنط جلال قأأأ م الأأأذي   أأأماق نه عأأأ  لئ  اا  مأأأط ا م ل أأأط جلدأأأ

  .ن عن "
الضأأ ا ع أأ  م ضأأ    إلقأأ ات أأنيف خ  ،أس سأأنط اأف أأ مث تضأأ  ر  أهنأأ  إىلهأأذض الأأذئلاد  أ نأأطجلتلهأأل 

 :طثالثخ  األف  مثالقض ا الاجلن اي   ش جلتم ة  هذض 
  ل جلاألف أأ   غأأ  اإلن أأ ننط الأأيت امثت بنأأ  اي أأ و ضأأو: ت ئنأأا ف أأل  ايل أأط الاجللنأأط مم ة أأط خ الاألجلىل

 م ط.األل ن خ األمثاضش احمل
ك حأأأأون  دخبأأأأ  م    أأأأ  تقأأأأ خب  ،األل ننأأأأطاا  مأأأأط  إىل: ت هنأأأأه ال أأأألجللنط عأأأأ  هأأأأذض ايأأأألا يف  الة ننأأأأط

  .األف   ال بن ند الذ   اقىف ا هذض  األدخ صم لجللنط  إىل ك إلض فطم لجللنمه 
 تمأأ ىل حم ئ أأط هأألذا ،حم  أأط وجللنأأط ق حأأط أمأأ خبع أأ  ضأألجلمث  م  قبأأط جملمأأش ااأألم  الم ئنأأا :الة لةأأط

  ع ننيف.جلت بن  ال ق ك د 
الأأاجل   إ أأا هنهأأط قضأأ  نط وجللنأأط تأألو خ جلثنقأأط مثمسنأأط حأأ ومث  عأأ   إىلحأألحيط  إدأأ مث   أجل  هأأذض  اجلت أأ

 .(2)اا نوط
 .1942جانفي  12" في تصريح "ساد جيمس باالس -4

قنأأ  ال أأاجلان م    ،(3)حبضأأ مث م أأاجلكد مأأ  ت أأل وجل  أجلمثجلكنأأط ،هم أأ   خ "سأأ ن هأأن س" ك  أأانإعقأأا 
جلقا تقلمث الم ئنا ع أ  عقأ م  ،ادىئر فنه كبوط ملاقب ،(4)ك إلض فط إىل ت ل وجل  أقل  ،   ي الغ ديفال

                                                 
 .53و.عبا اهلل س ن  ن س ن  ن، اللهل ال  ك ، ص /1
 .190اللهل ال  ك ، ص ؛ و.ع ش عبا الق ومث القن هش، 104و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص /2

)أنظل: و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ا  مب  هذض الاجل  هش: ك جن  ، تشن  س  ف ئن ، ال ج ط ال ط نط لولن   اال ، الن ن ن، ه ل اا، ل   ب مثغ، ال لجل ج، ك ل اا،   غ الفن . /3
 (.129، ص 03

)أنظل: ل ا  م  ل  ش ي، اللهل ال  ك ، ا  مب  ا، نن     اا، إ  و ه  م إفل قن ، ال ذ  د الماا  األمل  نط، اإل  و ال  فن يت، البد.جلهذض الاجل  هش: كل   نن ،أسىالن ، ئ اا، ا   /4
 (.50، ص 03
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ئأأأ  اجملأأألمد جلال أأألجللد عأأأ  هأأألا يف ااأأألم جلملأأأس أمأأأ خب هنهأأأط قضأأأ  نط وجللنأأأط ع أأأ  امثت بأأأ ض مأأأ  هأأألا يف ضأأأا 
يت امثت ب هأ  ضأا الأانند   قب األل ن ع  ئ  األع    الأي   هلا يف االم جلهلا يف ضا ال الخب،اإلن  ننط جل 

1907 ق ط خ ذه ي ل  خب ال  دتو قناإلسم  وا إىل إجلملس  ،االم ع    جللنس    عالقط ك
(1). 

 :الق ن ننط جلال ن سنط م  عا  ن ا  أ نمه مبل  جل ذا ال
المخل أأأب  أع أأأ  جلمأأأ   ،جلقأأأا ع نأأأر مأأأ  ال أأأاجلان ال أأأ  ي ال أأأاو،الأأأاجل  الشأأأ مثئط فنأأأه ئبأأأ    أن -1

  ب جلالقم  اي  عش ضا الانند.جلالم ذ
جللأأأ مل   مأأأل  اآلال أأألجللنط اي   نأأأط ل وأأأ ع د ال أأأ و د جلال  أأأ  د )أي  مبأأأاأ أقأأألدهأأأذض الأأأاجل   أن -2

 م وذ  ( جلالشلئ ا.   ن ا 
 أجلل  قبأأأط مأأألت يب ايأأألا يف الاجللنأأأط  ،عاالأأأط وجللنأأأط ه   نأأأط إنشأأأ اع أأأ  ضأأألجلمث   أئأأأاالمبأأأل    أن -3

 ال لجللد ع ن .
        المبأأأأأأل   دأأأأأأ  ر ي أأأأأأأط   نوأأأأأأط ق حأأأأأأط ز  قبأأأأأأأط مأأأأأألت يب هأأأأأأألا يف أحأأأأأأأامثدالأأأأأأاجل  الأأأأأأيت  أن -4

ختأأذد كأأ  إ ،عأأالناإل،جلمأأ  مث مل تقمبأأل ع أأ  جمأألو (2)"ااأألم ااأألم، جلمسنأأر "ك ج أأط األمأأيف الماأأا  يأألا يف
 . (3)تااك  ت ونذ ط

 األمل  أش ن الأل نس ع أ  ل أ ،البأ ومث  عأ  وجل  اا وأ ا اإلعالنأ دك ا هذا المبأل   ت أاود  -5
 جلإنأأ ا  األلأأ نجملمأأش ااأألم مأأ   حم ئ أأط مت  أأ  عأأ  اللغبأأط خ جلهأأ   ،  نأأ ي جلال أأ فن يتجلجل  أألي ال أأا  اإل

 ال ق م اللاو   يف .
ال بأأ   الأأيت ئ نأأر م  قأأط ع أأ  هأأذا المبأأل   جلالأأيت عقأأاد ع أأ  ي أأط  اآلمأأ  مثغأأيف ئأأ  ه تأأه جل ل أأ  

ئ هنأأأأ  ئ نأأأأر ق ضأأأأ ط ضأأأأ نوط   نشأأأأ د أهنأأأأ  إذ ،اإلعأأأأالنر عأأأأ  الماأأأأا  يأأأألا يف ااأأأألم جلالأأأأيت انبةقأأأأ األمأأأأيف
 .(4)ال االط لباأم  قض عن   أئةل ،األعض اعمب مثاد ال ن سنط ل اجل  لإل
 

                                                 
 .50ل ا  م  ل  ش ي، اللهل ال  ك ، ص /1

 ل ظ ط الاجللنط اليت     هذا اإلسيف   لن ، جلاليت أنشهر أس س  ك ا ملجلمث ثالر س  اد م  هذا اإلعالن أي ع خب فامث اإلد مث  إىل أن م    األميف الماا  ال امثو خ المبل   ذ عالقط له ك /2
م  كل مثجل  الن س   -نش هت  جلنظ من  األس سش مل ومثاسط لم مث   ي ن الماقن  الاجللنط جلاحمل ئيف اي   نط الاجللنط ال  كقط-)أنظل: و.حم  و دل   ك ن ين، احمل  ط اي   نط الاجللنط  .1945

 (.21، ص 2002ايا ا ، ال ب ط الة لةط، الق هل ، 

م لألميف الماا " جلقا تض م ر مثجلسن  مل هذا إقى ر اا  مط الل   ننط ع   الاجل  ال ق ط ع   المبل   تش ن  ي ط ق حط لماق  خ هلا يف االم جلأط   ع نن  إسيف "ي ط هلا يف اال  /3
( وجللط جلهيف )أسىالن ، ك جن  ، ئ اا، البد، فلن  ، 16( جلت  نر م  ممة ش )25/10/1942جلكاأد ي ط األميف الماا  يلا يف االم ع  ن  خ ) ضيف ل ج ط. اإلهلاا، ل   وجلن أن ت

جلأقذد تم ق  م  الاجل   1942م  ر هذض ال ج ط ك  ان خ ن ف ل تشن  س  ف ئن ، الن ن ن، ا  ا، ل   ب مثغ، ه ل اا، نن     اا، ال لجل ج، أمل   ، ه  م إفل قن ،   غ الفن ، كل   نن (. جلإه
هذض ال ج ط مل تقيف كإهلاا  قنق د جلذ أق مر اإلهت م د.  األعض ا ايلا يف اليت إسم  عر إئمش فن  جلتلتبن  جلت شل ق   ط    جلف ل األولط جلتق خب كإثب د أق ا  الشن و جلتاجلن ق ا يف اجمللمد ل  

 (. 191، صال  ك لق ومث القن هش، اللهل )أنظل، و.ع ش عبا ا

 .52- 51، صنو هل ا  م  ل  ش ي، اللهل  /4
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 .1943 أ توبر 30تصريح موسكو في  -5
اين و جلع  طل   ت س  ،األل نجلاح  ق و  اا و ا هن وهيف    الم ا ا ك  شنط ايلا يف اليت اقىفن  

فنأه  أئأاجلا 1943 أئمأ كل 30هم  عأ  كمأ مث   إ  أىا جلمثجلسأن  اجل  األمل  نأطا ق مثهنط ال ذ أ د الماأا  عقا جل مثا
جلئأ ن  ،تبأل   م سأ   الشأن  الأذي جلق أه ئأ  مأ  مثجل ف أر جلتشلدأ  جلسأم لد أعق كأهجلحأامث خ  ،هذا ال ىن

لأأيت ئ نأأر تلت بنأأ  القأأ اد ا   لالوضأأ إىلالماأأا  مشأأ ا  األمأأيفوجللأأط مأأ   32سأأيف  ك إنأأذامث زة كأأطهأأذا المبأأل   
، (1)اإلن أأ ننطهأألا يف ااأألم جلهأألا يف ضأأا  إطأأ مثاحملم أأط جلالأأيت تأأاق  خ  األقأأ لنيفخ ع  ن هتأأ  االكنأأط خ  األل ننأأط

 :(2)المبل   هش أث مثه ال     اليت  أهيفجلم  
كأأه خ ال  هأأأااد  مأأ ق ماسأأمب  و نأأ  ال وأأ  ال أأ خب مأأ  دأألجلط ا انأأأط جلهأأ  الأأ   الأأذي ئأأ ن إ -1

   كقط ق حط م  ها  ل  ان.ال
 . ب  ب ا انط ت  نيف ملت يب هلا يف االم أن -2
  أأ ن ه أأ    أنضأأا جم  عأأط مأأ  الأأاجل  اا نوأأط وجلن  أف أأ  يفحم ئ أأط جملمأأش ااأألم الأأذ   متمأأا  -3

 عم عش تمخذض    م د الاجل  اا نوط. إلهلااجلفق   األف    ا ا هغلاخ لم س 
   .جلقر احمل ئ ط جلا نهط اليت تق خب قا تقلمث  جلل   مل     لمثاحمل ئ ط قا تق مباأجلكذلس ئ ن 

  نأأر مثجلسأأن  تم  أأس ك هأأ م إهأألاا حم ئ أأط ف مث أأط ل بأأ مث جملمأأش فجلوبأأ ص  مأأ  إهأألاا احمل ئ أأط 
 أ و جلقأا ئأ ن اإل ،هن  ط االم ل قن خب زا ئ ط اجمللمد نمظ مث  ىلال خب اإلنه لنس م  اأاالم األل ن جلقلمثجلا 

جلقأأا طبأأأ   1941ىل كل   ننأأأ  عأأ خب  حأأاا كأأذلس حم ئ أأأط ق نوأأط هم أأل "أوجللأأأ  هأأنس" الأأذي فأأل إال أأ فن يت ق
عأأ  طل أأ  تبأأاي احمل  أأط ال  أأ ل ط ال أأ فن تنط ل  ظأأل خ حم ئ أأط  ،عأأىاض ع  نأأ  أأ و ال أأ فن يت ملأأس اإلاإل
 .(3)كقضنط )ق مثئ  (  َ لَ عا او م  اجمللمد جلملس م  قال  م  ع

مثأي إىل جلهأ م حم ئ أط اجملألمد ، فأذهب فقأا نشأب قأال  كشأ هن  أم  وبأ ص احمل  أط الخمبأط
أمأ  الألأي الةأ ين فأذهب إىل جلهأ م إهألاا  أم خب حم ئيف األقأ لنيف الأيت هألد فننأ  ايألا يف جلهأ  الألأي الب ل أاي،

أجل احمل ئيف ال  و ط ك لم  جلن مأل حم  أط ق حأط جلهأ  مثأي ،لاجل  اا و ا ئ  د ع  طل   احمل ئيف ال   ل ط احمل
أمأأأ  مثأي اا  مأأأط  ،جلافأأأه الأأألأي الة لأأأث إىل إهأأألاا احمل ئ أأأ د أمأأأ خب احملأأأ ئيف ال ط نأأأط لأأأاجل  الضأأأا    ، أأأىا ا

قنأأ خب حمأأ ئيف وجللنأأط ك ظأأل  -جب م أأط م سأأ   ع أأيف اإلهأألاخب جلأ أأاه  خ ملأأس األسأأم م "تل أأ ند" أسأأم م-اللجلسأأنط 
                                                 

 .132ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص  /1

 .108؛ و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص138و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل ال  ك ، ص  /2
( جلأحامثد    ن   ض مث   ضا أمثك ط أدخ ص م  كن نيف ق    مثجلسش جلغن كن  ضا 18/12/1943إىل 15خ ) ط  ل ط ال  فن تنط ل جبنط اللاك ط األجلئلاننهذض القضنط نظلهت  احمل  ط ال  /3

ألمل   ن جلاإل  ن  الذ   ق م ا كضلم الان ( كإعااخب أمثك ط د ق ، جلنوذ اا يف. جلقا هاود أل نن  كقم  ال ن مث   ا18/12/1943عاو ئب  م  ضب ط اينب األل ين، جلقا حامث اا يف خ )
 (.193؛ و.ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل ال  ك ، ص53األل ننط جلهذض هش القضنط ال  نا  اليت نظلد أث  ا االم. )أنظل، ل ا  م  ل  ش ي، اللهل ال  ك ، ص
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حم  أط وجللنأط فقأا ئأ ن ا حيبأذجلن قنأ خب  ،إلنأه الوقنأ ا األمل  نأ ن  ت س ايألا يف جللأنس حمأ ئيف جلط نأط جلهأ  مأ  يأ
 .(1)جله  األمل الذي أقذد كه الاجل  خ هن  ط األملزا ئ ط جملمش االم، 

 .لو ل  حم ئ ط ئب مث جملمش االم األس سنطال  ا   زة كطجلكذلس   ا هذا المبل   
ال ا أأا مأأ    أ ضأأفأأى  ااأألم ال  لنأأط الة ننأأط قأأا دأأناد  أن ،نأأه هأأا ل ك لأأذئل خ هأأذا القأأ خبئ أأ  أ

 م ن :نذئل ، جل المبلحي د ال  كقط ف ساليت تاجلمث خ  جلاإلعالن دالمبلحي د 
 إىل 03)خ الوأأى  ال مأأا  مأأ   األسأأ وع أأ  دأأ ط  الباأأل  ،ن قأأا خ القأألخبا: جلالأأذي مــمتمر يالطــا -

 ىلإتقأاع مألت يب هألا يف ااألم  إل امنأطئ  مأ  تشلدأ  جلمثجل ف أر جلسأم لد ع أ    أئا نث (، 11-02-1945
ئبأ مث جملمأش   أنه ا فننأ  ، (2)الذئل  اليت قامر أنئ     ،القض ا جلحم ئ منيف جل عق  يف  عق ك  ع وذ جلسل   

 .(3)حم  ط وجللنط ع  ل ط أم خبحي ئ  ا  أناالم  ب 
ة أأأ ن فلن أأأ  جلالأأأذي ان قأأأا كأأأد جلفأأأ و   1945-04-30ال  قأأأا خ مـــمتمر ســـاد فران ي ـــكو  أمأأأ  -

جلقاللأأه تقأأامر  ،الماأأا  األمأأيفم ظ أأط  إنشأأ افقأأا تقأألمث فنأأه  ، أأىا جلال ذ أأ د الماأأا  اجلاذ أأ و ال أأ فن يت جل 
 .(4)األجلمثجلكندحم  ط وجللنط ع  ل ط حمل ئ ط ئب مث جملمش االم  إنش اال ذ  د الماا  كو ل  

تشلدأأأ  جل كأأأد تلجلمأأأ ن  02/08/1945 إىل 07-17)مثجلسأأأن ( خ الوأأأى  مأأأ   مـــمتمر بوت ـــداممث هأأأ ا  -
 .(نمخ كأأأأ دخ اإل األقأأأأ ( نظأأأألا ل أأأأق ط هأأأأذا  27/07)كمأأأأااا مأأأأ  إت أأأأش حمأأأأ  تشلدأأأأ  إ  أأأأ )مث جلسأأأأم لد 

 جلأعأأ ود ،ضأألجلمث  حم ئ أأط جملمأأش ااأألم إىلكأأد الأألمتل    إلنأأهتوأأ ق الم حأأ    اإلجلقبأأ  الوبأأ  اللاكأأل مأأ
الأذ    أجللهأس سم ب  ع   هلذا اجمللمد عاالط سل  ط جل قنقنط جلق حأط أهن ع    ت ئناه اا  م د الةالثط 

1945-08-08تو قنأأط ل أأان كمأأ مث   جلمأأ  مث هأأ اد إ ذ تأألكط هأألا  نيف زاأأ  هغأألاخ م أأد،
 إنشأأ اجلقأألمثد .(5)

 أجل ئ ط جملمش االم الذ   لنس يلا  نيف م قأل هغألاخ سأ اا كبأومنيف الشخبأنط حم  ط ع  ل ط وجللنط حب
                                                 

يف الماا  ت    ه ها  ي   ال  مل ق   م  الظ يف جلال اجلان، ع مل  ق خب ع   اال ط جلال  جلا ، جلحيىخب ئلامط أحامث الل نس األمل  ش "مثجل ف ر" تبلحي  أئا فنه أن األم 1944خ ع خب  /1
ك ن م  مم مثس د  جنط نط جلاألسن  ط م  ال    د جلالن األدخ ص جلدلفنيف خ إط مث م  ال الخب كغ  ال ظل ع  اي س أجل ال  ن أجل ال مقا، جلأد مث خ تبلحيه ل    ن   اليت تالقنن  الش  م األجلمثجلك

الماا  سمم قبنيف  ع    ا هم ل جلأع انه، ملئاا أن إفالد هلذا اجمللمد م  ال ق م، جلأن األميف ضجلح مث كش ط م  القم  جلالم ذ ب ل  انند مثه ذ جلن  ا جلأطو ذ، مث أد مث ل  ن   النن و ل  ذق  
 (.134ص اللهل ال  ك ، حم  و الخ جلمش، ع لو. ،. )أنظلجلت قش القب  ع ننيف  ى ت قذ ال االط جملاه 

 .109،110و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص  /2

 .54، صال  ك ل ا  م  ل  ش ي، اللهل  /3

 .194، صال  ك و.ع ش عبا الق ومث القن هش، اللهل  /4

 ع   ال ا  الم ن: 1945-08-08جلقا ه ا ن  إتو قنط ل ان لأ:  /5
  و اي ن مث  د ال  فن تنط ق ص زا ئ ط اا  مط اللقمط ل ج ن مث ط الولن نط جل   م د ال ذ  د الماا  األمل  نط جلال   ط الماا  لل   نن  ال ظ   جلإ لل اا الش  لنط، جلإ إتو ق كد     

 جلم  قبط جملمش االم ال ظ خب لاجل  احمل مث األجلمثجليب.
، جلا  ص كوض  ل 1943أئم كل  30عا  مشلجلع د ع   حم ئ ط جملمش االم، جلنظلا ألن المبل   الذي نشل خ م س   خ نظلا ألن األميف الماا ، قا أع  ر ع من  خ  -

    س س  ن إىل  يف كإقمن مثهيف نبنب خ إمثت األل ن خ أجلمثك  احملم ط، قا ن  ع   أن الضب ط جلاي  و األل ن جلأعض ا اا م ال   ي ال لجللد ع  الوض  ل جلايلا يف أجل الذ   ئ ن 
 تق خب فنن .البالو اليت أمثت بر فنن  أع   يف ال ق تط،  ى تم ىن حم ئ منيف جلم  قبمنيف، جلفق  لق اند هذض البالو احمللمث  جلاا  م د اال  اليت 

 =   سن  قب ن تب ع  لقلامث مشى  م  اا  م د الما لوط.جلنظلا ألن هذا المبل   قا ع   مل اإل مو ظ حب لط اجمللمد ال ظ خب الذ   لنس يلا  نيف حم  هغلاخ م د، جلالذ -
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سأأيف ذئل أنأأه    أأ  ع أأ  اتو قنأأط ل أأان إجلايأأا ل ك لأأ ك لبأأومد م أأ ، أجل إمثه كنأأطخ م ظ أأ د  أعضأأ اك حأأونيف 
 . (1)"نظ خب ن مثمب مثغ"

 
 الفرع الثاني: محا م الحرب العالمية الثانية.

عقا ال ا ا مأ  احمل ئ أ د ل  قبأط ئبأ مث  ،نمب مثهيف خ االم ال  لنط الة ننطإسم    اا و ا ك ا إلقا 
 تو قنط "ل أان كمأ مث  إتو قن د م ن  إلاخب عا  كإت ح  ا إىل  قا جملمش االم جلئ   ت  جلل   خ الول  ال  ك  أهنيف

سيف "نظ خب ن مثمب مثغ" جلاليت ئ نر ال  ا  األس سنط لقنأ خب احمل  أط ال  أ ل ط " جلاليت أط   ع نن  إ 08-08-1945
كمأأأأ مث    10الاجللنأأأأط خ ن مثمبأأأأ مثغ ال لجلفأأأأط ت مثءنأأأأ  "زا ئ أأأأ د ن مثمبأأأأ مثغ" جلملأأأأس ك أأأأام  حأأأأامث القأأأأ ن ن مثقأأأأيف 

حأأامث إعأأالن القنأأ و  ال  نأأ  لقأأ اد اا وأأ ا  19/01/1946جلخ  ط جملمأأش ااأألم اآلقأأل  ،حمل ئ أأ 20/12/1945
 ننأأ  حم  أأط ط ئنأأ  جلملأأس    أأ  ع كإنشأأ ا حم  أأط ع أأ ل ط وجللنأأط حمل ئ أأط جملمأأش ااأألم خ الشأألق األقبأأ 

 .(2)ن ق و احمل ئ  د خ ما  ط ط ئن  ك لن ك نإل

                                                 
         و اي ن مث  د ال  فن تنط،  لنط، جلإ  لذلس ف ا  مط اللقمط ل ج ن مث ط الولن نط، جل   م د ال ذ  د الماا  األمل  نط، جلال   ط الماا  لل   نن  ال ظ   جلإ لل اا الش    -=      

 لب اط عمنل األميف الماا ، فقا عقاجلا ك اس ط ممة ننيف الخ لط  يف ال    د الال مط، اإلتو ق الم ن:ن ع م                   

        ئ ن ا ممن د فلاو ، أخب : أن ت ش  حم  ط ع  ل ط ك ا المش جلمث مل جم س اللق كط خ أل نن ، حمل ئ ط جملمش االم الذ   لنس يلا  نيف حم  هغلاخ م د، س اا أ01م و  

 كبومنيف أعض ا خ م ظ  د أجل عم ع د أجل   تد البومد.        
 .: ت     احمل  ط ال   ل ط الاجللنط جلجلذ من  جلجلو  ون  م ب ص ع نن  خ الال اط ال اقط  ذا اإلتو ق جلت ا هذض الال اط ه اا م  ال له02ال و  
              نا  ض مث جملمش االم ال ظ خب الذ   تق خب كضب نيف، جلالذ    ب أن حي ئ  ا ك اس ط احمل  ط ال   ل ط : تمخذ ئ  وجللط م ق ط، اإلهلاااد الضلجلمث ط لم ئ03ال و  

 الاجللنط، خ الماقنق د جلاحمل ئ ط.     
        خ إق نيف إ ا  الاجل  ال ق ط ، خ الماقنق د جل ب ع   ال ق د أن      ا ئذلس ئ  م  خ جلس نيف ، لم ئنا جله و أجللهس اجمللمد ال ظ خب الذ   ذ   هاجلن             

 جلاحمل ئ ط أم خب احمل  ط ال   ل ط الاجللنط .      
 ن  هلا  نيف.: ذ   ها خ هذا اإلتو ق أي ن  م  د نه أن  س الب وئ خ تبل   م س   فن    م    كإ  لط جملمش االم، إىل البالو اليت أمثت بر فن04ال و  
    ق خب كإق  مث اا  م د     ي نل    م د األميف الماا  اإلنض  خب إىل هذض اإلتو قنط ك اس ط إق  مث      ك ل ل   الاك  م سش ا  مط ال   ط الماا  اليت ت: 05ال و  

 األقل  ال ق ط جلال ض ط، ك   إنض  خب.        
       ب ص احمل ئيف ال ط نط أجل حم ئيف اإل مال  الق مط آنهذ، أجل اليت سمق خب خ أمثاضش اا و ا  أجل خ أل نن ، : ذ  مض   أي ن  م  هذا اإلتو ق إقالذ ك ذ ط أجل كإقم06ال و  

 حمل ئ ط جملمش االم.         
   ل   الاك  م سش ع  ننمن  كإد  مث تقامه :  بب  هذا اإلتو ق ن فذا   خب الم قنل ع نه جل ظ  ئذلس ما  ع خب مث  بب  م  م ، جلل   حي  ل   وجللط م ق ط أن ت لم ك ل 07ال و  

 اد الب ومث  ت ونذا  ذا اإلتو ق.قب  دنل كو   إلم امن ، جلل   هذا الو   ذ  س المااك  اليت أختذد، أجل القلامث         

           ، ك لولن نط جلاإل  ن  ط جلاللجلسنط، 1945خب الة م  م  أجلد ... جلك  ا ع   ملس جلقل الذئ مثجلن أون ض ت ونذا  ذا اإلتو ق، جلئمب ع   أمثكل ن   خ ل ان، الن             

 جلت مل هذض ال     جط مقب لط:      
 ع     مط اي ن مث ط الولن نط اللقمط،              
 ع     مط ال   ط الماا  لل   نن  ال ظ   جلإ لل اا الش  لنط،              
  ن مث  د اإلدىائنط ال  فن تنط.ع     مط إ  و اي             
 ( .137، 136)أنظل، و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص             

 .142و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل ال  ك  ، ص  /1

 .30، صنو ه؛ و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل  55ل ا  م  ل  ش ي، اللهل ال  ك ، ص  /2
- Le tribunal de Nuremberg crée par les accords de Londres du 8 Aout 1945 qui définissent les notions de crimes 

contre la paix, crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, puis une déclaration institue en parallèle le tribunal de 

Tokyo 16 janvier 1946.  
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جلقضأأر  ،ال مبأأل  دأأ  م  مأأ  أعضأأ ا  ة أأ ن الأأاجل ال مأأد  ،جلأنشأأهر ف أأال حم  أأيت ن مثمبأأ مثغ جلط ئنأأ 
   أأجلت مأل  حم  أأيت ن مثمبأ مثغ جلط ئنأأ  جلاحمل ئ أ د الأأيت هألد أم من ،ااخب عأأاو مأ  اجملأألمد جلحبأبس آقأأل  كإعأ
أجل  سأأ كقط وجللنأأط  قنقنأأط حيأأ ئيف فننأأ  جملمأأش ااأألم أمأأ خب حمأأ ئيف وجللنأأط  ،م ن أأ  ئأأ      أأ خب الأأيت أحأأامثهجلاأل

قأأأ  ع  نأأأ  جلجلاق نأأأ  اا أأأيف الأأأذي ط لأأأ  مثاجلو خمن أأأط الوقنأأأ ا جلاي  نأأأ د ال   نأأأط جلكأأأذلس   أأأ ن قأأأا   ،ه   نأأأط
 .(1)جلاجملم ل الاجلن ك سلض

ه  ومثاسط هأ تد احمل  مأد جلاحمل ئ أ د الأيت هألد أم منأ  أجل ذا ال بب قبب   فبال من   م   
جل أأ   ،الأأاجلن اي أأ  شكأأل  عالمأأ د م أأ   القضأأ ا أ، جلملأأس ألهن أأ    أأاان مأأ  جله    هأأ  حمأأ  ومثاسأأط توبأأن نط

جل  وأش أن   أج    أ  إمثسأ ا   لبأاأ ال ألجللنط الشخبأنط لألفألاو عأ   مث   ع   مل ال م ، ثآعالمم ن تلئم  
 ،بأأ نط األفأألاو ئ أأبب ل أأاخب م أأ قبمنيفاخب اإلعمأأااو ك لبأأوط اللمسنأأط جلذ حبجلئأأذا عأأ ،ايأألا يف الأأيت  لت ب هنأأ  وجللنأأ 

ل اللؤسأأ ا ع أأام  ت أأ ن هأأذض األجلامأأل خم لوأأط لق اعأأا القأأ ن ن الأأاجلن جلأ ضأأ  إلغأأ ا مبأأاأ جلاهأأب ال  عأأط ألجلامأأ
 ئيف احملأأأ  إنشأأأ ا احملأأأ ئيف اي   نأأأط اللقمأأأط ل أأأ  مأأأ  مثجلانأأأاا جل  غ أأأالفن  ال أأأ كقط جل  أأأجلئأأأ ن مأأأ  نم  جن ،ال أأأمقل 

لقنط اي   نأأط ا  حأأط جلالأأيت ت مأأل هأأش األقأأل  سأأ اك  خ هأأذا اجملأأ   مأأ  كن نأأ  احمل  أأط ا  حأأط خ تن أأ مث الشأأ
الأأذي جلضأأل تن أأ مث الشأألقنط  أأر إوامث   25/11/1999 كمأأ مث   1272ال شأأ   كقأألامث جم أأس األمأأ  الأأاجلن مثقأأيف 

، 1975انمق لنأط ت ك أأط لألمأيف الماأأا ،  أا  حم ئ أأط ال ألجللد عأأ  ايألا يف ضأأا اإلن أ ننط اللت بأأط م أذ عأأ خب 
جلالأأيت كأأاأد ع  نأأ  خ  14/07/2000   كمأ مث  1315جلأ ضأ  حم  أأط سأأ الن ن ال شأأ   جلفقأ  لقأألامث جم أأس األمأأ  

، جلئأأذا 1996مللوأأط مأأ  قضأأ   سأأ الن نند جلوجللنأأد ل  ظأأل كأأ يلا يف ا  أأ   الأأيت  أأاثر خ عأأ خب  2002عأأ خب 
حم  ط ئ ب و   ا  حط زا ئ ط ايلا يف ال   كط إىل ا    اا ل إك ن االم األه نط ال  ب و ط كد األعأ اخب 

1979جل 1975
ي أأأأط  أسأأأأولدجلقأأأأا  .ئجنأأأأ   قضأأأأ  ش وجلنإنشأأأأ ا احمل  أأأأط اي   نأأأأط الاجللنأأأأط،   جلحأأأأ ذ إىل. (2)

جلالة لث  1993جلالة ين ئ ن ع خب  1992ع خب  األجل  ،ثالر تق مث ل كإعااوالق ن ن الاجلن الم ك ط ل ج  نط ال  مط 
 إحأأاامث جلاعم اتأأه خ 1995الماأأا  عأأ خب  لألمأأيفهأأ  الأأذي تب مأأه اي  نأأط ال  مأأط  األقأأ جلالمقل أأل  ،1994عأأ خب 

 .(3)احمل  ط كإنش ا( ا  ص كمش ن  ال ج ط الماض  ط ال  وط 50/146قلامثه  مثقيف )
جلالأذي وعأر فنأه ال ج أط  1996و  أ ل  17( خ 51/207ال  مط القلامث مثقأيف )ع  اي  نط  ئ   حامث

احمل  أأط  إنشأأ انمنأأ ا مأأ  البأأن غط ال ن  نأأط لشأألجل  لإل 1998جل  1997ش قأأال  عأأ م ن قأأ واإل إىلالماضأأ  ط 

                                                 
 .197با الق ومث القن هش، اللهل ال  ك ، ص و.ع ش ع /1

 . 379- 378/ و.ق ن    د، اللهل ال  ك ، ص 2
 .42/ و.ع ش   س  الش لي، اللهل ال  ك ، ص3
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   لنأط مثجلمأ  لوأى  مأ  سأش الأذي تقألمث عقأاض خ ال  حأ ط اإلالألمتل الاك  م  إىلت طهط لمقا ه  اي   نط الاجللنط،
1998ه   نط  17 إىله ان  14

(1). 
 

 ئ ومصادر القضاء الدولي الجنائي.: مبادالمبحث الثاني
الماأأأا  جم  عأأأط مأأأ   األمأأأيف دأحأأأامث هم أأأ خب اجملم أأأل الأأأاجلن ك لقضأأأ ا الأأأاجلن اي أأأ  ش  نأأأث إ  ت أأأ م

جلاحمل فظأأأط ع ننأأأ   اإلن أأأ ن أأأىاخب  قأأأ ق قب نأأأ  جم  عأأأط مأأأ  ال  هأأأااد مأأأ  أهأأأ  إ ر، جلأكلمأأأجلال أأأ    البأأأ وئ
 اي   نط. الاجللنط جل قن  ال االط

 زبأأأاألمأأ اخب مأأ  قأأأال  اإل اإلن أأأ ن أأأىاخب  قأأ ق إجلتلئأأا مبأأأ وئ القضأأ ا الأأأاجلن اي أأ  ش ع أأأ  ئو لأأط 
بأأاجلمث اا أأيف جل أأى مأألجلمثا كط جلاحمل فظأأط ع أأ   قأأ ق الأأمنيف خ ئ فأأط ملا أأ  الأأاع   اي   نأأط الشأألعنط اي   نأأ
كااا م  حم ئ أ د ن مثمبأ مثغ مألجلمثا زا  أيت   غ أالفن   هذا الم  مثس  لد هذض الب وئ  جلقا مل  ط الم ونذ،

 أأر ع أأ ان مبأأ وئ  ألجل اجلهأ  مأأ  سأأ م  جلله خ ال  أأب  حمل  أأط الاجللنأأط اي   نأأط الاا  أأط،جلمثجلانأاا  أأى ونأأ مث ا
 .(2)القض ا الاجلن اي   ش

ل  ا  ط اي   نط  األس سشم  ال ظ خب  21ع  مب ومث القض ا الاجلن اي   ش   ب ن  ال و   أم 
جلال  هااد جلمبأ وئ  األس سشظ خب مثجلم  تم ة  خ ن اللمسنطف لب ومث  .تو   طجلمب ومث  مثمسنط مثالاجللنط، مب و

  اعاض.الق ن ن الاجلن ال  خب جلق
تم ة  خ الب وئ ال  مط ل قأ ن ن جلقضأ ا احمل  أط اي   نأط الاجللنأط جلهأ  مأ  سأ م  جلله  المو   طجلالب ومث 

 .(3) ر ع  ان مب ومث القض ا الاجلن اي   شخ ال  ب الة ين  جلالموبن  ك لشل 
 

 الجنائي.مبادئ القضاء الدولي  األول:المطلب 
 :ا  مب وئ تم ة  خاي   ش ع   ع  ق خب القض ا الاجلن

اي   نأأط لماقنأأ  مبأأ وئ ال االأأط  أس سأأنطمثئنأأ    البأأاأجل شأأ   هأأذا  ،دأألعنط ايأألا يف جلال ق كأأ د مبأأاأ-
،ئ أأ  ر ال اثنأأ  الاجللنأأط ع أأ  تقل لض لحأأالقأأ ن ن الأأاجلن اي أأ  ش  أ  أأ خبعأأاخب مثه نأأط  مبأأاأ أنئ أأ    ،الاجللنأأط

ت بنأ   مبأاأ ت ئنأاع   القضأ ا الأاجلن اي أ  ش ع أ   جلقا ل  ا  ط اي   نط الاجللنط، األس سشال ظ خب  أئاض
م أألجللنط  جلمبأأاأال أألجللنط اي   نأأط الولو أأط  مبأأاأق القضأأ ا الأأاجلن اي أ  ش ئأأل    أ ضأأ   جل  ل  أأمنيف، األحأأ  القأ ن ن 

                                                 
 .42و.ع ش   س  الش لي، اللهل ال  ك ، ص /1

 .70و.عب خب عبا الوم   م ل، اللهل ال  ك ، ص  /2

 .181  ، صو.فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك /3
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ضأأأ  نط  األقأأأ  احمل ئ أأأط ال  ولأأأط حبنأأأث ت أأأ ن هأأأذض  مبأأأاأ إطأأأ مثجلئأأأ  هأأأذا  أأأميف خ  .مثؤسأأأ ا الأأأاجل  جلتأأأ ك ننيف
 .لألفلاو األس سنط  قض ا وجلن  م  د  جلة  ط ااق ق جلاال  د لماقن أس سنط

 
 والعقوبات.شرعية الجرائم  مبدأ األول:الفرع 

 إذنأأه "ذ هل أأط جلذ عق كأأط ، خ مونأأ خب القأأ ن ن الأأااق ش ع أأ  أدأألعنط ايأألا يف جلال ق كأأ د مبأأاأ قأأ خب 
ر ه أأ   ق عأأا  فأألخب هأأذا الو أأ  جل أأاو ئ نأأ  إما إذعمبأأ مث ف أأ  مأأ  هل أأط . جلمونأأ خب هأأذا أنأأه ذ   أأ  إكأأ  "

ة  أأأط  إىل نأأأث  نأأأا   ،ط لماقنأأأ  مبأأأ وئ ال االأأأط اي   نأأأطضأأأ  ن البأأأاأجل شأأأ   هأأأذا  .ال ق كأأأط الال  أأأط لأأأه
   أأأأأأأأأأأأ  عااهأأأأأأأأأأل مأأأأ  مث   مأأأأأأأأجلم ،طأأأأشلجلعال  أأغ لألع   جلملس م  قال  ت ضناه  ،األفلاو ق ق جل ل  د 

القضأأ ا الأأاجلن اي أأ  ش ذ  مج هأأ  هأأذا  أنجل ال أأظ  ،ن قأأ  وجل  ،القنأأ خب كأأه األفأألاوال   أأم نل ع أأ
 .الباأ

خ ن أأ ق  ، مت أأ ر كأأه حم  أأط ط ئنأأ  جلفقأأ  لون مأأه(1)خ وأأ  حم  أأط ن مبأأ مثغ البأأاأذا  أأ ذَ َقأأفقأأا أا 
  ا  أأأط اي   نأأأط ل األس سأأأشه ال ظأأأ خب   م أأأمقل ئ أأأل  وجلن سأأأ ك  ئ أأأ  تضأأأ  جلهأأأ ،القأأأ ن ن الأأأاجلن اي أأأ  ش

 .(2)(22/01الاجللنط خ ال و  )
 جلمبأأأاأال قأأ م  أجلعأأاخب مثه نأأط نبأأ ص المجأألع  مبأأاأ ،شأألعنطال مبأأاأجلمأأ  ال مأأ  ج الأأيت تىتأأب ع أأ  

 ل  منيف.   حاألت بن  الق ن ن 
 .القض ا الاجلن اي   ش؟ إط مثخ  إع    جله         الم  ؤ  ع  جم   

 
 القانود الدولي الجنائي. أحكامعدم رجعية  مبدأ: أوال

خ المشأأل   د اي   نأأط الااق نأأط   القأأ ن ن اي أأ  ش مأأ  البأأ وئ ال أأمقل  أ  أأ خبعأأاخب مثه نأأط  مبأأاأ  أأا 
وق لأه  أجلسأ كقط عأ  جلهأ وض  أف أ   نث ذ  أ   ت بنأ  قأ ن ن ها أا زأ  حيم  أه مأ  هألا يف جلعق كأ د ع أ  

   حاجلمثض جلنو مض.ع   ال ق  ل الال قط ع أثلض  لي  جلإمن  .م ن  ال و 

                                                 
 نبر ي ط الق ن ن الاجلن ع   هذا الباأ ئ أليت: ايلا يف البن ط أون ض ت مل هلا يف م  قب ع نن  خ الق ن ن الاجلن: /1

  ط خ هنا مشى .ايلا يف ضا ال الخب: جلتش   إوامث  جل ض  جلد  جلمم ك ط  لم عاجلاننط أجل  لم خم لوط ل    هااد جلاإلتو ق د جلالم  هااد الاجللنط جلال   -أ      
جلئذلس أف    القم  ال اق ط ع   أسل  االم  هلا يف االم: جلتش   إنمن   ق اند االم جلأعلافن ، جلتمض   ع   سبن  الة  : أف    القم  مل سب  اإلحلامث، س ا ال  م ط أجل اإلك  و، -م     

 ان جلالقل  أجل المام  الذي ذ تلمثض القمضن د ال   ل ط.جلقم  الله   ، جلهنب األم ا  ال  مط جلا  حط، جلالمخل ب الم  وش ل  
                لأ)أنظل، و.عب خب عبا الوم   م ل، الله ايلا يف ضا اإلن  ننط: جلتش   القم  جلاإلك و  جلاإلسىق ق جلاإلك  و، جلئذلس أي ف   إن  ين  لت ب ضا أي د ب ماين. -هأ    

 (.71،72ص   ،أال  ك

تاق   طجلق عه، هل  ر( م  ال ظ خب األس سش ل  ا  ط اي   نط الاجللنط ع  : "ذ      الشخ  ه   ن  ز هب هذا ال ظ خب األس سش م  مل  ش   ال     ال  ، جلق22/01ت   ال و  ) /2
 خ إقمب ص احمل  ط".
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 أس سأأنطعمبأأ مثض ضأأ  نط القضأأ ا الأأاجلن اي أأ  ش كإعم قأأه خب مثه نأأط القأأ ن ن الأأاجلن اي أأ  ش إعأأا مبأأاأ نإ
 .(1)ر ال ث    الاجللنط ع   تقل لض،  لحاإلن  نجلئا  م   ق ق 

 (2).ل  ا  ط اي   نط الاجللنط األس سشخ ال ظ خب  الباأهذا  ت ئائ   
 

 للمتهم. حلاألصنود رجعية القا مبدأ: ثانيا
جلهأب  ،قأ ، جلنأ  ع أ  عق كأط أحأامث قأ ن ن ها أا ك أا امثت أ م جلاق أط إمانأه أ الباأجلفا   هذا 

   مونا ملت ب ايل ط م  هذا المخون . أن
سأأمة  ا اإل أنلط ه مأأط جلهأأش ع أأ  م أأ  الم ئنأأا  سأأنطن جلالال نأأا الأأاجلن ل اقأأ ق الاننأأط  تضأأ  جلقأأا 

مم أأ   عأأ  ف أأ  هل أأط جلفأأ  مبأأ وئ إ أجلعمبأأ مث ف أأ  لقأأ اند الأأيت ت غأأ  إا إىل ع أأ  ق عأأا  عأأاخب الله نأأط ذ  مأأا
 حيأأ ئيف جل   قأب ملت أأب هأذا الو أأ  جلفأ  القأأ ن ن الأذي ئأأ ن إم، األمأيفالقأ ن ن ال  مأأط الأيت ت أأى   أ  عم عأأط 

 مم    ع  الو  .اإل أجلس مث   جلقر امثت  م الو   
، جلالأذي الباأ هذا  ا  ط اي   نط الاجللنط ع م  ال ظ خب األس سش ل   (3)(24/02جلقا نبر ال و  )

، أن   أأ ن هأأذا القأأ ن ن قأأا حأأامث قبأأ   أأمنيف   ل حأأالله أأش ل قأأ ن ن األ  أأ   األثأأل قضأأش ك نأأه ل أأش  أأميف إع
 .(4)حاجلمث اا يف ال ن  ش خ الاع   القاخب    المنيف ل  ا ئ ط اي   نط

 أن إىل اإلدأ مث  جلفأامث ،مأ  هأذا اذسأمة  ا حامث هذا الق ن ن ك ا اا أيف ع نأه ذ   أمونا الأمنيف فإما
يف ال نأ  ش لط حأاجلمث قأ ن ن ها أا ك أا حأاجلمث اا أط اي   نط الاجللنط مل  م أ جل  م أ ل  ا   األس سشال ظ خب 

 .(5)أقل و  ق عا  ق ن ننط   بن  الو   اللت ب خ
 

 القضاء الدولي الجنائي. في: مبدأ الم مولية الجنائية الفردية الفرع الثاني
هتأ خب ال هأه إلأننيف كأاف   موأ وض أن القأ ن ن الأاجلن  ط ن مثمب مثغ وفل ك   المن د اإلن ق و حم ع ا إ

هذض ال القط جلك لم ن ذ       ن ه ك ل لجللنط  حم  ن الولو لنسال الق د كد الاجل  ك ضن  كب   جلأحي يف 
                                                 

ان أي دخ  جبل ط ك بب أي ع   أجل إمم    ع  ع   مل     خ  ن ه  ش   هلم  ع  : "أنه ذ  ا 1948( م  اإلعالن ال  لش اق ق اإلن  ن الب ومث ع خب 11/02نبر ال و  ) /1
 مثت ب فنه ال    اإلهلامش".اليت ئ نر س مث ط خ ال قر الذي ا زقمض  الق ن ن ال ط  أجل الاجلن، ئ   ذ ت قل ع نه أ ط عق كط أدا م  ت س

ع   أنه: "أي فلو ذ  اان ك ي هل ط ك بب ف   أجل إمم    ع  ف   مل     جلقر إمثت  كه  1966جلال ن سنط الب ومث ع خب ( م  ال نا الاجلن ل اق ق الاننط 15ئ   نبر ال و  )-     
 ايل ط".  ش   هل ط زقمض  الق ن ن ال ط  أجل الاجلن، ئ   ذ     فلض عق كط أدا م  ت س اليت ئ نر س مث ط الو    خ ال قر الذي أمثت بر فنه

 ل ظ خب".( م  ال ظ خب األس سش ل  ا  ط اي   نط الاجللنط ع   أنه: "ذ      الشخ  ه   ن  ز هب هذا ال ظ خب األس سش ع  س    س ك  لباا نو م ا24/01 و  )جلقا نبر ال /2

    كه خ قضنط م ن ط قب  حاجلمث اا يف ال ن  ش،   ب  الق ن ن ( م  ال ظ خب األس سش ل  ا  ط اي   نط الاجللنط ع   أنه: "خ   لط  اجلر تغن  خ الق ن ن ال 24/02 نث ت   ال و  ) /3
 األح   ل شخ  حم  الماقن  أجل الق ض   أجل اإلوانط".

 .59، ص2005الو ل اي م ش، اإلس  امث ط،  مثاي   نط الاجللنط، وا طو.عبا الوم   كن مش  ج  ي، احمل   /4

 .79و.عب خب عبا الوم   م ل، اللهل ال  ك ، ص /5
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نأأأ  ن الأأأاجل  الأأأيت   م أأأ ن إلنجلأ ،الاجللأأأطمثت بنأأأ  ت مأأأل مأأأ  أع أأأ   ا نأأأث أن األع أأأ   اإلهلامنأأأط الأأأيت  اي   نأأأط
مثود ع أ  هأذا الأاف   جلأقألد ال ألجللنط اي   نأط  1945 ل أ ط ن مثمبأ مثغغأ  أن حم  أط  .  ننيف م  ال ألجللنط

ز ىن أن الولو الذي  لت ب ع ال خم لو  ل ق ن ن الأاجلن   مأل م ألجلذ م ألجللنط دخبأنط جلكبأ مث   .(1)الولو ط
 .(2) اي   ش ط ل  أن هذا الو     مل هل ط جلفق  ل ق ن ن الاجلنمب دل  أم خب القض ا الاجلن

لجللنط اي   نأط الولو أط ع أ  ال  ال ظ خب األس سش ل  ا  ط اي   نط الاجللنط مباأ ل  قأَ أَ  جلع   غلامث ملس 
 .(3)ال م   الاجلن

لقأأ ن ن الأأاجلن اي أأ  ش امثت أأب ف أأال    قأأب ع أأه ا إمانأأه   أأ  تقل أأل م أألجللنط الوأألو اي   نأأط ممأأ   بأأد أ
 تقل ل م لجللنط الاجللط. إىل ك إلض فط

 
 القضاء الدولي الجنائي. أماممبدأ م مولية رئيس الدولة وتابعيه الفرع الثالث: 

أن أل ننأأ  "غ نأأ خب الةأأ ين" أجل  ت بنأأ  لبأأاأ م أألجللنط مث أأنس الاجللأأط مثغأأيف  إملاطأأ مثت أأا حم جللأأط حم ئ أأط 
جلمأل كاا أط ااأألم ال  لنأط الة ننأط كأأاأد  ،(4)ه ل أاا الأأيت امم  أر عأ  ت أأ ن ه  نأأه يأ  إىل مل ت قأا ل حم ئ مأه

سأم  وا إىل اابأ نط الاجللنأط ال ألجللنط مأ  ها أا ق حأط مأل جلهأ و إف هأ د تألف  هأذض ال ألجللنط إتة مث هذض 
أن حم  أأط  . غأأ جلملأأس ك أأاخب مةأأ  يف أمأأ خب احملأأ ئيف الاجللنأأط ،للؤسأأ ا الأأاجل  الأأيت ت وأأننيف مأأ  ال أألجللنط اي   نأأط

ال  أ  جلال أا  أن  نأه لأنس مأ جلق حأط أ ،(5)عم قر مباأ م لجللنط مث نس الاجللط عأ  ايألا يف الاجللنأطن مثمب مثغ إ
جلقأأأا  ،(6)مثت أأ م هأأذض ايأألا يف، جل  وأأ  الأأل نس الأأذي أمأأأل كإن الأأذ     وأأذجلن أجلامأأأل اللؤسأأ ا   قأأب اللؤجلسأأ  

أن ق اعأا القأ ن ن الأاجلن الأيت   أش ممة أش الاجللأط " :خ تقل له  ل لجللنط مث أنس الاجللأطمهبر حم  ط ن مثمب مثغ 
جلذ   أأأم نل  ،الأأأاجلن     خ وأأألجل  م ن أأأط ذ   أأأ  أن ت  بأأأ  ع أأأ  األف أأأ   الأأأيت ت مأأأل ه   نأأأط خ القأأأ ن ن

                                                 
( م  الال اط اليت ت   ع   أن: "ختم  احمل  ط زا ئ ط جلعق م ئ  األدخ ص الذ   امثت ب ا دخبن  أجل كبومنيف أعض ا خ م ظ  د، أث  ا 6م اد حم  ط ن مثمب مثغ إىل ن  )ال و  إس /1

 ع  نيف ا  م وجل  احمل مث األجلمثجليب ايلا يف اآلتنط...".

( م  الال اط ع   أن ا  ايلا يف اليت ت هب ال لجللنط الولو ط جلهش: ايلا يف ضا ال الخب، جلايلا يف اللت بط 5ط الولو ط أ ض  فقا نبر )ال و  ئ   أقلد حم  ط ط ئن  مباأ ال لجللنط اي   ن /2
 (.466،468، اللهل ال  ك ، ص صضا ع واد االم جلايلا يف ضا اإلن  ننط جلهذا م  مهبر إلنه حم  يت   غ الفن  ال  كقط جلمثجلاناا. )أنظل، و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ 

 ن الاجلن ال  خب، ئ نط ااق ق، ه م ط جلهلان، ال  ننط، / و.ك ما   حم ا، الق ن ن الاجلن كد مباأ عاخب الماق  جلالماق  ا   ط  ق ق اإلن  ن )مثس لط مقامط ل ن  دن و  وئم مثاض وجللط خ الق ن3
 ؛373( ص 2002اي ا األجل ، 

 ( م  ال ظ خب األس سش ل  ا  ط اي   نط الاجللنط ع  :25 نبر )ال و  ئ    -     
    ن ل  ا  ط إقمب ص ع   األدخ ص ال بن ند ع ال  ذا ال ظ خب األس سش. -"         

  سش.الشخ  الذي  لت ب هل ط تاق  خ إقمب ص احمل  ط    ن م لجلذ ع ن  كبومه الولو ط جلعلضط ل  ق م جلفق   ذا ال ظ خب األس -          
 جلفق   ذا ال ظ خب األس سش،      الشخ  ه   ن  جل   ن علضط ل  ق م ع  أ ط هل ط تاق  خ إقمب ص احمل  ط...". -          

 قلمث  ق ن ن  فن    م    كشخبه جلأم اله".ع   أن: "ئ  فلو   ها ع   إق نيف ال   ط س اا ئ ن م اط   أجل أه بن   م مل ك ا   ط ال 1848( م  الاسم مث ا  ل اي الب ومث ع خب 4ت   )ال و   /4

وود ذ   مل عذمثا م ون  م  ال لجللنط، ( م  ال ظ خب األس سش ال  ن حمل  ط ن مثمب مثغ ع   أن: "اللئ  اللمسش ل  من د س اا كإعمب مثهيف مثؤس ا وجل  أجل كإعمب مثهيف م  ئب مث ال  7نبر )ال و   /5
 أجل سبب  م  أسب م ختون  ال ق كط".

 .83و.عب خب عبا الوم   م ل، اللهل ال  ك ، ص  /6
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 ف أأأ  ءأأأ ل  قأأأ اند ااأأألم ذ ،اللمسنأأأط لمج أأأب احمل ئ أأأط جلال قأأأ م ملت بأأأ  هأأأذض األف أأأ   الم  أأأس كبأأأومنيف
ن الاجللط خ ال قر الأذي مت اأه ن حيمج كمو  ضه م  ه نب الاجللط، ألض الخ لوط أ  م نل خ سبن  تل ل هذ

 .(1)"فنه مة  هذا المو    ت  ن ممج جل    اجلو ال    د ال ى     م  الق ن ن الاجلن
الأأل نس  ألمأألامثت أأ م دأأخ  لو أأ  جمأألخب ت ونأأذا  أنخ حم ئ أأ د ن مثمبأأ مثغ جل  غ أأالفن   أ ضأأ جلهأأ ا 

 .(2)الاجللط ذ   ونه م  ال لجللنط اي   نط ملجلاأجل ألفب ط عمه 
م ألجللنط مث أنس الاجللأط عأ  ايألا يف الأيت  مبأاأل  ا  أط اي   نأط الاجللنأط  األس سأشجلقا تض   ال ظأ خب 

 .(3) لت بن 
كأأ ل   ع أأ  م أألجللنط مث أأنس الاجللأأط فقأأط كأأ  تضأأ   ئأأذلس الأأ   ع أأ   األس سأأشجلمل   مأ  ال ظأأ خب 

مأ   أجلقمب ص احمل  أط سأ اا جلق أر مأ نيف جلايلا يف  اليت تاق  خ إ ألف   ام لجللنط الق و  ال   ل د م  
امثت بنأ  مأ   إما اإلن أ ناي أن ط الم  قأط حبقأ ق م لجللنط اللؤسأ ا عأ  ايألا يف  مباأجلقا تقلمث  .(4)ملؤجلسننيف

 .(5) يف فلحط م  نيف أتنار إما ر مث  سمنيف       ن
الأأأاجل   إ أأأا جلقاممأأأه  ، أأأا الأأأاجل خ  أأأا أ  اأسأأأ أأأا    منأأأ  أ أجلجلقأأأل مث أأأنس الاجللأأأط  ماجلم أأأه فأأأإ

 أافل اإلهتأ خب ك  نأه مث أنس وجللأط جلأنأه  أجلحيأمج  أنف أنس لأه  ،ايألا يف الاجللنأط إ أا ل  ا ئ ط كمن ط امثت  كأه 
 .ااب نط مت ل م لجللنمه اي   نطن هذض  م مل ك اب نط الاجللنط جلأ

ملاتأأب ال أأ يف ال ن سأأش جلال  أأ لي م أأذ  أوىنالأأذ   حيم أأ ن  األفأألاو أجلجلفن أأ   م  أأ  كبأأغ مث الأأ وود 
 ف "  غ أأالفن  سأأ كق " جلهأأش منأأ مو قنأأ خب ااأألم ال  لنأأط الة ننأأط مأألجلمثا كأأ الم اللجلانا أأط جل أألم الب سأأ ط جلئ س

اللؤسأ ا لن أر  أجلامل أنجلع   هذا مهب القض ا الاجلن اي   ش ع    ،ايلا يف البشل ط أن ا قىفر فنن  ئ  ا

                                                 
 . 180و.عبا الوم   كن مش  ج  ي، اللهل ال  ك ، ص /1

 .108،109، ص2007اي ا ل،  ،؛ أ.ئ سط فضن ، احمل  ط اي   نط الاجللنط للجلاناا، وامثه مط 99و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص /2

 س سش ل  ا  ط اي   نط الاجللنط ع   م    ش: ( م  ال ظ خب األ27/1نبر )ال و   /3
اا ئ ن مث ن   لاجللط أجل    مط أجل عض ا   ب  هذا ال ظ خب األس سش ع   عمنل األدخ ص كب مث  مم  جل ط وجلن أي متنن  ك بب البوط اللمسنط جل ك هه ق ص، فإن البوط اللمسنط ل شخ  س   -"

 ، ذ ت ونه ك ي     م  األ  ا  م  ال لجللنط اي   نط ز هب هذا ال ظ خب األس سش، ئ   أهن  ذ تش   خ  ا ماهت  سبب  لمخون  خ    مط أجل كلل ن أجل ممةال م مخب  أجل م وو     من
 ال ق كط".

 ن الق  ا ال   لي م لجلذ م لجللنط ( م  نظ خب مثجلم  األس سش     ع   أسب م أقل  ل   لجللنط اي   نط اليت تاق  خ إقمب ص احمل  ط جلهش: أن   28فقا ه ا خ ن  )ال و   /4
   م هلا يف جلمل   لضن  ع   ال    د  جلدس إمثته   نط، إما ق مر الق اد ا  ض ط إلملته كإمثت  م هلا يف تاق  خ إقمب ص احمل  ط، إما ع يف الق  ا ال   لي ك ن ق اته قا إمثت بر أجل ع 

 تاق  خ إقمب ص احمل  ط جلاللت بط م  ه نب ملؤجلسد ءض  ن ل   مه جلسن لته الو  نمد نمنجط ل اخب مم مثسط سن لته ع   ل ماقن  جلالق ض  ، ئ        الل نس ه   ن  ع  ايلا يف اليت
 هلذا اللؤجلسد مم مثسط س ن ط.

 .374و.ك ما   حم ا، اللهل ال  ك ، ص /5
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"ذ   أأا سأأبب  م ونأأ  مأأ   :عمأألد أنأأها( مأأ  ذ اأأط ن مثمبأأ مثغ  أأد 8الأأ و  )ض خ جلهأأذا مأأ   أأا ،لإلك  أأطسأأبب  
 .(1)..."أع  مث نس  أجلاملك  ا ع    أجلئ ن      ك  ا ع   ت  ن  د    ممه   ك نهال لجللنط وف   المنيف 

ظأ خب ال  إلنأهئ أ  مهأب   ،م  البشأل طق د ا  ص ك يلا يف ضا ال الخب جلأقذ كه مشلجل  المأ الباأجلهذا 
ال أألجللنط اي   نأأط  نأأه ذ   وأأ  مأأ ع أأ  أ( م أأه 33حبنأأث نبأأر )الأأ و   ،ل  ا  أأط اي   نأأط الاجللنأأط األس سأأش

غأ   األمأل أنئأ ن ذ    أيف   إما إذ ،مث ن أه ال  أ لي أجل   ممأه  ألمألممةأ ذ مثت أب هل أط إاالشخ  الذي 
 مشلجل .

 
 .الشخص عن نفس الجرم مرتينمحا مة المحا مة العادلة وعدم جواز  مبدأ الرابع:الفرع 

لم مأأر زج  عأأط مأأ  الق اعأأا جلالقأأنيف الأأيت ت وأأ   قأأ ق احم  أأط ن مثمبأأ مثغ هأأذا البأأاأ حبنأأث تضأأ  ر 
حمل ئ أط ال  ولأط خ م وتأه إىل مبأاأ ا 1948، ئ   أد مث اإلعأالن ال أ لش اقأ ق اإلن أ ن البأ ومث عأ خب (2)المنيف

"ع أا البأر  :( م أه جلالأذي  مضأ   ك نأه67لأ و  )لاجللنأط خ اقلض ال ظ خب األس سأش ل  ا  أط اي   نأط ا( جلأ10)
أن ت أأ ن مأأل ملاعأأ   أ  أأ خب هأأذا ال ظأأ خب األس سأأش جلخ  ،  أأ ن ل  أأمنيف ااأأ  خ حم ئ أأط ع  نأأط ،خ أي هت أأط

 .(3)"ن    ن له اا  خ الض  ن داحمل ئ ط ع ولط جلن  نط جلأ
فقأأأأا  لحأأأأر ال اثنأأأأ   ،  أأأأط احمل ئ أأأأطفأأأأىاض الأأأألاا   أأأأى هنإ مبأأأأاأ أ ضأأأأ  ،البأأأأاأئ أأأأ   مضأأأأ   هأأأأذا 

الأ    اإلن أ نال أ لش اقأ ق  اإلعالنم   11فقا ه ا خ ال و   ،هذا اا  ت ئناالاجللنط ع    جلاإلعالن د
 .(4)الباأع   هذا 
 

                                                 
ئنم " خ وف عه أم خب احمل  ط ك نه ه اي جلأنه  ب ع نه إط عط أجلامل مث ن ه، جلم  مث فإنه غ  م لجل  ع   جلقا طبقر حم  ط ن مثمب مثغ هذا الباأ ع ام  مت س أ ا اي  و المن د  اع  " /1

. الخ لوط" لو  م ذ     أكاا أن   ظل إلنه ئ لمث األف    اليت جلق ر، غ  أن احمل  ط مثود كق   : "األمل الذي  م ق ض ع  لي ك لقم  أجل اإلمثه م ك لخ لوط ل ق ن ن الاجلن ا  ص ك ال 
 (.188ص ، اللهل ال  ك ،.عبا الوم   كن مش  ج  ي؛ و87ص اللهل ال  ك ، عب خب عبا الوم   م ل،.و ،نظل)أ

 تض   الق يف اللاكل م  ذ اط حم  ط ن مثمب مثغ ع   ق اعا جلإهلاااد تم ة  فن     ش: /2
           المنيف ال هنط له جلئ فط ح مث ال م ااد ال اقط    مىعمط إىل ال غط اليت  ون ن  ع   أن  ميف ملس قب  احمل ئ ط ك قر ت  نيف جلمثقط اإلهت خب مشم  ط ع   ال   حل ال  م ط جلالبن ط ن    -"

 .م  سب
    المنيف خ إع  ا أي تل لاد أجل تو  اد تم    ك لمنيف ال هنط إلنه جلملس أث  ا الماقن  الم نناي حمل ئ مه. - 
 الماقنق د الم ننا ط أجل احمل ئ ط ك غط  ون ن  المنيف أجل تلعممن  إىل ت س ال غط.  م  ال اهب أن تميف - 
 ل  منيف اا  خ الاف   ع  نو ه أم خب احمل  ط، ئ   أن له اا  خ اإلسم  نط زا خب  ذا الغلض. - 
 ااد اليت تلئا وف عه".ل  منيف اا  خ أن  ق خب ك و ه أث  ا احمل ئ ط أجل ع  طل   الاف   ئ فط األولط جلال م  - 

   مط  ، نطال ذ  د الماا  ، جلاا  مط اللقمط ل ج ن مث ط الولنم  قب     مط  1945أجلد  08م  ال ظ خب األس سش ل  ا  ط ال   ل ط الاجللنط ل  مثمب مثغ، ال قل خ  16)أنظل، ال و  
 .(ط ال  فن تنط   مط إ  و اي ن مث  د اإلدىائن نن  ال ظ   جلا لل اا الش  لنط جل ال   ط الماا  لل  

ن   ضلا أث  ا احمل ئ ط، جلأن   م د زا خب جل تم ة  هذض الض  ن د خ أن  ب غ المنيف ك بن ط المن ط ال هنط إلنه جلأن  م   له ال قر خ  ض  وف عه، جلأن حي ئيف وجلن ت ق  جلأن      /3
 مىهيف...

: "ئ  دخ  ممنيف جبل ط   مل كل ه  إىل أن  ةبر إمثت  كه    ق ن ن  خ حم ئ ط ع  نط ت  ن قا جلفلد له فنن  عمنل ( م  اإلعالن ال  لش اق ق اإلن  ن ع   أن11/01ت   )ال و   /4
 الض  ن د الال مط ل اف   ع  نو ه".
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، ئ   ن جر ع   نوس ال أ ا  (1)م  ال نا الاجلن ل اق ق الاننط جلال ن سنط 14/02ال و   جلأئاته
 م ه. 66خ ال و   األس سشالاجللنط خ نظ من   احمل  ط اي   نط
ال قأأ م  أجلجلعأاخب هأأ ا  احمل ئ أط  ،خ الأمنيف الأألاا  األحأأ  أن مبأاأ إىلاحمل ئ أأط ال  ولأط  لت أأ   جلمبأاأ

مأ  ال نأا  14/07فقأا تضأ  مه الأ و   ،(2)مث ن ش  ق خب ع نه القض ا الأاجلن اي أ  ش مباأع  ايل ط ملتد ه  
 أا المن أد ل  ا ئ أط جلال قأ م ع أ  هل أط سأب  جلال ن سنط حبنث ذ  أ   تقأاع أ  الاننط الاجلن ل اق ق

  أط اي   نأط الاجللنأط ل  ا األس سأشمأ  ال ظأ خب  20الأ و   أجلمثوتأهئ أ    ،كلئ م ن  حب يف هن  ش أجل    أو   أن
القأأأ ن ن الأأأاجلن  لم امأأأ    شأأأ  عأأأ  جلهأأأ و ق عأأأا  م أأأمقل  خ القأأأ ن ن اي أأأ  ش الأأأااق ش جلخحبنأأأث جلضأأأ ر إ

 .(3)ال ق م ع  ماد ايل ط ملتد أجلاي   ش ملواض عاخب ه ا  احمل ئ ط 
لماقنأ  قضأ ا وجلن  أس سأنط ئ ط ال  ولط ت  ن غ  م ا    جلتق خب ع   ض  ن د  مض  أن احملجلم ه 

 جلإكأالغلجلعنط الشأ مبأاأ إقألامثجلتم ة  هأذض الضأ  ن د خ  لألفلاو األس سنط م  د  مل احمل فظط ع   اال  د 
هأأ    ئ أأط وجلن قنأأا مأأ  أسأأمج ام جلاحملاإل أث أأ اسأأم  نط زاأأ خب جلك ولمنأأ  جل أأ  اإل إلنأأهال هنأأط  طالأأمنيف ك لمن أأ

 جلة  ط  ق قه. اإلن  نئلامط 
 

 مصادر القضاء الدولي الجنائي. :المطلب الثاني
لق عا  الق ن ننط م ن   قبا زب ومث القض ا الاجلن اي   ش، الب ومث ال ض نط الب دل  اليت ت م ا ا

جله وه ، جلقا ق يف فقن ا الق ن ن الاجلن مب ومث الق ن ن الاجلن ال  خب إىل مبامث  : مب ومث أح نط جلمب ومث 
، ف ألجلىل  لهل إلنن  لماا ا الق عا  الق ن ننط جلمض  هن  أم  الة ننط فن م  ن    ع ا عاخب جله و (4)ا من طنط

 ن  أجل ق عا  خ الب ومث األح نط.
ط أأأأ سش حمل  أأأأ خب األسأأأأ  ال ظأأأأ( م38  )ال و  أأأأذض الب ومث إىل نأأأأه خ  ا ا هأأأأأ ا الوقجل  م

 ا  أأال 
 
 

                                                 
 إىل أن  ةبر ع نه ايلخب ق ن ن ". ( م  ال نا الاجلن ل اق ق الاننط جلال ن سنط ع   أنه: "م     ئ  ممنيف كإمثت  م هل ط أن   مل كل ه 14/02نبر )ال و   /1

 .94؛ و.عب خب عبا الوم   م ل، اللهل ال  ك ، ص 132ل ا  م  ل  ش ي، اللهل ال  ك ، ص /2

 .176، ص 2002أجلس  مث س ل ا، اإلقمب ص القض  ش الم  ن ش جلالقض ا اي   ش الاجلن، مق   م ش مث ك جمل ط الاجللنط ل ب نب األةل، س ط  /3

؛ و. 16 ، ص1986؛ و.حم ا ك س   ن، و.ة ن ك  ي، الق ن ن الاجلن ال  خب جل لم المال ل اي ا ل ط، اللس ط ال ط نط ل  م م، اي ا ل، 52   د لي، اللهل ال  ك ، صو.حم ا ع   /4
 .183فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص 
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، جلقا ن  نظ خب مثجلم  األس سش ل  ا  ط اي   نط الاجللنط ع   الق ن ن ال اهب الم بن  أم خب (1)الاجللنط
 ( نبر ع   أن:21اجلن اي   ش فأ )ال و  احمل  ط، جلهذا ال    مض    ا اا لب ومث القض ا ال

 ت ب  احمل  ط:-1"
خ الق خب األجل  هذا ال ظ خب األس سش جلأمثئ ن ايلا يف جلالق اعا اإلهلا نط جلق اعا اإلثب د ا  حط  -أ  
 ك حمل  ط. 
خ الق خب الة ين،  نة      ن ملس م  سب  ال  هااد ال اهبط الم بن  جلمب وئ الق ن ن الاجلن  -م

 ق اعاض، ز  خ ملس الب وئ القلمث  خ الق ن ن الاجلن ل     ع د ال  اط.جل 
جلإذ ف لب وئ ال  مط ل ق ن ن اليت ت مخ بن  احمل  ط م  الق اند ال ط نط ل  ظيف الق ن ننط خ  -هأ

ن  ع   ال  مل ز  خ ملس،   ب      ن م  سب ، الق اند ال ط نط ل اجل  اليت م  ع وهت  أن مت مثق جلذ م
ايل ط، دل  ط أذ  تم  مثض هذض الب وئ مل هذا ال ظ خب األس سش جلذ مل الق ن ن الاجلن جلذ مل الق اعا 

 جلال     ال ى     وجللن .
     ل  ا  ط أن ت ب  مب وئ جلق اعا الق ن ن ئ   هش مو ل  خ قلامثاهت  ال  كقط.  -2
 ذض ال و  مم قد مل  ق ق اإلن  ن ال ى      ب أن    ن ت بن  جلتو   الق ن ن ع ال  -3

وجللن  جلأن    ن  ق لند م  أي متنن  ض مث   م ا إىل أسب م مة  ن   اي س، ع   ال ا  ال ل  خ الوقل  
أجل ال   أجل ال لق أجل ال  ن أجل ال غط أجل الا   أجل ال مقا أجل اللأي ال ن سش أجل غ  ال ن سش  7م  ال و   3

 .(2)ق مش أجل اإلث  أجل اذهم  عش أجل الةلجل  أجل ال لا أجل أي جلضل آقل"أجل األح  ال
جل ظنل أن مب ومث القض ا الاجلن اي   ش اليت     أن  لهل إلنن  الق ضش ل وب  خ ال   ع د هش 

 ن عد م  الب ومث:
 * البأأأ ومث اللمسنأأأأأأأأط. 
 * الب ومث المو   ط.

 
 

                                                 
 ط ع  :( م  ال ظ خب األس سش حمل  ط ال ا  الاجللن38 نث نبر )ال و  / 1

 .تو ق د الاجللنط ال  مط جلا  حط اليت تضل ق اعا م ى     حلا ط م  ه نب الاجل  الم   عطاذ -" أ    
 .سم      زة كط ق ن ن و  ع نه ت اتل اذنط ال مل لنط اللعال  واد الاجل  -م    

 .قلهت  األميف الم انطمب وئ الق ن ن ال  مط اليت أ -و     
 ئب مث الللود خ الق ن ن ال  خب خ  خمم   األميف.مذاهب   ئيف جل أ   خب احمل -و     

 ..."جل  مل هذا أجل ما  مبامثا ا من طن  لق اعا الق ن ن .

 ( م  ال ظ خب األس سش ل  ا  ط اي   نط الاجللنط.21/ أنظل ن  )ال و  2
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 ة للقضاء الدولي الجنائي.الفرع األول: المصادر الرسمي
تم ة  الب ومث اللمسنط ل قض ا الاجلن اي   ش خ نظ خب مثجلم  األس سش، جلال  هااد الش مثعط جلمب وئ 
الق ن ن الاجلن جلق اعاض الم  قط ك الجلم، جلقا مثتبر هذض الب ومث م   نث ق هت ، حبنث   م خب الق ضش 

س سش، ئ    ش   ال  هااد الاجللنط الش مثعط، جلمب وئ كم بنقن ، جلتش   خ الق خب األجل  نظ خب مثجلم  األ
 الق ن ن الاجلن.

 
 أوال: المصدر الرسمي األصلي )نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية(.

إن الق ضش الاجلن اي   ش م  خب ك لم بن  خ الق خب األجل  ال ظ خب األس سش م   نث الق اعا 
ظل خ القض    اليت تلفل أم خب احمل  ط اي   نط الاجللنط جلال ب ص الم  قط اإلهلا نط جلق اعا اإلثب د ع ا ال 

 .(1)كإهلاااد احمل ئ ط جلإهلاااد ال    جلإع و  ال ظل خ األ   خب
ف لمشل ل خ ن  ق القض ا الاجلن اي   ش  م ة  خ اإلهلاااد اليت تمب ن  احمل  ط اي   نط الاجللنط 

 ل خ اللتبط األجلىل كد مب ومث القض ا الاجلن اي   ش، س اا فن   ت    جللذلس ئ ن ل ام  أن    ن المشل 
كماا ا األف    اجمللمط أجل الق اعا اإلهلا نط جلق اعا اإلثب د. جلقب  نظ خب مثجلم  ئ نر ال  ا   ا  حط 

 ك  مثمب مثغ جلط ئن  جلئذلس حم  يت   غ الفن  جلمثجلاناا .
 مقنا ك لب وئ الم لنط:جللذلس  ىتب ع   الق ضش الاجلن اي   ش أن  

: جلم ىن ملس أن الق ضش اي   ش م  خب (2)حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية -1
كماا ا ال   احملاو ل جل ط جلعق كمن  فإما مل   ها ن  ئ ن ع   الق ضش أن حي يف ك للاا  ل اخب جله و 

سش جللذلس قَأ  َ     ها س    ء  ك لم اخب ه هلي ن  المجلع، جلهذض ال منجط أمثاوه  جلاض   نظ خب مثجلم  األس 
تولضه ق اعا الق ن ن الاجلن وجلن أن   امثو  ر نظ خب مثجلم  أجلخ م  ها  وجللنط د مثعه. ل   الب ومث 
األقل  ل قض ا الاجلن اي   ش غ  المشل ل، ذ     أن هذض الب ومث غ  ماد قن ط، ك  ت ا م  مب ومث 

ق  ل  ظ خب األس سش ل  ا  ط اي   نط الاجللنط. جل    ملس أن مب ومث القض ا القض ا الاجلن اي   ش طب
 :(3)الاجلن اي   ش غ  المشل  نط    وجلمث خ الم بن  خ   لمد

إما ئ ن األمل  م  ب اسمب  و ال ق م أجل ختونوه، فن     ا ل مباأ دلعنط ايلا يف جلال ق ك د  -أ
اي   ش، جلذ   ها أي م  ق زباأ الشلعنط إما ئ ن مبامث فن   ء   ا ا مب ومث القض ا الاجلن 

                                                 
 .91، ص2008 ا ل ،الا   ك مس  ط، احمل  ط اي   نط الاجللنط، اي ا األجل ، وامث ه مط، اي / نبل1

 .185/ و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص2
 .105.عب خب عبا الوم   م ل، اللهل ال  ك ، ص / و3
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اسمب  و ال ق م أجل ختونوه ه  ال ل ، جلأهيف جم   أسب م اإلك  ط جلامم    ال لجللنط قا    ن مبامثه  
 ال ل  أجل مب وئ الق ن ن الاجلن ال  خب، أجل الب وئ الق ن ننط ال  مط. 

  عنط ت  ب وجلمثا خ إط مث ق اعا القض ا الاجلن جل ب الق   أن ال  هااد الاجللنط الة   نط جلاي
اي   ش  نث أهن  ت  هيف خ إثب د ق اعا ق ن ننط علفنط ئ   أهن  ت  عا خ تو   جلت بن  الق اعا الق ن ننط 

 .(1)ال م ا  م  مب ومث أقل 
خب إما ئ ن األمل  قمضش الله   إىل مب ومث أقل  غ  المشل ل: فجل ط ال اجلان مل  ضل نظ  -م

مثجلم  ت ل و  حماوا    جلهذض ايل ط    قب ع نن  القض ا الاجلن اي   ش، جللماا ا ع  حله  ذ كا م  الله   
إىل مب ومث غ  المشل ل جلم ن  أ   خب منة ق األميف الماا ، جلالقلامثاد الب ومث  ع ن  وب ص ت ل   

الله   إىل ال ل  الاجلن ال مقل  ال اجلان جل ا ا أد  له، جلقا    ن  ا ا أمثئ ن ك   ايلا يف   م هب
 .(2)كش هن 

  مل القض ا الاجلن اي   ش أن نوش األثل الله ش ل    عدم رجعية النصوص والتف ير الضيق لها : -2
اي   ش ل جل ط   ا نمنجط ضلجلمث ط ل اخب مثه نط نب ص ايلا يف جل ال ق ك د، غ  أنه   مثو اسمة  ا جله  ت بن  

ل  منيف، ئ   أنه ذ     الم سل خ تو   نب ص المجلع جلال ق م خ الق اند  ال   اي   ش األح  
الااق نط كن    خ م اثن  جلاتو قن د القض ا الاجلن فإن    ا حم  ط ن مثمب مثغ قا أه  د الم سل خ المو   

 .(3)جلال ج ا إىل القن ق خ هلا يف االم جلهلا يف ضا اإلن  ننط
 

 االحتياطية. ثانيا: المصادر الرسمية
 / المعاهدات الدولية.1

ت مل ال  هااد الاجللنط م  أهيف مب ومث الق ن ن الاجلن ال  خب، إم أهن  زة كط المشل ل خ ال ظ خب 
، فب ل ظل إىل م  متم   كه ال  هااد الاجللنط م  وقط جلجلض   جلسن لط الله   إلنن  ذسم ب ط (4)الااق ش

و   الال مم  هش خ أعااوه ، ئ ن م  البا نش أن ت ضل خ اللتبط الة ننط األ   خب ماد الب ط ك ل ض   جلاذمثت
م   نث الم بن  ك ا ال ظ خب األس سش حمل  ط مثجلم  جلأمثئ ن ايلا يف جلالق اعا اإلهلا نط جلق اعا اإلثب د، جلم  

                                                 
 ، ال  ك ا الوم   م ل، اللهل ؛ و.عب خب عب106، ص 2007/ و.ن      ما ال  ن  د، هل ط ال اجلان خ و  احمل  ط اي   نط الاجللنط، وامث الةق فط ل  شل جلالم   ل، ال ب ط األجلىل، ع  ن، 1

 .105ص 
 .151؛ و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل ال  ك ، ص 187، صال  ك / و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل 2
 .153، ص نو ه/ و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل 3
 .46، ص 1978ل ب ط األجلىل، الق هل ، / و.  ما س   ن جلآقلجلن، الق ن ن الاجلن ال  خب، وامث ال نضط ال لكنط، ا4
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  األمثكل ل  خب ، جلاتو قن د ه ن1948أمة ط ت س ال  هااد، اتو قنط األميف الماا  ل ل إك و  األه  ق ل  خب 
 .(1)1977جلاللجلت ئ ذن اإلض فن ن ل  خب  1949

ئ   أهن  ت  هيف خ إثب د  ،(2)ل قض ا الاجلن اي   ش مثمسن   ا من طن   لقا اعملد ال  هااد مبامثا 
 ق اعا القض ا الاجلن اي   ش.

( م  21)ال و  ل قض ا الاجلن اي   ش ئ    قلمث ن   مثمسن   ا من طن   جلال  هااد إن ئ نر مبامثا 
نظ خب مثجلم  األس سش إذ أهن  ذ ت ب  إذ إما قال نظ خب مثجلم  األس سش م  ن   مض        ل قضنط 
ال لجلضط ع   احمل  ط، جلكشلط أن    ن اا يف ال امثو خ ال  ها  ذ  م  مثض مل الق اعا األس سنط القلمث  

 .(3)ل  ا  ط
 / مبادئ القانود الدولي وقواعده.2

م  مب ومث القض ا الاجلن اي   ش. جلهش جم  عط  مثمسن   ا من طن    اليت تش   مبامثال  األقجلهش 
م  الق اعا الق ن ننط الشىئط كد خمم   األنظ ط الق ن ننط الل ن نط خ ال  مل جلاليت ت  جل قض    القض ا 

 الاجلن اي   ش.
أن ت  ن ماجلنط جلغ  ماجلنط، جله    جل ب اإلد مث  إىل أن مب وئ الق ن ن الاجلن جلق اعاض   م ي فنن 

 ظنل وجلمث ال ل  كد مب ومث القض ا الاجلن اي   ش، ئ   أن ال ا ا م  ال  هااد الاجللنط تق خب ئة ا 
  (4)كإومثاو الق اعا الاجللنط ال لفنط.

فقا ن  نظ خب مثجلم  األس سش ع   أن مب وئ الق ن ن الاجلن تش   الب وئ القلمث  خ الق ن ن الاجلن 
، ئ   سب  كن نه. جل قبا    الب وئ اليت تمض  ن  ق اند االم جلأعلافن  جل   أ نمن  (5)    ع د ال  اطل 

 . (6)خ جم   هلا يف االم اليت جلمثود خ نظ خب مثجلم 
جل م  مب وئ الق ن ن الاجلن اللتبط الة لةط كد مب ومث القض ا الاجلن اي   ش، جل    ملس أن 

 ط أأأأأأأ  القضنأأأأأأ  ع أأأأأأأ  ن    بأأأأأن  إذ خ   لط ق   ال ظ خب األس سش ل  ا  ط اي   نط مالق ضش ذ   ج  إلن
                                                 

 .91؛ و.نبل الا   ك مس  ط، اللهل ال  ك ، ص 17؛ و.حم ا ك س   ن، ة ن ك  ي، اللهل ال  ك ، ص57/ و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص1
 .155، ص ال  ك / و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل 2
 . 155؛ و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل نو ه، ص 190، ص ال  ك هل / و. فم   عبا اهلل الش من، الل 3
 .105و.عب خب عبا الوم   م ل، اللهل ال  ك ، ص / 4

ق  م  جله وض ز   م  ىف مل ملجلنط ق اعا   كط الماجلقا ح   الائم مث حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، ال ل  ك نه مبامثا ث ن    ل ق ن ن الاجلن اي   ش، جله   م يف ك لبطا خ ت     ق اعاض جلح -    
 بنقن  ل  ل  فإهن  تم مل ك   ط تقا ل ط  ق   م  ض  ن الق ن ن الاجلن اي   ش جلسلعط تغن ه  جلت ا  ن ، لنج مثي تم كل األ اار جلالم  مثاد ال  لنط، ئ   أن احمل  ط اي   نط الاجللنط ع ا ت

قا كاأ علفن ، مث وجلن  ا  القض ا الاجلن اي   ش ك ل ا ا م  الق اعا اي   نط اليت   لر فن   ك ا إىل ق اعا م م كط ف باأ ت  نيف اجمللمد غ  ال ن سندن اهمن . جلمثغيف أن ل  ل  وجلمث ك مث  جلأنه أَمَ 
جلال ق ك د فقا ن  نظ خب مثجلم  األس سش ك نه ذ هل ط إذ ت س ايلا يف خ ح مث  اتو قن د وجللنط، ئ    ال ظ خ جم   القض ا الاجلن اي   ش، أنه قا جلمثو حلا ط مباأ دلعنط ايلا يف  ك ا ملس

  (.167- 164، ص نو ه)أنظل: و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل  ال امثو  فنه. جلذ عق كط إذ ت س ال ق ك د ال ب ص ع نن  فنه أ ض .

 .187/ و. ن      ما ال  ن  د، اللهل ال  ك ، ص 5
 .157  يف عبا الغ ، اللهل نو ه، ص/ و.حم ا عبا ال6
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 .(1)ال لجلضط مل عاخب جله و هذا اا يف خ م  ها  جلاهبط الم بن 
 

 الفرع الثاني: المصادر التف يرية للقضاء الدولي الجنائي.
ال  مط ل ق ن ن جلت بن  القلامثاد الب ومث  ع  احمل  ط جلمثو خ نظ خب مثجلم  األس سش ال   ع   الب وئ 

 اي   نط الاجللنط جلاذسم  نط   . 
 

 أوال: المبادئ العامة للقانود.
الب وئ ال  مط ل ق ن ن اليت تش   مبامثا تو      م  مب ومث القض ا الاجلن اي   ش هش جم  عط 

لق اند ال ط نط لخم   ال ظيف الق ن ننط خ ال  مل، جلهذض الق اعا اليت اسمخ بمن  احمل  ط اي   نط الاجللنط م  ا
الب وئ ت حش    ال االط جلذ  قمبل ت بنقن  ع   ال الق د الولو ط جلإمن  ت ب  ع   ال الق د الاجللنط إما مل 
 ت ها ق عا  تشل  نط أجل ث كمط خ م  ها  أجل م م ا  م  مب وئ الق ن ن الاجلن جلق اعاض، فنذض الب وئ ت مل

 م  الب ومث اذ من طنط.
( م  ال ظ خب األس سش 21جل شىط لقب   ت بن  هذض الب وئ ئ   جلمثو ال   ع نن  خ )ال و  

 ل  ا  ط اي   نط الاجللنط أن:
 أن   ا هذا الباأ مشىئ  كد غ لبنط األنظ ط الق ن ننط اي   نط خ ال  مل. -1
ل  ا  ط اي   نط الاجللنط أجل مل الق ن ن الاجلن  عاخب ت  مثض هذض الب وئ مل ال ظ خب األس سش -2

 ال  خب أجل مل الق اعا جلال     ال ى     وجللن .
جل    مئل ك   األمة ط ل  ب وئ ال  مط ل ق ن ن اليت تب   ل م بن  خ إط مث القض ا الاجلن اي   ش 

 :(2)جلهش
 مباأ الشلعنط. -
 مباأ ضلجلمث  ا ىاخب  ق ق الاف  .  -
 جلمث  ت افل عالقط ال ببنط كد الضلمث جلال    غ  الشلجل  لقن خب ال لجللنط الق ن ننط.مباأ ضل  -
 مباأ عاخب ه ا  الم    خ اسم     اا .  -
 مباأ اذلم اخب ك لم     ال  م  ع  الضلمث ال  تج ع  قلق الم  هااد. -

                                                 
 .191، ص ال  ك / و. فم   عبا اهلل الش من، اللهل 1
 .161؛ و.حم ا عبا ال  يف عبا الغ ، اللهل ال  ك ، ص 64؛ و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص 106،107.عب خب عبا الوم   م ل، اللهل ال  ك ، ص / و2
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 مباأ ه ا  الم  س ك لق   الق هل  ل ما   م  ت ونذ ك   اذلم ام د.  -
 مباأ     ال نط.  -
 مباأ عاخب ه ا  ئ ن الشخ  قب   جل     خ نوس ال قر.  -

إلنن  الق ضش الاجلن ع ام  ذ ت  وه     ج تو    جلت ب  الب وئ ال  مط ل ق ن ن ك حون  مبامثا 
 ، ئ    ب أن ت  ن هذض الب وئ مم  دنط مل  ق ق اإلن  ن ال ى     وجللن .اللمسنطالب ومث 

 
 ضاء المحكمة الجنائية الدولية.ثانيا: ق

    أن ت ب  "م  ال ظ خب األس سش ل  ا  ط اي   نط الاجللنط ع   أنه:  21/2أد مثد ال و  
، جلم  مث فإنه جلفق   ذا ال   فإن أ   خب احمل  ط "مب وئ جلق اعا الق ن ن ئ   هش مو ل  خ قلامثاهت  ال  كقط

جل ظنل م  قال  مض  ن ال   أن المو   الذي   ب   ت ا مبامثا م  مب ومث القض ا الاجلن اي   ش،
ه  جلفق  ل  ا  ط اي   نط الاجللنط، أي م  اسمقلد ع نه احمل  ط خ قلامثاهت  ال  كقط م  مب وئ جلق اعا، 
جلم ىن أن احمل  ط ت ب  م  ت ح ر إلنه خ قلامثاهت  ذ   وش ع ن  خ مثأ    أن ت م د ك ذهمن و القض  ش 

ه احمل ئيف خ قض    مش  ط س اا ئ نر وجللنط أجل جلط نط فال دس أن ت ان جلتم كل القلامثاد الذي ت ح ر إلن
الب ومث  ع  احمل  ط اي   نط  لوي مل ملجلمث ال قر إىل إمثس ا أ   خب جلاهمن واد قض  نط جل   ش    تو  ا 

 ع  ن         ت بنقه م مقبال خ القض    المش  ط اليت ت لض ع نن .
لجل  خ الق ن ن الاجلن ال  خب أن أ   خب احمل ئيف ت ا م  الب ومث الق ن ننط لق اعا الق ن ن جلم  ال 

     ذض احمل  ط أن تلهل "( م  ال ظ خب األس سش حمل  ط ال ا  الاجللنط ت   ع   أنه: 38الاجلن )ال و  
 ".ث ن  ط إىل أ   خب احمل ئيف جلمذاهب ئب مث فقن ا الق ن ن الاجلن خ خمم   األميف ئ س    

ل   نظ خب مثجلم  األس سش مل   مل أ   خب احمل ئيف كبوط ع مط مبامثا ل قض ا الاجلن اي   ش جلإمن  
   (1)اقمبل ع   األ   خب الب ومث  ع  احمل  ط اي   نط الاجللنط.

 مبد ل   م  قال  ت او مب ومث القض ا الاجلن اي   ش أنه مل  قمبل ع   ال ظ خب األس سش 
نط الاجللنط، ك  تض  ر أ ض  ال  هااد الاجللنط جلق اعا الق ن ن الاجلن المض  ط اق ق ل  ا  ط اي   

اإلن  ن ال ى     وجللن . ف   وامر الغ  ط م  القض ا الاجلن اي   ش هش ض  ن اذ ىاخب الاا يف لماقن  
ا     اليت مهب ضانمن   ال االط اي   نط الاجللنط، جلة  ط أمثجلا  األفلاو جلحامنيف جلئلاممنيف م  اذنمن ئ د

أعااو ه   ط م  ال   ا جلاألطو   جلالله  ، فإن هذا األمل ل   ماق  إذ ك ه و قض ا وجلن ه   ش،  نا  

                                                 
 ."    ل  ا  ط أن ت ب  مب وئ جلق اعا الق ن ن ئ   هش مو ل  خ قلامثاهت  ال  كقط"( م  ال ظ خب األس سش ل  ا  ط اي   نط الاجللنط ع   أنه: 21/2)  نث نبر ال و / 1
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إىل ت ف  ة  ط جلاس ط ل ولو جلت     ت  مثض، جلملس زال قط جلم  قبط الذنب، أم  المنيف فنجب ملاع    ق قه 
  ى     خ الق ن ن الاجلن.كإهلاا حم ئ ط ع ولط، جلفق  لألح   ال

 
 .قضاء دولي جنائي إنشاء وأسانيدحجج  الثالث:المبحث 

الماأأا  قأألامثا  مضأأ   الأأ   ع أأ  الم أأ جلن  لألمأأيفاي  نأأط ال  مأأط  أحأأامثد 1948و  أأ ل  11كمأأ مث   
  القأألامث ع أأ  ف أأل   ال  وسأأط مأأالأأ و   جلأئأأاد ،ايأأ س البشأألي إكأأ و هأأ  ال  قبأأط ع أأ  هل أأط أالأأاجلن مأأ  

جلت أا هأذض  .احملأ ئيف الخمبأط إىلالمن أد  األدأخ ص كإ  لأطلمأ اخب الأاجل  اجلاليت قألمثد القض ا الاجلن اي   ش 
 :(1)ثالر م     رت  جللملت يب هذض ايل ط فنش  إفالدل ان  لط وجلن  أس سنطض  نط  تو قنطاإل

 ا وجلن ه أأ  ش ءأأم  قضأأ إىلخ جمأأ   ت أأ مث اجملم أأل الأأاجلن سأأ   تأأ واو اا هأأط  ك نأأهاذعأأىا  -1
 . األس سنطجل ل  ته  اإلن  ن  ق قك ظل ايلا يف اليت متس 

هنهأأأط  إنشأأأ ا إم  ننأأأطإىل  -الماأأأا  لألمأأأيفالم ك أأأط ل ج  نأأأط ال  مأأأط - وعأأأ   ي أأأط القأأأ ن ن الأأأاجلن-2
 .اي س البشلي إك و مثت  م هل ط الم ك د كإ األدخ صقض  نط وجللنط حمل ئ ط 

 .  نط زا  ط ال ا  الاجللنط وا ل  ه كإنش االاجلن  م  لبط ي ط الق ن ن-3
قضأ ا وجلن  إ أ وهأ  أالماأا  ك  أب وجلمث ئبأ  مأ   لألمأيفجله ذا ق مر ي ط الق ن ن الأاجلن الم ك أط 

 ،اإلن أ ن    نمن ئأ د ه أن ط ال أ د جل قأ قالمن أد ك مثت أ م إ األدأخ ص م ىل من ط حم ئ أط  ،ه   ش
 . (2)ك نمن ا حم ئ  د ن مثمب مثغ جلط ئن  الال قطاجلن اي   ش م ذ الوى  جلو ر تمب  مث ف ل  القض ا ال

حم  أط ه   نأط  إنشأ ا أنقلمثد فنأه ال ج أط  1951ي ط الق ن ن الاجلن خ م مثق  إىل األجل جلخ المقل ل 
  إما  فن أ (3)قم أ  القألمثاناجلخ ومثاسأط الم أ مثاد الال قأط ل  ا  أط اي   نأط الاجللنأط  .ملغأ م فنأه أمألوجللنط 

 .(4)احمل  ط اي   نط الاجللنط إلنش ائ ن ال قر مال    
جلئ ن هذا ا أال  سأبب   (5)قض ا ه   ش وجلن كد ما جله مث جلكد مل ا جلم  مثض إنش اجلو ر ف ل  

جلا ال      ضلجلمث  جله و قض ا وجلن ه   ش  .ي ط الق ن ن الاجلن أعاهت اليت  الشلجلع دمث ن ن  خ ت  ن  
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  ط مشلجل  ق ن ن اإلنمن ئ د ال هنط ضا ال الخب جلأم  البشل ط.القلمثان جل  : مقلمث ي /3
 (.205، ص ال  ك القن هش، اللهل  أنظل، و.ع ش عبا الق ومث)أم   القلمث الة ين، فن  ال    كبن غط مشلجل  ال ظ خب األس سش إلنش ا احمل  ط اي   نط الاجللنط.         
ف ألجل   لف  ف ل  إنش ا حم  ط وجللنط ه   نط ع   أس ق أن ملس لنس مم    خ الظلجل   كل  أث  ا ال  قشط إف ه ن مم  مثض ن 07/11/1952 مث   جلخ اهم    ال ج ط الق ن ننط كم -        

 (.205، ص نو هالقن هش، اللهل  مثوالاجللنط الق   ط، أم   اإلف ض الة ين، فن  الل ا إلنش ا قض ا وجلن ه   ش جلن و  ك لعط جلض ه م ضل الم ونذ. )أنظل، و.ع ش عبا الق 

 ا ف ل  إنش ا احمل  ط. )أنظل،                                 الذي أ مت إهن ض ف ل  إنش ا حم  ط ه   نط وجللنط نظلا لغن م إعم   الاجل  ال ظ  ، فوش ت س الوى  ئ نر فلن   هش ال ض  ال  نا خ جم س األم  /4
 (.185، ص 3، ه مب نو هاللهل و.ع ل حم  و الخ جلمش،      
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قالفأ   أ ضأ ل  أه ئأ ن  ،هأذا القضأ ا إلنشأ امأ  مثهأ   القأ ن ن قنن  كد مل ا   جلم  مثضد مل     قالف  ف
 .(1)هذا  القض ا الاجلنمة  ب ضن  ذ لغب خ جله و . فكد جلهن د نظل الاجل  الخم وط

 قض ا وجلن ه   ش. إلنش امل ا  جلآقلم  مثض  مثأيه ذا اسم ل ال ق ش كد جل 
 

 .جنائيقضاء دولي  إلنشاء تجاه المعارضاإل األول:المطلب 
 الم لنط:قض ا وجلن ه   ش ع   ااجج  إنش ا  م  مثضسم ا ا

 قنأ  خ حم ئ أط جلم  قبأط م اط ننأ   كل  ممنأ اد سأن و  الاجللأطأجلم   ،أمثاضنن ل   وجللط سن وهت  ع    أن -1
 أأ   هأأ ا مأأ  هأأذض اقمأمأأ   .م  ك ظلهأأ  القضأأ ا الأأااق ش. فج نأأل ايأألا يف ءأأإق ن نأأ مأأى امثت بأأ ا هل أأط ع أأ  

نأه أئ أ  ،  م نأ  نمق حأ   ش   أا قنأاا ع أ  سأن و  الاجللأط جلإل قضأ ا الأاجلن اي أفنأه  البال نط جلإع  ا ،ايلا يف
جلالقضأأأ ا اي أأأ  ش  .اإلن أأأ ننط ضأأأا ال أأأالخب جل ايأأألا يف ضأأأاثبأأأر  أأأ   القضأأأ ا الأأأااق ش خ م  فاأأأط ايأأألا يف 

هأ و  قضأ ا وجلن ه أ  ش ءأم  ك حمل ئ أط عأ  هألا يف ن جل ، جلك لمأ ن فأإمظ هل سن و  الاجللأط أهيفالااق ش م  
 .(2)وجللط م ن ط   ا م  س  ق  ا ك ن و  هذض الاجللط إق نيفجلق ر خ 

تأأأأما يف القأأأأ    إم ،القضأأأأ ا الأأأأاجلن   أأأأا جلسأأأأن ط مأأأأ  جلسأأأأ    المأأأأاق  خ الشأأأألجلن الااق نأأأأط ل أأأأاجل  نإ -2
  هأأأن  مخأأذ جلسأأن ط ل مأأاق  مأأ  القضأأ ا الأأاجل  نإكأأ   ،القضأأ ا ذاهأأ مقأأامثادال ن سأأنط ال أأل  خ  ل أأس 

 . (3)تش ن  ك   الاجل  أناليت     الشلعنط الاجللنط ع   االجلم  جلإضو ا اإلن  نة  ط  ق ق 
جلهأأأذض  ،ن جلهأأأ و قضأأأ ا وجلن ه أأأ  ش  وأأأىض جلهأأأ و سأأأ  ط وجللنأأأط ختأأأم  كم ونأأأذ أ  أأأ خب هأأأذا القضأأأ اإ -3

 ،أ   مأأه قأأ ن ن وجلن ه أأ  ش ت بأأ  ئ أأ  أن جلهأأ و قضأأ ا وجلن ه أأ  ش  وأأىض جلهأأ و  ،ال أأ  ط غأأ  م هأأ و 
ن ملأس فأإ األ  أ خبل  جلها ملس القأ ن ن جلال أ  ط الأيت تقأ خب كم ونأذ الق ن ن مل   ها  ى اآلن، جل جلمة  هذا 

فال  ،مل تم     الاجل  ع  سن وهت  فإما ، م  ب ت     الاجل  ع  ه ا م  سن وهت  جلذ ت اف  الاجل  ع   ملس
 .(4)ن ه   شقض ا وجل  إنش ا هاجل  جلذ ف  ا  م 

هأأذا القضأأ ا  شأأ   ق أألا ع أأ  اال أأ د  أن جأأط مو وهأأ   إىل  أأم ا م  مثضأأ  القضأأ ا الأأاجلن اي أأ  ش  -4
حم  أأط ه   نأأط وجللنأأط  إنشأأ امأأ   األمل  نأأطجلهأأذض ااجأأط  لئأأاه  م قأأ  ال ذ أأ د الماأأا  . لألفأألاو األس سأأنط
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3/ Bennouna(M), la creation d'une juridiction international et la souvraineté des Etats, A.F.D.I,1990, P24.  
كه م  قب  ه ي  ان قا خ جلاد    ز  سبط الذئل  ا   د لم سن ه  قنيف خ الماق  خ أي م  قط م  ال  مل ع  ل  ، ع   غلامث م  ق م  اقلمث  ع  ا     الش    األط  ش الذي  -

 ل  ظ خب البليب خ ك غلاو وجلن ال ج ا إىل جم س األم ، جل    هذا تقنقلا لو ل  القض ا الاجلن اي   ش. 
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ئ نأأر   إم .  أأن  د مأأ  القأألن ال شأأل  أي م أأذ كاا أأط ا  ،الأأاجلن اي أأ  ش ات أأ مث القضأأ جلملأأس م أأذ ملا أأ  
عأأ  هأألا يف غأأ   األمأأل  نداحمل  أأط الاجللنأأط حمل ئ أأط الأأ اط د  كبأأال نطت أأى   أنال ذ أأ د الماأأا  تأألف  

ذ تم أ    عأ  حأال ن هت  ل  ا  أط اي   نأط  األمل  نأطاحملأ ئيف  أنئ   ،األمل  شم ب ص ع نن  خ الق ن ن 
 األمل  أشن الاسأم مث أل ،األمل  أشك مثت أ م هألا يف    قأب ع ننأ  القأ ن ن  ممن أد أدأخ صالاجللنط حمل ئ أط 
 .(1)ذ     كذلس

هأأذض  إنشأأ امأأ  طلفنأأ  عأأ  وعأأيف  اإلعأأالنمثغأأيف  ،خ مأألمتل مثجلمأأ  األمل  أأشجلقأأا اسأأم ل هأأذا ال قأأ  
لاجللنأأط زأأ  نظأأ خب احمل  أأط اي   نأأط ا إلعأأااوهنأأ وا ئبأأ    األمل  نأأطجللقأأا كأأذ  جلفأأا ال ذ أأ د الماأأا   .احمل  أأط
ت أأ   د  إىلالم حأأ   أجل ،عأأ  طل أأ  فأألض ضأأغ ط لم أأا   نبأأ ص احمل  أأط ،األمل  نأأطلبأأ جمل امأأل   أأمالاخب

 األمل  نأطع   اسأمة  ا مأ اط  ال ذ أ د الماأا    طل   ال ع   جلأق ا .ال ب صهذض      تو   ك   
 .(2)حيارماا  جلهذا م  مل ال جلاألميفتو قنط ال القط كد احمل  ط إقمب ص احمل  ط خ إم  ت بن  

 
 .جنائيقضاء دولي  إلنشاءتجاه المميد اإل الثاني:المطلب 

قضأ ا  إنشأ ا أن إىلالغ لأب خ الوقأه الأاجلن  اللأيمهب  ،األجل ف ض اإل أنب مث إلنهك  س م  مهب 
مق  م أأأجمم أأأل وجلن    أأأه دأأألعنط وجللنأأأط ق   أأأط ع أأأ  قأأأ ن ن جلقضأأأ ا  إلق مأأأطذ غأأأىن ع أأأه  أمأأألوجلن ه أأأ  ش 

 .ذسن و  ع نه لغ  الق ن ن
ك أأ  هأأذض ااجأأج خ ال اقأأل  نجلئأأ  ،مأأذهبنيف لم  نأأافأأ ض ال ا أأا مأأ  ااجأأج هأأذا اإل أنبأأ مثجلسأأ ق 

جلملأأأس ع أأأ   مثأ نأأأيفتأأأاعيف  أسأأأ نناالبأأأ قش ف  نأأأر  أمأأأ  ،األجل فأأأ ض اإل أحأأأا م أجلمثوهأأأ تو نأأأاا ل اجأأأج الأأأيت 
 الموبن  الم ن:

 
 .جنائيقضاء دولي  نشاءإلتفنيد حجج المعارضين  األول:الفرع 

أمأ خب  قضأ ا وجلن ه أ  ش ذ  قأ   نشأ اإلفأ ض ال أ ك  جلهأيف ال  مثضأ ن اإل أحأا م إلنأهم  اسم ا  نإ
  ااجج جلاألس ننا الم لنط:

هأأ   جأأط غأأ   إق ن نأأ سأأن و  الاجللأأط ع أأ   مبأأاأنمق حأأ  مأأ   أأ  ش   أأا إقضأأ ا وجلن ه إنشأأ ان قأأ  يف كأأ  -1
ال  أأ  الأأأذي ذ قبأأأ   ك لبأأأاأالقأأ ن ن اي أأأ  ش لأأنس  إق ن نأأأط مبأأاأع نأأه جلهأأأ   الأأذي ت أأأم ا البأأأاأن مقب لأأط، أل
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 فن أ   وجل  متأ   ل و أن  ااأ  خ حم ئ أط ،سمة  ااد ع نأهف ل اقل  ظنل ال ا ا م  اإل ،م بن خ ال سمة  ااإل
 مبأأ ان  أأط متأأا ن أأ ق ق انن نأأ  اي   نأأط ا   أقأأل جلوجل   ،إق ن نأأ مثت أأ  يف هل أأط قأأ مثو مثع   هأأ  خ   لأأط إ

 إق ن نأأأط مبأأأاأسأأأمة  ااد ع أأأ  ، فنأأذض اإلاان  أأط خ ا أأأ مثو كغأأأ  ال ظأأأل عأأ  م أأأ ن جله  أأأنط ملت أأأب ايل أأأط
قض ا وجلن ه أ  ش   إ  و كإم  ننطاذعىا   أ ض ف   ال     ،اجل الالق ن ن اي   ش جلغ ه  قا اعىفر    

 .(1)ا م  مب اط وجللنط مشىئطسمة  ، ل  حيققه هذا اإلاإلق ن نطلق عا   آقلسمة  ا إئ
 طه ذ    اعمب مث جله و قض ا وجلن ه أ  ش  شأ   انمق حأ  مأ  ال أن و  ال ط نأك إلض فط إىل ملس فإن

 ااأا ث ا ون مث الاجللط ك ل ىن ملس أن ف ل  ال ن و  ز   ه  ال    ع   إق ن ن  مل   ا    جله و ك ،ل اجل 
ق   أ  حبأا ماتأه    أ  ع أ  جلهأه  اجللط مل ت ا ئ   ئ نر م  قب  ئن ن ف ل ، عمب مثه  عض ا خ اجملم ل الاجلنكإ

ف لاجللأط ااا ةأط تقأ  سأن وهت   نأث ، سمقال  جلز  حيق  مب اه كغ  ال ظل ع  مب جمل الاجل  األقأل  اإل
وأ  الا قلاطنأط ااا ةأط تم أيف ك لقاسأنط  ف أيف ت أا تبألف د م  ئنأ  جلمثؤسأ  ن  خ ،تبأاأ سأن و  الأاجل  األقأل 

 .(2) جلال  
نمش مث مب وئ  ق ق اإلن  ن جلال  وا  زب وئ الا قلاطنأط خ اا أيف أحأب  ااأ ئيف ءضأل فوش و  إ 

م ل ختضأل ل قأ ن ن خ إطأ مث عالق هتأ  كأ جمل ،جلأحأبار الاجللأط جلع    ا سأ اا مأل كأ قش أفألاو الاجللأط ،ل ق ن ن
 .(3)  ااا م  ال ن و ضش ك لضلجلمث من ا ض   ل الق د اجملم ل الاجلن  قجلك لم ن فإ ،الاجلن

جلق حأط مأأل حأاجلمث ال ا أأا مأأ   ،ذ   أ  قب لأأه ئ نأأط ،جلالقأ   ك أأاخب جلهأ و تق أأد ل قأأ ن ن الأاجلن اي أأ  ش -2
اي  عنأط  اإلكأ و تو قنأط إئ أ  خ   ،عاو م  ايلا يف الاجللنأط ا  أ   أمثئ نت ل  جل او  الاجللنط اليتاذتو قن د 

 ،1970ذهأ ي  ،1963 قم أ   ال أ  لاد جل جأ  اللهأ    )ط ئنأ إط كجلاذتو قن د الاجللنأط ا  حأ 1948ل  خب 
 ق ل ايلا يف الاجللنط.أم   ف ن عاوال مد ت لِّ  اجلمثجلانا( فضال ع  حم  يت   غ الفن  1971ف  جل ال 

 كأأأ ألمله لأأأنس احمل  أأأط م ضأأأل الم ونأأأذ فإنأأأ أ  أأأ خبجلفن أأأ   م  أأأ  ك ينأأأ   الأأأاجلن القأأأ ومث ع أأأ  جلضأأأل 
هأأذا اينأأ    إنشأأ اال ن سأأنط البأأ وقط مأأ  ه نأأب الأأاجل  الأأيت تقأأ خب ع أأ   اإلمثاو  ال أأمان  خ  أأ   تأأ افلد

  (4).حم  ط ال ا  الاجللنط الاا  ط مة ذ حيمذ  كه خ هذا اجمل   إنش اجل  مل  ،القض  ش الاجلن الاا يف
 ا القضأ أنمو وهأ   أقأل  جط  إىلسم اجلا إقض ا وجلن ه   ش  إلنش اال  مثض  اللأي أحا م أنئ   -3

، جلئ ة   ع   ملس م      أن  س مث نس وجللط لألفلاو األس سنطالاجلن اي   ش  ش   ق لا ع   اال  د 

                                                 
 .191و.ع ل حم  و الخ جلمش، اللهل ال  ك ، ص  /1

 .382؛ و.ق ن    د، اللهل ال  ك ، ص 146و.فم   عبا اهلل الش من، اللهل ال  ك ، ص  /2

 .74و.ع ش   س  الش لي، اللهل ال  ك ، ص  /3

 .148، ص نو ه.فم   عبا اهلل الش من، اللهل و /4



 

65 

مأأ  قأأال  حم ئ مأأه جلعق كأأه أجل ااأأا مأأ  مم مثسأأط سأأ   ته هأألاا مأأ   بأأامثض مأأ  أجلامأأل أجل ت بنقأأه لق اعأأا مثاوعأأط 
 د به، الذي ق    له هذا اا . ع   د به،    ه حيجيف ع  مة  هذض المبلف د جلحيا م   ل مه خ ت ظنيف 

ملأأس القأأ ن ن  ،أس سأأه نأأاخب القأأ ن ن الأأاجلن اي أأ  ش مأأ   الأألأيال  أأ  الأأذي كأأ  ع نأأه هأأذا  أنغأأ  
 ما أأ  تب أأط ال أألجللنط الشخبأأنط عأأ  هأأذا  أنئأأ  مأأ   لت أأب ف أأال  ةأأ  هل أأط وجللنأأط  م أأد   أنالأأذي  لئأأا 

 ،وجللمأأأه عأأأاخب فأأألع هأأأذا الو أأأ  خ قأأأ ن ن أجل مأأأه، مثت أأأ م هل ام أأأ ن  أجل مهكبأأأل  ال ظأأأل عأأأ  ه  أأأن ،الو أأأ 
جلهأأذا مأأ   ،اي أأ  ش القأأ ن ن الأأاجلن أ  أأ خبملأأس   أأ  القأأ ن ن الأأ ط   أأ  ال حيأأ   وجلن ت بنأأ    غأأكجلالقأأ   

 .(1)الق ن ن ال ط    مس  جلسن و  الق ن ن الاجلن ع مباأ م  مثض مل 
ط الاجللنأأأط  أأأ فل ئ فأأأط الضأأأ  ن د اي   نأأأط ل  ا  أأأط اي   نأأأ األس سأأأشال ظأأأ خب  أن إىل اإلدأأأ مث جلت بغأأأش 

 ،ع ولأأأط، وجلن اإلفأأأالد مأأأ  ال قأأأ مجلالقضأأأ  نط ا   أأأط  قأأأ ق المن أأأد جلااأأألص ع أأأ  حمأأأ ئ منيف حم ئ أأأط 
اتوأأ ق الأأاجل  ع أأ    هأأط اجملم أل الأأاجلن إىل جلهأأ و هنأأ   قضأأ  ش وجلن جلالقضأ ا اي أأ  ش الأأاجلن هأأ   بأن ط 

 .(2)وا يف
 

 .جنائيقضاء دولي  إلنشاءعمة المد األسانيد الثاني:الفرع 
قضأأ ا وجلن ه أأ  ش ممأأ  ه  نأأ  غأأ    مسأأط خ  إنشأأ ا م  مثضأأ ضأأ   ااجأأج الأأيت قأأامن   مثأ  أأ لقأأا 

 مأ فأ هنيف حبجأج ئةأ   نأ مثو م نأ  قضأ ا وجلن ه أ  ش إ إنشأ ا أحأا مجلقا وعأيف  ،قض ا وجلن ه   ش إنش ا
 :  ش
جلهأأذا مأأ  أئأأأاد ع نأأه الوقأأأل   ، ل أأن و  ال ط نأأأطاي أأ  ش ذ   أأا م  سأأأ  ك قمبأأ ص القضأأ ا الأأأاجلنإ نإ -1

مأ  نوأس ال ظأ خب ع أ   17  ئ   نبأر الأ و ش ل  ا  ط اي   نط الاجللنط.األس سال  دل  م  و ب هط ال ظ خب 
جلإمنأ  تمأاق  ع أام  ذ تم افأ  لأا   ،قمب حأ د القضأ  نط ال ط نأطاي   نط الاجللنط ذ    حم  اإل أن احمل  ط

ن ال ظأأ خب األس سأأش ل  ا  أأط اي   نأأط الاجللنأأط  شأأجل ، جلع نأأه فأأإنأأ خب كأأ لماقن  جلك لق ضأأ  الأأاجل  اللغبأأط خ الق
  (3).هت  القض  نط الاجل  ع   مم مثسط س  

  ز  هأأأأا  وجللنأأأأط  مجأأأأاو فننأأأأ  البأأأأاأ األس سأأأأش خ ال  هأأأأااد )مبأأأأاأ تو قنأأأأط ال شأأأأ جلخ ال اقأأأأل أن اإل
جلإمنأأ  تم  مأأ  مأأل هنأأ    ،ط أه بنأأط أجل جلذ أأط قأأ ض أه أأيبف لأأاجل  خ هأأذض اا لأأط ذ تم  مأأ  مأأل حم  أأ ،اللضأأ (

 أا أعضأ ا يف خ اإلهألاااد ا  حأط كم أن ض كإعمبأ مثض أجلت أ ه ،قض  ش وجلن د مثئر خ إنشأ  ه ئاجللأط طأل 
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قمبأأ ص م أأ    عأأ  اإلجلمأأ  ه أأ  فأأال   أأ  القأأ   أن الاجللأأط ت .ئم نأأد القضأأ   مأأةال  ،األطأألا  عم نأأط الأأاجل 
 .(1)ت مل احمل  ط اي   نط الاجللنط إممااوا ل ذ ط القض ا ال ط من  جلإ ،ل ذ ط قض ا أه يب

ك اهبنأأأ ،  ع أأأ  القنأأأ خب جلتمأأأاق  احمل  أأأط اي   نأأأط الاجللنأأأط إما مل تلغأأأب الاجللأأأط أجل ئ نأأأر غأأأ  قأأأ ومث 
ماهتأ  هأش  لأاجل  األطألا ا نجل  كأ  إاحمل  ط ذ تش   سن و  أه بنط م أمق ط عأ  إمثاو  الأا تهن ه جلك لم ن فإ

مثو ال   فنن  حلا ط خ ال ظ خب األس سش ل  ا  ط ط كإمثاوهت  ز هب إتو قنط وجللنط جل د ت س احمل  ليت أنش ا
 . (2)اي   نط الاجللنط

جلمأأأ   ،سأأم لاض ل اجأأأج الأأيت سأأ قن  م  مثضأأ  جلوعأأأ   إق مأأط قضأأ ا وجلن ه أأ  شجلمأأ  قأأال  هأأذا اإل
الاجللنأط جلاأله نأط  ظنأل ل أ  أن قنأ خب قضأ ا وجلن قال  تمبل األ اار الاجللنط جلالوض    اللت بأط أث أ ا ااألجلم 

خ مثأ ن   "ي ط نن   مث "نمنر إلنه  م يف وب    الةب د جلالاجلاخب جلاإلسمقال  جلالو ع نط جلال  لنط ئ   إ ه   ش
سمقال  لال قط وع   االم جلخم  ش جلم وذي  م يف ك ل  اهط جلاان و جلاإل (3)الل ا إلنش ا قض ا وجلن ه   ش

 .(4)كإق مط احمل  ط اي   نط الاجللنط الاا  ط 1998ذا م   ق  ف ال م ذ س ط هلا  ن  جله
نمقأ خب  كأاجلافل الةأ مث جلاإل تمأ ثلحم  أط ذ  أمأ خبمثت أ م هل أط وجللنأط ت  أ  خ حم ئ مأه مب اط المنيف كإ نإ -2

 أأد مأأ  م ظأأل ك أأ   مل أحأأال رأنشأأهجلل أأ   أأط المن أأد كقضأأنط م ن أأط كأأذاهت ، قبنبأأ  حمل ئ هنأأ  مل ت شأأ ئ  
  (5).ايلا يف

فنأأه جلك لمأأ ن  قأأال  ذ أمأألام أألجللنمه الاجللنأأط  جلأحأأبار ،القأأ ن ن الأأاجلن أدأأخ صمأأ    أحأأبالوأألو  نإ -3
جل  أأا  ،ذغأأىن ع أأه  مبأأاأ أحأأب  ،جلاإلنبأأ  قضأأ ا وجلن ه أأ  ش تلاعأأ  فنأأه مبأأ وئ ال أأا   أمأأ خبن حم ئ مأأه فأأإ

   (6).ق ضنه ال بن ش أم خبزة كط تقاع المنيف 
 أنغأأ   ، قأأ خب ع أأ  م أأ    جلاضأأاط جلأحأأب الماأأا   األمأأيفل ظأأ خب الأأاجلن قأأا ت أأ مث خ وأأ  م ظ أأط ا نإ -4

جلمأ  مث ف أ  ا  اجملم أل الأاجلن  ،ال  سأبط الاجللنأط اآللنأ دت بن  ت س ال     م  ا    اهه عج ا ك بب غنأ م 
امث  هأأذا ا  أأ  ف أأ  جلل أأش   أأ  تأأا ،خ جلقأأر ااأألم جلال أأ يف ع أأ  ال أأ اا مثت أأ م هأألا يف وجللنأأطا ين مأأ    أأ

حيقأأ  ف أأل  ال االأأط كأأاذ مأأ  تأأل   جلهأأذا مأأ  ،اجملأألمدحم  أأط ه   نأأط وجللنأأط ختأأم  زا ئ أأط  إنشأأ اال اهأأب 
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 أناحملأ ئيف ال ط نأط الأيت   أ   إىلالوبأ  خ هأذض ايألا يف  أمألتأل   أجل ،كأال عقأ م اإلن  ننمن ئ د  ق ق ا
 .(1)ق سنط أ   خب إحاامثك خب لإلهت أجل ،هم  خب ك لمان ت  ن مة مثا ل  قا جلاإل

 نأث  ،مأ  ال ق كأط جلهأ  الألو  األهأيفقض ا وجلن ه   ش   ظل خ ايألا يف الاجللنأط حيقأ  اي نأب  إق مط نإ -5
ف   م د  لمه الق ن ن الأاجلن قأا  مثت  مع   إ قاامهإن ايل ط الاجللنط ع   ع يف م ب  ك  سن  ن ملت ب

    ش.القض ا الاجلن اي أم خبالة    إىل  منش كه 
 ،جله و مة  هذا القض ا   ن  من ط ت  نيف جملمش ااألم مأ  مثع  أ  وجل  خمم وأط حملأ ئ منيف أنئ   

 .(2)ف لاجللط غ لب  م  تىوو خ ت  نيف م اط نن   ب من  لق ض هتيف
ن جلهأأ و قضأأ ا وجلن ه أأ  ش  أألوي إىل ت  نأأا ت ل أأ  ايل أأط الاجللنأأط جلت  نأأا األ  أأ خب البأأ ومث  كشأأ هن  إ -6

جلمة  هذا الم  مثض قا    ن خ األ   خب اليت تبامث خ كالو خمم وط األمل الأذي  قأ   ،لم  مثض كن ن جل  ل ا
 أأ خب قضأأ  نط   أأ  جلأ     وجلن إ أأ و سأأ اك لأأاجلن اي أأ  ش جلحيأأا مأأ  ف ع نمأأه جلحيأأ أأ  ال وجلن ت أأ مث القضأأ ا ا

 .(3)الله   إلنن 
 

ضلجلمث  م اط ل  جم أل الأاجلن ااأا ث  م  ه    مض  ل   كب مث  ه نط أن القض ا الاجلن اي   ش ه 
م  أه  إق مط ال ا  جلاحمل فظط ع    ق ق اإلن  ن جل ل  ته األس سنط، ئ   أن القض ا الاجلن اي أ  ش  أب 
أن تم فل له س   د ع لنط تمخ   اااجلو ال ط نط، جل   ن ك سم  عمه ع   سبن  الة   إحاامث أجلامل ت قن  

 ط.      ت ث  ع   ال    د ال ط ن
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 تمهيـد: 

ملا استخدم فيها من  األوىلمن احلرب العاملية  اإلنسانيةضررا على  أكثر كانت احلرب العاملية الثانية
على اجملتمع الدويل الذي  إيالما أكثركانت و . باحلقوق واحلريات األساسية لإلنسان مست متطورة أسلحة

 أوشكت إنكان هدفها الرئيسي. وما   ثانية كماعاملية نشوب حرب لتكن رادعا  مل األممعصبة  أنرأى 
 قضاء دويل جنائي إىل إضافةحىت كان هناك تقدم يف مسألة القانون الدويل اجلنائي  أوزارها تضع أناحلرب 

، وذلك من خالل تطبيقات واقعية ألربع حماكم (1)احلربأثناء لغرض معاقبة مرتكيب اجلرائم اليت حصلت 
ية وقد زالت اثنتان أنشئتا بعد احلرب العاملية الثان ،الل القرن العشريندولية جنائية مؤقتة كلها حدثت يف خ

يوغسالفيا  انتهاء احلرب الباردة ومها حمكمة نورمبورغ وطوكيو، واثنتان أنشئتا بعد واليتهما ومها حمكمتا
 .(2)السابقة وحمكمة رواندا

، وأولل رجربة عملية إلقامة اجملتمع الدويلورمبورغ هي أول حماكمات شهدها وملا كانت حماكمات ن 
قضاء دويل جنائي، يسهر على محاية حقوق اإلنسان، فإننا سوف نتعرض لنظام هذه احملكمة، وكذلك 
حمكمة طوكيو يف مبحث أولل، رغم زوال والية هاتني احملكمتني، كما ذكرنا ألهنما متثالن األساس يف وضع 

 عند إقامة حمكمة يوغسالفيا السابقة وحمكمة رواندا نظام ألي حمكمة دولية جنائية، وكانت كذلك فعال
الطريق إىل األمام حنو وضع نظام حملكمة  مهدتخطوة أساسية  العتبارمهاواليت خصصنا هلما مبحثًا ثانيًا 

، وهو ما حدث فعال بعد إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب نظام روما األساسي دائمة جنائية دولية
لنهوض حبماية حقوق اإلنسان وحرياته ومنع كل عمل أو انتهاك صارخ ميكن أن ميس أحد واليت مهمتها ا

     (3)جوانبه.
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 مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.القضاء الدولي الجنائي في المبحث األول: 

لدولية والالئحة امللحقة مبحكمة نورمبورغ للنظر يف اجلرائم ا 08/08/1945ت اتفاقية لندن يف أنشئ
اليت ارتكبها كبار جمرمي احلرب األملان أثناء احلرب العاملية الثانية، وتنفيذا لتصريح بوتسدام أصدر القائد 

بشأن إنشاء حمكمة طوكيو حملاكمة كبار جمرمي  19/01/1946العام لقوات احللفاء يف اليابان إعالنا خاصا يف 
 ه يف ذلك التاريخ.تلك احلرب يف الشرق األقصى، والذي مت التصديق علي

 وسنتعرض يف املطلبني التاليني هلاتني احملكمتني: حمكمة نورمبورغ وحمكمة طوكيو.

 المطلب األول: المحكمة الدولية العسكرية بنورمبورغ.

وسنتناول يف هذا املطلب دراسة اخللفية التارخيية إلنشاء احملكمة الدولية العسكرية بنورمبورغ وأجهزة  
كيالهتا واختصاصاهتا مع دراسة التطبيق العملي هلذه احملكمة وما توصلت له من مبادئ هذه احملكمة وتش

 وذلك من خالل الفروع التالية: وأسس حلماية حقوق اإلنسان وحرياته

الفرع األول: الخلفية التاريخية إلنشاء المحكمة الدولية العسكرية بنورمبورغ وانتهاكات القادة 
 األلمان لحقوق اإلنسان.

للدول املشرتكة يف  املؤقتةاحلكومات  من أومشرتكة بني احللفاء  إعالناترت خالل احلرب صد
وقوانينها واملرتكبني للجرائم الدولية  ألعرافهامفادها ضرورة حماكمة املتسببني يف احلرب واملنتهكني  احلرب

اململكة املتحدة من جانب حكومة  12/01/1942 جيمس باالس( بتاريخسانت ) خالهلا. فقد صدر تصريح
 األملانمؤكدا على ضرورة حماكمة جمرمي احلرب من  ،مزقتها احلرب يف املنفى واليت املؤقتةوحكومات الدول 

. ولتفعيل هذا التصريح فقد (1)وجرائم ضد السالم اإلنسانيةحرب وجرائم ضد  عما اقرتفوه من جرائم
 دولة 17املذكور تشكيل جلنة مكونة من  الناإلعالربيطانية على الدول املوقعة على  اقرتحت احلكومة

والواليات املتحدة  مهمتها التحقق يف جرائم احلرب. وقد اشرتكت يف اللجنة املذكورة كل من بريطانيا
قرها مؤمتر لندن أيف جرائم احلرب (. و  املتحدة للتحقيق األممعلى اللجنة اسم ) جلنة  أطلقو  ،األمريكية

 (2).20/10/1943خ الدبلوماسي الذي عقد بتاري
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يف وقت واحد يف كل من  وأعلنمشرتك من قبل احللفاء  إعالن 1942 / 12/  17كما صدر بتاريخ 
 1943 / 10/  30الثالثة الكبار بتاريخ  باسمذلك صدر تصريح رمسي  إىل إضافةلندن وموسكو وواشنطن. 

يتهاون احللفاء   وأالدولية خاصة،  حماكم أمامجرائم حرب  عن ارتكاب املسؤولنيمعاقبة  إىلتضمن احلاجة 
 (1).األوىلالعاملية  كما هتاونوا يف احلرب

كل من تشرشل وروزفلت وستالني  أكد 1945/  02/  11-03( الذي عقد بتاريخ يف مؤمتر )يالطا
 اءـإنش أساسالذي كان  1945/ 04/  30فرانسيسكو  عزمهم على حماكمة جمرمي احلرب. ويف مؤمتر سان

حمكمة عسكرية  إنشاءمن املتحمسني لفكرة  األمريكيةاملتحدة  املتحدة كانت الواليات ماألم ةمنظم
 .(2)دولية

وفرنسا جاء دور  وانكلرتا األمريكيةواستالم السلطة فيها من قبل الواليات املتحدة  أملانياهزمية  بعد
ترومان  األمريكيعنين الرئيس فة. املهزوم مسألة حماكمة جمرمي احلرب من الدول تقتضيهالقانونيني للقيام مبا 

ليكون كبري مستشاريه يف القضايا القانونية املتعلقة  02/05/1945بتاريخ  (3)"جاكسون"روبرت القاضي 
حملاكمة املتهمني  أوربااملوظفني الرئيسيني يف  تتشكل من حمكمة إعدادله مهمة  أوكلتالنازية.  باجلرائم

 .بارتكاب جرائم احلرب

املبادرة  أين مت االتفاق علىوالفرنسيني والروس   مفاوضات مع الربيطانينيدخل جاكسون يف
رغ العسكرية الدولية. ورسم فيها اخلطوط العريضة و حملكمة نورمب األسسخالهلا  ُوضعتو . األطرافاملتعددة 

 :وهي هااليت مت إنشاؤ فئات من اجلرائم اليت يشملها اختصاص احملكمة  لثالث

 اجلرائم أبشعواعتربها من  ،احلرب العدوانية ) اجلرائم املرتكبة ضد السالم ( جرمية:األوىلالفئة 

 .الدولية

اجلرائم التقليدية  وهي من ،احلرب ( وأعرافالفئة الثانية: جرائم احلرب ) جرائم ضد قوانني 
ات الصراع أثناءاحلرب  وأسرى باعتبارها جرائم تضمنتها اتفاقيات الهاي وجنيف وموضوعها املدنيني

 .الدولية

                                                           
 .106لسابق، ص ؛ د.فتوح عبد اهلل الشاذيل، املرجع ا132/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص  1
 .194-193/ د. عمر عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 2
ن قد انتدبه الرئيس ترومان لتمثيل بالده أيضا يف املؤمتر / كان روبرت جاكسون أحد قضاة احملكمة العليا للواليات املتحدة األمريكية ومثل بالده يف حماكمات نورمبورغ باعتباره نائبا عاما، وكا3

 وفدا للدول املتحدة. 17والذي كان مكونا من  20/10/1943عقدته جلنة جرائم احلرب لألمم املتحدة يف الذي 
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عرقية وتندرج  أودينية  أوسياسية  ألسباب األفرادضد  ترتكبا اليت اإلنسانيةالفئة الثالثة: اجلرائم ضد 
 .(1)اجلماعية  اإلبادةضمنها جرمية 

 أن إال ،(2)" بعدمـا رفعه إليـهجاكسون"جاء يف تقرير القاضي  على ما األمريكيوافق الرئيس 
فريقني. فريق  إىل ا حول حماكمة الكبار من جمرمي احلرب وانقسموا يف ذلكمندويب الدول الثالث اختلفو 

فيما  ،أعماله     من املسؤولية عن  تعفيه الصفة الرمسية للمتهم ال أنيرى وجوب حماكمة هؤالء باعتبار 
كما حصل ،  (3)خارجون على القانون أهنمعلى  قرار مشرتك ينص بإصداررأى الفريق الثاين االكتفاء 

 (4).13/03/1815ابليون يف مؤمتر فينا يف لن

 نورمبورغحمكمة  إنشاء  االتفاق علىمتالتقارب يف وجهات النظر  إىل أدتبعد مناقشات طويلة 
 حمكمة عسكرية دولية إنشاءعلى  األوىلاملادة  وفعال نصت ،08/08/1945وعقدت اتفاقية لندن بتاريخ 
للمحكمة اعتربت  األساسيالنظام  عاهدة الئحة تتضمنبامل وأحلقت. (5)وذلك ملا تتصف به من فوائد

  ة.جزءا من املعاهد

                                                           
 . 5/ د.حسن احللو، املرجع السابق، ص 1
 ن تكون عليه احملاكمة:، حدد من خالله منوذجا ملا ينبغي أ06/06/1945وضع القاضي "روبرت جاكسون" تقريرا عد خطريا، رفعه إىل الرئيس األمريكي "ترومان" يف  /2

 طريق دوهلم. حيث قام ببيان اختصاص احملكمة واألشخاص الذين ال ختتص مبحاكمتهم، وذلك لعدم اختصاصها مبحاكمة اخلونة الذين جيب أن تتم حماكمتهم عن -
عة النطاق عن طريق رؤسائهم، كذلك األملان املدنيني الذين قتلوا كذلك بني عدم اختصاص احملكمة مبحاكمة األشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب كمنفذين صغار يف إطار خطة واس -

 الطيارين األمريكيني الذين هبطوا باملظالت، وكذا حراس معسكرات االعتقال، إذ ترك حماكمة كل هؤالء للمحاكم العسكرية.
 ليس جلرائمهم إقليم جغرايف حمدد.مبعىن أن تقريره حدد للمحكمة املنشأة اختصاصا واحدا وهو حماكمة كبار جمرمي احلرب الذين  -
 خلق التقرير أيضا صفة إجرامية لعدد من املنظمات اليت أنذنللت وامتهنت الشعب األملاين وغريه من الشعوب. -
 سالم.كما أشار التقرير إىل اجلرائم اليت ختتص هبا احملكمة وحددها يف ثالث فئات تشمل جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم ضد ال -

 (.195 -194، ص السابق؛ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع 54)أنظر: لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص 
 .57/ د. عبد اهلل سليمان سليمان، املرجع السابق، ص 3
ية واإلجتماعية وأنه عدو للعامل ومعكر لسالمه. )أنظر: د.علي عبد القادر قرارا باعتبار نابليون خارجا عن محاية القانون وعن العالقات املدن 13/03/1815/ حيث أصدر مؤمتر فيينا يف 4

 (. 196القهوجي، املرجع نفسه، ص 
    سواء أكانوا  ( على: "أن تنشأ حمكمة عسكرية بعد التشاور مع جملس الرقابة يف أملانيا، حملاكمة جمرمي احلرب الذين ليس جلرائمهم حمل جغرايف معني،01/ حيث نصت الالئحة يف )املادة 5
 بصفتهم أعضاء يف منظمات أو مجاعات أو هباتني الصفتني". متهمني فرادى، أم 

الفصل يف القضايا، هذا باإلضافة إىل أن وقد كانت الصفة العسكرية مثارا للجدل بالنسبة لطبيعة هذه احملكمة، وانتهى األمر إىل إسباغ الصفة العسكرية عليها وذلك ضمانا لسرعة  -
 اكم العسكرية يقوم اختصاصها على أساس النظام الذي يوضع هلا، وهو نظام يتسع عادة ملا ال يتسع له النظام القضائي البحت.احمل

ار مشرعيها بقوله: "أن من بريطانيا ومن كب كما أن اختصاص احملكمة العسكرية ال يتقيد باإلقليم الذي وقعت فيه اجلرمية، وقد أشار لذلك "اللورد سيمون"، الذي كان وزيرا للعدل يف
كل من يثبت إرتكابه لعمل عدائي خمالف لقوانني احلرب وعاداهتا، وأين ما كان مكان   -بواسطة حمكمة عسكرية-املسلم به يف القانون الدويل أن قوانني احلرب تسمح للقائد احملارب أن يعاقب 

 ارتكاب هذا العمل.
ية ى اجلمع بني احملاكمة العادلة اليت يستطيع فيها املتهم أن يدافع عن نفسه وسرعة اإلجراءات اليت ميكن اختاذها دون التعثر بعقبات فقهكما أن اإللتجاء حملكمة عسكرية ما يساعد عل

 أو جدلية تكتنف عادة الطريق القضائي العادي يف احملاكمات اجلنائية.
 1946أوت  31وانتهت من نظر القضايا املعروضة عليها يف  1945نوفمرب  20كمة متارس إختصاصاهتا يف وال شك أن هذا التربير قد حتقق من الناحية الواقعية حيث بدأت احمل

 ، وهذا يعين أن احملاكمة متت بشكل سريع وحاسم دون بطء يف اإلجراءات أو تسويف ال مربر له.1946وأصدرت حكمها يف أول أكتوبر 
 (.33-32)أنظر: د. عصام عبد الفتاح مطر، املرجع السابق، ص 
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حمكمة  أول إلنشاء األخريةيها احملطة لكما يطلق ع  "رغو اتفاقية نورمب" أو وبذلك كانت اتفاقية لندن
 مرتكيب اجلرائم الدولية بغض النظر عن صفتهم الرمسية.  دولية ملعاقبة

وقد تضمنت االتفاقية  ،1945 من معاهدة لندن عام األوىلملادة رغ مبوجب او حمكمة نورمب تتوقد أ
 .من االتفاقية يتجزأجزء ال  (1)الثانية رغ واعتربهتا املادةو نظام حمكمة نورمب أورغ و الئحة نورمب

سبعة فصول.  إىلمن ثالثني مادة مقسمة  1945لندن لعام  يتكون نظام احملكمة املرفق يف اتفاقية
  :وهذا ما سنتعرض لهاحملكمة فيما يتناول الفصل الثاين اختصاصها  تشكيل لاألو يتناول الفصل 

 : أجهزة المحكمة وتشكيالتها.الثانيالفرع 

 إىل األوىلاملادة  أشارت ،( 5 – 1 تشكيل احملكمة ويشتمل على املواد ) األول يتضمن الفصل
املتحدة  وهي الواليات األربعةالدول احملكمة وهو االتفاق املوقع بني حكومات  إلنشاءالقانوين  األساس

 أساسهايؤخذ على احملكمة هو  . وما(2)املؤقتةبريطانيا العظمى وحكومة فرنسا و  السوفييتاالحتاد و  األمريكية
هذا االتفاق شأنه كباقي  أن إال 1945 استندت يف تأسيسها على اتفاق لندن أهناالقانوين، صحيح 

من حيث تنفيذ  أو. سواء من حيث ارتباطها به (3)عنها رغما األخرىغري ملزم للدول  األخرىاالتفاقات 
 .1986 -1969ينا لقانون املعاهدات الدولية لعامي ياتفاقية ف بعد ذلك إليه أشارتبنوده وهذا ما 

 .أوال: هيئة المحكمة

ل لك أصلينيقضاة  أربعة من، هلا األساسياملادة الثانية من النظام  أشارتتتكون احملكمة كما 
املوقعة على  األربعةدولة من الدول  واحد منهم عضو مناوب. يتم اختيار قاضي واحد ونائبه من قبل كل

سكتت عن  وإمنامناوبيهم من رعايا تلك الدول  أويكون القضاة  أن اتفاقية لندن. ومل تشرتط املادة الثانية
ن أب يعزز القول ا من مواطنيها وهذا ماارت مرشحيهكل دولة اخت  أنالتطبيق العملي هلا هو  أن إالاملسألة. 

املرة مت حتقيقها  ولكنها هذه .احملكمة جاءت استكماال لالنتصارات العسكرية اليت حققتها دول التحالف
ليست طرفا  أخرىالقضاة من دول  عدال لتم اختيار أكثرتكون  أنللمحكمة  أريدبالطرق القانونية. ولو 

                                                           
 مال له".( على: "تكوين احملكمة العسكرية الدولية وواليتها ووظائفها منصوص عليها يف الالئحة امللحقة هبذا االتفاق وتعد هذه الالئحة جزءا مك02/ نصت الئحة نورمبورغ يف )املادة 1
 . 137/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 2
 .6بق، ص / د.حسن احللو، املرجع السا3



 

74 

نهم من قبل دول يالقضاة الذين يتم تعي جانب إىلاة حمايدين قض إشراك األقلعلى  أويف احلرب، 
 (1).التحالف

القضاة مجيع جلسات احملاكمة واالطالع على ما يدور فيها حبيث ال  حيضر نواب أناملادة  أوجبت
 تستمر وإمناالوفاة يف تأخري الدعوى  أواملرض  أولسبب ما كالعجز  يلاألصالقاضي  يتسبب عدم حضور

وخيتار أعضاء احملكمة من بينهم رئيس احملكمة باالنتخاب، وتصدر قرارات احملكمة بأغلبية  .هضور نائبحب
 (2)األصوات، ويف حالة التعادل ترجح اجلهة اليت معها الرئيس.

والسبب  .حماميهم من رد احملكمة أو املتهمني أواملادة الثالثة فقد منعت كل من النيابة العامة  أما
حقا من حقوق  أسقطت. وبذلك تكون هذه املادة قد اإلجراءات يف اإلسراعبغية  وه ءاإلجراالظاهر هلذا 

 أنوجيهة  وألسبابكان هدفها متثيل اجملتمع الدويل حقا. ولكل دولة موقعة   إذاالعامة  من النيابة أواملتهم 

 لل ح إذا إال سري الدعوى أثناءال يكون االستبدال  أننائبه غريمها، على  أو يلاألصتستبدل بالقاضي 
 (3).وحتاشيا لتأخري السري يف الدعوى للنقص إكماالفيحق هلا يف هذه احلالة االستبدال  األصيلالنائب حمل 

 إىل أشارتالنواب كما  أوصل من القضاة األ أكانواسواء  قضاة أربعةحبضور  إالال تنعقد احملكمة 
 أرادت إذادولة تكون قادرة على تعطيل احملاكمة  كل  أنالرابعة. ومن هنا يتبني  من املادة )أ( ذلك الفقرة

 .(4) مرشحيها من احملكمة سحب

تبدأ احملاكمة ويتوىل املهمة  أنليكون رئيسا قبل  حدهمأاحملكمة فيما بينهم على اختيار  يتفق قضاة
من ذلك وهو املادة الرابعة استثناء  أوردت. وقد (5) غري ذلك أعضاءثالثة  ارتأى إذا إالطيلة فرتة الدعوى 

 ن مرشح تلك الدولة هو الذي يتوىلإالدول املوقعة ف إحدىعقدت احملكمة جلساهتا يف  إذايف حالة ما 

 .رئاسة احملكمة

                                                           
 .230/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص  1
 .61/ د.عبد اهلل سليمان سليمان، املرجع السابق،  2
 . 139/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 3
تأثرت  ون انعقادها صحيحا بالقضاة األربعة. وهو ما يعين أن الئحة حمكمة نورمبـورغ/ ويالحظ على التشكيل املبني يف املنت للمحكمة أن النيابة العامة ال تعترب جزءا متمما للمحكمة إذ يك 4

متمما للمحكمة  الالتيين الذي جيعل من النيابة جزءا بالنظام األجنلوسكسوين الذي يعترب النيابة العامة طرف مستقل يف مواجهة املتهمني ويف نفس املستوى من احلقوق والواجبات. بعكس النظام
 (.232ص  ث ال يكون انعقادها صحيحا إال حبضورها ورجلس على القوس جبوار أعضاء هيئة احملكمة. ) أنظر: د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع نفسه،حبي
 مبوقف بريطانيا احلاسم ضد املعتدي خالل  " ليكون رئيسا للمحكمة تكرميا للقضاء الربيطاين، ولإلشادةLord G. Lawrence/ وقد مت انتخاب القاضي الربيطاين "اللورد لورانس   5

 (.139احلرب العاملية الثانية. أنظر: د.عمر حممود املخزومي، املرجع نفسه، ص 
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وع البحث ـة موضـمنها احملكم بأيمألوفة للقضاء ومل تنفرد  أما عن سلطات احملكمة وواجباهتا فهي
17املادة  أشارتفقد من الالئحة.  18و17املادتني  إليهما أشارتوقد 

إىل وجوب كون احملاكمة عادلة  (1)
وعاجلة، مما يعين بأهنا لن تستلزم بالشكليات البحتة للمحاكمات العادية. وبالتايل كان للمحكمة سلطة 
استجواب املتهمني أو الشهود بعد حتليفهم اليمني، واختاذ كل مايلزم من إجراءات من أجل إزالة أي 

 أو تؤخرها. عقبات تعوق سري احملكمة 

اختاذ التدابري الالزمة و  وما بعدها فبينت واجبات احملكمة ومنها، حصر الدعوى،( 18)املادة  أما
والتصرحيات اليت  اإلعالناتعملها، االبتعاد عن  تأخرياليت تتسبب يف  األعمالاحملكمة ورجنب  أداءلسرعة 

سة وفرض العقوبات على مثريي الشغب رئيس احملكمة ضبط اجلل موضوع الدعوى بصلة، وعلى إىلال متت 
يؤثر ذلك  أناملتهمني وحماميهم عن اجللسة دون  إبعادحد  إىلعقوبات تصل  وفرض ،هاأثناءوالضوضاء 

 وال يتطلب احلال( 19كما جاء يف املادة) (2)اإلثباتوسيلة هلا قيمة يف  أيةحتديد التهم، وعليها قبول  على

تعترب  و علما هبا،  اإلحاطة من غري دليل ويكفي ثابتةتعترب  وإمناة للكافة الدليل على القضايا املعلوم إقامة
املشكلة من قبلها للتحري والتحقيق عن  املتحدة ومن اللجان األممكل الوثائق الصادرة من حكومات 

وكذلك حماضر جلسات وأحكام احملاكم العسكرية واحملاكم األخرى التابعة إلحدى دول األمم  رائماجل
21ادة امل ، مثلما جاء نصصحيحة أدلة ةاملتحد

 (3). 

(، وميثل 22ومقر احملكمة هو مدينة برلني، على أن تعقد جلستها األوىل يف مدينة نورمبورغ )املادة 
إجراءات  24(، وقد بينت املادة 23اإلدعاء العام واحد أو أكثر من املدعني العامني أمام احملكمة )املادة 

حنو حمدد، إذ تبدأ احملاكمة بتالوة وثيقة االهتام مث يليه توجيه السؤال من احملكمة احملاكمة بالتفصيل وعلى 
إىل املتهم حول ما إذا كان مذنبا أم غري مذنب. ويعقب ذلك عرض حتليلي لالهتام من قبل اإلدعاء، ليتم 

 بعدها مساع وجهة نظر الدفاع وأقوال شهود النفي واإلثبات.

 

                                                           
 مبا يلي: -من الالئحة  17طبقا للمادة  -/ تكون احملكمة خمتصة 1

 لشهادة، وتوجيه األسئلة إليهم.دعوة الشهود أو استدعائهم للمثول أمام احملكمة لإلدالء بشهادهتم ومساع هذه ا  -أ     
 حتليف الشهود اليمني قبل مساع شهادهتم. -ب   
 استجواب املتهمني. -ج    

 طلب عرض الوثائق واملستندات وغريها من وسائل اإلثبات. -د     
 تعيني املندوبني الرمسيني للقيام بكل مهمة حتددها احملكمة وخباصة مجع األدلة بطريق اإلنابة. -ه     
 .64/ د.عبد اهلل سليمان سليمان، املرجع السابق، ص2
 .244؛ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 64/  د.عبد اهلل سليمان سليمان، املرجع نفسه، ص3
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 والتحقيق. ثانيا: هيئة اإلدعاء العام

 أنع ـمن رعاياها م األخرى أجهزهتا احملكمة وموظفي أعضاءيكون  أنالدول الكربى  أرادت
تعني  أناملوقعة  األربعةعلى كل دولة من الدول  14ذلك فقد نصت املادة  إىلنصوص الالئحة ال تشري 

طة عمل هلم توزع مبوجبها . يتفقون على خاألدلةووفد يساعده على مجع  ممثال للنيابة العامة مع نائب له
 .النيابة وموظفي الوفود العاملني معهم أعضاءوباقي  على رئيس األعمال

احملكمة العسكرية،  إىل إلحالتهممهمة تعيني كبار جمرمي احلرب متهيدا  هيئة االدعاء إىلتوكل كما 
احملكمة اختاذ  مع الطلب مناحملكمة  إىللوائح االهتام والتصديق عليها حتيلها مع كل مرفقاهتا  إعدادوبعد 

 .(1) ااحملاكمة بشأن ما ورد فيه إجراءات

، األدلة هلذه اهليئة منها، البحث والتحري عن أخرىاختصاصات  إىل 15املادة  أشارتكما 
 ويتوىل. الدعوى وإعداداليت تعترب ضرورية لتهيئة  األعمالغريها من و استجوابا متهيديا  استجواب املتهمني

 (2) .أكثر أوحد ممثلي النيابة العامة أم مهمة االهتا

 بل هاءأثنااليت تكون  أواليت تسبق الدعوى  األعمالاختصاص هيئة االدعاء العام على  وال يقتصر
من  أملانياالرقابة على  قدم جملس إذا( على حالتني منها، 29ما بعد الدعوى. فقد نصت املادة ) إىلميتد 
يشمل ذلك تشديد العقوبة. واحلالة الثانية  فيأيت دور االدعاء العام، واليكفي لتخفيض العقوبة  ما األدلة

 ةاجلديد واألدلةمن قبل احملكمة  أدينجديدة تدين متهما  أدلة على أملانياحصل جملس الرقابة على  إذا
 .(3) الالزمة بشأهنا اإلجراءاتدور االدعاء العام لكي يتخذ  يأيت أيضا وهنا أخرىتشكل هتمة 

 : الهيئة اإلدارية.ثالثا

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

هبا، ويعاونه  ن احملكمة أي على اجلهاز اإلدارياالسكرتري العام للمحكمة تعينه احملكمة ويشرف على ديو  -أ
كتاب   -مراقب عام احملكمة، د -أمناء سر القضاة، جـ -أربعة من السكرتري، ولكل منهم مساعدون، ب

                                                           
 .234؛ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 07/ د.حسن احللو، املرجع السابق، ص 1
 .313ع السابق، ص / حممد الصاحل روان، املرج2
رى أن من شأهنا أن تشكل من الالئحة على أنه: "يف حالة اإلدانة ... إذا اكتشف جملس الرقابة على أملانيا، بعد إدانة أحد املتهمني واحلكم عليه، أدلة جديدة ي 29/ فقد جاء يف نص املادة 3

 )أي جلنة اإلدعاء والتحقيق( لكي تتخذ اإلجراءات اليت يراها الزمة يف مصلحة العدالة". 14 املادة هتمة جديدة ضد هذا املتهم، فإنه يرسلها إىل اللجنة املنصوص عليها يف
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املوظفون املكلفون  -املوظفون املكلفون بالرتمجة الفورية،   ز -حجاب احملكمة، و -حماضر احملكمة، هـ
كما مت تعيني مكتب لإلعالم والصحافة وآخر   -نات ومسجالت وأفالم، حـبتسجيل املرافعات على أسطوا

 (1)للزيارات.

 : اختصاصات محكمة نورمبورغ.الثالثالفرع 

السلطة اليت مينحها القانون للمحكمة حىت تستطيع النظر  أوالوالية  بأنه يعرف االختصاص القضائي
سلطتها  أوا اختصاص مكاين وهو واليتها من اختصاص فله أكثرقضايا معينة. وللمحكمة  والفصل يف

 األفعالوهي  معينة مبوجب قواعد قانونية. واختصاص زماين أقاليم أو إقليماليت تقع يف  األفعال على
. وهبذا يكون (2)للمحكمة والية عليها املخالفة للقوانني اليت تقع يف فرتة زمنية معينة حيددها القانون وتكون

املرتكبة  فاألفعالومن حيث الزمان  ،معني بإقليماحملددة  غري األفعال ملكاين هورغ او اختصاص حمكمة نورمب
  :الثانية. وسنفصل القول يف االختصاصني النوعي والشخصي ونتناوهلما يف بندين احلرب العاملية أثناء

 .االختصاص النوعي أوال:

بالنسبة  أما. (3)فاتجنايات وجنح وخمال إىلاجلرائم  ومعياره يف القضاء الوطين هو تقسيم
                           ولية الداخلةالقانونية اليت حتدد اجلرائم الد للمحكمة مدار البحث فهو القواعد

اليت وردت على سبيل  وإمناالقضائية للمحكمة كل اجلرائم  وبذلك ال تدخل يف الوالية ،(4)يف اختصاصها
وهي نفس اجلرائم اليت ذكرها القاضي جاكسون يف  - رغو ميثاق نورمب احلصر يف املادة السادسة من

 :وهي -مشروعه

 CRIMES AGAINST PEACE : اجلرائم ضد السالم/  1

 ام ــــــــة ألحكـــــالفــــب باملخــــرب تُرتكــــــحل أوة ــــرب عدوانيـــرة حلـــــمباش أوري ـــــحتض أوري ـــــل تدبـــــي كــــــــوه

                                                           
 .238/ د.عمر عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص  1
 .07/ د.حسن احللو، املرجع السابق، ص  2
 .04، ص 2006/ د.مولود ديدان، قانون العقوبات اجلزائري، دار بلقيس، اجلزائر،  3
 . 35-34/  د.حممد عبد املنعم عبد الغين، املرجع السابق،ص 4

من امليثاق حملاكمة ومعاقبة جمرمي احلرب الرئيسيني لبلدان احملور  01من ميثاق نورمبورغ على مايلي: )تكون للمحكمة املنشأة مبوجب االتفاق املشار إليه يف املادة  06كما تنص املادة  -
منها جرائم تقع ضمن  اقبة األشخاص الذين ارتكبوا أثناء عملهم من أجل مصاحل بلدان احملور األورويب أيا من اجلرائم التالية: "متثل األعمال التالية أو أياألورويب سلطة حماكمة ومع

داد هلا أو الشروع فيها أو شنها أو شن حرب انتهاكا اجلرائم املخلة بالسلم، وهي التخطيط حلرب عدوانية أو اإلع -اختصاص احملكمة وتكون املسؤولية بشأهنا مسؤولية فردية: أ
 للمعاهدات واالتفاقيات أو الضمانات الدولية أو االشرتاك يف خطة أو مؤامرة مشرتكة لتحقيق أي من األعمال املذكورة أعاله...".
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 األفعالحد أمؤامرة الرتكاب  أوواالتفاقات الدولية. وكذلك كل مسامهة يف خطة عامة  املواثيقاملعاهدات و 

 (1).السابقة

من أو اجلرائم ضد سالم  تبنت مشروع تقنني 1945جويلية  28جلنة القانون الدويل يف  أنعلى 
على  لإلغارةمسلحة  تنظيم الدولة عصابات: منها أخرىالطوائف السابقة جرائم  إىلفيه  أضافتالبشرية 

منظمة يف دولة  إرهابية أعماالتشجيعه، ومباشرة الدولة  أوالسماح بذلك التنظيم  أو أخرىدولة  إقليم
ضمان  إىلوخمالفة الدولة لتعهداهتا اليت ترتبت عليها مبوجب معاهدة هتدف  التشجيع عليها أو أخرى

 .(2)الدوليني واألمن السالم

السالم ولتحديد اجلرمية البد من  اجلرائم ضد أهم من العدوان أو تعترب جرمية حرب االعتداءو 
حيث صدر قرار اجلمعية  1974امتدت حىت عام  تعريفها. فقد بذلت حماوالت كثرية لتعريف العدوان

"استعمال القوة املسلحة من قبل دولة ضد سيادة  :للعدوان وهو متضمنا تعريفا (3)املتحدة لألممالعامة 
سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأية صورة أخرى، تتناىف مع ميثاق األمم دولة أخرى أو 

 (4).املتحدة"

القوات املسلحة من جانب  عناصر جرمية العدوان باستخدامل هو حصرهما يؤخذ على هذا التعريف 
االجتماعية اليت  أوالسياسية  أواالقتصادية  كالضغوط  األخرىجوانب القوة  وإمهاله. أخرىدولة ضد دولة 

كما استخدم   (5)،لشعوب من استخدام القوة العسكريةعلى ا قسوة أكثرقد تتسبب يف نتائج سلبية تكون 
 (6).من الضحايا اآلالفوالذي خلنف عشرات  احلصار على الشعب العراقي

مرتكب  القصد اجلنائي لدىالنية و  القصدية اليت ينبغي توافر جرمية حرب االعتداء من اجلرائم إن
يكون خاصا.  أنيكون عاما وال يشرتط فيه  أنعليها. ويكفي هلذا القصد  الفعل حىت تكون جرمية معاقب

مع  لسلوك معني إرادتهالفاعل يوجه  أن، مبعىن واإلرادةالقصد العام توافر عنصري العلم  ويكفي لتحقق
 (7).نه يرتكب فعال حمظورا قانوناأعلمه 

                                                           
 .08؛  د.حسن احللو، املرجع السابق، ص 239/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 1
 .694د.حممد عبد املنعم عبد الغين، املرجع السابق، ص  /2
 ؛ د.عبد العزيز العشاوي، أحباث يف القانون الدويل اجلنائي، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر،1974ديسمرب  14(، الصادر بتاريخ A/3314/ قرار اجلمعية العامة رقم )3

 .98، ص 2006    
 . 46، ص 2007دوان يف ظل نظام احملكمة اجلنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، / د.نايف حامد العليمات، جرمية الع4
 .47/ د.نايف حامد العليمات، املرجع نفسه، ص  5
 .08/ د.حسن احللو، املرجع نفسه، ص  6
 .137-135؛ د.عبد اهلل سليمان سليمان، املرجع السابق، ص48لعليمات، املرجع نفسه، ص ؛ د.نايف حامد ا720، 719/ د.حممد عبد املنعم عبد الغين، املرجع نفسه، ص  7
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لبواعث على ارتكاب اجلرمية، فال القصد العام بغض النظر عن ا توفر ويكفي لتحقق جرمية العدوان
 يكون جملرد االنتقام. وعلى هذا تعترب أواجلرمية سواء تعلقت به مصلحة املعتدي  ثر للباعث على حتققأ

بدعوى ختليصها من حكم املماليك، والتدخل األورويب يف الصني  1798احلملة الفرنسية على مصر سنة 
" من قبيل احلرب العدوانية، وكذلك ضرب املدن بالقنابل الذي BOXERSلقمع ثورة البوكسرز " 1900سنة 

، وضرب إيطاليا جزيرة 1914قامت به الواليات املتحدة ضد جزيرة "فرياكروز" )املكسيك( واحتالهلا سنة 
على  األمريكية احلرب تعتربفضا للنزاع بينها وبني اليونان، كما  1923"كورفو" اليونانية واحتالهلا إياها سنة 

الوقائع زيف كل  أثبتت أنبعد  األمريكية اإلدارةالعراق حربا عدوانية مهما كانت الذرائع اليت توسلت هبا 
 (1).االدعاءات

 : WAR CRIMES جرائم احلرب/ 2

الفقرة )ب( من  وأوردت ،(2)املخالفة للمواثيق والعهود الدولية مثل اتفاقيات جنيف األفعالوهي 
الئحة حمكمة نورمبورغ على أن جرائم احلرب هي: "األعمال اليت تشكل انتهاكا لقوانني  املادة السادسة من

وأعراف احلرب". ويالحظ أن ممثلي االهتام أثناء حماكمات نورمبورغ قد اتفقت تعريفاهتم جلرائم احلرب على 
حلرب، واالتفاقيات الدوليـة والقوانني اجلنائية أهنا األفعال اليت ارتكبها املتهمون باملخالفة لقوانني وأعراف ا

  (3)الداخلية واملبادئ العامة للقانون اجلنائي املعرتف هبا يف كل الدول املتمدينة.

على أن  1945كما نصت نفس املادة من الئحة نورمبورغ واملبدأ السادس من مبادئ نورمبورغ لعام 
ل فة لقوانني احلرب وعاداهتا، وتشمل على سبيل املثال، أعماجرائم احلرب هي: "اجلرائم اليت ترتكب باملخال

إلكراه على العمل، أو ألي غرض آخر الواقعة على الشعوب املدنية يف القتل وسوء املعاملة واإلبعاد وا
األقاليم احملتلة، وتشمل أيضا أعمال القتل وسوء املعاملة الواقعة على أسرى احلرب أو على األشخاص يف 

لك قتل الرهائن وهنب األموال العامة أو اخلاصة، والتخريب التعسفي للمدن أو القرى والتدمري البحر، وكذ
 ( 4)الذي ال تربره املقتضيات العسكرية.

                                                           
 ؛60-59/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص  1

يصلح تربيرا للعدوان أي اعتبار مهما كان  اليت نصت على أنه: " ال 1974لسنة  1/3314كما أكد هذا املعىن املادة اخلامسة من تعريف األمم املتحدة للعدوان الصادر بالقرار رقم  -
 باعثه سياسيا أ اقتصاديا أو عسكريا أو غري ذلك ... وال يرتتب عليه االعرتاف بأية مكاسب إقليمية أو أية مزايا من نوع آخر".

مية العسكرية، ومحايتها واحرتامها، ورجال الدين، وعلى وجوب مجع / فقد تضمنت هذه اإلتفاقية نصوصا أكدت بصفة خاصة على االعرتاف حبياد عربات اإلسعاف واملستشفيات احلكو 2
إليه إذا كانت حالتهم ال تسمح هلم حبمل السالح  املرضى واجلرحى من العسكريني والعناية هبم بصرف النظر عن الدولة اليت يتبعوهنا ووجوب تسليم األسرى واجلرحى إىل اجلانب الذي ينتمون

 ثانية.  
 .265؛ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 657ملنعم عبد الغين، املرجع السابق، ص / د.حممد عبد ا3
 .312؛ حممد الصاحل روان، املرجع السابق، ص 658 -657؛ د.حممد عبد املنعم عبد الغين، املرجع نفسه، ص 239/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع نفسه، ص 4
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يف حالة نشوب  إالال ميكن تصور وقوعها  إذجرائم احلرب ختتلف عن اجلرائم ضد السالم  إن
هتذيبها يف  أومضنية يف سبيل تفادي احلرب جهود  خالهلا. وبذلت إنسانيةغري  أفعالحرب وارتكاب 

. وتوالت اجلهود الرمسية والفقهية يف هذا اإلنسانانتهاكات حقوق  حالة تعذر منع وقوعها حبيث تقل فيها
من  كل هذه اجلهود مل متنع الدول  أنعلى  ،السبيل رغم االتفاقات اليت وقعت تفلح يف هذا اجملال لكنها مل

 (1).استخدام القوة للدفاع عن نفسها ممارسة حقها الطبيعي يف

 : CRIMES AGAINST HUMANITYاإلنسانية  اجلرائم ضد/ 3

، واليت إلنسانيته اإلنسانتستهدف  ألهناالدولية  خطر اجلرائمأمن  اإلنسانيةتعترب اجلرائم ضد 
 أية معاهدة شكلت صعوبة قانونية بالنسبة لواضعي نظام نورمبورغ، ذلك أن هذه اجلرائم مل ينص عليها يف

 (2)من قبل.

وهو ما مت ( 3)إال أن الفظائع اليت وقعت خالل هذه احلرب جعلت فكرة معاقبة مرتكبيها تطرح بقوة 
سواء وقع بسلوك  :القتل العمد تمشليف املادة السادسة فقرة )ج( من النظام، حيث  -فعالً -النص عليه 

 .ت املرتتبة على حق امللكية على شخص معنيكأن متارس السلطا  :االسرتقاقبسلوك سليب.  أو جيايبإ
وهو  :التعذيبو. من املنطقة اليت يقيمون فيها بصفة مشروعة دون مربرالنقل القسري للسكان  أو اإلبعاد
وغريها االستعباد اجلنسي  أواالغتصاب شخص.  إشرافبعقل شخص موجود حتت  أوببدن  األذى إحلاق

خالهلا،  أوقبل احلرب  األفعالهذه  دنيني. سواء ارتكبتمن اجلرائم اليت ترتكب ضد السكان امل
سواء شكلت  اإلنسانيةاملذكورة جرائم ضد  األفعالوتعترب  دينية، أوعرقية  أوألسباب سياسية  االضطهادو

 (4).ال أمللبلد الذي وقعت فيه  انتهاكا للقانون الداخلي

 .االختصاص الشخصي ثانيا:

  ادةــط كالقـالطبيعيني فق األشخاصرت ــــــــفذك (5)يـــــــــة االختصاص الشخصــــــاملادة السادس تـــــــــتناول

                                                           
 .08ص  / د.حسن احللو، املرجع السابق،1
ي، القانون الدويل اجلنائي، دار النهضة العربية، / لكن الفقيه "دي فابر" اعترب إعالن "سانت جيمس"  مبثابة النشأة لفكرة العقوبة على اجلرائم ضد اإلنسانية. )أنظر: د.عبد الرحيم صدق2

 (.25، ص 1986القاهرة، 
مما سهل وضع املادة  1945من أن اجلرائم ضد اإلنسانية غري موجودة يف القانون الدويل، ووافقت عليها عام  1919ختذته عام / إذ أن الواليات املتحدة قد غريت موقفًا هلا كانت قد ا3
 (.57( من نظام نورمبورغ، وفسر ذلك بسبب فظاعة اجلرائم النازية املرتكبة. ) أنظر: لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص 06)
 .57؛ لندة معمر يشوي، املرجع نفسه، ص 239، املرجع السابق، ص / د.علي عبد القادر القهوجي 4
ويب، ختتص مبحاكمة وعقاب كل ( من ميثاق نورمبورغ أن: "احملكمة املقامة بناء على املادة األوىل من االتفاق حملاكمة وعقاب جمرمي احلرب الكبار لدول احملور األور 06/حيث جاء يف املادة ) 5

 اجلرائم ضد اإلنسانية".شخصيا أو بصفتهم أعضاء يف منظمات، األعمال املسندة إليهم حلساب دول احملور، إحدى اجلرائم اآلتية: اجلرائم ضد السلم وجرائم احلرب و  األشخاص الذين ارتكبوا
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على  يف الئحة نورمبورغالرتكاب اجلرائم الوارد ذكرها ، (1)مؤامرة أواحملرضني واملشرتكني يف خطة  واملنظمني
هؤالء فينقسمون  غري أما. ةاألوربين يكونوا من دول احملور أمعني، و  بإقليمجرائمهم غري حمددة  أن أساس

 أمام أوحماكم االحتالل  أمام أوفيها  حماكم الدول اليت وقعت اجلرائم أمام إماحياكم  األولقسمني،  إىل
من االختصاص الشخصي للمحكمة هم جمرمو احلرب اليابانيون  . والقسم الثاين الذي خيرجاألملانيةاحملاكم 

 (2).حمكمة طوكيو أماماكمتهم فهؤالء تتم حم األقصىمن دول الشرق  أو

الصفة الرمسية للمتهمني ال تعفيهم من  أنوهو  األمهيةغاية يف  نصت املادة السابعة على مبدأ يعترب
 املذكورة سواء كانوا رؤساء دول األفعالوبذلك يتحمل املسؤولية مرتكيب  ،العقوبة عنهم املسؤولية وال ختفف

الدولة حصنا يلوذ  يتخذ من أننيني، وبذلك ال يستطيع املسؤول املد أومن كبار القادة العسكريني  أو
ن إملطلب و فنعم ا أصابن إسياساهتا ف نه نفذأنه موظف يف الدولة و أخلفه ويعفيه عن املسؤولية حبجة 

نه ميكن أ إاللرؤسائه لدرء املسؤولية عنه،  األوامر . وليس للمتهم التمسك بتنفيذ(3)خطأ فال عدوان عليهأ
 .(4)(08املادة رأت احملكمة يف ذلك حتقيقا للعدالة ) إذاسببا لتخفيف العقوبة  يكون أن

 إفالتن ذلك ال يعين إف نيالطبيعي األشخاص إال كان االختصاص الشخصي ال يشمل  وإذا
حملكمة وهي الئحة ا أجازتاملتهمون من كل التبعات القانونية، فقد  إليهااهليئات اليت ينتمي  أواملنظمات 

 .(5)إجرامية تقرر اعتبار املنظمة أن بإدانتههيئة وانتهت  أومنظمة  إىلضد شخص ينتمي  دعوىتنظر 

 

                                                           
تنفذ، يرتكز على أن التجرمي والعقاب على التآمر يكفل عدم اإلقدام على  / واقع األمر أن احلكمة من إمكان معاقبة األشخاص املسامهني يف املؤامرة على ارتكاب اجلرمية الدولية حىت ولو مل1

 ذلك التآمر، وبالتايل عدم اإلقدام على التحضري والتنفيذ، ومها الفعلني املراد تالفيهما أساسا.
 (.  117، ص 2006ألوىل، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، )أنظر: د.أمين عبد العزيز حممد سالمة، املسئولية الدولية عن ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية، الطبعة ا

 .140؛ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 240/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 2
 ؛ 168، ص 2007عات اجلامعية، اجلزائر، ، ديوان املطبو -معاقبة مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية-/ د.عبد القادر البقريات، العدالة اجلنائية الدولية  3

سياستهم فإن البلد الذي يعملون من أجله  وجدير بالذكر أنه قد جاء يف هذا الصدد يف أقوال احملامي عن املتهم )رينرتوب( أن رجال الدولة مكلفون برعاية مصاحل شعبهم، فإذا فشلت -
ر حكمه على هؤالء الرجال، ولكن من الناحية القانونية فهم غري مسئولني إال يف مواجهة بالدهم عن األعمال املتهمني هو الذي سيتحمل نتائج هذا الفشل، وأن التاريخ هو الذي يقر 

 بها مسئوال.هبا وهي األفعال اليت اعتربت انتهاكا للقانون الدويل، ولذا فليس للدولة األجنبية املتضررة من هذه األفعال أن رجعل الفرد الذي ارتك
 (.250؛ د. علي عبد القادر القهوجي، املرجع نفسه، ص 458مد عبد املنعم عبد الغين، املرجع السابق، ص)أنظر: د.حم

 .09/ د.حسن احللو، املرجع السابق، ص 4
رئيس الدولة واألمر الصادر منه ال يعفيان  على أن: "صفة 1946تشرين الثاين لسنة  21املؤرخ يف  177كما نص املبدأ الثالث من مبادئ نورمبورغ الوارد يف قرار اجلمعية العامة رقم  -

 (.271لسابق، ص الفاعل من مسؤوليته أمام القانون الدويل". )أنظر: د.عبد العزيز العشاوي، أحباث يف القانون الدويل اجلنائي، اجلزء الثاين، املرجع ا
 .241/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع نفسه، ص  5

 هذا الفرد الالئحة على أن احملكمة تستطيع أثناء نظر إحدى الدعاوى املقامة على عضو يف هيئة أو منظمة ما، أن تقرر مبناسبة كل فعل ميكن أن يعترب حيث نصت املادة التاسعة من -
 (.58مسؤوال عنه، أن هذه اهليئة أو املنظمة اليت ينتمي إليها هي منظمة إجرامية. )أنظر: لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص 
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اليت يتضمنها  األخرى الفصول إكمالبعد الوقوف على االختصاصني النوعي والشخصي البد من 
احملاكمة العادلة للمتهمني،   رغ بشكل سريع وموجز. فقد تناول الفصل الثالث ضمانو نظام نورمب

 إعدادوباللغة اليت يفهموهنا حىت يستطيعوا  إليهم على لوائح االهتام وما حتتويه من هتم منسوبة إطالعهمك
 .(1)لغته إىلترتجم  أواملتهم وحماكمته باللغة اليت يفهما  ن يتم استجوابأدفاعهم على ضوئها. و 

 اإلشارةقد متت ( و  21 – 17سلطات احملكمة وواجباهتا يف املواد ) إىل وخصص الفصل اخلامس
( اليت عاجلت مسألة احلكم 29-26فيما اشتمل الفصل السادس على املواد )يف الفرع األول.  إليها

للعقوبات  ن يكون هنائي. وبالنسبةأالرباءة و  أو باإلدانةيكون قرار احلكم مسببا سواء كان  والعقوبة، كأن
كانت هذه تقتضيها  إذا اإلعدامة فقد كان من صالحية احملكمة احلكم بأشد العقوبات وهي عقوب

التبعية، كأن تأمر مبصادرة مجيع  حتكم بالعقوبات أنللمحكمة  األصليةالعقوبات  إىل وإضافة. (2)العدالة
وهو الفصل السابع فقد اقتصر على  األخريالفصل  أما. (3)جملس الرقابة إىلاملسروقة وتسليمها  األموال
تتكفل هبا الدول األربع املوقعة على ومصاريف الدعاوى املرفوعة  كمة( اليت تضمنت نفقات احمل30املادة )

اتفاقية لندن، وهي )بريطانيا، الواليات املتحدة، فرنسا وروسيا( وميكن القول أن الالئحة هي جزء من 
 .(4)اإلتفاقية، وقد وضعت اخلطوط الرئيسة للمحاكمات، لكنها تركت التفصيالت للنيابة العامة

بة العامة للدول املتحالفة بوضع مشروع لسري احملكمة أقرته احملكمة يف أول اجتماع هلا، وقامت النيا 
وأضافت له مادة ختوهلا سلطة استيفاء أو تعديل أية قاعدة من قواعد اإلجراءات، إضافة إىل قواعـد أخرى، 

عة يف إهناء أية مناقشة منها:عدم جواز رد القضاة من قبل املتهمني أو احملامني وختويل احملكمة سلطات واس
 ترى عدم مالئمتها لسري احملاكمة.

وللمحكمة أن تأخذ كدليل بالتقارير املقدمة من خمتلف اللجان الوطنية والدولية، وأن احملكمة 
 ليست يف حاجة إىل إثبات الوقائع ذات الشهرة الشائعة.

 

 

                                                           
 .58/ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص  1
 .142/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص  2
 . 37/ د.عصام عبد الفتاح مطر، املرجع السابق، ص  3
 .246؛  د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 58/ لندة معمر يشوي، املرجع نفسه، ص  4
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العبء األكرب يف التحقيقات وقع و مبا أن اإلجنليز واألمريكان هلم الدور األكرب يف احلرب، وكون 
 .(1)على عاتقهم فقد كانوا أصحاب الرأي يف احملاكمة، وطبق خالهلا النظام األجنلوسكسوين

 : التطبيق العملي لمحاكمات نورمبورغ.الرابعالفرع 

عينــت الــدول األربــع املوقعــة علــى اتفــاق لنــدن مــن ميثلهــا يف هيئــة احملكمــة مــن القضــاة ونــواهبم ومــن 
يف النيابـــة العامـــة ومعـــاونيهم واختـــارت هيئـــة احملكمـــة العضـــو األصـــلي لربيطانيـــا رئيســـا هلـــا وهـــو "لـــورد  ميثلهـــا

" واختــــارت جلنــــة اإلدعــــاء رئيســــا هلــــا هــــو القاضــــي األمريكــــي "جاكســــون"  Lord laurenceلــــورانس" "
"Robert jackson  2(" مث عينت احملكمة أجهزهتا اإلدارية املعاونة(. 

إذ  ،ع أحكام اتفاق لندن موضع التنفيـذية العملية فقد استطاع احللفاء هذه املرة وضومنه فمن الناح
ومتكنوا مـن الوصـول إىل املـدعى علـيهم واسـتجالب الشـهود إضـافة إىل األدلـة  اكتملت سيطرهتم على أملانيا،

ت األملـان بســهولة وهــي األدلـة الـيت مت العثــور عليهـا يف ســجال ،ى ارتكــاب اجلـرائم الدوليــة الـثالثالدامغـة علـ
 .)3(نتيجة لولعهم الشديد بالتوثيق

واسـتمرت جلسـات احملاكمـة يف تلــك  ،بأملانيـا 1945نــوفمرب  20بـورغ يف وقـد بـدأت حماكمـات نورم
 22وذلك على الرغم من أن الئحة احملكمة قد نصت يف مادهتا  ،1946أوت  31ينة إىل أن انتهت يف املد

جلسـتها  تإال أهنـا مل تعقـد يف تلـك املدينـة مطلقـا وعقـد ،هو مدينـة بـرلنيعلى أن املركز الرئيسي للمحكمة 
 . )4(1946أكتوبر 01باستمرار يف مدينة نورمبورغ وأصدرت احملكمة حكمها يف 

ة باألكثريــة ( مــنهم بــالرباء3فحكــم علــى ) ،( مــن كبــار زعمــاء النازيــة22حيــث مت خالهلــا حماكمــة )
بعـد انتحـار واحـد ( 11احلكـم حبـق ) ذ( مـنهم باإلعـدام ونفـ12)كمـا حكـم علـى  ،رغم اعـرتاض السـوفييت

بينمــا حكــم علــى األربعــة البــاقني بالســجن مــددا  ،( بالســجن مــدى احليــاة3وحكــم علــى ) ،مــنهم يف زنزانتــه

                                                           
 .59 -58ق، ص / لندة معمر يشوي، املرجع الساب1

ليس فقط على مبدأ املسؤولية والعقاب على جرائم وقد صرح القاضي "جاكسون" معلقا على اتفاق لندن قائال :"إن هذه هي املرة األوىل اليت يتم فيها االتفاق بني أربعة من الدول الكربى و 2/ 
يل. ويتميز هذا االتفاق عن االتفاقيات السابقة بأنه يعترب تطبيقا عمليا للمبادئ النظرية السابقة.)أنظر: د.عبد احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، ولكن أيضا على جرمية التعدي على السلم الدو 

 (. 170القادر البقريات، املرجع السابق، ص
  . 142د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص3/ 
ن الرداء الرمسي للقاضي مع شارته وارتدى القضاة الربيطانيون واألمريكيون الزي )الروب( دون شارات، أما القضاة وكان زي قضاة هذه احملكمة غري موحد فقد ارتدى القضاة الفرنسيو  4/

 نوا ينتمون إىل هيئة التعليم.ي ألساتذة اجلامعات إذا كاالسوفييت فقد ارتدوا البزة العسكرية، وارتدى احملامون الرداء وفقا للتقاليد املتبعة يف النقابات اليت ينتمون إليها أو الرداء الرمس
  (.249-248)أنظر: د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 
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إذ مت  ،بإشـراف جملـس الرقابـة علـى أملانيـاوقـد نفـذت تلـك األحكـام  ،لفة تـرتاوح بـني عشـرة وعشـرين عامـاخمت
 .(1) بسجن )باندا( بربلني يف القطاع اخلاضع للسيطرة الربيطانيةإيداع احملكومني

فلم يتهم أو حيكم أي من املـدعى علـيهم مـن  ،ليهم أمام احملكمة من األملانوقد كان كافة املدعى ع
 حيـاكم أي عسـكري مـن احللفـاء عـن جـرائم ى أمـام احملكمـة العسـكرية الدوليـة، وملقوى احملور األورويب األخـر 

 .(2)ليت ارتكبوها ضد األملاناحلرب ا

وهـــذه  ،منظمـــات 6مـــن أصـــل  ،ث منظمـــات بصـــفتها منظمـــات إجراميـــةوقـــد أدانـــت احملكمـــة ثـــال
احلـزب (و)هيئة زعمـاء  Gestapo(و)الشرطة السرية  SS: )جهاز محاية احلزب النازي املنظمات الثالث هي

 .(3)وبينما برأت احملكمة املنظمات األخرى ،النازي(

حملكمـة قطعيـة ال جيـوز الطعـن مل يكن له تأثري على مسـؤولية أعضـائها وجـاءت أحكـام اإال أن ذلك 
وإن كان حيق جمللس الرقابة أن خيفف أو يبدل يف طريقة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية دون أن يكون له  ،فيها

 .(4)احلق يف تشديدها

كننــا القــول أن فكــرة القضــاء مي 1946ومبــا أن احملكمــة أصــدرت أوىل أحكامهــا يف أكتــوبر مــن عــام 
، ومتـت لى جمرمي احلـرب العامليـة الثانيـةاجلنائي الدويل قد طبقت بصورة جدية ألول مرة يف التاريخ املعاصر ع

 جمازاهتم من دون أية حصانة.

                                                           
 -وكانت كالتايل : 01/10/1946وحىت  30/09/ بعد املداولة أصدرت احملكمة حكمها خالل اجللسات األخرية ابتداء من 1

 أوال : احلكم باإلعدام على اثين عشر متهما هم:
 تطاع أن يفلت من حبل املشنقة، قبل ثالث ساعات فقط، اذ انتحر يف زنزانته بواسطة السم.جورنج الذي اس-1
 كيتل.-12جورمان.  -11سايس انكارت. -10جودل. -9سركل. -8شرتخير. -7فريك. -6فرانك. -5روزنربج. -4كالتنريونر. -3رينرتوب. -2

 ثانيا: احلكم بالسجن املؤبد على ثالث متهمني هم:
 ريدر.-3ك. فون-2هس. -1

 ثالثا: احلكم بالسجن ملدة عشرين سنة على متهمني مها:
 سبري.-2فون شرياخ. -1

 رابعا: احلكم ملدة مخسة عشر سنة على متهم واحد و هو: فون نرياث.
 خامسا: احلكم بالسجن ملدة عشر سنوات على متهم واحد وهو : دوينتز

 سادسا: احلكم برباءة ثالثة متهمني هم:
 هانز فرتيزش.-3ن باين. فو -2شاخت. -1

 (.258-257)أنظر: د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص
بعة مطابع روز اليوسف اجلديدة، الط -نشأهتا ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ جلان التحقيق الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية السابقة -/ د.حممود شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية2

 .33، ص2002الثالثة، القاهرة، 
 )فرقة الصدام(.  S.A/ ومن تلك املنظمات: جملس وزراء الرايخ األملاين، هيئة أركان احلرب ومنظمة 3

  (.258) أنظر: د. علي عبد القادر القهوجي، املرجع نفسه، ص     
  .59السابق، ص ؛ لندة معمر يشوي، املرجع142/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 4
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 .اإلنسانحقوق وحريات  محكمة نورمبورغمدى حماية : الخامسالفرع 

إىل  20/11/1945الفــــــرتة املمتـــــــدة مـــــــن عقــــــدت حمكمـــــــة نورمبــــــورغ سلســـــــلة مــــــن احملاكمـــــــات يف 
ومت خالهلــا حماكمــة أربعــة وعشــرين مــن القــادة النــازيني الرتكــاهبم أو تــآمرهم علــى ارتكــاب  01/10/1946

، (1)جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل احلرب ووجهت لوائح اهتام لست منظمات ملساعدهتا النـازيني
فكمــا أن حملكمــة نورمبـــورغ  ،لقــانون وغـــريهممــن قبـــل رجــال ا وإذ كانــت قــد أهنـــت عملهــا فقــد بـــدأ تقييمهــا

 فهي ال ختلو من انتقادات الذعة وجهت هلا من طرف فقهاء القانون الدويل اجلنائي. ،حماسن

 أواًل: محاسن محكمة نورمبورغ.

مبـادئ  لعدةلك بإرسائها القانون الدويل وذ تطوير إن حماكمات نورمبورغ سامهت وبشكل فعال يف 
 :هي مهمة

أهنــا ال تعتــرب الصــفة الرمسيــة للفــرد عــذرا ميكنــه التمســك بــه للــتخلص مــن املســؤولية واإلفــالت مــن -
وهبــــذا املبـــدأ تكــــون احملكمــــة قـــد أدخلــــت الفــــرد   ،املســــؤولية علــــى الدولـــة أو احلكومــــةالعقـــاب وذلــــك بإلقـــاء 

 .(2)كموضوع للقانون الدويل بعد أن رجاذبت هذه الفكرة نظريات متعددة

ن الصــادرة إليــه مــن رئيســه األعلــى أل كــن للفــرد درء املســؤولية عــن نفســه حبجــة تنفيــذ األوامــرال مي-
تســمو علــى واجبــه يف طاعــة  -بعــد أن أصــبح موضــوعا لــه-تنفيــذ التزاماتــه الــيت يفرضــها عليــه القــانون الــدويل 

 .(3)األوامر

دوليــة متعــددة منهــا  التفاقيــات وصــكوكومصــدرا مــن نتــائج حماكمــات نورمبــورغ أهنــا كانــت أساســا -
ينيـــف         ات جـواتفاقيـــ 1948ان ـواإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنســـ 1948ام ـع اإلبـــادة اجلماعيـــة لعــــاتفاقيـــة منـــ

 .(4) 1977ام ـة لعـا اإلضافيـ، وبروتوكوالهت1949لعـام 

                                                           
  .315-314/ حممد صاحل روان، املرجع السابق، ص1
كل من يرتكب عمال يعد جرمية يف نظر القانون   / إذن يالحظ أن هذا املبدأ معرتف به يف الئحة حمكمة نورمبورغ ونص عليه حكمها وأقرته جلنة القانون الدويل، وهو يقضي مبسؤولية وعقاب2

 ته اللجنة : الدويل وهذا هو النص كما صاغ
 Tout auteur d’un acte qui constitute un crime de droit international est responsable de ce chef et passible de " 

"châtiment. 

 (.462)أنظر: د.حممد عبد املنعم عبد الغين، املرجع السابق، ص
ساء هو من بني أحد املبادئ السبعة اليت أتت هبا أحكام نورمبورغ .)أنظر: د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص / حيث جند أن مبدأ سيادة الضمري على واجب الطاعة ألوامر الرؤ 3

143. )  
  .11/ د.حسن احللو، املرجع السابق، ص4
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مث كانـت أهنا أول حمكمة جنائية دولية تعاقـب مـرتكيب جـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد اإلنسـانية، ومـن -
 أول رجربة ميكن أن تضاف يف رصيد القضاء الدويل اجلنائي.

 الموجهة لمحكمة نورمبورغ. االنتقاداتثانياً: 

واخـتالف لتعارضها ومصـاحل الـدول  ،العديد من االنتقادات واملعوقات لقد واجهت حمكمة نورمبورغ
ة يلعــب دورا هامــا يف التــأطري علــى هــذا إضــافة إىل اخــتالف ميــزان القــوى الدوليــ ،جنســيات املــاثلني أمامهــا

تشـــكيل احملكمـــة والقـــانون الواجـــب التطبيـــق أمامهـــا ومـــا إىل ذلـــك مـــن اإلشـــكاليات األخـــرى وبصـــفة عامـــة 
 :كمة نورمبورغ لالنتقادات التاليةتعرضت حم

أن ال تطبــق قواعــد التجــرمي  ،مــن النتــائج اهلامــة الــيت ترتتــب علــى مبــدأ شــرعية اجلــرائم والعقوبــات-1 
عقــاب اجلديــدة علــى أفعــال ســابقة علــى نفاذهــا أي ال تطبــق بــأثر رجعــي وملــا كانــت الئحــة نورمبــورغ قــد وال

ن خطــر ارتكـاب هــذه اجلــرائم واملعاقبـة عليهــا يغطــي سادســة علـى بعــض اجلــرائم الدوليـة فــإنصـت يف مادهتــا ال
قهـــا علـــى أفعـــال وعلـــى ذلـــك فـــإن تطبي 08/08/1945الـــيت تقـــع بعـــد نفـــاذ الالئحـــة أي بعـــد  مفقـــط اجلـــرائ

 .(1)ارتكبت قبل نفاذها يعين تطبيقها بأثر رجعي وهو ما ال جيوز

وبالتايل فهي تأيت لتحقيق  ،ضد املغلوبني املنتصرينأبرمت بني إن اختصاصها نابع من اتفاقيات -2
 أمـامعدالة سياسية مبنية على االنتقام أكثـر مـن سـعيها لتحقيـق عدالـة دوليـة فعليـة األمـر الـذي شـكل عائقـا 

 .(2)جناحها يف كبح مجاح من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه اجلرائم

أمـــر خيـــل  إن ميثـــاق احملكمـــة نـــص علـــى عـــدم جـــواز رد القضـــاة وخماصـــمتهم أمـــام املتهمـــني وهـــو-3
ونـرى أن الـنص علـى هـذا املبـدأ بصـورة صـرحية كـان أمـرا مقصـودا بذاتـه ومتوقعـا أيضـا  ،مببادئ العدالة الدولية

تشــكلت مــن قضــاة ينتمــون جبنســياهتم للــدول املنتصــرة دون املنهزمــة ودول احليــاد األمــر الــذي كــان فاحملكمــة 
 .(3)يوجه أصابع الشك والريبة للمحكمة وأحكامها

وقانونـــا خيضـــع هـــؤالء جمرمـــي احلـــرب األملـــان،  إن هــذه احملكمـــة مل تنشـــأ أساســـا إال حملاكمـــة كبـــار-4
ون ضـمانا لعـدم تكـرار غري أنه مت االتفاق على استبعاد هـذا القـان ،خصيألملاين باعتباره قانوهنم الشللقانون ا

                                                           
 .252؛ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص35/ د.علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص 1
  .34الشكري، املرجع السابق، ص / د.علي يوسف2
القضاء الدائم، وقد فرضتها ظروف معينة، ولو   / ويعلل الفقيه الفرنسي"دي فابر" تشكيل احملكمة من قضاة من الدول املنتصرة بأن هذه احملكمة حمكمة من أجل قضية معينة، وليس هلا صفة3

صر احلياد بال ريب أسلم وأبعد عن الشبهات، وهذا ما جيب أخذه بعني االعتبار حينما يتقرر إنشاء قضاء دويل دائم حملاكمة كانت قائمة قبل وقوع اجلرمية وكان هلا صفة الدميومة لكان عن
 (.145اإلجرام الدويل، فهي إذن حمكمة وقتية ظرفية. ) أنظر: د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 
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كمــا بــرر هــذا االســتبعاد حبجــة عــدم معرفــة مكــان ارتكــاب اجلــرائم الــيت رجــري  ،ليبــزج مــا وقــع يف حماكمــات
 .(1)احملاكمة بشأهنا

 ،ويلطبيعيني عن جرائم ارتكبت ضد قواعد القـانون الـد اً لقد حاكمت حمكمة نورمبورغ أشخاص-5
ومــن املتفــق عليــه أن األفــراد ليســوا مــن أشــخاص القــانون الــدويل وإذا مــا أريــد خمــاطبتهم فمــن خــالل دوهلــم 

 .(2)فقط

غيــاب هــذا التمثيــل ، (3)عــدم متثيــل الــدول احملايــدة وأملانيــا يف احملكمــة وقــد بــرر جانبــا مــن الفقــه-6
حيــق هلــذه الــدول أن تلتحــق وفقــا لــنص  حبجــة أنــه مل تكــن هنــاك دول حمايــدة بــل دول غــري حماربــة، كمــا كــان

يف إبداء رأيها املادة اخلامسة من الئحة لندن بدول احللفاء واملوقعني على هذه الالئحة وبالتايل كان هلا احلق 
هــذا إضــافة إىل أن استســالم أملانيــا بــال قيــد أو شــرط جعــل املؤسســات األملانيــة يف يــد  ،يف تشــكيل احملكمــة

 .(4) عنصر قضائي يف تشكيل احملكمة أمرا مستحيالاحللفاء وجعل متثيلها ب

(من الئحة احملكمة يف إطار تعـدادها للعقوبـات الـيت للمحكمـة أن تقضـي هبـا 27أشارت املادة )-7
لألخرية أن حتكم بعقوبة اإلعدام أو أي عقوبة أخرى تراها مناسبة فضال عن إمكانية احلكـم مبصـادرة   أن إال
( أهنــا 27ة وتســليمها جمللــس الرقابــة يف أملانيــا، وأول مــا يســجل علــى نــص املــادة )األمــوال املتعلقــة باجلرميــ لكــ

أشــارت لعقوبــة اإلعــدام فقــط وتركــت حتديــد بــاقي العقوبــات للســلطة التقديريــة للمحكمــة األمــر الــذي يعــين 
 هــــا وحتــــت غطــــاء الســــلطةفســــح اجملــــال واســــعا أمــــام احملكمــــة للتعســــف يف إيقــــاع العقــــاب علــــى املــــاثلني أمام

هـذا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة أخـرى أن ذات الـنص مل يوضـح الكيفيـة الـيت تنفـذ هبـا أحكـام احملكمـة  التقديرية،
 .(5) وهي مسألة ال تقل أمهية عن املسألة األوىل

رمـي احلـرب لكنه ورغم كـل مـا قيـل فـإن هـذه احملاكمـات كانـت أول ممارسـة دوليـة حقيقيـة حملاكمـة جم
، وكــان هلــا األثــر علــق باملســؤولية اجلنائيــة الدوليــةرســت مبــادئ هامــة فيمــا يت، وقــد أاإلنســانومنتهكــي حقــوق 

 .ومحاية حقوق اإلنسان القضاء الدويل اجلنائي البالغ يف متهيد الطريق أمام تطورات أوسع يف جمايل

 

                                                           
  .250د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 1
  .146/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص2
  . 35/ د.علي يوسف الشكري، املرجع نفسه، ص 3
  .45/ د.عبد الرحيم صدقي، املرجع السابق، ص4
 .37/ د.عصام عبد الفتاح مطر، املرجع السابق، ص5
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 (.I.M.T.F.Eالمطلب الثاني: المحكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى) 

شرح االنتهاكات الواقعة من طـرف اليابـانيني علـى حقـوق األفـراد مـن حيث سنتناول يف هذا املطلب  
دول احللفاء والـذي كـان سـبب حملـاكمتهم، كمـا سـنتناول شـرح أجهـزة وتشـكيلة احملكمـة واختصاصـاهتا، ومـا 

حقــوق اإلنســان، وذلــك ملعرفــة مــدى فعاليتهــا يف ردع انتهاكــات أصــدرته مــن أحكــام يف حــق جمرمــي احلــرب، 
 ع التالية:من خالل الفرو 

 الفرع األول: انتهاك اليابانيين لحقوق اإلنسان سبب لمحاكمتهم.

ارتكبــت اليابــان يف الشــرق األقصــى جــرائم ال تقــل بشــاعة عــن تلــك الــيت ارتكبتهــا حليفاهتــا مــن دول 
كــان وقــد   ،كمــا قتــل األســرى مــن احللفــاء بوحشــية ،للهجــوم العســكري اً كــان املــدنيون هــدفاحملــور الغــريب إذ  

ربر" بــدون إعــالن ســابق للحــرب واشــرتاك الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف اليابــان لقاعــدة "بــريل هــا لقصــف
حيــث صــدر إعــالن بوتســدام يف  ،(1)احلــرب العامليــة الثانيــة دور بــالغ فيمــا مت بعــد ذلــك مــن حماكمــات طوكيــو

أيــده الحقــا االحتــاد عــن كــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا وكــذا الصــني و  1945جويليــة  26
 .(2)السوفيايت

وكان من ضمن التصريح املوقع الذي أعلنت فيه قـوات احللفـاء املتحاربـة مـع اليابـان وجـوب إخضـاع 
لفــاء وهــو شــرط مــن شــروط جمرمــي احلــرب اليابــانيني لعدالــة صــارمة بســبب ارتكــاهبم جلــرائم يف حــق أســرى احل

الـــيت قبلـــت فيـــه اليابـــان شـــرط  1945ســـبتمرب  02يف  ةرخـــقتضـــي وثيقـــة استســـالم اليابـــان املؤ وت ،االستســـالم
حمكمة طوكيو واختصاصها ووظائفهـا يف ات احللفاء على امليثاق الذي أنشأ اإلعالن ووافق القائد األعلى لقو 

 .(3) 1946فريل أ 26مث عدل بأمر منه عن املوافقة على هذه الشروط يف  ،1946جانفي  19

ــــ ــــى تشــــكيل جلن  1945( ملوســــكو يف ديســــمرب  F.E.Cة الشــــرق األقصــــى )كمــــا متــــت املوافقــــة عل
 ان ــــــى اليابـــــوقد أعطت هلذا األخري قدرا ضئيال من السيطرة املستقبلية عل ،السوفييتاستجابة لطلب االحتاد 

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف احلقوق  –دراسة يف املصادر واآلليات النظرية واملمارسة العملية  –/ بدر الدين شبل )احلماية الدولية اجلنائية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية 1

  .125( ص2009ختصص قانون دويل جنائي، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
 ( على التوايل.09/08/1945و 06/08هو إلقاء القنبلتني الذريتني على هريوشيما وناكازاكي بتاريخ  ) كما انه من بني ما ترك اليابان تلجأ إىل االستسالم-
( ألف قتيل وعددا ضخما من اجلرحى، وأغلبهم إن مل يكونوا مجيعهم من املدنيني وال 40( ألف جريح، وبلغ عدد ضحايا ناكازاكي )75( ألف قتيل و)80وقد بلغ عدد ضحايا هريوشيما ) -

 تزال هاتان املدينتان تعانيان ولغاية اليوم من التشوهات اليت تظهر على األشخاص بسبب اإلصابات باإلشعاعات الذرية.
  .57/ د.عبد اهلل سليمان سليمان، املرجع السابق، ص2
  .37/ د.نايف حامد العليمات، املرجع السابق، ص 3
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وقـــد  ،لجنـــة للواليــات املتحـــدة األمريكيــةكمكافــأة علــى اشـــرتاكه املتــأخر يف احلـــرب وتركــت الســـيطرة علــى ال
وقـد نقلـت اللجنـة توجيهاهتـا  دولة مع مـنح حـق الفيتـو للحلفـاء األربعـة الكبـار، 11ذه اللجنة من تكونت ه

وقـــد  مـــن مقرهـــا بواشـــنطن إىل جمموعـــة استشـــارية عرفـــت باســـم )جملـــس احللفـــاء لليابـــان( منعقـــدا يف طوكيـــو،
حيــث كانــت هــذه  ،الســوفييتطانيــا والصــني واالحتــاد احنصــرت عضــوية هــذا اجمللــس يف الواليــات املتحــدة وبري

وكانـــت جلنـــة الشـــرق األقصـــى كيانـــا  ،ممارســـات االحـــتالل مـــن قبـــل اليابـــانالـــدول تشـــرف علـــى السياســـات و 
ولقـد  .سياسيا الغرض منها توطيد سياسة احتالل اليابان والتنسيق بـني سياسـات احللفـاء يف الشـرق األقصـى

ين يف احملاكمـات فضـال عـن سياسـات أخـرى لعبت اللجنة دورا هامـا يف تـوفري مظلـة سياسـية للحلفـاء املتحـد
 .(1)متصلة مبحاكمة جمرمي احلرب املشتبه فيهم وتنفيذ العقوبات واإلفراج عنهم

أعلــن اجلنــرال "دوجــالس مــاك آثــر" بصــفته القائــد األعلــى لقــوات احللفــاء يف  1946جــانفي  19ويف 
مدينة طوكيو مقـرا هلـا ويف أي مكـان  الشرق األقصى إنشاء احملكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى وتكون

مــن النظــام األساســي للمحكمــة، علــى أن رجــرى أول  14يــتم حتديــده مــن قبلهــا بعــد ذلــك طبقــا لــنص املــادة 
 .(2)يف األماكن اليت ختتارها احملكمة فتجري أما احملاكمات التالية ،حماكمة يف طوكيو

 : أجهزة المحكمة وتشكيالتها.الثانيالفرع 

حــد أعلــى األقــل و  6( مــن أعضــاء يــرتاوح عــددهم بــني 2حملكمــة حســب نــص املــادة )تتكــون هــذه ا
الــدول عشـر عضـوا علـى األكثــر خيتـارهم القائـد األعلــى للقـوات املتحالفـة بنــاء علـى قائمـة أمســاء تقـدمها إليـه 

ضـاء ، ويالحظ هنا اختالف عدد أعضاء تلك احملكمـة وطريقـة اختيـارهم عـن األعاملوقعة على وثيقة التسليم
 .(3)يف حمكمة نورمبورغ 

 منها حاربت اليابان عشرة ،عشر قاضيا ميثلون إحدى عشر دولة حدأوقد تألفت هذه احملكمة من 
 نيوزيلندا، هولندا، كندا، اسرتاليا، الصني، فرنسا، بريطانيا، ،السوفييت االحتاد املتحدة، وهي: الواليات

 .(4)وواحدة حمايدة هي اهلند الفلبني،

 

                                                           
  .148املخزومي، املرجع السابق، ص ؛ د،عمر حممود126/ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص1
  .261؛ د،علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص60/ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص2
  .262/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع نفسه، ص 3
  .37/ د.علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص4
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حــدهم أنــه هــو الــذي يتــوىل تعيــني أار القائــد األعلــى لقــوات املتحالفــة قضــاة احملكمــة كمــا وقــد اختــ
يعــني  وهــو الــذي  نتخــابباالرئيســا علــى عكــس مــا كــان متبعــا يف حمكمــة نورمبــورغ حيــث كــان الــرئيس خيتــار 

 .(1)كذلك السكرتري العام للمحكمة وذلك طبقا للمادة الثالثة من الالئحة

رب ى أيضا نائبا عاما تعهد إليه أعمـال املالحقـة ومباشـرة الـدعوى ضـد جمرمـي احلـويعني القائد األعل
ولكــل دولــة مــن الــدول الــيت كانــت يف حــرب مــع اليابــان أن تعــني عضــوا  ،الــذين ختــتص احملكمــة مبحــاكمتهم

 .(2)من الالئحة( 08)املادة  .لدى النائب العام

ف كيمــان" نائبــا عامــا لــدى احملكمــة ويســاعده وقــد عــني القائــد العــام ممثــل الواليــات املتحــدة "جوزيــ
 .(3)أحد عشر وكيال ميثلون الدول األعضاء يف احملكمة

 : إختصاص محكمة طوكيو.الثالثالفرع 

 :ختصاصني النوعي والشخصي كالتايلحيث سنتناول يف هذا الفرع كل من اال

 أواًل: اإلختصاص النوعي.

والـيت  ،رائم الداخلـة يف اختصـاص احملكمـةأنـواع اجلـوقد نصت املادة اخلامسة من الئحة طوكيو علـى 
 :وهي على النحو التايل ،توجب املسؤولية الشخصية

وهـي وقـائع تـدبري أو حتضـري أو إثـارة أو شـن حـرب اعتـداء بـإعالن سـابق  الجرائم ضد السالم : أ/
، أو دوليــــةواثيـــق الللقـــانون الـــدويل أو املعاهـــدات أو االتفاقـــات أو امل خمالفـــةأو بـــدون إعـــالن أو حـــرب مـــن 

ونالحـــظ أنـــه ميكـــن  .(4)املســـامهة يف خطـــة عامـــة أو مـــؤامرة بقصـــد ارتكـــاب أي عمـــل مـــن أعمـــال العـــدوان
 االختالف هنا عن التصريف الوارد يف الئحة نورمبورغ يف زيادة عبارة "بإعالن سابق أو بدون إعالن" فقط.

                                                           
  .61/ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص1
  .262د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص/ 2
ارد رولنج، نيوزيلندا: نورتكرافت، روسيا: زاريانوف، / ومن هؤالء القضاة: اسرتاليا: وليام وب، كندا: ستيوارت ماكدوجاك وكوبيك، الصني: ماي جواوويون، اجنلرتا: لورد باتريك، هولندا: برت3

 ا: هندري برنار افوكاتو، اهلند: بال، جزر الفلبني: دلفني جارانيال.الواليات املتحدة: جون هجنز، فرنس
  (.176)أنظر: د. عبد القادر البقريات، املرجع السابق، ص

  .316؛ حممد الصاحل روان، املرجع السابق، ص37/ د.نايف حامد العليمات، املرجع السابق، ص 4
"للمحكمة سلطة حماكمة ومعاقبة جمرمي احلرب يف الشرق األقصى املتهمني بصفتهم أفرادا وبصفتهم أعضاء يف منظمات، واجلرائم اليت ( من ميثاق طوكيو على ما يلي: 5كما تنص املادة )-    

م املتمثلة بالسلم وهي: التخطيط حلرب اجلرائ -1:  تشمل اجلرائم املخلة بالسلم وتشمل األعمال التالية أو أي منها جرائم تقع ضمن اختصاص احملكمة وتكون املسؤولية بشأهنا مسؤولية فردية
 خطة أو مؤامرة مشرتكة لتحقيق أي من األعمال املذكورة عدوانية معلنة أو غري معلنة أو االعداد هلا أو شنها أو شن حرب انتهاكا للمعاهدات او االتفاقيات أو الضمانات الدولية أو املشاركة يف

 أعاله".
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 .(1)وعادات احلرب وهي خمالفة قواننيالجرائم المرتكبة ضد عادات الحرب:  ب/

وغريهــا مــن األفعــال غــري  ،واإلبعــاد تــل واإلبــادة واالســرتقاقوهــي الق: الجــرائم ضــد اإلنســانية جـــ/
علـــى أســـباب  املبـــين وكـــذلك االضـــطهاد ،اإلنســـانية املرتكبـــة ضـــد أي شـــعب مـــدين قبـــل أو يف أثنـــاء احلـــرب

ذات  أو ،ةيف اختصــاص احملكمــواقعــة سياســية أو جنســية مــىت كانــت يف ســبيل تنفيــذ أي جرميــة مــن اجلــرائم ال
ويســـأل الزعمـــاء  ،ال للتشـــريع الـــداخلي للدولـــة املنفـــذة فيهـــا اجلرميـــة أم اً منافيـــ االضـــطهاد صـــلة هبـــا ســـواء كـــان

د ارتكــاب إحــدى ـبقصــ -رة ـرضــون والشــركاء املســامهون يف رجهيــز أو تنفيــذ خطــة عامــة أو مؤامــاملنظمــون واحمل
 .(2) ع األفعال املرتكبة من أي شخص تنفيذا لتلك اخلطةعن مجي -اجلرائم املذكورة آنفا

 : االختصاص الشخصي.ثانياً 

 ني الذين ارتكبواأما عن االختصاص الشخصي فمحكمة طوكيو ختتص مبحاكمة األشخاص الطبيعي
تلــك اجلــرائم بصــفتهم الشخصــية فقــط ولــيس بوصــفهم أعضــاء يف منظمــات أو هيئــات إرهابيــة إذ مل يــرد يف 

مـن الئحـة حمكمـة نورمبـورغ الـذي جييـز للمحكمـة إلصـاق الصـفة  9مة طوكيـو نـص مماثـل للمـادة الئحة حمك
 .(3) اإلجرامية باهليئات أو املنظمات

فقد نصت املادة السابعة من الئحة طوكيو على أن الصـفة  ،الوضع يف الئحة نورمبورغ عكسوعلى 
ثـر أنمـا يف الئحـة نورمبـورغ لـيس لتلـك الصـفة أي الرمسية ميكن اعتبارها ظرفا من الظروف املخففة للعقـاب بي

 .(4)على العقاب

 : التطبيق العملي لمحكمة طوكيو.الرابعالفرع 

              إن احملاكمـــــــــة وتنفيـــــــــذ األحكـــــــــام تســـــــــري وفقـــــــــا لـــــــــبعض القواعـــــــــد اإلجرائيـــــــــة الـــــــــيت عمـــــــــل هبـــــــــا يف
 ـاـــــــــوغريه واإلثبــــــــــاتاالدعـاء والدفـاع د وحقوق اع الشهو ـــــــــة ومســــــــحمكمة نورمبورغ من حيث إجراء احملاكم

 
                                                           

  .61ص  /  لندة معمر يشوي، املرجع السابق،1
 . 176؛ د.عبد القادر البقريات، املرجع السابق، ص466/ د.حممد عبد املنعم عبد الغين، املرجع السابق، ص2

بعض ان ثل هذه اجلرائم حيث يرى العلى الرغم من ان اجلرائم ضد االنسانية ارتكبت يف الشرق االقصى اال ان تقارير االهتام اليت صدرت عن حمكمة طوكيو مل تشمل على ذكر مل -
اهتمها بذلك االحتاد السوفيايت، فعملت سبب ذلك قد يكون راجعا لتدخل الواليات املتحدة االمريكية، حيث اهنا كانت اجلهة املسيطرة وذات التاثري الكبري على هذه احملكمة كما 

 ريق قصفهم بالسالح الذري وقتل اآلالف منهم عمدا.بذلك على اغفال اجلرائم ضد االنسانية مبا اهنا هي نفسها قد ارتكبتها يف حق اليابانيني عن ط
 (.61) أنظر: لندة معمر يشوي، املرجع نفسه، ص 

 .467/ د.حممد عبد املنعم عبد الغين، املرجع نفسه، ص3
 .263/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 4
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 .(1)اتـك العقوبـة وكذلـا متشاهبـي تقريبـفه 

فإذا ما انتهت احملكمة من اإلجراءات السابقة فإهنا ختلو للمداولة مث تصدر حكمـا مسـببا وتنطـق بـه 
ويـتم التصـديق  ،حالـة تسـاوي األصـواتحـا يف مرجرب بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين وصوت الرئيس يعتـ

 .(2)على احلكم من طرف القائد األعلى الذي ميلك سلطة ختفيف احلكم دون تشديده

 1948نــــــوفمرب  12واســــــتمرت حــــــىت  1946 أفريــــــل 26وقــــــد عقــــــدت احملكمــــــة أوىل جلســــــاهتا يف 
حكامهـا يف هـذه أ ( ممن ارتكبوا هذه اجلرائم وأصدرت28) إىل 1946ماي  03ووجهت احملكمة االهتام يف 

، حيث حكم علـيهم بعقوبـات تقـرتب مـن تلـك الـيت (3)( متهما25بإدانة ) 1948نوفمرب  12االهتامات يف 
، ونـزوات االعتبارات السياسية كان تنفيذ هذه العقوبات قد حكمته بعض  وإذا، (4)أصدرهتا حمكمة نورمبورغ

وإطــالق ســراح بعــض مــن  ليــل مــدة العقوبــة،اجلنــرال "مــاك آرثــر" نفســه، والــذي كــان ميلــك ســلطة العفــو وتق
 .(5)حكم عليهم باإلدانة بالشروط اليت يراها

ومل تتضــمن حماكمــة طوكيــو إدانــة ألي منظمــة علــى غــرار مــا مت يف نورمبــورغ كمــا مل يــدان اإلمرباطــور 
 .(6)"هريوهيتو" ألسباب سياسية

 .اإلنسانحقوق وحريات  محكمة طوكيومدى حماية : الخامسالفرع 

 :تاقع أن هذه احملكمة وعلى حد سواء مع حمكمة نورمبورغ واجهت العديد من االنتقاداالو 

                                                           
 . 263/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 1
 . 62ر يشوي، املرجع السابق، ص / لندة معم2
  / حيث كانت االحكام الصادرة ضدهم كما يلي:3
 متهمني. 7احلكم باالعدام على  -
 متهما. 16احلكم باحلبس املؤبد على  -
 سنة سجنا. 20احلكم على متهم واحد ملدة  -
 سنوات سجنا. 7احلكم على متهم واحد ملدة  -

 (.220؛ د.عبد اهلل سليمان سليمان، املرجع السابق، ص121، ص2007اجلنائية لرواندا، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  احملكمة الدولية )أنظر: أ.كوسة فضيل،
الواليات املتحدة من مطامع السوفييت يف  تيجة خوف/ لقد جاء على لسان العديد من الفقهاء ان التوتر السياسي والعسكري بني كل من الواليات املتحدة االمريكية واالحتاد السوفيايت كان ن4

حباث لالسلحة البكرتويولوجية يف منشوريا خالل الشرق االقصى، وقد اثر على وقائع حماكمات طوكيو بشكل كبري، فعلى سبيل املثال قد مت عن قصد اخفاء اية معلومات تشري اىل وجود معمل أ
ت الدولية للشرق االقصى حيث يعتقد الربوفيسور "برنارد رولينغ" ان هذه املعلومات قد احتفظت هبا السلطات العسكرية االمريكية اليت اراد احلرب العاملية الثانية، عن هيئة احملكمة العسكرية

السوفيتية كانتا على علم هبذه املعلومات وقد ة و جين مثار االحباث وعدم اطالع السوفييت عليها، بينما كان للربوفيسور "هيوارد ليفي" رأي آخر حيث ذهب اىل أن كال من اجلهتني األمريكي
 (.39عمال معا على اخفائها عن بعضهما، وعن أية جهة أخرى )أنظر: د.حممود شريف بسيوين، املرجع السابق، ص

 . 40/ د.حممود شريف بسيوين، املرجع نفسه، ص5
وهيتو" وجنحت يف رجنيبه احملاكمة ومل يرضي موقف الواليات املتحدة هذا رئيس احملكمة السيد "وليام وب" الذي قال / ولقد عارضت الواليات املتحدة األمريكية حماكمة اإلمرباطور الياباين "هري 6

رفض القتال، ألن واجب  ما قيل بأنه كان سيقتل لو :"رمبا كان اإلمرباطور ال يريد احلرب، ولكنه وافق عليها وأقر كل ما يتعلق هبا وهلذا فقد أساء استعمال صالحياته، وحىت لو كان صحيحا
 (.177القائد أن يعرض حياته للخطر يف سبيل انقاذ شعبه وبالده من احلرب".)انظر: د.عبد القادر البقريات، املرجع السابق، ص
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أهنــا مل تكــن وليــدة معاهــدة دوليــة كمــا يف احملكمــة العســكرية الدوليــة يف نورمبــورغ ويرجــع جانــب -1
ابـان من الفقه السبب يف ذلك إىل اعتبارات سياسـية مـن أمههـا أن االحتـاد السـوفييت قـد دخـل احلـرب ضـد الي

الــيت هزمــت بعــد هــذا الــدخول بأســابيع قليلــة األمــر الــذي أثــار قلــق الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن مطــامع 
االحتاد السوفييت يف الشرق األقصى فضال عن رغبة الواليات املتحدة يف منع أي تـأثري لالحتـاد السـوفييت علـى 

 .(1)هذه اإلجراءات

اكمــة جمرمــي احلــرب أمــام احملــاكم الوطنيــة اخلاصــة هبــم حمومــن االنتقــادات املوجهــة أنــه كــان جيــب -2
د ، لصعوبة إجياد مربرات مقبولة حول االختصاص اإلقليمي لعـدم حتديـدال من إنشاء حمكمة عسكرية دوليةب

كمـا أن األخـذ باختصـاص احملـاكم الوطنيـة يتفـق وقواعـد القـانون اجلنـائي  ،مكان معني جلرائم بعض املتهمني
وكـذلك يتفـق مـع  رر انعقاد االختصاص الشخصي عند عدم حتقـق االختصـاص اإلقليمـي،التقليدي الذي يق

 يكــن ملومت الــرد علــى هــذه احلجــة بأنــه  ،القــانون الــدويل املعاصــر الــذي حيــرص علــى مبــدأ شخصــية العقوبــة
وعدم وجـود اختصـاص  ،عليها ضمن جرائم احلرب اً ن جرمية االعتداء مل يكن منصوصوأل قانون قائم يطبق 

 .(2)قضائي عادل

غلبة الطابع السياسي للمحاكمات على الطابع القانوين وبالتايل يوجد تعارض واضـح بـني طـابع -3
كمبـدأ شـرعية  ،افـة يف القـانون اجلنـائي التقليـدياالنتقام وطابع العدالـة وإهـدار للمبـادئ القانونيـة الراسـخة ك

، وأن واملــواطن عــي خالفــا إلعــالن حقــوق اإلنســان، وتطبيــق النصــوص القانونيــة بــأثر رج(3)اجلــرائم والعقوبــات
هــذه احملاكمــات مل تشــمل كــل املتهمــني ومتكــن الكثــري مــنهم مــن اهلــرب، كمــا وان العقوبــات الــيت أديــن هبــا 

 .(4)البعض كانت غري جدية

أن تنفيذ العقوبات الصادرة عن احملكمة كان حمكوما بإرادة القائد األعلى لقـوات احللفـاء اجلنـرال -4
 را ــــــــأم أصدرد ـــل فقـــ، وبالفعالعفو اخلاص ك آثر" بصفته صاحب السلطة يف ختفيض العقوبة أو إصدار"ما

                                                           
  .39-38؛ د.حممود شريف بسيوين، املرجع السابق، ص  37/ د.علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص1
  .63بق، ص/ لندة معمر يشوي، املرجع السا2
يل مقبول للعدوان فإن كل دعوى يف هذا اجملال / حيث هاجم بعض القضاة منهم الفرنسي "برنارد" واهلولندي "رولنيغ" واهلندي "بال" حماكمات طوكيو وكان من رأيهم أنه يف غياب تعريف دو 3

لكان أبطلها بسبب ما ارتكب فيها من خمالفات قانونية. )أنظر: د.علي عبد القادر القهوجي،  ليست إال دعوى منكسر من قبل منتصر ولو أن األحكام الصادرة قد عرضت على مرجع أعلى
 . (264املرجع السابق، ص

  .151-150/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 4
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بـــاإلفراج عـــن مخســـة وعشـــرين متهمـــا صـــدر حبقهـــم أحكـــام بالســـجن بـــل إن أيـــا مـــن املتهمـــني مل يقـــض فـــرتة 
 .(1)العقوبة كاملة

ل املدانني أمام حمكمة طوكيو ويبدو أن أفرج عن ك 1958-1951 عامي فخالل الفرتة املمتدة بني 
و" والقائـد األعلـى قرار اإلفراج هذا كان قرارا سياسيا مت االتفاق عليـه مسـبقا بـني اإلمرباطـور اليابـاين "هريوهيتـ

نـوفمرب  03وقد أعلن هـذا االتفـاق يف صـورة عفـو عـام أعلنـه إمرباطـور اليابـان "هريوهيتـو" يف  ،لقوات احللفاء
 .(2)عالن الدستور الياباين اجلديد يف أعقاب احلرب العاملية الثانيةمبناسبة إ 1946

ومــع ذلــك تعتــرب هــذه احملكمــة واحملاكمــات الــيت جــرت أمامهــا واألحكــام الــيت أصــدرهتا تطبيــق واقعــي 
للقضــاء الــدويل اجلنــائي يضــاف إىل رصــيد اجملتمــع الــدويل يف هــذا الشــأن وجناحــه يف حماكمــة مــرتكيب اجلــرائم 

 الدولية.

وليســـت حمكمـــة دائمـــة وأن  ،طوكيـــو حمكمـــة عســـكرية دوليـــة مؤقتـــة وال ننســـى هنـــا أيضـــا أن حمكمـــة
 .(3)وهو تاريخ احلكم الذي أصدرته 12/11/1948واليتها قد زالت يف 

، (4)هذا عن التطبيقات الواقعية للمحاكم الدولية اجلنائية املؤقتـة الـيت زالـت واليتهـا ومل يعـد هلـا وجـود
 ة ناجحة وهامة يف جمال القانون الدويل اجلنائي.ولكنها تعد خطو 

ومنه فال جدال يف أن حماكمات احلرب العامليـة الثانيـة تعتـرب سـابقة تارخييـة ذات أمهيـة كـربى يف جمـال 
ويف تطـوير  ،حقة وحماكمة جمرمي احلرب وردعهم جراء االنتهاكات الصارخة الواقعة علـى حقـوق اإلنسـانمال

كمـــا أن هـــذه احملاكمـــات قـــد مهـــدت  ،ة خاصـــة والقـــانون الـــدويل بشـــكل عـــامبصـــف القـــانون الـــدويل اجلنـــائي
الطريق للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة اليت هلا هي األخرى صالحية تطوير ومحاية حقوق اإلنسان من كل 

 انتهاك ميكن أن ميسه.

                                                           
  .209؛ د.عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص39/ د.علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص1
 . 39لي يوسف الشكري، املرجع نفسه، ص/ د.ع2
 . 265/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص3
اليت  ان غري الكبار ارتكبوا جرائم فضيعة يف البالد/ واجملرمون الكبار الذين متت حماكمتهم أمام حمكميت نورمبورغ وطوكيو هم قلة من حيث العدد، إذ كان يوجد عدد كبري من املسئولني األمل4

، من قبل دول احللفاء األربع املنتصرة يف احلرب العاملية 20/12/1945الصادر يف برلني بتاريخ  10احتلوها ويف أملانيا نفسها وملالحقة هؤالء وحماكمتهم صدر القانون املعروف بالقانون رقم 
ن سلطات االحتالل األربع احلق يف إعطاء األوامر مبالحقة هؤالء اجملرمني وحماكمتهم أمام حماكم تنشئها كل الثانية )أمريكا،بريطانيا،روسيا وفرنسا(، ومبقتضى هذا القانون يكون لكل سلطة م

 نحو التايل :الصادر عن جملس الرقابة على ال 10سلطة هلذا الغرض، ومت فعال إنشاء عدد كبري من هذه احملاكم هلذا الغرض بعضها يف الشرق األقصى وبعضها يف أوروبا مبوجب القانون رقم 
 .02/08/1946احملكمة العسكرية الربيطانية يف برونشويك يف  -
 .14/05/1946احملكمة العسكرية األمريكية يف فلورنسا )ايطاليا( يف  -
 .= 15/04/1946احملكمة العسكرية األمريكية يف شنغهاي يف  -
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 المبحث الثاني: القضاء الدولي الجنائي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

حماكمــات نورمبــورغ وطوكيــو وحــىت أوائــل العقــد األخــري مــن القــرن العشــرين مل تنشــأ حمــاكم دوليــة  منــذ
بــل  ،لــك أنــه مل تقــع جــرائم دوليــةذ، ولكــن لــيس معــىن د حماكمــات متهمــني يف جــرائم دوليــةجنائيــة ومل تعقــ

صرخات و أنات اجملـين مل حترك  لكن ،(1)سنة جرائم دولية كثرية اخلمسنيه الفرتة اليت تزيد عن ذوقعت يف ه
أو مبعـىن أدق القـوى العظمــى فيـه حنـو املطالبــة مبحاكمـة مــرتكيب  ،ا اجملتمــعذه اجلــرائم مشـاعر هـذعلـيهم يف هـ

 ه اجلرائم.ذه

والــيت  ، 1991عــام  ذوكــان علينــا أن ننتظــر األحــداث األليمــة الــيت وقعــت يف يوغســالفيا الســابقة منــ
را بتلـــــك األحــــداث مطالبــــا مبعاقبـــــة مــــرتكيب اجلــــرائم الدوليـــــة انتفض متــــأثفــــ الـــــدويل حركــــت مشــــاعر اجملتمــــع

1993ا الغــرض يف ســنة ذحمــاكمتهم أمــام حمكمــة دوليــة جنائيــة تنشــأ هلــو 
، مث كانــت أيضــا اجملــازر واإلبــادة (2)

تلك الدولة من  اجلماعية اليت ارتكبت ضد مجاعات معينة يف رواندا خالل املنازعات الداخلية اليت وقعت يف
ـــا دول قـــارة ـــادة ،إفريقي  والـــيت دفعـــت هـــي األخـــرى اجملتمـــع الـــدويل إىل البحـــث يف معاقبـــة مـــرتكيب جـــرائم اإلب

 .(3)وهي حمكمة رواندا 1994، وأنشأ هلذا الغرض حمكمة دولية جنائية سنة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية

ومهـا حمكمـة  ،ؤقتـةحملـاكم الدوليـة اجلنائيـة املدراسـة اعلـى  وعلى كل حـال سـوف يقتصـر هـذا املبحـث
 :ندا وذلك من خالل مطلبني كالتايليوغسالفيا السابقة وحمكمة روا

 المطلب األول: المحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا السابقة.

 زةـجهواأل ،ةـــــا السابقـع بيوغسالفيــــة النزاع الواقــــــــري إىل خلفيــــــــــب جيب أن نشــــــــــة هذا املطلــــــــــولدراس 

                                                           
 احملكمة العسكرية يف داشو بأملانيا. -=
 . 26/11/1945ية املنعقدة يف امليلو هبوولندا يف احملكمة العسكرية اإلجنليز  -
 .17/10/1945احملكمة العسكرية الربيطانية املنعقدة مبعسكر برجن يف  -

 (.152-151)أنظر: د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 
 حيث وقعت جرائم دولية عديدة يف تلك الفرتة منها:/ 1

، 1982و  1978اليت شنتها إسرائيل على مصر وسوريا واألردن وفلسطني وحرب الفيتنام واالجتياح اإلسرائيلي للبنان سنيت  1967وحرب  1956العدوان الثالثي على مصر سنة       
إىل  2004جانفي  08قصى حىت حيث بلغ عدد شهيدات إنتفاضة األ-وجرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية اليت مازالت إسرائيل ترتكبها ضد الشعب الفلسطيين 

، وأيضا عملية عناقيد الغضب ومذحبة قانا وضرب املنشآت احليوية اليت -1948يف غزة و أربع شهداء يف اأراضي احملتلة لعام  150شهيدة يف الضفة الغربية و 194شهيدة منهم  348
رجد من اجملتمع الدويل آذان صاغية. )عابد عبيد الزربعي، اجلرائم اإلسرائيلية املرتكبة يف األراضي الفلسطينية أثناء  ارتكبتها إسرائيل ضد لبنان كل هذه اجلرائم وغريها وقعت يف دول كثرية ومل

 ، جباية(.2009ان جو  25، 24زائريني، احلرب على غزة،امللتقى الدويل حول اجلرائم الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية والقانون الدويل اإلنساين، احتاد منظمات احملامني اجل
 .27د.نصر الدين بومساحة، املرجع السابق، ص/ 2
 ؛ د.نصر الدين بومساحة، حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، اإلسكندرية،130بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص/ 3

 .27، ص 2007
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يف ذلك  مالحقة منتهكي حقوق وحريات األفرادالقضائية للمحكمة العسكرية الدولية املنشأة من أجل  
 وذلك من خالل الفروع التالية:حملكمة لتلك اتقييم التطبيق العملي مث  اإلقليم،

  الفرع األول: الخلفية التاريخية النتهاك حقوق اإلنسان في يوغسالفيا السابقة.

وريــات ســعت مجه 1991الســابق وتفككــه منــذ عــام  اليوغســاليفبعــد اهنيــار احتــاد مجهوريــات االحتــاد 
االســتقالل عــن  "املســلمني"وقــد بــدأ هــذا االهنيــار بــإعالن الكــروات والســلوفني  ،هــذا االحتــاد إىل االســتقالل

25/06/1991يوغسـالفيا يف 
دتــا بشـكل مــن أشــكال ولكــن نظـرا الن مجهــورييت صــربيا واجلبـل األســود أرا ،(1)

ديــة احلــرب علــي وأعلنــت القــوات االحتا -مل يرحبــا هبــذا اإلعــالن-االحتــاد بــني مجهوريــات يوغســالفيا الســابقة 
الوصــول إىل  بــني أطــراف النــزاع يف وقــف األعمــال القتاليــة ويف (2)ومل تــنجح االتفاقيــات ،الكــروات والســلوفني
 .اتفاق يف هذا الشأن

صـة بـني  مجهورية البوسنة واهلرسك يف بدايتـه نزاعـا بـني قوميـات متعـددة خاوقد كان النزاع املسلح يف
ولكنـــه تطـــور إىل نـــزاع دويل طـــابع احلـــرب األهليـــة أو الداخليـــة،  أي كـــان لـــه ،الصـــرب والكـــروات واملســـلمني

باإلضــافة إىل تــدخل دول أخــرى حليفــة بطــرق  ،(3)بتــدخل صــربيا واجلبــل األســود إىل جانــب حــرب البوســنة
 .(4)ومسترتة ملساندة الصرب مثل روسياخفية 

خفـي  ف)وبطـر  وبسبب عدم التكافؤ يف القوة العسكرية بني الصـرب الـذين يـدعمهم اجلـيص الصـريب
فقــد ارتكــب الصــرب أفعــاال خطــرية تعتــرب جــرائم  ،واملســلمني غــري اجملهــزين باألســلحةروســيا( وبــني الكــروات 

وقتلـوا  فقـد أبـادوا القـرى نسـانية وجرميـة اإلبـادة اجلماعيـة.دولية وبصـفة خاصـة جـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد اإل
 ،نية واحلجــز التعســفي واخــذ الرهــائنوارتكبــوا أفظــع ألــوان التعــذيب واملعاملــة الالإنســا ،املــدنيني العــزل األبريــاء

وتشــييد املعســكرات لــإلذالل النفســي  ،اب النســاء اجلمــاعيوتــدمري املستشــفيات وســيارات اإلســعاف واغتصــ

                                                           
تركيا، بلغاريا، والبوسنة، ويف بلقان مسرحا للصراع بني القوى العظمى يف أوروبا طوال قرون عديدة خاصة بعد دخول اإلسالم إليها عن طريق حماور متعددة خاصة ألبانيا، كانت شبه جزيرة ال/ 1

 يم لالضطهاد من قبل الصرب يف فرتة ما بني احلربني.إبان احلكم العثماين كان اقليم البوسنة خاضعا للحكم العثماين، وبعد سقوط الدولة العثمانية تعرض هذا اإلقل
 (.140، ص2000الطبعة األوىل، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، بريوت، لبنان،  -اجلزاءات الدولية-)أنظر: أ. الطاهر منصور، القانون الدويل اجلزائي  

املؤمتر  07/09/1991وعقد يف الهاي بتاريخ  08/10/1991بل تأكد إعالن االستقالل يوم  07/07/1991حيث عقدت عدة اتفاقيات يف هذا الشأن وكانت يف بريوين بتاريخ / 2
-26اد األورويب على سبيل التناوب بتاريخ األورويب للسالم يف يوغسالفيا الذي مل يصل إىل حل النزاع، وكان قد عقد يف لندن مؤمتر هلذا الغرض أيضا برئاسة األمم املتحدة واالحت

 (.27)أنظر: د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص .27/08/1991
 .46د.علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص/ 3
ان اهلدف الدولة االحتادية السابقة، وان كويرجع أسباب هذا التدخل العسكري الصريب إىل أطماع صربيا ورغبتها يف فرض سيطرهتا على مجهورية البوسنة واهلرسك اليت كانت تعترب قلب / 4

 1.4أي حوايل  % 32من عدد السكان، بينما نسبة الصرب  % 42املعلن هو محاية األقلية الصربية والكرواتية اليت توجد يف اإلقليم البوسين ، إال أن نسبة عدد املسلمني يف هذا اإلقليم متثل 
 ألرثوذكسية بينما الكروات يدينون باملسيحية الكاثوليكية.، ويدين الصرب بالديانة املسيحية ا% 8مليون نسمة أما الكروات فنسبتهم حوايل 

 (.69؛ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص141)أنظر: أ.الطاهر منصور، املرجع السابق، ص
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مســـلم إىل  25000فقـــد مت ترحيـــل أكثـــر مـــن  ،يف مقـــابر مجاعيـــة والتطهـــري العرقـــيفية اجلســـدية والـــدفن والتصـــ
مســـلم مـــن الرجـــال  8000إىل  7000ومت إعـــدام مـــا بـــني  ،خـــرى املوجـــودة حتـــت ســـيطرة املســـلمنياملنـــاطق األ

 .(1)القادرين على محل السالح

 ،رخة للقـانون الـدويل واجلنـائيالصـانتهاكات وعلى الرغم من اجلهود األوروبية السابقة لوقف هذه اال
إال أن االعتــداءات الصــربية مل تتوقــف ممــا دفــع جملــس األمــن إىل التعامــل مــع هــذا النــزاع مســتندا يف ذلــك إىل 

يتضــمن فــرض  25/09/1991يف مرحلــة أوىل قــرارا بتــاريخ  فأصــدر ،ل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدةالفصــ
يــع أنــواع األســلحة واملعــدات العســكرية إىل يوغســالفيا هبــدف إقــرار الســلم حظــر كامــل وعــام علــى إرســال مج

ومع ذلك مل يطبق حظر السـالح إال علـى املسـلمني فقـط دون  ،(2)وحتقيق االستقرار يف هذه الدولة املفككة
بإرســــال  15/12/1991جملــــس األمــــن قــــرارا يف  فأصــــدرالصــــرب والكــــروات ومل تتوقــــف األعمــــال العســــكرية 

غرية تضـــم مـــن بـــني أعضـــائها بعـــض العســـكريني الـــذين يعتـــربون نـــواة لقـــوة محايـــة عســـكرية دوليـــة جمموعـــة صـــ
 .(3)واليت توسعت مهمتها الحقا 21/02/1992بتاريخ  743بالقرار رقم  -فيما بعد-تكونت 

جري يف مجهورية البوسنة واهلرسـك أة األعمال القتالية بعد االستفتاء الذي دل ومع ذلك فقد زادت ح  
 .01/03/1992ذي جاءت نتائجه مؤكدة على االستقالل وذلك بتاريخ وال

ة السـلطات اليوغسـالفية حدين صـرايـ 30/05/1992جملس األمن قرارا بتاريخ  أصدروعلى اثر ذلك 
االحتاديــة )صــربيا واجلبــل األســود( ويقــرر يف نفــس الوقــت توقيــع جــزاءات صــارمة ضــدها كمــا يطالــب مجيــع 

األعمـــال القتاليـــة واألعمـــال غـــري اإلنســـانية الـــيت ترتكـــب علـــى إقلـــيم يوغســـالفيا  األطـــراف بـــالتوقف فـــورا عـــن
الثــة واخلاصــة مبعاملــة خاصــة االتفاقيــة الث ،ت اجلســيمة التفاقيــات جنيــف األربــع، وعــن االنتهاكــا(4)الســابقة

 .(5)واالتفاقية الرابعة واخلاصة حبماية األشخاص املدنيني ،أسرى احلرب

                                                           
اجلزء األول، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية،  -ق وحتدياتآفا-د.أمحد أبو الوفا، القانون الدويل اإلنساين ومحاية املدنيني خالل النزاعات املسلحة، منشور بـالقانون الدويل اإلنساين / 1

 .196، ص2005بريوت، لبنان، 
 .132بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص/ 2
ىل مراقبة وقف إطالق النار بني األطراف املتصارعة توسعت مهمة قوة احلماية العسكرية إىل اإلشراف على مطار سراييفو، وإدارة املساعدات اإلنسانية اليت تصل عن طريق املطار، باإلضافة إ/ 3

 03/06/1993بتاريخ  836جملس األمن قرارا رقم  أصدركما   07/08/1992بتاريخ  769، وكذا بالقرار رقم 08/06/1992بتاريخ  758وذلك بالقرار الذي أصدره جملس األمن رقم 
 تداءات اليت تستهدف املناطق اآلمنة اليت حددها جملس األمن من قبل .بتوسيع مهمة القوات الدولية ليصبح بإمكاهنا الرد على االع

 (.272)أنظر: د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص
 .154؛ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص71لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص/ 4
 .21-18، ص ص 1997الطبعة الثانية، اللجنة الدولية للصليب األمحر، املعهد العريب حلقوق اإلنسان، تونس،  / د.عامر الزمايل، املدخل إىل القانون الدويل اإلنساين،5
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بإنشــاء حمكمــة  22/02/1993بتــاريخ  808جملــس األمــن قــرارا رقــم  أصــدرســية وبنــاء علــى مبــادرة فرن
دوليــة جنائيــة حملاكمــة األشــخاص املتهمــني بارتكــاب انتهاكــات خطــرية حلقــوق اإلنســان يف إقلــيم يوغســالفيا 

1991السابقة منذ سنة 
(1). 

ة علــى النظـــام باملوافقــ 25/05/1993بتــاريخ  827جملــس األمـــن قــرارا رقــم  أصــدروبعــد ثالثــة أشــهر 
 .(2)مادة 34اخلاص بتلك احملكمة الذي يضم 

ض وقد حدد هذا النظام أجهزة هذه احملكمة واختصاصها وإجـراءات احملاكمـة أمامهـا وهـو مـا سـنتعر 
 :له بالتفصيل يف الفروع التالية

 الفرع الثاني: أجهزة المحكمة العسكرية الدولية ليوغسالفيا السابقة.

 أصـدر الذي قدمته جلنة اخلرباء للتقصي عـن جـرائم احلـرب بيوغسـالفيا السـابقة استنادا للتقرير األويل
مقــــررا )ضــــرورة إنشــــاء حمكمــــة جنائيــــة دوليــــة حملاكمــــة  1993فيفــــري  22يف  808جملــــس األمــــن قــــراره رقــــم 

األشـــخاص املتهمـــني بارتكـــاب انتهاكـــات جســـيمة لقواعـــد القـــانون الـــدويل اإلنســـاين يف أراضـــي يوغســـالفيا 
حـول  امـني العـام أن يعـد تقريـر طلبا مـن جملـس األمـن لأل 808/2وتضمن القرار  ،(3)(1991ة منذ عام السابق

 يومـا مـن صـدور القـرار، 60مدى مالئمة إنشاء حمكمة دوليـة جنائيـة خبصـوص الوضـع يف يوغسـالفيا خـالل 
، وعلـى اثـر (4)نظـام األساسـيعماال هلذا الطلب قام األمني العام مستعينا بتقرير جلنة اخلرباء بإصـدار هـذا الإو 

قر مشـروع أكمة و احملاص بإنشاء اخل 1993ماي 25الصادر بتاريخ  827جملس األمن القرار رقم  أصدرذلك 
مت انتخــاب  1993ســبتمرب  15ويف  ومــن مث اكتســبت احملكمــة وجودهــا القــانوين، ،األمــني العــام بــدون تعــديل

1994أوت  15القضاة وشغل املدعي العام منصبه يف 
(5). 

                                                           
 .47د.علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص/ 1
ليوغسالفيا السابقة، وقد أشار األمني العام يف تقريره املقدم  ( بإعداد مسودة مشروع حمكمة دولية جنائية خاصة808/93حيث مت تكليف األمني العام مبوجب الفقرة الثانية من القرار رقم )/ 2

 يف هذا القرار ما يلي:  إىل جملس األمن بان احملكمة الدولية جيب أن تؤسس من قبل جملس األمن نفسه على أساس استخدام سلطات الفصل السابع من امليثاق، وقد جاء
 يصادق جملس األمن على تقرير األمني العام. -
 اليت ارتكبت يف يوغسالفيا السابقة يف الفرتة من رر مبوجب هذا القرار إنشاء حمكمة دولية القصد الوحيد منها مقاضاة األشخاص املسئولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساينيق -

 عتماد النظام األساسي للمحكمة الدولية ...".وموعده حيدده جملس األمن عند استعادة السلم، وحتقيقا هلذه الغاية يقرر ا 1991جانفي  01
 (.273؛ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص322؛ حممد الصاحل روان، املرجع السابق، ص 71)أنظر: لندة معمر يشوي، املرجع نفسه، ص

 .159د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص/ 3
رواندا، دار الثقافة مزي، القضاء الدويل اجلنائي، دراسة حتليلية للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة مقارنة مع حماكم نورمربغ وطوكيو و أمحد السيد، د.أمحد غازي اهلر / د.مرشد 4

 . 53، ص 2002والدار العلمية الدولية، األردن، الطبعة األوىل، 
 .135بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص/ 5
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مـــن النظـــام  األساســـي  31دة تيـــار مدينـــة الهـــاي هبولنـــدا مقـــرا هلـــا وهـــذا مـــا تضـــمنته املـــاخوقـــد مت ا
وقد كان هذا االختيار أهم ما واجه احملكمة من انتقادات ملا يكتنـف ذلـك مـن صـعوبات السـفر  ،للمحكمة

جرميـة االغتصـاب وهـي ما يرافقه من خطورة على حياة الشهود والضـحايا إضـافة خلصوصـية بعـض اجلـرائم كو 
 .(1)الصعوبات اليت ظلت تواجه احملكمة يف ممارستها العملية

ساســي مـن النظــام األ 23عمـل هــي االجنليزيــة والفرنسـية وهــذا مــا نصـت عليــه املــادة  وللمحكمـة لغتــا
تقريـرا وتقـدم  وتوجد إىل جانبها اللغات غري الرمسية وهـي الكرواتيـة والصـربية، ،للمحكمة وهي اللغات الرمسية

 .(2)سنويا عن أنشطتها إىل جملس األمن واجلمعية العامة

تتكــون احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغســالفيا الســابقة مــن ثالثــة أجهــزة وهــي دوائــر احملكمــة ومكتــب 
 املدعي العام وقلم احملكمة.

يوغسـالفيا من النظـام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة ل 11وفقا للمادة  :دوائر المحكمةأواًل: 
قاضيا ينتخبون من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة استنادا لقائمة معدة مـن  11السابقة من دوائر احملكمة 

ويقـــوم هــؤالء القضــاة بانتخـــاب رئــيس احملكمـــة  للتجديــد، قابلــةســـنوات  4جملــس األمــن ومتتـــد واليــتهم ملــدة 
 ويتوزع القضاة على ثالث دوائر.

 .ا ثالث قضاةدائريت حماكمة لكل منه-

 (3).دائرة استئناف وفيها مخسة قضاة-

وينبغــي علــى القضــاة أن يكونــوا علــى خلــق رفيــع وان تتــوفر فــيهم صــفات التجــرد والنزاهــة وان يكونــوا 
وجيـب متتـع القضـاة خبـربات  حائزين على املؤهالت اليت يف بلداهنم شـرطا للتعيـني يف ارفـع املناصـب القضـائية،

اجلنـــائي والقـــانون الـــدويل مبـــا فيـــه القـــانون الـــدويل اإلنســـاين وحقـــوق اإلنســـان وحرياتـــه  عاليـــة يف جمـــال القـــانون
 .(4)األساسية

ويقــوم قضــاة احملكمــة بصــياغة وإقــرار الئحــة اإلجـــراءات واألدلــة اخلاصــة باحملكمــة الدوليــة الــيت تظـــم 
وقبـــول األدلـــة ومحايـــة مرحلـــة مـــا قبـــل احملاكمـــة مـــن اإلجـــراءات كمـــا تـــنظم إجـــراء احملاكمـــات وتقـــدمي الطعـــون 

                                                           
 .276؛ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص322حل روان، املرجع السابق، صحممد الصا/ 1
 .84د.مرشد أمحد السيد، د.أمحد غازي اهلرمزي، املرجع السابق، ص/ 2
 .136بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص/ 3
 .274د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع نفسه، ص/ 4
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والنظــــام  15إىل  13الضــــحايا والشــــهود وغــــري ذلــــك مــــن املســــائل ذات الصــــلة وهــــذا مــــا تضــــمنته املــــواد مــــن 
 .(1)األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة

قاضــيا وهــم عــدد  11بانتخــاب  1993ســبتمرب  15وقـد قامــت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتــاريخ 
 سنوات قابلة للتجديد. 4حملكمة من بني القائمة اليت رشحها جملس األمن ملدة والية قضاة ا

تبــين تعــديالت فيمــا يتعلــق  2002أوت  14املــؤرخ يف  1431وقــد مت مبوجــب قــرار جملــس األمــن رقــم 
باشـرتاك تقضـي  كانـت  والـيت ،حملكمـة الدوليـة اجلنائيـة لروانـدابالتشكيلة القضـائية هلـذه احملكمـة وعالقتهـا مـع ا
مـة الـذي يقــوم بتعيـني أربعــة أعضـاء مــن بيـنهم رئــيس احملك 5احملكمتـني يف دائـرة االســتئناف بعـد التعــديل مـن 

مــنهم مــن األعضــاء الــدائمني يف اهليئــة القضــائية للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا  2علــى أن يكــون  ،آخــرين
 .(2)عد التشاور مع رئيس هذه احملكمةب

ينبغـــي أن يعهـــد إىل كـــل مـــدعي عـــام مســـتقل مبســـؤولية إجـــراء مجيـــع  :عي العـــامثانيـــاً: مكتـــب المـــد
التحقيقات ومقاضاة املسئولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين املرتكبة يف إقليم يوغسالفيا 

جهــــاز منفصــــل تــــابع ، وينبغــــي أن يعمــــل املــــدعي العــــام بشــــكل مســــتقل ك1991جــــانفي  01الســــابقة منــــذ 
 ،ليمات من أي حكومة أو من أي مصـدروال جيوز للمدعي العام أن يطلب أو يتلقى تع ،مة الدوليةللمحك

لعـام  ، وينبغـي أن يكـون للمـدعي ابناء على ترشيح مـن األمـني العـام ويعني املدعي العام من قبل جملس األمن
القضــايا اجلنائيــة وان  وان تكــون لديــه درايــة واســعة بــإجراء التحقيقــات يف ،كفــاءة مهنيــة علــى أعلــى مســتوى

 .(3)سنوات قابلة للتجديد 4تكون مدة تعيينه 

  بلـــداهنم وينبغـــي أن يكـــون األشـــخاص املعينـــون يف مكتـــب املـــدعي العـــام لـــديهم اخلـــربة ذات الصـــلة
ويبـدأ املـدعي العـام  ،د إنفـاذ القـوانني أو خـرباء طبيـنيكمحققني أو مدعني عـامني أو حمـامني جنـائيني أو أفـرا

التحقيقــات حبكــم منصــبه أو بنــاء علــى معلومــات يــتم احلصــول عليهــا مــن أي مصــدر وخاصــة مــن  يف إجــراء
 .(4)احلكومات وأجهزة األمم املتحدة ومن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

وتكـــون للمـــدعي العـــام يف قيامـــه بـــإجراء التحقيقـــات ســـلطة اســـتجواب املتهمـــني والضـــحايا والشـــهود 
وجيــوز للمــدعي العــام يف أدائــه هلــذه املهــام أن يطلــب املســاعدة مــن  ،ألدلــة وإجــراء حتقيقــات يف املواقــعومجــع ا

                                                           
 .160جع السابق، صد.عمر حممود املخزومي، املر / 1
 http/www.un.org/icty/legaldoc/index.html، على املوقع:     1503، 1431القرارين الصادرين عن جملس األمن / 2
 .73-72لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص / 3
 .137بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص/ 4



 

101 

، وعنـــدما يقـــرر املـــدعي العـــام بعـــد اســـتكمال التحقيقـــات أن ســـبما يكـــون مالئمـــاســـلطات الدولـــة املعنيـــة ح
رائم الــيت وجهـت للمــتهم للقضـية وجهتهـا الظــاهرة فانـه يعــد الئحـة اهتــام تتضـمن بيانــات دقيقـة للحقــائق واجلـ

 ، وحتــال الئحــة االهتــام إىل قاضــي مــن قضــاة دائــرة مــن دوائــر احملكمــة،مــة ارتكاهبــا طبقــا للنظــام األساســيبته
 .(1)ويقوم القاضي مبراجعة الئحة االهتام وحتديد ما إذا كان ينبغي قبول االهتام أو رفضه

مـــن املـــدعي العـــام أوامـــر باعتقــــال  ويصـــدر القاضـــي بعـــد اعتمـــاد الئحـــة االهتـــام وبنـــاءا علـــى طلـــب
 .(2)األشخاص والقبض عليهم أو تسليمهم أو ترحيلهم أو أي أوامر أخرى تكون الزمة لسري احملاكمة

وتقلــد مهــام منصــبه يف  1994جويليــة  08ســتون" يف  املــدعي العــام "ريتشــارد .ج.جولدوقــد مت تعيــني
، وقــد تطلــب فيهــا مكتــب مــدعي عــام دويل حقــانشــأ ، وتعــد هــذه املــرة علــى اإلطــالق الــيت ي1994أوت  15

فريــق دولــة لتشــكيل  30ذلــك األخــذ بأســاليب معقــدة يف التوظيــف مجعــت بــني أشــخاص مــن مــا يزيــد عــن 
وكــون هــذا الفريــق الــذي يعمـــل بكفــاءة وفعاليــة تشــهد علــى علــو نوعيــة وخـــربة  ،متجــانس ذي كفــاءة عاليــة

 .(3)اهبماملوظفني الذين متكن مكتب املدعي العام من اجتذ

أوت  28املـؤرخ يف  1503قد تقلصت مهام األمني العام بشكل كبري بعد صدور قـرار جملـس األمـن و 
ه منصب املدعي العام يف حمكمة رواندا بعد أن كانـت احملكمتـان تشـرتكان يف هـذا بوالذي أنشئ مبوج 2003

 .(4)املنصب

كمــدعي عــام للمحكمــة دلــيال   "نســتو "ريتشــارد جولدويشــري الــبعض أن الرتاخــي ملــدة عــام يف تعيــني 
نـص علــى أن تقـوم جلنــة  827، وذلــك علـى الـرغم مــن أن القـرار رقــم خـر علـى حماولــة تسـييس تلــك احملكمـةآ

نه مت إهناء أعمال جلنة اخلرباء مبكرا بقرار إداري صدر أإال  اخلرباء مبواصلة عملها حىت يتم تعيني مدعي عام،
علـــى الـــرغم ممـــا قـــد يســـببه  1994جويليـــة  15املـــدعي العـــام إال يف  بينمـــا مل يـــتم تعيـــني 1994افريـــل  30يف 

ـــة اخلـــرباء واملـــدعي العـــام الـــذي كـــان مطالبـــا بالبـــدء فـــورا يف  التبـــاطؤ البريوقراطـــي مـــن قطـــع الصـــالت بـــني جلن
اسـتطاعا إرسـاء اتصـال  "جولدسـتون"حتقيقاته مع تأجيل أي قرارات اهتام إال أن رئيس اللجنة واملدعي العـام 

 .(5)شر بينهمامبا

                                                           
 .162-161د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص / 1
 .48د.علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص /2
 .137بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص/ 3
 http/www.un.org/icty/legaldoc/index.html، على املوقع:     1503و  1431القرارين الصادرين عن جملس األمن / 4
 .58د.حممود شريف بسيوين، املرجع السابق، ص / 5
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ــاً:  مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة ليوغســالفيا  17نصــت عليــه املــادة  قلــم المحكمــة:ثالث
وهـــو يضـــطلع  ،لرئيســـية الـــيت تتـــألف منهـــا احملكمـــةالســـابقة، ويعـــد قلـــم احملكمـــة واحـــد مـــن األجهـــزة الثالثـــة ا

 17، وفقـا للمـادة (1)ة دولية تقليديةقلم سجل تابع حملكمة وطنية أو حمكملبوظائف أساسية تعد غري عادية 
من النظام األساسي يكون قلم السجل مسؤوال عـن إدارة احملكمـة وأيضـا عـن إنشـاء اهليكـل األساسـي الـالزم 
لكفالة حسن سري العملية القضـائية يف جمـال حسـاس وهـام بشـكل خـاص مـن القـانون اجلنـائي وهلـذا السـبب 

زتني اإلدارة القضـائية وكـذا اإلداريـة، ومـن مث فطبيعـة قلـم احملكمــة يتكـون قلـم سـجل احملكمـة مـن إدارتـني متميـ
، فهـــو خيـــتص بتنظـــيم احملكمـــة واالدعـــاء العـــام مزدوجـــة فهـــو يقـــوم باخلـــدمات اإلداريـــة والقضـــائية لكـــل دوائـــر
ة ـالت وترمجــــواملراســـ ةـات احملكمــــم ملفــــة وتنظيــــفعاليـــات احملكمـــة مـــن ســـجن ووحـــدة احتجـــاز وقاعـــة احملكمـــ

 .(2)التـق والتسجيـائالوث

 .القضائي لمحكمة يوغسالفيا السابقة ختصاصاال الفرع الثالث:

 ختصاص الزماني والمكاني للمحكمة.االأواًل: 

جـل غـري أإىل  1991تنظر احملكمة خبصـوص اختصاصـها الزمـاين يف اجلـرائم املرتكبـة منـذ أول جـانفي 
، باب األمن يف اإلقليم اليوغسـاليفحالل السالم واستتمسمى حيدده الحقا األمني العام لألمم املتحدة بعد إ

وميتــد اختصاصــها  ،كمــة اجلنائيــة ليوغســالفيا الســابقةمــن النظــام األساســي للمح 1 وهــذا مــا تتضــمنه املــادة
اإلقليمـــي ليشـــمل اجلـــرائم املرتكبـــة يف إقلـــيم يوغســـالفيا الســـابقة وفـــق التعريـــف التقليـــدي لإلقلـــيم واملتضـــمن 

 .(3)ياه اإلقليمينيوامل واجلواألرض 

 ثانياً: االختصاص الشخصي.

 م األشــخاصـة هـــاملســاءلة أمــام هــذه احملكمــبوقــد جــاء يف النظــام األساســي أن األشــخاص املعنيــني 
 .(4)ن دون أن يشري إىل األشخاص االعتبارية من منظمات إجرامية وغريهاالطبيعيو 

                                                           
 .162رجع السابق، صد.عمر حممود املخزومي، امل/ 1
 ويتألف قلم احملكمة حاليا من عدة أقسام وهي:/ 2
 قسم الصحافة واملعلومات يقدم اخلدمات اإلعالمية. -
 قسم األمن مسؤول عن محاية املتهمني، سجن احملكمة، محاية زوار احملكمة، وثائق احملكمة ...اخل. -
 الدفاع، سجن احملكمة، وحدة محاية الشهود والضحايا، قاعة احملكمة ...اخل. قسم اخلدمات القضائية وهو قسم يقدم اخلدمات حملامي -
 القسم اإلداري ويقدم اخلدمات إىل احملكمة حول األمور املتعلقة بوسائل النقل، الرتمجة واحلسابات املالية، اخلدمات العامة ...اخل. -

 (.74؛ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص82ق، ص )أنظر: د.مرشد امحد السيد، د.امحد غازي اهلرمزي، املرجع الساب
 . 52/ د.علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص3
 .139بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص/ 4
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يشــــارك يف التخطــــيط هلــــذه االنتهاكــــات ن أي شــــخص ق باملســــؤولية اجلنائيــــة الفرديــــة فــــإوفيمــــا يتعلــــ
إمنــا يســهم يف ارتكــاب  ،أو تنفيــذها يف يوغســالفيا الســابقةاجلســيمة للقــانون الــدويل اإلنســاين أو يف إعــدادها 

مـــن النظـــام األساســـي  7/1، وهـــذا مـــا تضـــمنته املـــادة مســـؤولية فرديـــةعنـــه  مســـئوال مثاالنتهـــاك ويصـــبح مـــن 
ن الفعــل أ، ومــن مث فالــدفع حبصــانة رئــيس الدولــة أو التــذرع بــيا الســابقةائيــة الدوليــة ليوغســالفللمحكمــة اجلن

 .(1)ارتكب يف إطار الصالحيات الرمسية للمدعى عليه ال يشكالن دفاعا أو خيففان العقوبة

والشخص الذي حيتل منصبا من مناصب السلطة العليا يسأل شخصيا عـن إصـدار أمـر غـري مشـروع 
يف احليلولـة  صـوص عليهـا يف النظـام األساسـي بـل ويسـأل أيضـا علـى التقـاعسرتكاب جرمية مـن اجلـرائم املنبا

ويعتد هبذه املسؤولية الضمنية أو هبذا  ،أو ردع مرؤوسيه عن اإلتيان بالفعل غري املشروع ،دون ارتكاب اجلرمية
عــن  مــن األســباب مــا حيملــه لديــه ن كــان الشــخص الــذي ميــارس ســلطة عليــا يعلــم أو كــانإ ،اإلمهــال اجلنــائي

اســتنتاج أن مرؤوســيه علـــى وشــك ارتكـــاب جــرائم أو أهنـــم ارتكبوهــا بالفعـــل، ومــع ذلـــك مل تتخــذ اخلطـــوات 
 . (2)الضرورية أو املعقولة للحيلولة دون ارتكاب هذه اجلرائم أو قمعها ومعاقبة مرتكبيها

كبهـا مـن كما أن ارتكاب اجلرمية تنفيذا ألوامـر تصـدر عـن احلكومـة أو مـن رئـيس أعلـى ال يعفـي مرت
مسؤوليته اجلنائية وال يصلح سندا للدفاع عنه ما مل يكـن هنـاك إكـراه أو انعـدام وجـود سـبيل االختيـار األديب 

وقــد أورد  ،فاء ملقتضــيات العدالــةومــع هــذا جيــوز للحكمــة الفصــل يف ختفيــف العقوبــة إذا رأت يف ذلــك اســتي
 .(3)م األساسيمن النظا 7و 6النظام األساسي هذه األسس بدقة يف املادتني 

 ثالثاً: االختصاص الموضوعي.

للمحكمـــــة الدوليـــــة اجلنائيـــــة ليوغســـــالفيا الســـــابقة واحملـــــاكم الوطنيـــــة اختصاصـــــا مشـــــرتكا يف حماكمـــــة 
ومــن مث جيــب حتديــد االختصــاص  ،لــدويل اإلنســايناألشــخاص املســؤولني عــن االنتهاكــات اجلســيمة للقــانون ا

                                                           
رتكب األفعال اليت ساعدت على حنو جوهري، أو حيث أصرت احملكمة على املسؤولية اجلنائية الفردية فيما يتعلق مبشاركة املتهم يف عمل إجرامي مشرتك :"حيث ينبغي أن يكون املتهم قد ا/ 1

جنائيا بوصفه مشاركا يف عمل إجرامي مشرتك  مسئوالأثرت بكثري يف تعزيز أهداف العمل اإلجرامي، وهو على العلم بان فعله أو إمهاله يسهل اجلرائم املرتكبة من خالله، حىت ميكن اعتباره 
 دراية بكل جرمية مرتكبة، أن جمرد معرفة ارتكاب اجلرائم يف إطار نسق واملشاركة الواعية يف هذا النسق يساعـد على على املسئولوليس من الضروري أن يكون املشارك 

ملشارك يف عمل إجرامي مشرتك اعد أو احملرض اجلنائي احنو جوهري، أو يسهل ارتكاب اجلرمية، أو يتيح جناح املشروع اإلجرامي على حنو فعال أو فعلي يكفي إلقرار املسؤولية اجلنائية، أن املس
 العمل املذكور". أويساهم يف ارتكاب اجلرائم، وذلك بقيامه بدور يساعد على استمرار النسق 

ليب األمحر، املكتب اإلقليمي اإلعالمي، اجمللة الدولية للص )أنظر: ناتايل فاغنر، تطور نظام املخالفات اجلسيمة واملسؤولية اجلنائية الفردية لدى احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة،
 (.346، ص2004

فيما خيص اهتام الرئيس اليوغساليف )سلوبودان  -ممثلة االدعاء السابقة-؛ كما ميكن الرجوع إىل البيان الصادر عن "لويس اربو" 470-469د.عبد املنعم عبد الغين، املرجع السابق، ص/ 2
 .http//www.amnesty.org.uk/news/hres/relesestميلوسوفيتص( على املرقع التايل : 

 .168د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص/ 3
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اصــات احملــاكم الوطنيــة وال ميــس مــن جهــة أخــرى الســيادة املوضــوعي للمحكمــة حــىت ال يتعــارض مــع اختص
 .(1)الوطنية للدول

ن أوقــد حــددت املــادة األوىل مــن النظــام األساســي اختصــاص احملكمــة املوضــوعي حيــث أشــارت إىل 
احملكمــة ختــتص موضــوعيا مبحاكمــة املســؤولني عــن االنتهاكــات اجلســيمة للقــانون الــدويل اإلنســاين املرتكبــة يف 

 :وتشمل هذه االنتهاكات 1991الفيا السابقة منذ عام إقليم يوغس

 : 1949/االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف لعام 1

ـــــة: ) ـــــة غـــــري التعـــــذيب، القتـــــل العمـــــد،وهـــــي تشـــــمل األفعـــــال التالي  اإلنســـــانية كالتجـــــارب أو املعامل
تـدمري املمتلكـات  ، التسبب يف التعرض آلالم شـديدة أو إصـابات خطـرية للجسـم والصـحة عمـدا،البيولوجية

إكــراه أســري حــرب أو  أو مصــادرهتا علــى نطــاق واســع دون مــربر أو ضــرورة عســكرية وعلــى حنــو غــري مشــروع،
مـن احلـق يف  تعمـد حرمـان أسـري حـرب أو شـخص مـدين ،على اخلدمـة يف قـوات دوليـة معاديـةشخص مدين 

خـــذ أ ،حبســـه دون مـــربرحنـــو غـــري مشـــروع أو  نفـــي أو قتـــل أي شـــخص مـــدين علـــى ،حماكمـــة عادلـــة وعاديـــة
 .(2)(املدنيني كرهائن

 :وأعراف الحرب /انتهاك قوانين2

، (3)حيث أوردت املادة الثالثـة قائمـة بانتهـاك قـوانني وأعـراف احلـرب الـيت ختـتص احملكمـة بـالنظر فيهـا
 ةـــــــربيـــــــرب الـــــراض احلــــني وأعـــــنة بقواــــــاملتعلق 1907ة ــــــــة لسنــــــاي الرابعــــــــواليت رجد أساسها يف اتفاقية اله

 

 
                                                           

1   / Maria Castilo , la compétence de tribunal pénal pour la Yougoslavie, R.G.D.I.P, tome 98, 1998, p64. 
 .51ي، املرجع السابق، ص؛ د.علي يوسف الشكر 280د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص/ 2

بعض الصعوبات اليت واجهها املدعي العام يف احملكمة للربط بني اجلرائم  إىل أشارتاملمارسة العملية قد  أن إالنزاع مسلح دويل،  إطارتتم يف  أنهذه اجلرائم جيب  نأورجدر مالحظة  -
متعددة فبعض النزاعات كانت نزاعات دولية مسلحة وبعضها  أشكاالخذ ألنزاع يف يوغسالفيا السابقة قد ا أناملذكورة ووجود النزاع الدويل املسلح يف بعض احلاالت، وذلك بسبب 

 (.  166-165داخلية وبعضها اختذت الشكلني معا. )أنظر: لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص
 النتهاكات اجلسيمة لقوانني وأعراف احلرب وهي:تعدادا لبعض األفعال الداخلة يف إطار ا األساسيأوردت املادة الثالثة من النظام / 3

 بقصد إحداث اآلالم ال مربر هلا. أخرى أسلحة أوسامة  أسلحةاستخدام  - أ
 الضرورات العسكرية . األفعالتقتضي مثل هذه  أنختريبها دون  أوالقرى بشكل تعسفي  أوالبلدان  أوتدمري املدن  - ب
 وسائل دفاعية. إىلتفتقر  األفعالكانت هذه   إذا -بأي طريقة كانت-اهلجوم عليها  أوالسكان  أوالقرى أو املساكن  أوقصف املدن  -ج
 الفنية والعلمية. واألعمالالتارخيية  واآلثاراخلريية والتعليم والفنون والعلوم  واألعمالالدينية  لألنشطةالعمدي للمنشآت املخصصة  األضرار أوتدمري  أومصادرة  -د
 اخلاصة. وأهنب املمتلكات العامة  -ه

 (. 117-116؛ د.مرشد امحد السيد، د.امحد غازي اهلرمزي، املرجع السابق، ص 51)أنظر: د.علي يوسف الشكري، املرجع نفسه، ص
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 .(1)يـون العرفـن القانـك جزءا مـل كذلـي تشكـوالت 

 :1948/انتهاك اتفاقية المنع والعقاب على جريمة إبادة الجنس البشري لعام 3

وغسـالفيا ومبوجب املادة الرابعة من النظام األساسـي للمحكمـة فـان جرميـة إبـادة اجلـنس البشـري يف ي
إرغــام الفئــة علــى  ،بــدين أو عقلــي بـالغ بــأفراد الفئــة إحلــاق ضــرر ،السـابقة تنصــرف إىل :"قتــل أفــراد هــذه الفئـة

فــرض تــدابري  العــيص يف ظــروف يقصــد هبــا القضــاء عليهــا ماديــا علــى حنــو كلــي أو جزئــي وبشــكل عمــدي،
 .(2)"نقل أطفال الفئة قسرا إىل فئة أخرى ،بقصد منع التوالد

 :الســابقة جــرائم إبــادة اجلــنس بأهنــافــت املــادة الرابعــة مــن النظــام األساســي حملكمــة يوغســالفيا وقــد عر 
يــة أو ســاللية أو ميــة أو عرق"أي مــن األفعــال التاليــة املرتكبــة بقصــد تــدمري أو حتطــيم كليــا أو جزئيــا مجاعــة قو 

 :دينية

 .قتل أفراد من اجلماعة -1

 ية خطرية ألعضاء اجلماعة.التسبب يف إحداث أذى أو أضرار جسيمة أو نفس -2

هنا أن حتــدث أو ألشــروط حياتيــة أو معيشــية مــن شــ ،ع اجلماعــة بصــورة مقصــودة أو مــدبرةإخضــا -3
 .تسبب تدمريا جسديا ألفراد اجلماعة كليا أو جزئيا

 .فرض تدابري بقصد منع التوالد يف اجلماعة-4

 .(3)نقل األطفال بقوة من اجلماعة إىل مجاعة أخرى-5

 
                                                           

القوة  إىلمثة نزاع مسلح مىت كان مثة جلوء على حاالت النزاع املسلح وقررت انه :"يكون  اإلنساينفقهي يف جمال انطباق القانون الدويل  بتأصيل اإلستئنافيةويف هذا الشأن قامت الدائرة / 1
من  اإلنساينبني هذه اجلماعات داخل دولة من الدول، ويسري القانون الدويل  أوبني السلطات احلكومية ومجاعات مسلحة منظمة ، األمدكان مثة عنف مسلح طويل   أواملسلحة بني الدول، 

تسوية سلمية يف حالة النزاعات الداخلية، واىل حني تلك اللحظة  إىلحني التوصل  إىل أوهناية سلمية عامة  إىللعدائية وحني التوصل ا األعمالبداية هذه النزاعات ويستمر سريانه بعد وقف 
الداخلية سواء قتال فعلي فيه أم ال". )أنظر:  اخلاضع لسيطرة طرف من األطراف يف حالة النزاعات اإلقليمالدولة املتحاربة، أو على جمموع  إقليمساريا على جمموع  اإلنساينيظل القانون الدويل 

 (.166لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص
 . 281/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص2
 .602د.حممد عبد املنعم عبد الغين، املرجع السابق، ص/ 3
مجهورية البوسنة واهلرسك بالتخلص ممن ليس صربيا من املدنيني هبدف إحداث تغيري يف اهليكل اإلحصائي للسكان ومن أمثلة اإلبادة اجلماعية ألغراض التطهري العرقي ما قام به الصرب يف  -

موا حببسهم يف هتم، مث قاموا هبدم منازهلم وقاوذلك إلنشاء صربيا الكربى، وتنفيذا هلذا اهلدف قاموا بالقبض على مئات األلوف من املدنيني من املسلمني والكروات من الطرقات ومن بيو 
سلموا من القتل، وحسب التقارير الرمسي للجنة هلسنكي معسكرات االعتقال وارتكبوا جمازر مجاعية هلم، ومل يفرقوا بني النساء والرجال وال بني األطفال والشيوخ، بل وحىت األطفال الرضع مل ي

 قة عدد ضحايا املذابح اليت ارتكبها جمرمو احلرب .املكلفة بالتحقيق يف جرائم احلرب يف البوسنة فانه مل يعرف على وجه الد
 (. 356)أنظر: د.عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص
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 :ضد اإلنسانية /الجرائم4

نه جيوز هلـذه األخـرية سـلطة حماكمـة إمن النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة ف 5وفقا للمادة 
يل أو داخلــي( ضــد األشــخاص املســؤولني عــن اجلــرائم التاليــة )ســواء ارتكبــت يف نــزاع مســلح كــان ذا طــابع دو 

 :السكان املدنيني

ألســباب  االضــطهاد- (1)االغتصــاب– التعــذيب- ســجنال- اإلبعــاد- اققاالســرت - اإلبــادة- القتــل-
 سائر األفعال غري اإلنسانية.- سياسية أو عرقية أو دينية

، وردت يف حماكمـــات جمرمـــي احلـــرب بعـــد احلـــرب العامليـــة (2)وأول إشـــارة للجـــرائم يف حـــق اإلنســـانية
 قــراري اجلمعيــة العامــة حيــث عرفهــا النظــام األساســي للمحكمــة العســكرية الدوليــة وورد تأكيــدها يف ،الثانيــة

 .(3)لألمم املتحدة

انية اخلطــورة النســبية وتتجــاوز النطــاق الــوطين لتشــمل اإلنســ نوهــذه اجلــرائم جيــب أن تكتســي نوعــا مــ
ن هذه أن العام و علها تتصف جبرائم القانو جيارتكاب هذه اجلرائم والقيام هبا مما  قاطبة وان تتمثل الدوافع وراء

 .(4)تمع الدويل لقمعها ومعاقبة مرتكبيها وكذلك تأسيس حماكم دولية جنائيةافر اجملاجلرائم تتطلب تض

حقــة منتهكــي إنشــاء قواعــد إجرائيــة لمالو : التطبيــق العملــي لمحكمــة يوغســالفيا الســابقة الفــرع الرابــع
 حقوق وحريات األفراد.

 وهـي: هايالحظ أن النظام األساسـي للمحكمـة قـد حـدد العقوبـات الـيت ميكـن للمحكمـة أن تصـدر 
وقـــد بـــرر واضـــعو النظـــام األساســـي كوهنـــا ال حتقـــق الغايـــة األساســـية مـــن  ،الســـجن فقـــط دون عقوبـــة اإلعـــدام

هــذا إضــافة إىل مــا تواجهــه هــذه العقوبــة مــن معارضــة  ،العقوبــة واملتمثلــة يف اإلصــالح وان حتقــق الــردع أحيانــا
بعض علـى أسـاس ذلـك إىل التشـكيك شديدة على املستوى الـدويل وخصوصـا األمـم املتحـدة وهـو مـا دفـع الـ

                                                           
 بروكسل يف األوربية الدول جيةخار  وزراء أعلنه الذي األوربية و اجملموعة قبل من البوسنة واهلرسك يف الالإنسانية املعاناة حول تقرير بإعداد كلفت بريطانية سيدة هي و واربرتون" تقرير ذكر/  1

 النساء جعل بقصد جرت االغتصاب عمليات أن التقرير ذكر و اهلرسك و البوسنة يف اغتصنب املسلمات من معظمهن 20.000 امرأة ألف عشرين أن " يلي: ما على 2/2/1993بتاريخ 
 .. علين. بشكل يتم أنه االغتصاب هذا بشاعة اإلذالل، ومن اهذ باستمرار يتذكرن لكي و اإلذالل يف إمعانا الوضع موعد يف إجهاضهن و حوامل

-1990للصرب..." )أنظر: هباز حسني )األبعاد اإلقليمية والدولية للصراع اليوغساليف  إسرتاتيجية مصاحل خلدمة متعمدة كوسيلة استخدم االغتصاب إن تقول عبارة إىل التقرير انتهى و
 (.94(، ص 2005 يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري1995

ملرجع ( )أنظر: د.مرشد امحد السيد، امحد غازي اهلرمزي، اcrimes against humanityيستخدم البعض ترمجة )اجلرائم ضد اإلنسانية( أو )اجلرائم املناهضة لإلنسانية( ملصطلح )/ 2
 (.32، ص2008اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر،  -شرح اتفاقية روما مادة مادة-؛ د.نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية 122السابق، ص

 .11/01/1946ؤرخ يف امل (I) 95و   13/02/1946املؤرخ يف  (I) 3حيث ورد تأكيد اجلرائم ضد اإلنسانية يف قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة، / 3
 .123د.مرشد امحد السيد، امحد غازي اهلرمزي، املرجع السابق، ص/ 4
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، وقد اسـتبعد النظـام األساسـي عقوبـة اإلعـدام مـن بـني العقوبـات (1)إنشاء احملكمة من أساسه نيف الغرض م
 .(2)اليت تصدرها احملكمة رغم أن قوانني يوغسالفيا السابقة قد نصت عليها

بعـد التـيقن مـن أن املـتهم قـد  وتصدر دائرة الدرجة األوىل األحكام يف جلسة علنية بأغلبية األصـوات
وجيب أن يكون احلكـم مكتوبـا ومسـببا وميكـن أن يـذكر فيـه  ،ئم املسندة إليه يف قرار االهتامارتكب فعال اجلرا

ـــرأي املخـــالف إذا صـــدر باألغلبيـــة وفـــق نـــص املـــادة  ـــرة احملاكمـــة (3)مـــن النظـــام األساســـي 23ال ، وتصـــدر دائ
من  23/1انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين وفق املادة  األحكام على األشخاص املدانني بارتكاب

ـــة قضـــاة  ،النظـــام األساســـي ـــرة احملاكمـــة ويـــتم إصـــداره علنـــاويصـــدر احلكـــم بأغلبي ـــة وجـــود رأي  ،دائ ويف حال
مــن النظــام األساســي وتراعــي احملكمــة عنــد  23/2مســتقل أو معــارض جيــوز تذييلــه بقــرار احلكــم وفــق املــادة 

شــخص الــذي أديــن جبرميــة مــن اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام الوبــة الــيت توقعهــا علــى النظــر يف العق
ذاتـه لـنفس الفعـل وفـق املـادة  الشـخص األساسي املدة اليت انقضت من أية عقوبة وقعتها حمكمة وطنيـة علـى

 .(4)من النظام األساسي 10/3

م حتديـد عقوبـة السـجن وفـق مـا هـو ويـت ،الـيت تفرضـها احملكمـة علـى السـجني وقد حددت العقوبـات
وتراعـي دائـرة احملاكمـة عنـد إصـدار  ،تصدرها حماكم يوغسالفيا السابقة متبع فيما يتعلق بأحكام السجن اليت

 24/2قرار احلكم عوامـل مثـل جسـامة اجلـرم والظـروف الشخصـية للمحكـوم عليـه وفـق مـا نصـت عليـه املـادة 
د إىل املــالكني الشــرعيني أيــة ممتلكــات أو عوائــد مت االســـتيالء وللمحكمــة أن تــأمر بـــر  مــن النظــام األساســي،

 .(5)من النظام األساسي 24/3عليها بسلوك إجرامي مبا يف ذلك اإلكراه وفق املادة 

ويشــرتط يف االســتئناف وجــود خطــأ يف  ،باالســتئناف وإعــادة النظــر بــاحلكم والنظــام األساســي مســح
مــن  25/1وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة  ،العدالــة ســبب عــدم إقامــةمســألة قانونيــة أو وجــود خطــأ يف الوقــائع ت

أما إعادة النظر يف احلكم فيكون عندما تكتشف واقعة جديدة مل تكـن معروفـة وقـت نظـر  ،النظام األساسي
وكــان ميكــن أن تكــون عــامال حامســا يف التوصــل إىل القــرار  ،ئــرة احملاكمــة أو دائــرة االســتئنافالــدعوى أمــام دا

 .(6)من النظام األساسي 26عليه املادة  وفق ما نصت
                                                           

 .51علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص/ د.1
2 /Philipe Weckel, "L’institution d'un tribunal international pour la repression des crimes de droit humanitaire en 
yogoslavie", A.F.D.I, 1993, p 254. 

 .286د. علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص/ 3
 .145بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص/ 4
 .287د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع نفسه، ص/ 5
 من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة.  26و 25/ انظر املادتني 6
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وتقضــــى مــــدة الســــجن يف أي دولــــة حتــــددها احملكمــــة مــــن قائمــــة الــــدول الــــيت أبــــدت جمللــــس األمــــن 
ويكــــون الســــجن وفقــــا للقــــانون الســــاري يف الــــدول املضــــيفة  ،دها لقبــــول األشــــخاص احملكــــوم علــــيهماســــتعدا

ا يف ذلـك العفـو وختفيـف احلكـم الصـادر ، مب(1)سيمن النظام األسا 27وخاضعا إلشراف احملكمة وفق املادة 
مـن النظـام  28على أن الدول اليت يوجد احملكوم عليه بأحد سجوهنا ملزمة وفقا للمـادة  ،على احملكوم عليهم

، وال يكــون هنــاك عفــو أو ختفيــف للحكــم إال مــة يف حالــة العفــو أو ختفــيض احلكــماألساســي أن ختطــر احملك
ك بالتشـاور مـع قضـاهتا علـى أسـاس مقتضـيات العدالـة ومبـادئ القـانون العامـة وفـق إذا قرر رئيس احملكمة ذل

 .(2)من النظام األساسي 28ما هو وارد يف املادة 

وخبصوص القانون الذي تطبقه احملكمـة فلـم يـرد يف النظـام األساسـي للمحكمـة نـص هبـذا اخلصـوص 
 :كمة هيالقاعدة اليت تطبقها احمل ومع ذلك ميكن أن يستفاد أن مصادر

 .النظام األساسي للمحكمة -

  .1949 أوت 12اتفاقيات جنيف املوقعة يف  -

ن قـوانني وأعـراف احلـرب ومـا تالهـا مـن اتفاقيـات أبشـ 1907أكتوبر  18اتفاقية الهاي املوقعة يف  -
 أخرى تتعلق باملوضوع.

وغــريه مــن قواعــد  1948 ديســمرب 9اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا الصــادرة يف -
 . (3)القانون الدويل اجلنائي ذات العالقة

 1997مـاي  7وأصدرت حكمها فيهـا يف  ،حماكمة رجريها احملكمة أول "تاديتص"وقد كانت حماكمة 
وحماكمة  ،"blaskicبالكيتص "مث توالت بعد ذلك احملاكمات مثل حماكمة  ،وكان أول حكم تصدره احملكمة

                   املشـــــــــــــــــــرتكة "لزينيـــــــــــــــــــل ديالليـــــــــــــــــــتص" ، كمـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــدأت احملاكمـــــــــــــــــــة D.Erdemovic"(4)ردميـــــــــــــــــــوفيص "أ
                                تــــــكبــــيت ارتـــــم الــــىت اجلرائـــى شـــعل "وــــدجــــاد لونــــأس"و "صـــــــم ديليلتـــــاريـــــــهو" و"موتستشو ــــــــــكــــــو"زدراف

                                                           
 .94-92اهلرمزي، املرجع السابق، ص  د.مرشد امحد السيد، امحد غازي/ 1
 .52-51علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص/ د.2
 .145بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص / 3
 .169/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص4



 

109 

وصـــدر احلكـــم يف  ،ف ال إنســـانية وبصـــورة غـــري قانونيـــةالحتجـــاز املـــدنيني يف ظـــرو  "شيليشـــي"يف معســـكر  
 .(1)وهو أول حكم يشمل عدة متهمني تصدره احملكمة 16/11/1998

وقــد أعلنــت الــدائرة االبتدائيــة يف حكمهــا رأيهــا يف عــدد مــن املســائل املتعلقــة بتفســري القــانون الــدويل 
كما أبدت رأيها يف مسؤولية القادة وخلصت إىل أن مبـدأ مسـؤولية القـادة يشـمل الرؤسـاء   اإلنساين وتطبيقه،

كمـا اعتـربت احملكمـة أن االغتصـاب ميكـن أن يشـكل يف  كم القانون أو الواقع،حبالعسكريني واملدنيني سواء 
 .(2)ظروف معينة تعذيبا مبقتضى القانون الدويل اإلنساين

 ،اد منــاخ مــن الرعــب نتيجــة ألفعالــهكــان عنصــرا مــؤثرا يف إجيــ  "بيــتصهــارمي ديال"ن أوقضــت احملكمــة بــ
تيهــــومري "عامــــا كمــــا بــــدأت حماكمــــة اجلنــــرال  11هتمــــة وحكمــــت عليــــه بالســــجن  11واعتربتــــه مســــؤوال عــــن 

بارتكابه انتهاكـات جسـيمة التفاقيـات  اً أمام احملكمة االبتدائية ووجهت له هتم 24/06/1997يف  "بالزكيص
وارتكابــه جــرائم ضــد اإلنســانية بنــاءا علــى مســؤوليته الرئيســية الــيت ارتكبهــا أفــراد القــوات  1949جنيــف لســنة 

املسلحة التابعة جمللس الدفاع الكـروايت ضـد املسـلمني البوسـنيني يف منطقـة البوسـنة الوسـطى خـالل الفـرتة مـن 
1994إىل جانفي  1992ماي 

(3). 

عـن التطهـري العرقـي لقريـة "أمهيشـي" أساسـا  06ومتت حماكمة "كوبريشكتص" وآخـرون يف جممـوعهم 
لقرار اإلهتام الصادر ضدهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، فيمـا يتصـل جبـرائم اإلضـطهاد ألسـباب سياسـية 
وعرقية ودينية وجـرائم قتـل مـع سـبق اإلصـرار وأعمـال الإنسـانية ومعاملـة قاسـية، وقـد بـدأت حماكمـة املتهمـني 

، كمـا أهتــم "غـوران بيليسـيتص" يف قضــية "برشـكو" بارتكــاب 17/08/1998ة يـوم السـتة يف احملكمـة اإلبتدائيــ
جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية لقتله بعض احملتجزين املسلمني  وضرب آخرين إىل جانب قرار 

 بتهمـــة 02/12/1998اإلهتـــام ضـــد اجلنـــرال "راديســـالف كرســـتتص" الـــذي اعتقلتـــه قـــوات األمـــم املتحـــدة يف 
اإلبـــادة اجلماعيـــة وانتهـــاك قـــوانني احلـــرب وأعرافهـــا الرتكابـــه جـــرائم ضـــد اإلنســـانية خبصـــوص األحـــداث الـــيت 

 (4)وقعت بعد إعالن سقوط "سربرنيتشا" واليت أعلنتها األمم املتحدة منطقة آمنة.
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 20أعمال احملكمة وقد صـدرت أحكامـا ضـد قليـل مـنهم إىل السـجن مـن  مل تنته 2005ومن أواخر 
أمـــام حمكمـــة أول درجـــة )غرفـــة البدايـــة األوىل( إال أن احملكـــوم علـــيهم تقـــدموا باســـتئناف هلـــذه  اً عامـــ 40 إىل

بــرز املتهمــني املــاثلني أوقــد كــان مــن  ،منظــورة أمــام الــدائرة االســتئنافية 2005األحكــام والــيت ظلــت حــىت بعــد 
أمـــام احملكمـــة  اً الـــذي كـــان معروضـــو  ،(1)"ســـلوبودان ميلوســـوفيص"أمـــام احملكمـــة الـــرئيس اليوغســـاليف الســـابق 

وقــد صــدر حبقــه قــرار مــن احملكمــة بــالقبض  ،املســلحة ليوغســالفيا ورئــيس الدولــةبوصــفه القائــد العــام للقــوات 
وقـد  ،واجلـرائم ضـد اإلنسـانية براف احلـر جبرائم دولية منها انتهاك قوانني وأعـ اً عليه واملثول أمامها كونه متهم
وتعـد حماكمتـه أهــم تلـك احملاكمـات لتعلقهــا  نتخابــات الرئاسـية ومثولـه أمامهــا،مت تسـليمه عقـب هزميتـه يف اال

حيــث تعـــد ترســيخا ملبــدأ هــام يتعلــق مبســـاءلة رؤســاء الــدول الكبــار وعــدم احتجـــاجهم  ،بــرئيس دولــة ســابق
 .جراء انتهاكهم حلقوق اإلنسان (2)باحلصانات واالمتيازات

مـــام احملكمـــة منـــه أول رئـــيس دولـــة حيـــاكم أمـــام أ 03/07/2001يـــوم  "صتميلوســـوفي"وجيعـــل امتثـــال 
للعدالـة الدوليـة اجلنائيـة بغـض النظـر عـن االعتبـارات  اً حمكمة دوليـة جنائيـة يف هـذا القـرن وهـو يعكـس انتصـار 

السياسية الـيت دفعـت احلكومـة اليوغسـالفية لتسـليمه للمحكمـة كـي تسـتفيد مـن مسـاعدات ماديـة وهـي الـيت 
قانونيـة وغـري دســتورية،  اثـر تسـليمه وعلـق علــى قـرار التسـليم بأنـه خطـوة غـري دفعـت رئـيس احلكومـة ليسـتقيل

بينما رحب األمني العام لألمم املتحدة بذلك، وهي اخلطـوة الـيت وصـفها وزيـر خارجيـة أملانيـا آنـذاك "يوشـكا 
ورغم  ،(3)مسؤوليات فردية عمن تسببوا يف جرائم احلربفيشر" بأهنا خطوة شجاعة ورسالة مفادها أن هناك 

مــن يوغسـالفيا بعــد التهديـد بتوقيــع عقوبـات عليهــا مـن قبــل اجملتمــع  "صتميلوسـوفي"متكـن احملكمــة مـن تســلم 
 .(4) 2006الدويل إال أن دعوته اجلنائية انقضت بوفاته يف افريل 

مـــن جمرمـــي احلـــرب  05 مـــن القـــبض علـــى "IFORيفـــور اإل"و "NATOالنـــاتو "ومتكنـــت قـــوات حلـــف 
ص بعض املتهمني أحكام خت 2008، وقد أصدرت بداية سنة (5)ارس عملها حلد الساعة ومازالت احملكمة مت

الســـابق لصـــرب  "رادوفـــان كـــراجيتص"، بعـــد اعتقـــال (6)فـــارا "Meladicميالديـــتص "ال يـــزال  ،احملـــالني أمامهـــا
قة هويـة وهو على منت حافلة يف العاصمة الصربية حيث كان حيمل أوراقا وبطا 2008جويلية  21البوسنة يف 
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كـان بشـعر ابـيض مزيفة واتضح الحقا انه كـان يعمـل يف عيـادة خاصـة متخفيـا بشـكل يصـعب كشـفه حيـث  
 .(1)ال يزال خمتفيا "راتكو مالديتص"، أما مساعده وكان يدعو نفسه دراجان بابيتص ،وحلية بيضاء طويلة

القـبض عليـه وإحضـاره  قد شكا أثناء مثوله أمام القضـاة مـن خمالفـات أثنـاء عمليـة "يتصجكرا"وكان 
من بينها التطهري العرقي وجرائم  "كراجيتصـ "اهتاما ل 11إىل احملكمة وخالل جلستها األوىل وجهت احملكمة 

 1995و  1992ضــد اإلنســانية وانتهاكــات لقــوانني احلــروب خــالل الصــراع يف البوســنة واهلرســك، بــني عــامي 
الـذي تـويف الحقـا بسـجنه يف الهـاي  "ان ميلوسـوفيتصسـلوبود"بدعم من حكومة يوغسالفيا السابقة برئاسة 

، والتواطــؤ هبــدف القتــل اجلمــاعي يف م املســؤولية عــن اإلبــادة اجلماعيــةأثنــاء حماكمتــه كمــا مشلــت الئحــة االهتــا
جمــرم  املــتهم بصــفته البوسـنة واهلرســك حيــث جــاءت يف الئحــة االهتــام الــيت تالهـا رئــيس احملكمــة علــى مســامع

ريتشــارد "املتحــدة  انــه توصــل التفــاق مــع الســفري األمريكــي الســابق لــدى األمــم "يتصكــراج"احلــرب وأوضــح 
 .(2)يقضي بتنحيه عن منصبه واعتزاله احلياة العامة 1996عام  "هولربوك

وحكـم  ،يف حـق بعـض املتهمـني 10/02/2005عد املدعي العام للمحكمة الئحة اهتام بتـاريخ وقد أ
حيـث وجهـت هلمـا اهتامـات فبخصـوص األول وجهـت لـه هتمـة اإلبـادة  "ميلـوراد تريـك"و "كو باندرفيكنفي"

القســري واملعاملــة غــري لعمــد واالضــطهاد والرتحيــل )النقــل( اجلماعيــة واالشــرتاك يف اإلبــادة اجلماعيــة والقتــل ا
أمــا  ،ن انتهاكــات وقــوانني وأعــراف احلــرباإلنســانية بوصــفها جــرائم ضــد اإلنســانية والقتــل العمــد بوصــفه مــ

 .(3)فقد وجهت له هتمة القتل العمد بوصفه من اجلرائم ضد اإلنسانية الثاين

 .اإلنسانحقوق وحريات  محكمة يوغسالفيا السابقةمدى حماية  :الفرع الخامس

الــرغم مــن أن هــذه احملكمــة تشــكل ســابقة هامــة يف ســبيل إنشــاء حمكمــة دوليــة جنائيــة إال أهنــا علــى 
جلهــا ومــن أيت أعجزهتــا علــى حتقيــق األهــداف الــيت أنشــئت مــن واجهــت العديــد مــن الصــعوبات واملعوقــات الــ

 :واجهتها يف بداية عملها كالتايل هذه املعوقات ما

حيـث كانـت تعمــل يف بـالد الزالــت تعـاين مــن آثـار احلـرب وقــد فرضـت حكومــة مجهوريـة يوغســالفيا 
واء خـالل التحقيقـات أو التعـاون سـ االعرتاف باختصاص احملكمة ورفضـت الفديرالية )صربيا واجلبل األسود(
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إحضــار جمرمــي احلــرب املتهمــني  يفتســليم املتهمــني وهــذا القصــور يف التعــاون أدى إىل عرقلــة قــرارات احملكمــة 
 .(1)إىل احملكمة

وعلى الرغم من ذلك وكل العراقيل اليت وضعت أمام احملكمة إال أهنا متكنت من القبض على العديـد 
لســـابقة ممـــن ثبـــت اهتـــامهم بارتكـــاب أو األمـــر بارتكـــاب أي مـــن اجلـــرائم مـــن كبـــار املســـؤولني يف يوغســـالفيا ا

 solovoden" "ســلوبودان ميلوســوفيتص"هم الــرئيس اليوغســاليف داخلـة يف اختصــاص احملكمــة وعلــى رأســال

milosovic"  والـــذي مت تســـليمه أمـــام احملكمـــة ومثولـــه أمامهـــا بعـــد هزميتـــه يف االنتخابـــات الرئاســـية والصـــعوبة
، وعلـى الضــغط مهامهـات يف اعتمـاد احملكمــة بشـكل أساسـي علــى تعـاون الـدول املختلفـة إلجنــاح األهـم كانـ

 .(2)السياسي يف حالة عدم وجود مثل هذا التعاون األمر الذي مل يكون متوافرا يف كثري من األحيان

تتعلــق أساســا باختصاصــها أو " tadicتــاديتص "كمــا وجهــت للمحكمــة انتقــادات عديــدة يف قضــية 
تناســـب  االخـــتالل يفإضـــافة إىل عـــدم وجـــود حمكمـــة غيابيـــة إىل جانـــب  ،بإنشـــائها مـــن قبـــل جملـــس األمـــن

ن للمحكمـة الصـبغة الدوليـة  ، ورغـم ذلـك فـإ(3)عـدم الـنص علـى عقوبـة اإلعـدامو األحكام مع اجلرائم املقرتفة 
عـن إرادة اجملتمـع الـدويل يف معاقبـة منتهكـي  اً تعبـري  كوهنا أنشأت من قبـل جملـس األمـن الـدويل ومـن مث كانـت

حيـث إىل  56 وكـذا املـادة 55اسـتنادا إىل ميثـاق األمـم املتحـدة يف مادتـه  ،وق اإلنسان وحرياته األساسيةحق
ن تقـوم الـدول باإلضـافة إىل أجانب ذلك يقتضي االلتزام بدعم حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ودعمهـا بـ

 ضــوعية تتضــمن حتــرمي انتهاكــات حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية باعتبارهــا جــرائم دوليــة،إنشــاء قواعــد مو 
 .(4)إنشاء قواعد إجرائية يتم من خالهلا مالحقة مرتكيب تلك اجلرائم ومقاضاهتم

فحــىت يكــون للقواعــد املوضــوعية جمــال يف التطبيــق العملــي البــد أن يوجــد إىل جانبهــا قواعــد إجرائيــة 
حيــث جنــد أن  ،(5)ختصــة الــيت تتــوىل تطبيقهــا وتنقلهــا مــن اإلطــار النظــري إىل اإلطــار الفعلــيحتــدد اجلهــة امل

بتطبيــق القــانون  احملكمــة أنشــأت مدونــة لإلجــراءات اجلنائيــة الدوليــة وجمموعــة مــن املبــادئ اإلجرائيــة املتعلقــة
 ع ــــــورغ ويف وضــــــورة منذ نورمبــــــها يف تطبيق املبادئ القانونية اليت ظلت مهجت، كما أن رجربالدويل اإلنساين

 

                                                           
 . 148بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص / 1
 . 169د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص/ 2
 .148. بدر الدين شبل، املرجع نفسه، ص54رجع السابق، صد.علي يوسف الشكري، امل/ 3
 .  148بدر الدين شبل، املرجع نفسه، ص/ 4
 .190د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص/ 5
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مبـــادئ قانونيـــة جديـــدة ملعاجلـــة الكـــم اهلائـــل مـــن احلـــاالت غـــري املســـبوقة الـــيت واجهتهـــا أدت إىل متكينهـــا مـــن 
 يف تطبيق القانون الدويل اجلنائي. اكتساب خربة 

حيـث انـه كـان  ،ناملـدعي العـام مـن قبـل جملـس األمـ توجيه عـدة انتقـادات علـى طريقـة تعيـنيمت ما ك
من األفضل تعيينه بنفس طريقة تعيني القضـاة يف احملكمـة )خوفـا مـن أن ميـس باسـتقالل املـدعي العـام(، كمـا 

واقــرتح الــبعض أن يكــون هنــاك جهــاز  ،مبهــام التحقيــق ومالحقــة املتهمــني انتقــد تكليــف املــدعي العــام لوحــده
 .(1)مةحتقيق خاص أو هيئة مؤلفة من عدة أشخاص تقوم هبذه امله

أمــا مــا يزيــد مــن قيمــة احملكمــة ومكانتهــا بإضــافتها خبصــوص القــانون الــدويل اجلنــائي وكــذا القضــاء -
ل السـابع مـن ميثـاق جملس األمن اسـتنادا إىل الفصـ نالدويل اجلنائي أهنا قد أنشأت مبوجب قرارات صادرة ع

اءا علـــى معاهـــدة دوليـــة بـــني وهـــو مـــا جعلهـــا ختتلـــف عـــن حمكمـــة نورمبـــورغ الـــيت أنشـــأت بنـــ ،األمـــم املتحـــدة
وعـــن حمكمـــة  1945أوت  08الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة وفرنســـا واجنلـــرتا واالحتـــاد الســـوفييت ســـابقا بتـــاريخ 

1946جانفي  19بتاريخ  "ماك آرثر"طوكيو اليت أنشأت بناءا على تصريح القائد األعلى لقوات احللفاء 
(2). 

ح احملــاكم الدوليــة اجلنائيــة والوصــول إىل حماكمــة كبــار وعمومــا تكــون احملكمــة قــد أثبتــت إمكــان جنــا 
ومتثــل  ،ذلــك لــدى القــوى العظمــى يف العــامل يف ةاســييمســؤويل الــدول واحلكومــات إذا مــا تــوافرت الرغبــة الس

 ،يــة الفرديــة علــى املســتوى الــدويلهــذه احملكمــة يف ذات الوقــت خطــوة هامــة يف إرســاء قواعــد املســؤولية اجلنائ
املاســة إىل إنشــاء حمكمــة جنائيــة دوليــة للوقــوف يف وجــه كــل مــن تســول لــه نفســه ارتكــاب وأظهــرت احلاجــة 

 .(3)اجلرائم الدولية وانتهاك قوانني اإلنسانية وحقوق األفراد

 (. I.C.T.R: المحكمة الدولية الجنائية لرواندا )المطلب الرابع

 ،وق اإلنسان يف إقليم رواندااك حقحيث سنتناول يف هذا املطلب اخللفية التارخيية للنزاع وانته
السبب الذي كان أساسا إلنشاء حمكمة دولية جنائية برواندا ملعاقبة ومالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية 

تعريف األجهزة اليت تنظم سري كما سنتناول   ،ومنتهكي حقوق اإلنسان وحرياته يف تلك األقاليم يف فرع أول
اندا وصوال إىل ما قامت به من إرساء وتكريس لقواعد القانون احملكمة وتشكيالهتا واختصاصات حمكمة رو 

                                                           
 .73؛ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص77د.مرشد امحد السيد، د.امحد غازي اهلرمزي، املرجع السابق، ص/ 1
 .149املرجع السابق، ص بدر الدين شبل،/ 2
 .170د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص/ 3
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وع أخرى من نفس الدويل اجلنائي ومبادئ القانون الدويل اجلنائي من خالل األحكام الصادرة عنها يف فر 
 هنا الدفع قدما باحرتام حقوق اإلنسان.املطلب اليت من شأ

 داخل إقليم رواندا. اناإلنسالنتهاكات حقوق اريخية الخلفية الت :ع األولالفر 

قبائل  ،تتكون من ثالث قبائل رئيسية ، إذ أهناية إلقليم رواندا بالتنوع العرقيتتميز الرتكيبة السكان
من جمموع  % 15وتشكل  (tutsi)وقبائل التوتسي  ،من جمموع السكان % 84وتشكل  (hutu)اهلوتو 

وقد كان االستعمار  ،(1)ع السكانهي األخرى من جممو  % 1وتشكل  (taw)وقبائل التو  السكان،
عات العرقية خالل فرتة والصراع بني هذه اجلما ،الرتكيبة السكانية إلثارة الفتنةالبلجيكي يستغل هذه 

، ومل تتوقف عمليات تدخل بلجيكا يف ارة البالد حتت احلكم االستعماريحىت يتمكن من إد ،االستعمار
، بل عملت على استمرار الصراع من خالل استقالهلا عد أن حصلت رواندا علىهذه الصراعات حىت ب

 .(2)رف أو ذاك طدعم هذا ال

معارك  وأدى إىل "التوتسي"و "اهلوتو"نتيجة هلذه التدخالت اشتعل الصراع واستمر بني كل من 
األمر الذي أدى إىل نزوح اآلالف من التوتسي إىل الدول اجملاورة بعد أن  ،مسلحة ضارية بني اجلانبني

اليت ساعدت مجاعات  "أوغندا"و "زائري"و "بورندي"وجلأ هؤالء إىل كل من  ،(3)اهلوتو على السلطة سيطر
العمليات القتالية ضد احلكومة الرواندية اليت  ىوإنشاء معسكرات للتدريب عل ،التوتسي على مل مشلهم فيها
 .(4)تسيطر عليها مجاعات اهلوتو

، واليت تركزت يف (5) (RPF) "بهة الوطنية الروانديةاجل"وقد متكنت مجاعات التوتسي من إنشاء 
ومة الرواندية خاصة بعد قواعد على احلدود الشمالية لرواندا وبدأت عملياهتا العسكرية املكثفة ضد احلك

ويف ظل الدعم األوغندي  ،الدعم اخلارجي للحكومة الروانديةوبعد انتهاء احلرب الباردة وقلة  ،1990سنة 
اشتد ساعدها وأنزلت ضربات مؤملة للحكومة مما أدى  ،نبية للجبهة الوطنية الروانديةجوبعض القوى األ

                     ي ــــــــا فـــــــا" بتنزانيـــــــــــروشأي "ــــــاق فــــع اتفـــــــم توقيــــوت ،حـــــــراع املسلــــــــف الصــــــــــة لوقـــــــــــيــــــــــوى اإلقليمــــــض القـــــببع

 

                                                           
  .149/ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص1
  .171/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص2
  .375/ د.خليل حسني، املرجع السابق، ص 3

  149بدر الدين شبل، املرجع نفسه، ص 4/
5/ (RPF) Rwandese Patriotic Front.  
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 .(1)لوقف العمليات القتالية وعودة الالجئني وانقسام السلطة بني اهلوتو والتوتسي 1993عام من وت شهر أ

إال انه ويف أعقاب حادثة إسقاط الطائرة اليت كانت تقل كل من الرئيس الرواندي والرئيس البورندي 
فقد اشتعلت نار القتال من جديد  1994أفريل  6 تنزانيا يف بعد عودهتما من اجتماع عقداه يف "أروشا" يف

إذ اعتقد اهلوتو أن التوتسي وراء حادث إسقاط الطائرة مما دفعهم إىل القيام بأعمال وحشية ضد التوتسي 
 (2)األمر الذي أدى إىل حدوث جمازر ضد الشعب الرواندي مل تشهدها البشرية من قبل.

 ذهـاال هلـوإعم (3)ذه اصدر جملس األمن العديد من القراراتنه وحيال أعمال العنف هأحيث 
للتحقيق يف االنتهاكات اخلطرية الواقعة يف األراضي الرواندية عملها ملدة  (4)القرارات باشرت جلنة اخلرباء

 .(5)أربعة أشهر فقط ويبدو أن هذه املدة مل تكن كافية لتنجز اللجنة مهامها الثقيلة املسندة إليها

دى جملس األمن جزعه واستياءه من وقوع انتهاكات صارخة ومنظمة وواسعة النطاق للقانون وقد أب
الدويل اإلنساين يف رواندا منها االعتداء على احلق يف احلياة واحلق يف امللكية وعلى وجه اخلصوص قتل أفراد 

كما طالب  ،ون الدويلرمية يعاقب عليها القانمجاعة أثنية هبدف تدمريها كليا أو جزئيا وهو ما يشكل ج
باختاذ بعض التدابري اليت ختفف املعاناة على املدنيني ورجنب انتشار التهديد لألمن والسلم الدويل إىل الدول 

 .(6)اجملاورة

                                                           
1/« fighting between the armed forces of the government of Rwanda and the Rwandese patriotic front (RPF) first broke 
out in October  1990 across the border between Rwanda and its northern neighbour, Uganda .Despite number of cease - 
fire agreement thereafter, hostilities resumed in the northern part of the country in early February 1993. these interrupted 
comprehensive negotiations between the government of Rwanda and (RPF), which were supported by the organization 
of African unity (O.A.U) and facilitated by the United Republic of Tanzania”. 
(U.N: ”the United Nations and the situation of Rwanda”, Reference Paper, April1995, P1). 

اجلماعية الشرسة اليت وقعت يف رواندا، واليت أدت إىل  ألف رواندي من قبيلة التوتسي ومن املعتدلني يف قبيلة اهلوتو حنبهم يف جمازر اإلبادة 800حيث انه يف غضون مئة يوم قضى حوايل 2/
 .1994افريل  6نزوح أكثر من مليوين رواندي إىل الدول اجملاورة خاصة بعد سقوط طائرة الرئيس الرواندي يف 

 .375)أنظر: د.خليل حسني، املرجع السابق، ص
الذي أنشئ مبوجبه بعثة األمم  1993أكتوبر  5( يف 872/93أن أمن عمليات األمم املتحدة وقراره رقم )بش 1993سبتمرب  23( يف 868/93/ ومن بني تلك القرارات القرار رقم )3

 والذي أكد مبوجبه على القرارات السابقة. 1994جويلية  3( يف 995/94( والذي علق مبوجبه والية البعثة، وقراره رقم )909/1994املتحدة يف رواندا، وقراره رقم )
(U.N : the United Nations and the situation in Rwanda, op,cit, P 39). 

ا والقاضي بإنشاء جلنة اخلرباء للتحقيق يف االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين اليت ارتكبت أثناء احلرب األهلية يف رواندا مب 1994( يف جوان 935وقد أنشأت مبوجب القرار رقم )/  4
 ماعية. يف ذلك جرائم اإلبادة اجل

(U.N : the United Nations and the situation in Rwanda, Ibid,P 39). 
  .173/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص5
  .298/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص6
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باملوافقة إىل  08/11/1994يف  955وقد دفعت هاته األحداث جملس األمن إىل أن يصدر قرارا رقم 
حلق هبذا القرار أوقد  ،ل السابع من ميثاق األمم املتحدةاستنادا إىل الفصإنشاء حمكمة دولية جنائية لرواندا 

 . (1)النظام اخلاص بتلك احملكمة

ويف الواقع قد جاء النظام األساسي حملكمة رواندا مقتبسا من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 
 .(2)انداالدولية ليوغسالفيا السابقة مع بعض االختالفات مبا يتالءم مع ظروف رو 

ونظرا للصعوبات اليت واجهت إقامة احملكمة اجلنائية يف مدينة "كيجايل" برواندا قام جملس األمن 
 "arushaروشا باختيار مدينة "أ 1995فيفري  13بناءا على تقرير األمني العام لألمم املتحدة الصادر يف 

 .(3)1995فيفري  22ر يف ( الصاد977بتنزانيا لتكون مقرا هلذه احملكمة وذلك مبوجب قراره )

ثبت الواقع العملي وجود العديد من الصعوبات حول وجود احملكمة خارج الدولة وهي مشاهبة أوقد 
احملكمة يف دفع  لتلك الصعوبات اليت واجهت احملكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا السابقة إضافة لزيادة أعباء

 .(4)تكاليف انتقال الشهود والضحايا واملتهمني

 .تشكيل المحكمة وأجهزتها :الفرع الثاني

وهي ذات األجهزة اليت  (5)( من النظام األساسي على األجهزة املكونة للمحكمة10نصت املادة )
وائر واملدعي العام وقلم ( وهي تشمل على الد11نص عليها النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا وفق املادة )

                                                           
لألمم املتحدة أن يقدم تقريرا عن الوضع يف رواندا،كما أشار إىل تشكيل جلنة من اخلرباء هلذا يطلب فيه من السكرتري العام  01/06/1994بتاريخ  935قرارا رقم  أصدر/ كان جملس األمن 1

  (56؛ د.علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص299الغرض. )أنظر: د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص
مماثلة حملكمة يوغسالفيا السابقة لتتوىل حماكمة املتهمني بارتكاب أفعال اإلبادة اجلماعية. )أنظر: د. علي  / حيث جاءت دعوة على لسان سفري رواندا يف األمم املتحدة لتشكيل حمكمة2

  (.57يوسف الشكري، املرجع نفسه، ص
  .175/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص3
مت التمسك هبا، كعدم توافر البىن األساسية يف رواندا أو النظر يف القضايا يف دولة حمايدة مقنعة يف نظر  مل تكن األسباب اليت إذاعتماد هذا املقر للمحكمة حمل انتقاد شديد،  أن/ كما 4

  صفة احلياد. البعض، خاصة انه حىت يف اروشا مت بناء مركز احتجاز وقاعة حمكمة، إضافة الن االعرتاض باشرتاك تنزانيا يف بعض أعمال العنف يزيل عنها
 (.154شبل، املرجع السابق، ص)أنظر: بدر الدين 

  (: تتكون احملكمة الدولية لرواندا من اهليئات التالية :10/ حيث تنص املادة )5
 الدوائر: وتتألف من دائريت حماكمة ودائرة استئناف. - أ

 مكتب املدعي العام. - ب
 قلم احملكمة. -جـ         

 . (08/11/1994، املعقود يف 3453، جلسة 955من رقم: )انظر: النظام األساسي للمحكمة الدولية لرواندا، قرار جملس األ
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ام ـالنظ هـء هذه األجهزة بذات الطريقة وبنفس العدد الذي نص عليويتم انتخاب أو تعيني أعضا ،احملكمة
 .(1)ةـا السابقـة يوغسالفيـي حملكمـاألساس

، ئنافية اليت هي حملكمة يوغسالفياستات املدعي العام وذات الدائرة اإلكما أن حمكمة رواندا هلا ذ
حدة مبعرفة جملس األمن من خالل  وهو ما كان ميثل تركيبة غريبة حملكمتني منفصلتني مت إنشاؤمها على

، وقد أدى هذا االشرتاك بني احملكمتني إىل العديد من املشاكل والصعوبات يف (2)قرارين غري مرتبطني
( 1431اجملاالت املختلفة مما أدى مبجلس األمن إىل فك االرتباط بني احملكمتني وذلك بإصدار القرار رقم )

 ،القضائيةيه عدد القضاة بإضافة أربعة قضاة خاصني للتشكيلة ، والذي حدد ف(3)2002أوت  14بتاريخ 
يشرتك  ،يت يتألف أعضاؤها من سبعة قضاةودائرة االستئناف ال ،اة على دوائر احملكمة االبتدائيةويتوزع القض

 .(4)مخسة منهم يف النظر يف كل حالة استئناف منفردة

( الذي تبناه جملس األمن 1503ر رقم )كما مت فصل االرتباط مع حمكمة يوغسالفيا بصدور القرا
ل لدور ـوالذي أنشئ مبوجب منصب املدعي العام يف رواندا والذي يقوم بدور مماث 2003مارس  28بتاريخ 

 .(5)يف التحقيق واالدعاء ااملدعي العام يف يوغسالفي

الذي يتوىل  هناك قلم احملكمة والذي يرأسه املسجل، ،إىل دوائر احملكمة ومكتب املدعي وباإلضافة
املهام اإلدارية وكافة املسائل املتعلقة بسري عمل احملكمة على غرار ما هو عليه احلال يف احملكمة اجلنائية 

 .(6)الدولية ليوغسالفيا السابقة وغريها من احملاكم

                                                           
وظفون اضافيون، انه :"يكون املدعي العام للمحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة هو أيضا املدعي العام للمحكمة الدولية لرواندا، ويكون للمدعي العام م 15/03/  حيث جاء بنص املادة 1

( من النظام 15) لدعاوى اليت تنظر أمام احملكمة الدولية لرواندا ويعني األمني العام أولئك املوظفون بناءا على توجيه املدعي العام ". )أنظر: املادةمنهم نائب مدع عام إضايف للمساعدة يف ا
  األساسي حملكمة رواندا(

  .64/ د.حممود شريف بسيوين، املرجع السابق، ص 2
  .175/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص3
 املتعلق بتشكيل القضاة، على موقع االنرتنيت التايل:  2002أوت  14( املنعقدة بتاريخ 4601( الذي تبناه جملس األمن يف جلسته رقم )1431/ قرار رقم )4

http//www.UN.org/icty/lgaldoc/index.htm. 
  ، على موقع االنرتنيت التايل:2003مارس  28قدة بتاريخ ( املنع4819( الذي تبناه جملس األمن يف جلسته رقم )1503/ راجع القرار رقم )5

http//www.UN.org/icty/lgaldoc/index.htm . 
  ( من النظام األساسي حملكمة رواندا على :16/ حيث تنص املادة )6

 يكون قلم احملكمة مسؤوال عن اإلدارة وعن تقدمي اخلدمات للمحكمة الدولية لرواندا. - أ
 مسجل ومن يلزم من املوظفني اآلخرين.يتألف قلم احملكمة من  - ب

تعيينه، وتكون أحكام وشروط خدمة املسجل يعني األمني العام املسجل بعد التشاور مع رئيس احملكمة الدولية لرواندا ويكون تعيني املسجل ملدة واليتها أربع سنوات، وجيوز إعادة  -جـ       
 ألمم املتحدة.هي نفس أحكام وشروط خدمة األمني العام املساعد با

 يعني األمني العام موظفي قلم احملكمة بناءا على توجيه املسجل. -د       
  (.08/11/1994( من النظام األساسي حملكمة رواندا املنعقد يف 16)املادة )
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 اختصاص المحكمة الدولية لرواندا. الفرع الثالث:

 :ختتلف حسب طبيعة كل اختصاص منها اصاتمتارس احملكمة الدولية اجلنائية لرواندا عدة اختص
االختصاص الشخصي ففي هذه احلالة تكون خمتصة ارجاه األشخاص الطبيعيني واالختصاص اإلقليمي 

أما  ،ية حىت إىل إقليم الدول اجملاورةاجلو و يكون امتداد اختصاصها إىل الدول الرواندية مبا فيها الربية الذي 
 ،1994ديسمرب من سنة  31جانفي اىل غاية  01زمنية تبدأ من  االختصاص الزمين فهو حمدد بفرتة

باإلضافة إىل االختصاص املشرتك بني احملكمة الدولية اجلنائية واحملاكم الدولية الرواندية يف حماكمة 
، أما االختصاص النوعي فان احملكمة رائم املرتكبة ضد الشعب الرواندياألشخاص املتسببني يف خمتلف اجل

رمية إبادة األجناس واجلرائم ضد اإلنسانية واالنتهاكات اخلطرية لقواعد القانون الدويل تنظر يف ج
 .(1)اإلنساين

 أوال: االختصاص الزماني والمكاني.

( من النظام األساسي حيث يشمل 1االختصاص املكاين أو اإلقليمي للمحكمة نصت عليه املادة )
، ونظرا ون مرتكب اجلرمية مواطنا رواندياجملاورة لرواندا عندما يكإقليم رواندا كامال مضافا إليه إقليم الدول ا

( من النظام األساسي للمحكمة فان 7لعدم وضوح املقصود بإقليم الدول اجملاورة الذي تضمنته املادة )
واليت ارتكبت فيها  ،ئري وبعض الدول اجملاورة لروانداجملس األمن قد حددها مبعسكرات الالجئني يف زا

وانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين واليت كانت ترتبط أسباهبا بالنزاع الدائر على إقليم جرائم 
( دائما من النظام األساسي فقد حدد اختصاص 7، أما االختصاص الزماين الوارد يف املادة )(2)رواندا

 . (3)1994ديسمرب  31جانفي حىت  01احملكمة بالنظر يف اجلرائم اليت ارتكبت يف الفرتة من 

 

 

 
                                                           

  .67/ أ.كوسة فضيل، املرجع السابق، ص1
  .155/ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص2
 .178املرجع السابق، ص/ د.عمر حممود املخزومي، 3

 ( من النظام األساسي للمحكمة الدولية لرواندا على انه :7كما نصت املادة ) -   
للقانون  ورة فيما يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة"يشمل اختصاص احملكمة الدولية لرواندا من حيث املكان اقليم رواندا مبا يف ذلك سطحها األرضي وجماهلا اجلوي وكذلك أراضي الدول اجملا

" )انظر: 1994ديسمرب 31وتنتهي يف  1994جانفي  1اإلنساين الدويل، املرتكبة من جانب مواطنني روانديني ويشمل اختصاص احملكمة الدولية اجلنائية من حيث الزمان الفرتة اليت تبدأ من 
 (.08/11/1994النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا املنعقد يف 
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 .: االختصاص الشخصيثانيا

وقد ، (1)وهو يتعلق باألشخاص الطبيعيني فقط أيا كانت درجة مسامهتهم وأيا كان وضعهم الوظيفي
أكد السيد "الييت كاما" رئيس احملكمة الدولية اجلنائية لرواندا على مبدأ املسؤولية اجلنائية للفرد وفقا للنظام 

ندا، وذلك يف مقال له تعليقا على األمهية القصوى للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني األساسي حملكمة روا
"بأنه أصبح من املعرتف به اليوم  اخلاصتني بيوغسالفيا السابقة ورواندا اللتني أنشأهتما األمم املتحدة قائال:

متابعة  ح بإمكان احملاكم الدولية، وبناء عليه أصبخصية املباشرة يف القانون الدويلمبدأ املسؤولية اجلنائية الش
 . (2)قرتفت هذه االنتهاكات داخل أراضي دولة"أأي فرد بتهمة انتهاك القانون الدويل حىت إذا  وحماكمة

( من النظام األساسي 7( من النظام األساسي حملكمة رواندا مطابقة للمادة )6وبذلك تكون املادة )
حيث أن االختصاص الشخصي ورد  ،سؤولية اجلنائية لألفرادعلق باملحملكمة يوغسالفيا السابقة فيما يت

متطابق بني احملكمتني إذ يقتصر على األشخاص الطبيعيني فقط أيا كانت درجة مسامهتهم وأيا كان 
 .(3)من النظام األساسي حملكمة رواندا 6و  5وضعهم الوظيفي وفق املادتان 

 ثالثا: االختصاص الموضوعي.

وعي للمحكمة فقد جاء خمتلفا عما جاء يف النظام األساسي حملكمة خبصوص االختصاص املوض
 :حمكمة رواندا على ثالث جرائم هي يوغسالفيا السابقة واشتمل يف

 على أن: (4)( من النظام األساسي حملكمة رواندا2حيث نصت املادة )جرائم اإلبادة الجماعية :  -1

                                                           
 ( من نظام احملكمة على أنه:6تنص املادة )/ حيث 1

من هذا النظام األساسي، أو حرض عليها، أو أمر هبا، أو ساعد أو شجع بأي سبيل آخر على التخطيط  4إىل  2كل شخص خطط جلرمية من اجلرائم املشار إليها يف املواد من    -" أ         
 ة عن هذه اجلرمية. أو اإلعداد هلا أو تنفيذها تقع عليه شخصيا املسؤولي

 بة. ال يعفي املنصب الرمسي للمتهم سواء كان رئيسا لدولة أو حلكومة أو مسؤوال حكوميا هذا الشخص من املسؤولية اجلنائية أو خيفف من العقو  - ت
كان هناك من   أواملسؤولية اجلنائية إذا كان هذا الرئيس يعلم، من هذا النظام األساسي رئيسه من  4إىل  2ال يعفي ارتكاب املرؤوس ألي فعل من األفعال املشار إليها يف املواد من  - ث

معاقبة  أوفعال ذلك املرؤوس كان على وشك ارتكاب هذه األفعال أو انه ارتكبها فعال ومل يتخذ الرئيس التدابري الضرورية املعقولة ملنع ارتكاب تلك األ أناألسباب ما جيعله يعلم، 
 مرتكبيها.

رأت  إذاتنظر يف ختفيف العقوبة  أنهم بارتكاب جرمية من املسؤولية اجلنائية لكونه تصرف بأوامر من حكومة أو من رئيس أعلى، ومع هذا جيوز للمحكمة الدولية لرواندا ال يعفى مت -د        
  .(08/11/1994ذلك استيفاء ملقضيات العدالة ". )انظر: النظام األساسي للمحكمة الدولية لرواندا املنعقد يف  يف 
  .473-472/ د.حممد عبد املنعم عبد الغين، املرجع السابق، ص2
  .303/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص3
  .08/11/1994( من النظام األساسي حملكمة رواندا املنعقد يف 2/ انظر املادة )4
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فراد املرتكبني جلرمية اإلبادة اجلماعية طبقا ختتص احملكمة الدولية لرواندا بسلطة حماكمة األ-1
من هذه  3من هذه املادة أو الذين يرتكبون أي من األفعال املذكورة يف الفقرة  2لتعريفها الوارد يف الفقرة 

 املادة.

تعين كلمة إبادة مجاعية ارتكاب أي من األفعال التالية بغية التدمري الكلي أو اجلزئي جملموعة -2
 قية أو عنصرية أو دينية:قومية أو عر 

 .قتل أفراد من هذه اجملموعة-أ

التسبب يف إحلاق أذى بدين أو عقلي ألفراد اجملموعة تتسبب يف التدمري البدين كليا أو جزئيا -ب
 .هلذه اجملموعة

 .النقل اجلربي ألطفال اجلماعة إىل مجاعات أخرى-ج

 يعاقب القانون على ارتكاب األفعال التالية :-3

 .دة اجلماعيةاإلبا-أ

 .التآمر الرتكاب جرمية إبادة مجاعية-ب

 التحريض املباشر والعام الرتكاب جرمية إبادة مجاعية .-ج

  .حماولة ارتكاب جرمية إبادة مجاعية-د

 . (1)االشرتاك يف جرائم اإلبادة اجلماعية-هـ

كمة على مقاضاة من النظام األساسي للمح (3)وقد نصت عليها املادة الجرائم ضد اإلنسانية:  -2
األفراد املسؤولني عن األفعال اآلتية عندما يتم ارتكاهبا كجزء من هجوم منهجي أو واسع النطاق ضد 

 :(2)السكان املدنيني ألسباب قومية أو سياسية أو عرقية أو أثنية أو دينية

 .لــالقت-أ

 .ادةـاإلب-ب
                                                           

  .156؛ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص08/11/1994( من النظام األساسي حملكمة رواندا املنعقد يف 2/ انظر املادة )1
  .08/11/1994( من النظام األساسي حملكمة رواندا املنعقد يف 2/ انظر املادة )2
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 .االسرتقاق-ج

 .يــالنف-د

 .السجن-هـ

 .بـالتعذي-و

 .االغتصاب-ز

 .(1)أي أعمال أخرى غري إنسانية-ط

ن اجلرائم ( فإ5نه وعلى عكس احلكم الوارد يف نظام حمكمة يوغسالفيا السابقة يف املادة )أويبدو 
( من نظام 3ضد اإلنسانية يف نظام حمكمة رواندا ال ترتبط بوجود نزاع مسلح دويل أو داخلي، فاملادة )

بإدراج اهلجمات من جانب واحد ضد مدنيني غري مقاومني حمكمة رواندا تنص على نطاق أوسع للنزاع 
 (3)ومن ناحية أخرى تضيق املادة  ،بني جمموعتني مسلحتني متحاربتني بدال من اشرتاط حالة نزاع مسلح

فق دائرة االستئناف "ينشأ نطاق التطبيق باشرتاط مواصفات ألسباب اهلجوم حيث أن اهلجوم املسلح و 
القوة املسلحة بني الدول أو بني عنف مسلح طويل األمد بني سلطات حكومية  ما كان هناك جلوء إىلحيث

 .(2)"وجمموعات منظمة مسلحة أو بني مثل هذه اجملموعات داخل دولة ما

حدمها أويبدو أن هذا التعريف يعين ضمنا أن النزاع املسلح ال يقوم إال حني حيارب طرفان مسلحان 
ويف هذا التعريف سيخرج قتل التوتسي غري املسلحني وغري  -بغض النظر عن مشاركة الدولة-اآلخر

 قد فضلت ملواجهة السمات اخلاصة للنزاع يف رواندا (3)املقاومني خارج النطاق املسلح، وقد يقال أن املادة 
حدمها حالة حقيقية من النزاع املسلح يشارك فيه جيشان نظاميان القوات أنطاقني  له هذا النزاعالن 

يف حني يتخذ الثاين شكل  ،الرواندي يتقاتالن من أجل السلطةواندية واجليص الوطين املسلحة الر 

                                                           
1/ Le crime d’«autres actes inhumains» (article 3 (i) du Statut du T.P.I.R) comporte des actes entraînant une souffrance 
grave contre des personnes autres que celles spécifiées à l’article 3 (a) à (h) du Statut. Les actes inhumains comprennent les 
actes de violence sexuelle résultant de l’emploi de la force ou de la menace de recours à la force, mais n’etant pas couverts 
par l’article 3 (g) de statut, par example, la nudité publique sous l’empire de la contrainte. la sous-qualification « autres actes 
inhumaines » visée à l’Article 3 (i) du Statut du Tribunal Pénal International pour le Rawnda est une incrimination 
générique qui regroupe un ensemble d’activités criminelles, lesquelles n’ont pas été explicitement énumérées. (voir : nasser 
ZAKR, Approche Analytique du Crime Conrte l’Humanité en Droit International ,Revue Général de Droit International 
Public, Editions A.pedone, Paris, 2001, P 299).  

  .543-542/ د.حممد عبد املنعم عبد الغين، املرجع السابق، ص2
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بتفاديها اإلشارة إىل نزاع  (3)، ومن هنا فان املادة دنيني موحدين غري مسلحني وذحبهماالستهداف املنظم مل
مسلح اط نزاع وهذا التحايل القانوين على اشرت  ،اجلرائم اليت ترتكب يف النطاقني مسلح تسمح مبالحقة

 .(1)مفهوم متاما يف حالة رواندا

والبروتوكول الثاني  1949انتهاكات المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف سنة -3
 المضاف لهذه االتفاقيات:

( من النظام األساسي للمحكمة وهو النوع الثالث من اجلرائم اليت 4وهذا ما ورد يف نص املادة )
كمة هو الذي يشكل االختالف عما هو عليه احلال يف حمكمة يوغسالفيا السابقة تدخل يف اختصاص احمل

 .(2)وذلك نظرا لطبيعة النزاع الذي كان دائرا يف رواندا باعتباره يشكل حرب أهلية وليس دولية

وعلى أساسه طبق ألول مرة الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف واخلاص بالنزاعات املسلحة 
ولية باعتباره أن اجملال املادي ونطاقه يتمثل يف النزاع الدائر يف نطاق إقليم واحد أي انه غري دويل غري الد

يدور رحاه بني قوتني تابعتني لدولة واحدة إحدامها نظامية واألخرى مسلحة ومتارس قيادة على جزء من 
 .(3)( من الربوتوكول املذكور1عنها وفقا للمادة ) مسئولةاإلقليم حتت سلطة 

من اتفاقيات جنيف ألول مرة يف تاريخ احملاكم الدولية اجلنائية نظرا لطبيعة  (3)كما أضيفت املادة 
 .(4)النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة وهو ما مت استبعاده يف النزاع باعتباره غري دويل،

                                                           
  .157/ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص1
 .177؛ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص59/ د.علي يوسف الشكري، املرجع السابق، 2
 ( من النظام األساسي حملكمة رواندا ينص على انه :4كما جاء نص املادة )  -  

حلماية ضحايا احلرب  1949أوت  12املشرتكة بني اتفاقيات جنيف املربمة يف  3"للمحكمة الدولية لرواندا سلطة حماكمة األشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب انتهاكات جسيمة للمادة 
 املثال ال احلصر ما يلي: ، وتشمل هذه االنتهاكات على سبيل1977جوان  8وانتهاك بروتوكوهلا اإلضايف الثاين املربم يف 

 أو أي شكل آخر من أشكال العقوبة اجلسدية. استخدام العنف ضد حياة األشخاص أو صحتهم أو سالمتهم البدنية أو العقلية، وخاصة القتل أو املعاملة القاسية، مثل التعذيب أو التشويه-أ
 العقوبات اجلماعية.-ب
 اخذ الرهائن.-ج
 أعمال اإلرهاب.-د
 ء على الكرامة الشخصية، وال سيما املعاملة املذلة أو املهينة أو االغتصاب أو الدعارة القسرية، أو أي شكل من أشكال هتك العرض.االعتدا-هـ
 السلب والنهب.-و
 تعرتف هبا الشعوب املتحضرة بوصفها إصدار أحكام وتنفيذ اإلعدام دون صدور حكم قضائي سابق عن حمكمة مشكلة حسب األصول املرعية، تكفل مجيع الضمانات القضائية اليت-ز

 ضمانات أساسية.
 التهديد بارتكاب أي من األعمال السالفة الذكر.-ح
احلليب احلقوقية، بريوت، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، منشورات  -آفاق وحتديات-د.مصطفى أمحد فؤاد، إبراهيم حممد العنايت وآخرون، القانون الدويل اإلنساين ومحاية املدنيني والرتاث والبيئة / 3

 ، املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسللحة غري الدولية.1949أوت  12(، الباب األول، الربوتوكول الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جينيف، املعقودة يف 03؛ املادة )514، ص2005لبنان، 
  .157/ بدر الدين شبل، املرجع نفسه، ص4
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( من اتفاقيات 3ادة )رغم أن االهتامات املوجهة إىل عدد من املتهمني مشلت انتهاكات أحكام امل
، إال أن النظام ص بالنزاعات املسلحة غري الدوليةجنيف والربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف واخلا

( 4األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا كان أكثر وضوحا وأكثر حسما بالنص يف املادة )
( من اتفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف 3م املادة )على اختصاص احملكمة بالنظر يف انتهاكات أحكا

، وأكدت احملكمة أن انتهاكات هذه ص بالنزاعات املسلحة غري الدوليةالثاين التفاقيات جنيف واخلا
، وهو ما عد طفرة يف تطور القانون الدويل اجلنائي يف مفهوم القانون الدويل العريف األحكام متثل جرائم دولية

 .(1)جرائم احلرب إىل الصراعات الداخلية بامتداد مفهوم

واختصاص حمكمة رواندا بنظر بعض أفعال جرائم احلرب فقط، وهي على وجه التحديد 
اخلاصة حبماية  12/08/1949( املشرتكة يف اتفاقيات جنيف بتاريخ 3االنتهاكات اليت نصت عليها املادة )

وقد  ،08/06/1977الثاين هلذه االتفاقيات بتاريخ  اجملين عليهم يف زمن احلرب وكذلك يف امللحق اإلضايف
وهي كلها أفعال تقع على  ،(2)( من نظام حمكمة رواندا4هذه األفعال على سبيل املثال املادة ) على نصت

األشخاص فقط وذلك على عكس احلال بالنسبة حملكمة يوغسالفيا السابقة اليت ختتص بنظر كل جرائم 
ال املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف أو اليت تقع باملخالفة لقوانني احلرب على األشخاص أو األمو 

كما أن االختصاص القضائي املوضوعي حملكمة رواندا قد احتوى ألول مرة يف القضاء  ،(3)وعادات احلرب
 شأهنا منعالدويل اجلنائي على أفعال إجرامية معينة تقع هبا جرمية اإلبادة اجلماعية مثل القيام بأعمال من 

 .(4)ل القسري لألطفال من مجاعة إىل أخرىاإلجناب يف مجاعة والنق

 .: األحكام الصادرة عن محكمة رواندا ضد منتهكي حقوق اإلنسانالفرع الرابع

حيث حكم عليه  كان أول األحكام اليت أصدرهتا حمكمة رواندا ضد رئيس وزراء رواندا األسبق،
وذلك بسبب مشاركته يف العديد  1998ان ذلك يف شهر سبتمرب وك ،اجلماعية بالسجن املؤبد بتهمة اإلبادة

 .(5)من اجملازر اليت وقعت يف البالد

 م ــــن وحكـــــة السجــــق "جون كامبندا" بعقوبـــــظ رواندا األسبــــم آخر يف حق حمافـــــــا صدر حكــــــكم

                                                           
ر املستقبل العريب، مصر، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم إبادة اجلنس وجرائم احلرب وتطور مفاهيمها،كتاب دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، الطبعة األوىل، دا / أمسهان بطرس فرج اهلل،1

  .437، ص 2000
  .08/11/1994( من النظام األساسي حملكمة رواندا املنعقد يف 4/ انظر املادة )2
 . 303 در القهوجي، املرجع السابق، ص/ د.علي عبد القا3
  .157/ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص4
  .84/ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص5
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خاصة جرمية  ،مه بارتكاب جرائم دوليةوا" الهتاوكايسأبالسجن أيضا على رئيس بلدية "تابا" املدعو "
 .(1)اإلبادة اجلماعية

وتعترب األحكام الصادرة يف جرمية اإلبادة اجلماعية أول حكم صادر عن حمكمة دولية جنائية بصدد 
 .(2)1948هذه اجلرمية ضد األفراد شخصيا وذلك منذ إبرام اتفاقية قمع ومعاقبة جرمية اإلبادة اجلماعية عام 

 .اإلنسانحقوق وحريات  محكمة رواندا مدى حمايةس: الفرع الخام

على الرغم ما قامت به احملكمة من دور بارز وذو أمهية وهو حماكمتها ملرتكيب اجلرائم الدولية املاسة 
 عرقلت عملها إال أهنا قد واجهت العديد من الصعوبات واملشاكل اليت ،رواندا حبقوق اإلنسان داخل إقليم

 :بشكل كبري كالتايل

عدم وجود مقر متكامل للمحكمة حيث ال حتوي إال قاعة واحدة وهذا ما أدى إىل تأخري عقد -1
 .(3)احملاكمات

وجود العديد من املشاكل اإلدارية خاصة نقص املوظفني وكذا نقص املوارد املالية للمحكمة مع -2
وختلفها تكنولوجيا إذ ال  ،ر( مليون دوال100أن جملس األمن يؤكد على حصوهلا على ميزانية سنوية تقدر بـ)

 .(4)توجد هبا أدوات اتصال

                                                           
مة اإلبادة اجلماعية له بسبب اجملازر ووجهت احملكمة هت/حيث تعترب قضية "جون بول أوكايسوا" أول حماكمة دولية جلرائم اإلبادة يف التاريخ وقد كان "اوكايسوا" عمدة إقليم "تابا" يف رواندا 1

مبا يف ذلك التصفية العرقية والقتل واالغتصاب والتعذيب،  البشرية اليت ارتكبها اهلوتو ضد التوتسي واهلوتو املعتدلني من اإلقليم الذي يديره باإلضافة إىل هتم أخرى مثل اجلرائم ضد اإلنسانية
 اجلرائم وأصدرت أحكاما تارخيية عقابا على االغتصاب كجرمية ضد اإلنسانية وكأداة لإلبادة اجلماعية .وأدانت احملكمة "اوكايسو" الرتكابه هاته 

هلا أرواح ما يزيد عندما كان حاكما ملدينة كيغايل اليت اهزق اهلوتو فيها وحو  1994كما مثل أمام احملكمة ومقرها "اروشا" "تارسيس رنيزاهو" املتهم باملشاركة يف أعمال اإلبادة اجلماعية عام -
 ألف من التوتسي. 450على 

ملشاركة يف موجة القتل اليت اجتاحت رواندا، وثبت كما انه من بني األحكام اليت أصدرهتا احملكمة إدانة ثالثة من رجال اإلعالم بارتكاب جرائم إبادة مجاعية من خالل اإلجياز لآلخرين با-
 طة إذاعية حملية وصحيفة إلثارة الكراهية ضد التوتسي اليت تشكل أقلية يف البالد وتوجيه وتشجيع محالت القتل اجلماعي.للمحكمة أن املتهمني قد أجرموا باستخدام حم

ى أجهزة اإلعالم، يشكل سابقة من نوعه ضد حماكمات نورمبورغ الذي حيمل املتهمني مسؤولية اإلبادة اجلماعية من خالل السيطرة عل 2004جانفي  3حيث أن هذا احلكم والذي صدر يف -
وهو يشكل سابقة يف تقرير أن املؤسسات اإلعالمية ميكن أن ختضع للمحاكمة للجرائم اليت وجهت  1946وهو يتجاوز يف مضمونه احلكم الذي صدر حبق الناشر النازي "يوليوسرتاخير" لعام 

 مستمعيها وقرائها الرتكاهبا.
 (. 198-197؛ د. عبد القادر البقريات، املرجع السابق، ص158بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص؛ 377-376)انظر: د.خليل حسني، املرجع السابق، ص 

  .84؛ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص431/ د.أمسهان بطرس فرج اهلل، املرجع السابق، ص2
  .85/ لندة معمر يشوي، املرجع نفسه، ص3
ت ل إدارية ومالية وبصفة خاصة اإلجراءات املعقدة اليت جيب عليها إتباعها أثناء احملاكمة، وبصفة خاصة ضرورة حضور املتهم شخصيا إجراءاتواجه احملكمة الدولية اجلنائية لرواندا مشاك/ 4

إىل حلول قاطعة، إذ هي حماولة لتحفيز الدول عن طريق هلا احملاكمة وعدم األخذ بنظام احملاكمة الغيابية، وإذا كانت الئحة احملكمة قد حاولت التغلب على هذه املشكلة إال أهنا مل تصل بالنسبة 
 مذكرة أو أمر قبض والتوقيف الدويل الذي تصدره احملكمة إىل مساعدة احملكمة يف القبض على املتهم اهلارب وتسليمها إليه حملاكمته.

  (.308)انظر: د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص
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األمنية قلة عدد القضاة حيث ال يزيدون عن ستة قضاة هذا باإلضافة إىل عدم توافر الظروف -3
 .(1)مةالالزمة لتسهيل عمل احملك

واألصعب من ذلك كله أن احملكمة ال متلك سلطات إجبارية وتعتمد بشكل كامل على تعاون -4
ل من أمهية هذه احملكمة يف واليت عددها حمدود جدا كما أن عدم إمكانية حماكمة املتهم الفار يقلالدول 

 .(2)خطر وأفظع هذه اجلرائمأ، وشل قدرهتا يف مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية بل أبشع و الردع

األخرى اليت  كما يؤخذ على احملكمة الدولية اجلنائية لرواندا أن اختصاصها ال ميتد إىل اجلرائم-5
كما ال يغطي حىت اجلرائم الدولية خالل الفرتة الزمنية احملددة الختصاصها اجلرائم   31/12/1994تقع بعد 

اليت ترتكب على احلدود الدول اجملاورة لرواندا على املدنيني الذين اضطروا للهرب أمام فظاعة العمليات 
هؤالء ممن ينحازون إىل هذا الطرف أو ذاك من أطراف إذ قد يكون  ،ة من غري املواطنني الرواندينيالقتالي

 .(3)النزاع الرواندي

وعلى الرغم من أن احملكمة الدولية جلرائم احلرب يف يوغسالفيا السابقة ونظريهتا احملكمة الدولية 
مع جملت جلرائم احلرب يف رواندا مؤقتتان ودورمها يف التاريخ مؤقت، إال أهنما جنحتا يف إرساء حجر األساس

، إذا ما قورن باجملتمعات غابة ، حيث كان العامل قبل إنشاء هاتني احملكمتني يبدو وكأنهدويل متحضر
، أو يهني آدمية فسادا الداخلية وأوصلت احملكمتان رسالة واضحة لكل من يريد أن يعيث يف األرض

، (4)قا فوقه يف اجملال الدويل"حد مطلأ، وال الرسالة أنه "ال أحد فوق القانون، فحوى هذه كرامته  اإلنسان أو
، وكونه طبق يف يوغسالفيا ويف رواندا فإهنا بداية سبقها متهيد وحتضري إلنشاء وهذا حتول تارخيي مهم للغاية

 حمكمة جنائية دولية دائمة تنظر يف جرائم احلرب وقضايا اإلبادة البشرية وانتهاك كرامة وحقوق اإلنسان. 

   

 

                                                           
  .85سابق، ص/ لندة معمر يشوي، املرجع ال1
  .170-169/ د.عبد الرحيم صدقي، املرجع السابق، ص2
  .308/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 3
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 د:ــــــــــتمهي
راود البشرية منذ هناية القرن التاسع عشر وحىت هناية القرن  اء احملكمة اجلنائية الدولية حلم  إن فكرة إنش

ولقد ولدت يف عقول الكثريين بعد احلرب العاملية األوىل، وأصبحت احلاجة ماسة إليها بعد انتهاء احلرب  (1)العشرين.
ومحاية اإلنسان من التجاوزات  ،حقوق اإلنسان من االنتهاكات اليت وقعت خالل احلربنيالعاملية الثانية، وذلك حلماية 

لعديد من االصارخة املاسة بأغلى ما ميتلكه وهو احلق يف احلياة. وهذا ما دفع اجلمعية العامة لألمم املتحدة بإصدارها 
  (2)القرارات خاصة بعد احلرب الباردة من أجل إنشاء حمكمة جنائية دولية.

 49/53أنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة جلنة متخصصة مبوجب القرار رقم  1994ديسمرب  09ويف 
قررت فيه استعراض القضايا الرئيسية الفنية واإلدارية، والنظر يف الرتتيبات الالزمة لعقد إعداد اتفاقية دولية حول إنشاء 

جلنة حتضريية إلجراء  50/46نشأت اجلمعية العامة حتت قرار رقم أ 1995ديسمرب  11، ويف (3)احملكمة اجلنائية الدولية
مزيد من املناقشة حول القضايا الفنية واإلدارية الناشئة عن مشروع النظام األساسي الذي أعدته جلنة القانون الدويل 

 .(4)والقيام بصياغة نصوص االتفاقية

على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  بناءا 1998-1997وقد واصلت اللجنة اجتماعاهتا خالل عامي  
 17جوان إىل  15وإحالته إىل املؤمتر الدبلوماسي يف روما الذي انعقد من  (5)17/12/1996الصادر يف  51/207

وذاك يف مقر منظمة األغذية والزراعة بروما، وقد دعا األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول األعضاء  1998جويلية 
 (6)الوكاالت املتخصصة وأعضاء الوكاالت الدولية للطاقة الذرية للمشاركة يف املؤمتر. وأعضاء

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 11، ص 2006/ د.عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية يف نظام حمكمة اجلزاء الدولية، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 1
 . A/RES،41/45، وثيقة رقم 28/11/1990، بتاريخ 45/41/ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم 2
 .A/RES، 54/46، وثيقة رقم 09/12/1991، بتاريخ 46/54قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم  -  
 .A/RES، 33/47، وثيقة رقم 25/11/1992، بتاريخ 47/33قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم  -  
 .A/RES، 31/48، وثيقة رقم 09/12/1993، بتاريخ 48/31مة لألمم املتحدة، رقم قرار اجلمعية العا -  
 .A/RES، 53/49، وثيقة رقم 09/12/1994، بتاريخ 49/53/ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم 3
 .A/RES، 46/50، وثيقة رقم 11/12/1995، بتاريخ 50/46/ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم 4
 .A/RES، 207/51، وثيقة رقم 17/12/1996، بتاريخ 51/207/ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم 5
 . 152، ص 2009، / د. زياد عيتاين، احملكمة اجلنائية الدولية وتطور القانون الدويل اجلنائي، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان6

هيئات وبرامج تابعة لألمم املتحدة، كما شارك ممثل عن   09وكاالت دولية متخصصة و 05منظمة غري حكومية و 238منظمة دولية حكومية و  16دولة و 160ؤمتر لقد شاركت يف امل -   
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان  -دراسة قانونية- كل من حمكميت يوغسالفيا ورواندا الدوليتني. )أنظر: د.طالل ياسني العيسي، د.علي جبار احلسيناوي، احملكمة اجلنائية الدولية

 (.31، ص 01، هامش 2009
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 .لية الدائمة ونظام عملهاالمبحث األول: إنشاء المحكمة الجنائية الدو 
ويل لقد ذكرنا أن جتربة احملاكم املؤقتة واليت أنشئت من أجل النظر يف انتهاكات حقوق األفراد وكذا القانون الد 

، والذي مت تتوجيه بعقد اإلنساين وتوقيع العقاب على مرتكبيها، كان هلا األثر البالغ يف إنشاء القضاء الدويل اجلنائي الدائم
 .وقد مت فيه اإلعالن عن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية.  1998جويلية  17مؤمتر بروما يف 

اسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد تعرض ملّد وجزر كبريين وكأية معاهدة مجاعية دولية فإن مشروع النظام األس 
أثناء املناقشات حىت خرج إىل الوجود بالصورة اليت هو عليها اآلن. وهذا ما سنحاول التطرق إليه يف هذا املبحث وذلك 

وق اإلنسان، وذلك من خالل مطلبني، األول والذي سنتناول فيه احملكمة اجلنائية الدولية كآلية قضائية دائمة حلماية حق
 من خالل كيفية إنشائها وخصائصها، وعالقتها بالقوانني الداخلية للدول األطراف ومدى مساسها بسيادة الدول

، وذلك من النظام القانوين هلاته احملكمة تناول ، وعالقتها باألمم املتحدة وكذا جملس األمن. مثومحايتها حلقوق اإلنسان
وعية، الزمنية والشخصية، مث تشكيل احملكمة اجلنائية الدولية من خالل القضاة واألجهزة خالل دراسة اختصاصاهتا املوض

  القضائية، وذلك يف املطلب الثاين.
 

 المطلب األول: المحكمة الجنائية الدولية آلية قضائية دائمة لحماية حقوق اإلنسان.
وأسباب إنشائها يف الفرع األول مث العالقة  ماهية احملكمة اجلنائية الدولية وخصائصهااملطلب  اسنتناول يف هذ

القوانني الداخلية للدول األطراف، وعالقتها باألمم املتحدة وجملس األمن و  الدولية للمحكمة اجلنائيةبني النظام األساسي 
 يف فرعني آخرين كالتايل:

 
 الفرع األول: ماهية المحكمة الجنائية الدولية وخصائصها وأسباب إنشائها.

 ماهية المحكمة الجنائية الدولية.أوال: 
على مر التاريخ كانت الوسيلة الوحيدة لكي حتاكم الشعوب جالديها هي أن تنتفض عليهم فتقتلهم أو ميوتوا 
فتنتظر حماكمتهم أمام احملكمة اإلهلية يف اآلخرة، ولكن كان هناك دائما حلم بإقامة حمكمة للمجرمني حبق اإلنسانية، 

بأن احللم قد حتقق بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية يف مدينة الهاي العاصمة السياسية هلولندا، هذه  واآلن ميكننا القول
، فاحملكمة اجلنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة دائمة (1)احملكمة تعد األحدث إنشاء يف مدينة حتفل باحملاكم الدولية

أخطر اجلرائم اليت تشكل هتديدا لإلنسانية ولألمن والسلم الدوليني أساسها اجملتمع الدويل، هتدف إىل حماكمة مرتكيب 
 .(2)واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

                                                           

إىل حني مة اجلنائية الدولية واليت كان مقرها مببىن مؤقت يعين أن هذه املدينة هبا حمكمة العدل الدولية املختصة بالفصل بالنزاعات بني الدول وحمكمة جمرمي احلرب بيوغسالفيا السابقة مث احملك/ 1
)بدون كاتب(، يوم اإلطالع   http://www.islamonline.netمقال منشور على املوقع:   -حتاكم جالديها الشعوب- االنتهاء من مقرها، )احملكمة اجلنائية الدولية

 .(14:55، على الساعة 20/12/2009
الدويل،  االهتماما: "هيئة دائمة هلا السلطة ملمارسة اختصاصها على األشخاص إزاء أشد اجلرائم خطورة موضع / عرفت املادة األوىل من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بأهن2

 وذاك على النحو املشار إليه يف هذا النظام األساسي وتكون احملكمة مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية...". 
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لقد تأسست احملكمة بعد مفاوضات عديدة وبعد أن توصل املؤمتر الدبلوماسي إىل اعتماد نظام روما األساسي      
عليه سبع دول وهي: الواليات املتحدة األمريكية،  ينما اعرتضتدولة ب 120واليت وافقت عليه للمحكمة اجلنائية الدولية 

، وقد اعتمد املؤمتر النظام األساسي، (1)دولة عن التصويت 21إسرائيل، الصني، اهلند، العراق، ليبيا وقطر، وامتنعت 
الية وبعد ، وذلك يف مقر وزارة اخلارجية اإليط1998أكتوبر  17حىت  1998جوان  18وفتح باب التوقيع عليه يف 

، يف مقر األمم املتحدة بنيويورك كما فتح باب التصديق عليه أو قبوله أو االنضمام إليه 2000ديسمرب 31ذلك وحىت 
  (2)طبقا ألحكام ذاك النظام.

 
 ثانيا: خصائص المحكمة الجنائية الدولية.

فراد الذين يرتكبون جرائم دولية تتميز احملكمة اجلنائية الدولية عن غريها من احملاكم، بأهنا ختتص مبعاقبة األ -1
وختتلف يف ذلك عن حمكمة العدل الدولية اليت تنظر وحتل املنازعات اليت تقع بني الدول  (3)حددها القانون،

، أما اختالفها عن احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة فيتمثل يف كوهنا حمكمة دائمة، وصفة الدميومة هي (4)فقط 
ليت متيزها عن غريها من احملاكم كمحكمة يوغسالفيا السابقة أو رواندا اللتني مها اليت تعطيها اخلصوصية ا

 .(5)حمكمتان مؤقتتان
 .(6)احملكمة اجلنائية الدولية متلك اختصاصا مكمال للقضاء الوطين وليس بديال عنه -2
يادة وقررت التعاون احملكمة اجلنائية الدولية مثرة معاهدة دولية، أي برزت نتيجة اتفاق مت بني دول صاحبة س -3

 .(7)والتصدي ملرتكيب اجلرائم اليت متس اإلنسانية
 

 ثالثا: أسباب إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
 ه ـــــــالشيلي األسبق عندما قام بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية إبان فرتة حكم قضية اجلنرال "أجستو بينوشيه" رئيسإن      

                                                           

اجلزء األول، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  -آفاق وحتديات-منشور بـالقانون الدويل اإلنساين اء اجلنائي الدويل، ، الواليات املتحدة والقضإمساعيل/ أ.عصام نعمة 1
  .61، ص 2005

توباجو. )أنظر: د.حممود شريف بسيوين، املرجع السابق، دولة على معاهدة روما يف حني صدقت عليها أربع دول هي: إيطاليا، سان مارينو، السينيغال و  99وقعت  20/10/1999/ حىت 2
 (.93ص 

 من نظام روما األساسي على: "اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة: 05/ تنص املادة 3
 النظر يف اجلرائم التالية: يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام اجملتمع الدويل بأسره. وللمحكمة مبوجب هذا النظام األساسي اختصاص -1

 اجلرائم ضد اإلنسانية . -ب   جرمية اإلبادة اجلماعية. -أ         
 جرمية العدوان. -د     جرائم احلرب. -جـ        

شروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها فيما يعرف اجلرمية ويضع ال (123و 121)متارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان مىت اعتمد حكم هبذا الشأن وفقا للمادتني  -2    
 يتعلق هبذه اجلرمية، وجيب أن يكون هذا احلكم متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة.

 .50، ص 01؛ د. طالل ياسني العيسي، د. علي جبار احلسيناوي، املرجع السابق، هامش243/ د. حممد عزيز شكري، املرجع السابق، ص 4
 . 93/ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص 5
 . 79 ص ،2006دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  -النظرية العامة للجرمية الدولية، أحكام القانون الدويل اجلنائي-/ د.منتصر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية 6
؛ لندة معمر يشوي، املرجع 104، ص 2008، كلية احلقوق، جامعة باجي خمتار، عنابة، 12مقال منشور مبجلة العلوم القانونية، العدد د. غازي حسن صباريين، احملكمة اجلنائية الدولية،  -7

 .93نفسه، ص 
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 ،(1)لندن ومت تسليمه إىل إسبانيا حملاكمته هناك عمال مببدأ االختصاص القضائي العامليوالذي أدى إىل القبض عليه يف 
، وعاد إىل الشيلي، 2000عنه يف مارس مل يتم حماكمته لعدم متتعه باألهلية العقلية الالزمة، لذلك أفرج  ورغم ذلك

جلنائية الدولية خاصة بعد انتشار وهذا سبب من األسباب اليت تؤدي إىل معرفة مدى احلاجة الفعلية للمحكمة ا
االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان وللقانون الدويل اإلنساين، ومن اجلدير بالذكر أن إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة 
سوف حيقق املصلحة الدولية املشرتكة ويعمل على تثبيت دعائم القانون الدويل اجلنائي، ذلك القانون الذي شاركت 

ياغته وإقراره أي أنه قانون يرجى له الفاعلية واالحرتام ألحكامه إمنا حيتاج إىل جهاز قضائي مستقل ودائم الدول يف ص
  (2)حىت يعمل على تأكيد احرتام هذه األحكام وحيدد مسؤولية كل من خيرج عليها وخيالفها.

جذريا وأصبح يقوم على معايري ومن ناحية أخرى فإن النظام الدويل قد تطور يف ظل منظمة األمم املتحدة تطورا 
واضحة ومؤسسة تأسيسا جيدا، غري أن تطبيق تلك املعايري مازال يواجه عجزا بسبب غياب اآلليات الدولية املناسبة ومن 
مث مازال اجملتمع الدويل يعاين من ارتكاب جرائم دولية عديدة وقت احلرب ووقت السلم على السواء، ولتدارك ذلك 

وختتص مبحاكمة اجلرائم الدولية أو ذات الطبيعة  (3)نائية دولية تكتسب شخصية قانونية دوليةوجب إنشاء حمكمة ج
 (4)الدولية وهذا ما حيقق فكرة العدالة ألحكام القانون الدويل.

وهناك حجة أخرى يسوقها الفقه كمربر إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية وهو أن إحالة األشخاص املتهمني  
دولية إىل احملاكم الوطنية حملاكمتهم ميكن أن يؤدي إىل صدور أحكام متناقضة وعقوبات خمتلفة يف قضايا  بارتكاب جرائم

متشاهبة، األمر الذي يقف حائال دون تطور القانون الدويل اجلنائي وحيد من فاعليته دون إجياد سوابق وأحكام قضائية 
 .(5)مستقرة ميكن الرجوع إليها مستقبال

اب األخرى الداعية إىل إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة، هي أن أي نظام قانوين جنائي البد من أن ومن األسب     
يستهدف بالدرجة األوىل التأكيد على أن منتهكي أحكام هذا النظام سوف يتحملون مسؤولية اجلرائم الدولية اليت 

 . (6)يرتكبوهنا بعد حماكمة عادلة
جلنائية الدولية الدائمة أنه يف حالة عدم وجود هذه احملكمة تظل حماكمة اجلرائم الدولية ومن دواعي إنشاء احملكمة ا     

 اصة رجرائم احلرب وجرمية العدوان واجلرائم ضد اإلنسانية ممكنة فقط يف حالة انتصار وهزمية اجلانب اآلخر.اخل
 

                                                           

يه أو مكان ارتكاب اجلرمية، وتظهر أمهية هذا االختصاص القضائي العاملي: يعين أن االختصاص املكاين للتشريع يتحدد مبحل تواجد املتهم بصرف النظر عن جنسيته أو جنسية اجملين عل -1
نع فرار اجلناة من العقاب بانتقاهلم من بلد آلخر عقب ارتكاهبم املبدأ يف تطور القانون اجلنائي الوطين حنو محاية اجملتمع الدويل من اجلرائم وحتقيق التعاون فيما بني الدول يف مكافحة اإلجرام، وم

 (. 223لسابق، ص الدولة اليت تقبض عن املتهم حماكمته وتوقيع العقاب عليه نيابة عن اجملتمع الدويل. )أنظر: د. أمين عبد العزيز حممد سالمة، املرجع ا للجرمية ويتأتى ذلك بأن تتوىل
 . 95-94/ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص 2

ق وحتمل االلتزامات اليت تقررها قواعد القانون الدويل وقررهتا على إنشاء قواعد القانون الدويل باالشرتاك مع الشخصية القانونية الدولية هي صالحية وحدة سياسية معينة الكتساب احلقو  3-
 غريها من أشخاص مع قدرهتا على التعبري عن إرادة ذاتية مستقلة على مستوى العالقات الدولية. 

 (.22:10، على الساعة 12/10/2009، تاريخ اإلطالع: http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=171454)أنظر: 
 . 195/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 4
 .  195/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع نفسه، ص 5
خلصة من األحكام الصادرة عن احملاكم العسكرية بنورمربج وطوكيو والذي قرر أن كل شخص يرتكب أو يشرتك يف ارتكاب فعل / احملاكمة العادلة " نص على هذا املبدأ ضمن املبادئ املست6

العيسي، د. علي ؛ د.طالل ياسني 88ق، ص يعد جرمية طبقا للقانون الدويل يكون مسئوال ومستحقا للعقاب أي مسئوال مسؤولية شخصية. )أنظر: د. عصام عبد الفتاح مطر، املرجع الساب
 (.270جبار احلسيناوي، املرجع السابق، ص 

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=171454
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 .(1)احلرب من رعايا الطرف املهزومففي هذه احلالة يقوم الطرف املنتصر بإنشاء حماكم مؤقتة حملاكمة جمرمي  
هناك أسباب أخرى إلنشاء هذه احملكمة منها وضع حد للثقافة العاملية املتمثلة يف اإلفالت من العقوبة يكون فيها      

وشاركت يف العملية أكثر  شخص 100.000لقتله تقدمي شخص ما للعدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقدميه هلا 
لثغرات املوجودة يف احملاكم اخلاصة مثل حمكمة رواندا ويوغسالفيا  حكومية والسبب اآلخر هو امنظمة غري 200ن م

 . (2)السابقة وأمهها إشكالية العدالة املختارة
وأخريا، فإن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية سيؤدي إىل اإلقالع من أعمال االنتقام أو املعاملة باملثل اليت تلجأ إليها      
ل خاصة يف زمن احلرب وذلك للضغط على إرادة الدول األعداء ألن الدولة املعتدى عليها أو املضرورة ميكنها أن الدو 

تلجأ إىل هذه احملكمة للمطالبة مبحاكمة املسؤولني ومعاقبتهم على جرائمهم دون أن تكون حباجة إىل اللجوء إىل 
 .(3)األعمال االنتقامية

 
 لنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقوانين الداخلية للدول األطرافالفرع الثاني: العالقة بين ا

هناك مسائل تثريها العالقة بني النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والتشريعات الوطنية، وقد ناقشها فقهاء      
قانون الداخلي وذلك من خالل عدة القانون الدويل العام يف البحث عن العالقة املوجودة بني القانون الدويل وال

 (4)نظريات.
 

 أوال: التأكيد على عدم المساس بسيادة الدول األطراف.
يعد مبدأ السيادة أحد الركائز األساسية اليت تستند عليها الدول على أساس عدم خضوع الدولة يف تصرفاهتا 

ي حال دون إمكانية إجياد نظام دويل ختضع له الدول إلرادة خارجة عن إرادهتا، ومتسك الدول هبذا املبدأ مبفهومه التقليد

                                                           

 . 77/ د.علي يوسف الشكري، املرجع السابق، 1
هتدف إىل حتقيق  وضاع سياسية عسكرية أكثر من كوهناالعدالة املختارة: حتديد اجلرائم اليت تكون سببا يف إنشاء احملاكم اخلاصة يكون دون ضابط يستند إليه، وبذلك تكون احملاكم مرتبطة بأ /2

 (.97العدالة والسالم.)أنظر: لندة يشوي، املرجع السابق، ص 
 . 197/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 3
لنظرية اعتبار املعاهدات الدولية جزءا من : حيث ترى أن قواعد القانونني تندمج يف نظام قانوين واحد، وتكون كتلة واحدة تندرج قواعدها يف القوة ويرتتب على هذه انظرية وحدة القانون/ 4

 القانون الداخلي مبجرد تكوينها دوليا وتلتزم هبا األشخاص االعتبارية والطبيعية، أي تصبح مصدرا من مصادر القانون الداخلي.
لكل منهما موضوعاته اخلاصة ومصادره اخلاصة ونطاقه اخلاص وأجهزة قضائية خاصة : ترى أن القانونني ميثالن نظامني متساويني مستقل كل منهما عن اآلخر، و أما نظرية ازدواجية القانون     

ون الدويل، وبالنسبة لألجهزة القضائية فإن القانون به فمثال مصادر القانون الداخلي تصدر عن إرادة منفردة للدولة أما القانون الدويل فيصدر عن اتفاق بني شخصني أو أكثر من أشخاص القان
 ه جهاز قضائي مستمد من وجود سلطة تشريعية وتنفيذية، أما القانون الدويل فيفتقد لكل من السلطتني.الداخلي ل

ينتج أي وكل منهما أمسى من اآلخر يف ميدانه وال رجانب النظريتني السابقتني وجدت آراء فقهية ظهرت كحل وسط يتمثل يف اإلدماج والتنسيق لذاك قيل أن كال من القانونني له نطاقه اخلاص 
أنه: "ال جيوز لطرف يف معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه املعاهدة"،  46مع عدم اإلخالل بنص املادة  27املادة  1969تعارض بينهما وهذا ما جاء يف اتفاقية فيينا 

أنه: "من واجب كل دولة أن تنفذ التزاماهتا التعاقدية وكل االلتزامات الدولية  13ل حيث جاء يف املادة وهذا ما أكدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة  بإعالهنا اخلاص حبقوق وواجبات الدو 
 األخرى حبسن نية وال ميكنها أن تتذرع بأحكام دستورها وقوانينها الداخلية كحجة لفشلها يف القيام بذلك الواجب".

 (.75 -71ملرجع السابق، ص ص ) أنظر: د طالل ياسني العيسي، د. علي جبار احلسيناوي، ا



 

132 

تعمل اهليئة وأعضاؤها يف سعيها وراء املقاصد " (1)املتحدةيف تصرفاهتا، وقد جاء التأكيد على هذا املبدأ يف ميثاق األمم 
 املذكورة يف املادة األوىل وفقا ملبدأ املساواة بني مجيع أعضائها".

كرة إنشاء حمكمة جنائية دولية للنظر يف اجلرائم اليت تقع على إقليمها كمظهر ومن هنا كانت الدول تنظر إىل ف
، وقد دفع بالوفود عند حتليل أمهية احملكمة وعالقتها باحملاكم الوطنية، حبيث أشاروا أن (2)من مظاهر انتقاص سيادهتا

احملكمة اجلنائية الدولية تتدخل يف  أهداف احملكمة الرئيسية هتدف إىل أمر ضروري وهو جتنب اإلفالت من العقوبة وأن
احلاالت اليت يكون فيها احلل غري ُمرٍض على املستوى احمللي، وهذا التعبري ال خيلو من مغزى فهو يعرب بدقة عن املوقف 
الذي كانت الدول بصدد مواجهته  يف مؤمتر املفوضني، هل تريد احلفاظ على السيادة رغم خماطرة التسامح يف اإلفالت 

    ( 3)لعقاب على اجلرائم الفادحة ضد حقوق اإلنسان؟.من ا
وهذا ما شكل عائقا حال دون ظهور احملكمة إىل حيز الوجود وبعدما فقد مبدأ السيادة مفهومه التقليدي  

املطلق بسبب تطور العالقات الدولية متكنت الدول من الوصول إىل إنشاء احملكمة بعد جهد وعمل كبريين، ورغم ذلك 
 شكلة السيادة تطرح من حني إىل آخر من خالل عدة نقاط:بقيت م

 ممارسة االختصاص القضائي على جرائم تقع يف أقاليم الدول األطراف. -
 إشكالية حظر تسليم رعايا الدولة إىل القضاء األجنيب. -
 سلطات املدعي العام فيما يتعلق بإجراء التحقيقات يف إقليم دولة طرف. -
 (4)النظام. مسألة العقوبات املقررة يف -

ومنه فإننا جند أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد صيغ بطريقة حتفظ السيادة الوطنية لكل الدول والدليل 
 هو تصديق الدول من أجل إنشاء احملكمة وانضمامها مبحض إرادهتا وبرضاها وفقا ملبدأ الرضائية.

 
 .لحماية حقوق وحريات اإلنسان تكميليةثانيا: المحكمة الجنائية الدولية آلية قضائية 

نه تنشأ احملكمة اجلنائية الدولية وتكون احملكمة هيئة دائمة أمن النظام األساسي اليت تنص على حسب املادة األوىل      
شد اجلرائم خطورة موضع االهتمام الدويل، إذن اختصاص احملكمة أارسة اختصاصها على األشخاص إزاء هلا السلطة ملم

                                                           

أن االستعمال املطلق ملبدأ السيادة من  1950نوفمرب  17استجابة لطلب اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  1951ماي  28أكدت حمكمة العدل الدولية يف الرأي االستشاري الصادر يف  -1
 .(88سابق، صالرجع املمانع، مجال عبد الناصر  .د) التناقض مع فكرة  السيادة ذاهتا.شأنه إحداث 

اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، مركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان، اجلمهورية اليمنية،  -العوامل احملددة لدور احملكمة اجلنائية الدولية-/ د.أمحد قاسم احلميدي، احملكمة اجلنائية الدولية 2
 .62- 61، ص 2005

 . 167بق، ص / أوسكار سولريا، املرجع السا3
من النظام األساسي، حيث يكون اختصاصها  10وقد مت الرد على هذه اإلشكاليات ، حيث أن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ال يعد مساسا بالسيادة الوطنية وهذا ما تأكد يف املادة / 4

ثل قضاء  أجنبيا فاحملكمة أنشئت أصال مبقتضى معاهدة دولية حيكمها املبدأ األساسي الذي حيكم مجيع اختصاصا مكمال للواليات القضائية الوطنية، أما بالنسبة لكون احملكمة اجلنائية مت
 املعاهدات وهو مبدأ الرضائية أي أن الدولة تتعامل مع قضاء دويل شاركت يف إنشائه كدولة طرف.

لنظام التفرقة بني اإلحالة إىل احملكمة وهو تقدمي الدولة لشخص ما إىل احملكمة وبني التسليم وهو تسليم الدولة من ا 102أما بالنسبة إىل إشكالية تسليم رعايا الدولة فقد جاء يف املادة      
 لشخص إىل دولة أخرى، ومها مران خمتلفان واإلحالة ال تعترب مساسا بسيادة الدولة.

من النظام األساسي، وقد جاء يف الباب التاسع من النظام أهنا تعترب مساعدة قضائية  4الفقرة  99ا بينته املادة وبالنسبة لسلطة املدعي العام فيما خيص التحقيق يف إقليم دولة طرف وهذا م     
؛  لندة معمر 191) أنظر: د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص  منصوص عليها وارتضتها الدول مبجرد تصديقها على النظام األساسي إذن ال جمال للقول أن هناك مساسا بالسيادة.

 . (127-125يشوي، املرجع السابق، ص ص 
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نائية الدولية يعترب اختصاصا مكمال للواليات القضائية الوطنية، وهو نظام قضائي دويل نشأ بإرادة الدول املنضمة إليه اجل
وال تطبق أحكامه بأثر رجعي واختصاصها اختصاص مستقبلي مكمل الختصاص القضاء الوطين ويكرس املسؤولية 

 . (1)الفردية فقط
الدولية حرص على وضع عالقة متوازنة بني النظام األساسي والنظم  إن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية

الوطنية، وذلك هبدف تسهيل قبول الدول املشاركة يف املؤمتر لفكرة احملكمة اجلنائية الدولية حبيث جيعل توازن العالقة 
طراف يف النظام ينعقد هلا تكاملية بني األنظمة القضائية الوطنية والنظام األساسي للمحكمة، وهذا يعين أن الدول األ

حق االختصاص أوال بنظر اجلرائم الدولية، وتأيت احملكمة اجلنائية الدولية يف املرتبة الثانية هبذا اخلصوص لذلك ينعقد 
االختصاص هلذه احملكمة عندما تكون احملاكم الوطنية غري قادرة على النظر يف اجلرائم الدولية وكذلك عندما تكون غري 

 .(2)ارسة هذا االختصاصراغبة يف مم
فاجلرائم الدولية هتز ضمري اإلنسانية ، وهتدد سالم وأمن ورفاهية العامل، وال ينبغي أن يفلت مقرتفوها من العقاب  

وتتوىل الدول املسؤولية الرئيسية عن اختاذ اإلجراءات الالزمة لردع اجملرمني، وهناك حاجة إىل حمكمة جنائية دولية من أجل 
ضر واملستقبل، حلمايتها من أخطر اجلرائم اليت تقلق اجملتمع، وهكذا أنشئت احملكمة كمؤسسة دائمة هلا أجيال احلا

صالحية ممارسة اختصاصها القضائي على األفراد املتهمني بأخطر اجلرائم ذات الشأن الدويل، كما يشار إليها يف النظام 
  (3)لالختصاصات القضائية اجلنائية الوطنية. األساسي، ويكون اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مكمال

كما أن مبدأ التكامل ال يقصد به أن حتل احملكمة اجلنائية الدولية حمل احملاكم الوطنية أي ال تعترب حمكمة عليا 
ليت منشأة إلعادة النظر يف القرارات القضائية الوطنية، بل أنشئت فقط للوصول إىل الثغرات اليت تؤدي خالهلا احلصانة ا

وبالتايل فإن احملاكم  (4)يتمتع هبا بعض اجلناة يف اجلرائم الدولية إىل تعطيل والية القضاء الوطين أو فقدان اإلميان هبا
الوطنية تعترب صاحبة االختصاص األصيل يف نظر الدعاوى اجلنائية اخلاصة باجلرائم الدولية ويكون حكمها حكما حائزا 

حماكمة الشخص مرة أخرى وعلى ذات اجلرمية وهذا يعين أن احملكمة اجلنائية الدولية ال لقوة الشيء املقضي به وال جتوز 
 .(5)تتمتع بالسمو على القضاء الوطين الداخلي

 80املادة لقد جاء النظام األساسي مؤكدا على عدم تعارضه مع القوانني والتشريعات الوطنية، وهذا ما نصت عليه      
 وبات اليت توقعها احملكمة وهذا يعين:من النظام وقد تعلقت بالعق

انون أن وجود عقوبة يف قانون دولة ما ليست موجودة يف النظام األساسي للمحكمة أو عدم وجود عقوبة يف ق -1
 عارضا بني النظام وقانون تلك الدولة.تدولة ما موجودة يف ذلك النظام ال يشكل 

 

                                                           

حوارات إنسانية يف القانون -الدولية للصليب األمحر  / ساشا رولف لودر، الطابع القانوين للمحكمة اجلنائية الدولية ونشوء عناصر فوق وطنية يف القضاء اجلنائي الدويل، مقال منشور باجمللة1
 .  163-162، ص 2002ر عن اللجنة الدولية للصليب األمحر، جنيف، تصد -والسياسات والعمل اإلنساين

 . 129/ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص 2
 . 178/ أوسكار سولريا، املرجع السابق، ص 3
ن تعرض عليها ويكون حكمها يف هذه احلالة حكما حائزا لقوة الشيء أي أن احملاكم الوطنية تعترب صاحبة االختصاص األصيل يف نظر الدعاوى اجلنائية اخلاصة باجلرائم الدولية واليت ميكن أ /4

 (.  116، صنفسه)أنظر: لندة معمر يشوي، املرجع لشخص مرة أخرى وعلى ذات اجلرمية.املقضي به وال جيوز حماكمة ا
 . 130/ د.علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص 5
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 تـــــــال إن كانـــــة اإلعدام مثــــــعليها يف النظام كعقوب ميكن أن تطبق عقوبات من طرف الدولة غري تلك املنصوص -2
 .(1)منصوصا عليها يف قانوهنا رغم عدم النص عليها يف النظام األساسي

شد من تلك املنصوص عليها يف النظام األساسي أالقضاء الوطين وحكم عليه بعقوبة إذا ما حوكم متهم أمام  -3
على اعتبار أن دولته مصادقة على النظام األساسي  (2)ن األصلح للمتهمفإنه ليس له التمسك بقاعدة القانو 

 للمحكمة وبالتايل كونه أصبح من قوانينها.
ومنه ميكن القول أن معظم الدول اتفقت على إنشاء حمكمة جنائية دولية، ألهنا رأت أنه من مصلحة اجملتمع الدويل 

حلقوق اإلنسان، ورغم أنه اتضح من خالل صياغة مشروع إنشاء  بأسره أن حياكم األفراد املتهمون بانتهاكات خطرية
القانون األساسي هلذه احملكمة، أن الدول ويف حاالت عديدة ال تكون قادرة على إجراء احملاكمة على املستوى الوطين. 

دويل جنائي، تطبيقا وقد متثل احلل الوحيد يف منح صالحية حماكمة األفراد املتهمني باقرتاف اجلرائم الدولية إىل قضاء 
ملبدأ التكاملية والتعاون، وال يرتتب عن ذلك مساس بالسيادة الوطنية للدول األطراف، وهذا هو املطلوب يف كل نظام 

 .دويل يرجى أن يطبق ويلتزم به اجملتمع الدويل
 

 الفرع الثالث: عالقة المحكمة الجنائية الدولية باألمم المتحدة ومجلس األمن.
 المحكمة الجنائية الدولية باألمم المتحدة.أوال: عالقة 

تشري طريقة إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب معاهدة متعددة األطراف مت التوقيع عليها يف مؤمتر دبلوماسي،  
عن  إىل استقالهلا املايل والعضوي عن األمم املتحدة واهليئات التابعة هلا، إذ أن مجعية الدول األطراف وحدها املسؤولة

. وقد أكدت ديباجة نظام روما األساسي على استقاللية احملكمة اجلنائية الدولية، (3)سري عمل احملكمة وانتخاب أعضائها
مبوجب اتفاق يدير نقاشه  -02وفقا للمادة -وأحملت إىل وجود "عالقة" هلا باألمم املتحدة، على أن تنظم هذه العالقة 

 .(4)ل األطراف، ويربمه بعد موافقة اجلمعية نيابة عن احملكمةرئيس احملكمة ليقدمه إىل مجعية الدو 
( من 02إن للعالقة بني احملكمة واألمم املتحدة أمهية بالغة تنعكس يف الصيغة املتشددة اليت وردت هبا يف )املادة  

ة ببنية احملكمة، وإمنا للداللة ليس فقط على إحلاق العالقة مع األمم املتحد (5)الباب األول حتت عنوان "إنشاء احملكمة"
 لتحديد مبادئ التعاون اليت حتقق السالم الدويل أيضا.

 

                                                           

 . 105، ص 2007ار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، / أ.نبيل صقر، وثائق احملكمة اجلنائية الدولية،د1
 .22:10، على الساعة 12/10/2009، تاريخ اإلطالع: http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=171454مقال منشور على املوقع:  /2
 ؛ضاة وكيفية ترشيحهم وانتخاهبممبؤهالت الق( واليت تعين 36/ )املادة 3

 ؛ام لدى احملكمة اجلنائية الدولية( واليت تنص على طريقة عمل مكتب املدعي الع42)املادة     
 ( واليت تعىن بطريقة عمل قلم احملكمة لدى احملكمة اجلنائية الدولية.43)املادة     

 (.1998جويلية  17املعتمد يف روما، بتاريخ  )أنظر: النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
؛ د.منتصر سعيد محودة، حقوق اإلنسان أثناء 101، ص 2006/ ڤيدا جنيب محد، احملكمة اجلنائية الدولية حنو العدالة الدولية، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 4

 . 159، ص 2008الطبعة األوىل، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  -لقانون الدويل اإلنسايندراسة فقهية يف ضوء أحكام ا-النزاعات املسلحة 
راف يف هذا النظام ( فيما خيص عالقة احملكمة باألمم املتحدة على أنه: "تنظم العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة مبوجب اتفاق تعتمده مجعية الدول األط02/ حيث جاء بنص )املادة 5
 (.1998جويلية  17ساسي ويربمه بعد ذلك رئيس احملكمة نيابة عنها". )أنظر: النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املعتمد يف روما، بتاريخ األ

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=171454
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وطبقا لنص هذه املادة فإن العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة تنظم مبوجب اتفاق تعتمده مجعية  
 .(1)الدول األطراف يف اتفاقية روما

قة بني هيئة األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية، أن هذه ومما يتضح من وجوب عقد اتفاق ينظم العال 
األخرية تنشأ كمؤسسة دولية دائمة ومستقلة، ذات عالقة مبنظمة األمم املتحدة، وال تعد فرعا من فروعها أو جهازا من 

 .(2)أجهزهتا الرئيسية كما هو الشأن بالنسبة حملكمة العدل الدولية
دعم مركز احملكمة العاملي ودميومتها من خالل مساندة قرارات املدعي العام واهليئات ومن شأن هذا التعاون أن ي 

األخرى وتفعيلها، إذ تستطيع األمم املتحدة أن تضمن تنفيذ قرارات احملكمة يف احلاالت اليت يرفض فيها أعضاء األمم 
عيل قانونية يف وجه األمم املتحدة، تكمن يف املتحدة التعاون مع احملكمة، ولعلَّ أهم ما يف هذه العالقة هو إنشاء مفا

ال سيما أن معاهدة روما  -وخباصة عندما حييل جملس األمن قضية إىل احملكمة-التقيد بأحكام نظام احملكمة األساسي 
مة فتحت باب التوقيع والتصديق أمام الدول فقط ال املنظمات الدولية، وبالتايل تشكل االتفاقية بشأن العالقة بني احملك

واألمم املتحدة  الطريقة املثلى إلشراك األمم املتحدة يف نظام احملكمة وإلزام األمم املتحدة بروحية احملكمة القانونية 
  ( 3)ونصوصها، كما تؤمن االتفاقية اعرتافا متبادال بالشخصية القانونية الدولية ومبهام كل من األمم املتحدة واحملكمة.

 
 ائية الدولية بمجلس األمن.ثانيا: عالقة المحكمة الجن

إن نظام روما األساسي يغلب االعتبارات السياسية على املعطيات القانونية، ويعرتف بالدور اجلازم جمللس األمن  
من نظام  13خري دليل على ذلك نص الفقرة )ب( من املادة  علق باألمن والعدالة الدوليني. وواحملكمة، يف كل ما يت

وفقا ألحكام هذا النظام األساسي  05رس اختصاصها فيما يتعلق رجرمية مشار إليها يف املادة روما: "للمحكمة أن متا
 يف األحوال التالية:

حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد  14إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام وفقا للمادة  ( أ)
 ارتكبت؛

ل السابع من ميثاق األمم املتحدة، حالة إىل املدعي العام، يبدو )ب( إذا أحال جملس األمن، متصرفا مبوجب الفص
 فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت؛

  . (4)" 15( إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق رجرمية من هذه اجلرائم، وفقا للمادة ـ)ج
ما يربرها انطالقا من مسؤولية اجمللس األساسية يف احملافظة على  والواقع أن منح هذه الصالحية جمللس األمن هلا

 س صالحية إنشاء حماكم خمصصة هلذهالسلم واألمن الدوليني استنادا إىل ميثاق األمم املتحدة، الذي يبدو أنه خيول اجملل
 ا ــــــاإلجراءات اجلنائية عندمالغاية، وحيث األمر كذلك فمن املنطق أن يكون جمللس األمن احلق يف تدخل احملكمة وحتريك 

                                                           

من نفس  125ألمني العام لألمم املتحدة، وفق نص املادة أي الدول اليت أمتت إجراءات املصادقة على االتفاقية  طبقا لقوانينها الداخلية، وقامت بإيداع صك التصديق أو االنضمام لدى ا/ 1
 (.124االتفاقية، على أن يتوىل رئيس احملكمة توقيعه الحقا نيابة عنها. )أنظر: د. علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص 

 . 12ص  املرجع السابق، -شرح اتفاقية روما مادة مادة-/ د.نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية 2
 . 102، ص السابق؛ ڤيدا جنيب محد، املرجع 337/ أ.نبيل صقر، املرجع السابق، ص 3
 .1998جويلية  17من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املعتمد يف روما، بتاريخ  13/ أنظر املادة 4
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  ( 1)يتعلق األمر بأحد اجلرائم احملددة وفقا للمهام والسلطات اليت خيوهلا امليثاق للمجلس.
يضاف إىل ذلك أن هيبة احملكمة ومسعتها تقتضي ختويل اجمللس صالحية اللجوء إليها، ألن اضطرار جملس األمن 

خمصصة حلاالت معينة، يرى فيها ضرورة انتهاج هذا املسار يضعف دون شك  بالرغم من وجود احملكمة إىل إنشاء حماكم
مكانة احملكمة ويثري التساؤالت بشأن مربر وجودها، وبالرغم من وجاهة هذه األسباب الداعية ملنح جملس األمن حق 

يف الفقرة )ب(  13املادة  اإلدعاء أمام احملكمة اجلنائية إال أن هذه الصالحية تبقى موسومة بالطابع السياسي حيث تشري
أي كلما كان هناك هتديد -صراحة إىل أن حق جملس األمن يف اإلحالة يكون استنادا إىل الفصل السابع من امليثاق 

 . (2)ومما ال شك فيه أن هذه احلاالت بالضرورة هي ذات طبيعة سياسية -للسلم أو إخالل به أو وقوع عدوان
 

 للمحكمة الجنائية الدولية. المطلب الثاني: النظام القانوني
نظام عمل احملكمة اجلنائية وسنتناول يف هذا املطلب اختصاصات احملكمة احلنائية الدولية يف الفرع األول، مث  

 الدولية يف الفرع الثاين.
 

 الفرع األول: الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية.
 اإلنساين الدويل والقانون الدولية اإلنسان حقوق انتهاكات أخطر على دوليةال اجلنائية احملكمة اختصاص ميتد

 مع إدراجها مت قد اجلرمية هذه-احلرب وجرمية العدوان  اإلنسانية، جرائم ضد اجلماعية، جرائم اإلبادة جرمية وهي أال
 تستطيع مبوجبها اليت الشروط عيض كما للعدوان، عليه متفق تعريف إىل الدويل اجملتمع توصل حني إىل التنفيذ إيقاف

 اليت القيادات أشخاص يف مسؤوليتهاكلها جرائم ميكن حصر  -(3)اجلرمية هبذه يتعلق فيما اختصاصها متارس أن احملكمة
 . (4)اجلرائم هذه تنفيذ على أشرفت اليت امليدانية القيادات أو بارتكاهبا، األوامر درتــــــــــــــــأص

 
 
 

                                                           

 .125د. علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص / 1
قد  05دة الفقرة )ب( فيما يتعلق بصالحية جملس األمن يف إحالة حالة على املدعي العام يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم الواردة يف املا 13حتليل املادة / خالفا ملا سبق رؤيته يف 2

ق فيها أو املقاضاة عليها، يصدر قرارا موجها إىل احملكمة بغرض وقف التحقيق ارتكبت، فإن األمر يتعلق هنا بإجراء مغاير متاما لألول، فبدال من أن حييل اجمللس على املدعي العام حالة للتحقي
( من النظام 16. وقد صيغ هذا االقرتاح بنص )املادة أو املقاضاة يف احلالة املعروضة عليها ملدة اثين عشر شهرا قابلة للتجديد، وهو ما اعتربه البعض مبثابة إجراء سليب يشل نشاط احملكمة

األمن إىل احملكمة هبذا املعىن يتضمنه قرار ى النحو التايل: "ال جيوز البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة اثين عشر شهرا بناءا على طلب من جملس األساسي عل
 لشروط ذاهتا".يصدر عن اجمللس مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وجيوز للمجلس جتديد هذا الطلب با

 (.  71املرجع السابق، ص  -شرح اتفاقية روما مادة مادة-؛ د.نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية 73 -72) أنظر: أ.عصام نعمة إمساعيل، املرجع السابق، 
 .1998يلية جو  17من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املعتمد يف روما، بتاريخ  05/ أنظر املادة 3
املتعلقة مبكافحة اإلفالت من العقوبة: يتمثل أوهلما / حيث أنه من بني اإلجنازات العديد ة اليت حققها نظام روما األساسي، هناك إجنازان جديران بالذكر واالهتمام خالل استعراض التطورات 4

قرتف يف املنازعات املسلحة الداخلية واجلرائم ضد اإلنسانية، بينما يتمثل الثاين يف أسلوب تعامل النظام األساسي يف االختصاص املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرائم احلرب اليت ت
ات بشأن املعاهدة. ورغم طالق حينما بدأت املفاوضمع الضحايا. ومل يكن التوسع يف مصطلح جرائم احلرب ليشمل األفعال اليت اقرتفت يف املنازعات املسلحة غري الدولية نتيجة سابقة على اإل

حتظر القيام بأفعال حمددة يف املنازعات املسلحة الداخلية، مل تسعد مجيع احلكومات حينما مت  1977والربوتوكول اإلضايف الثاين لعام  1949املشرتكة بني اتفاقيات جنيف لعام  03أن املادة 
قد مت التغلب على هذه االعرتاضات جزئيا نتيجة لقرارات احملاكم املخصصة من ناحية، وجزئيا بسبب االنتشار الواضح تعريف بعضها بوصفها جرائم حرب تستتبع مسؤولية جنائية فردية، و 

 سؤوليــــــــــة اجلنائيـــــــــــــة الفرديـــــــــــــــة عــــــــــــــن = تنص صراحة علــــــى املللمنازعات الداخلية على املستوى العاملي. ومن مث يعد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مبثابة املعاهدة الدولية األوىل اليت
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   The Crime of Génocideادة الجماعية.أوال: جريمة اإلب
 وعدت ،اإلنسانملساسها حبقوق  اجلرائم بأفظع ووصفت للبشرية، كبرية خبسائر م  د  الق   منذ اإلبادة جرمية تسببت

 .(1)الدوليني واألمن السلم على خطرا   تشكل اليت اجلرائم من
 اجلماعية اإلبادة جرمية منع معاهدة قراربإ 09/12/1948 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية قامت فقد لذلك
 وحصرت الدولية اجلنائية احملكمة اختصاص يف تدخل اليت اجلرائم على النص جاء عندما . لذلك(2)واملعاقبة عليها

 الدول أكثر إن حيث احملكمة اختصاص ضمن اإلبادة جرمية إدراج يف إشكالية من هناك يكن مل خطورة، األشد باجلرائم
 . (3)الديباجة يف املبينة باملعايري تفي اجلرمية هذه أن على وافقت

 اإلبادة تعريف الضروري من وقد كان الدولية، اجلنائية احملكمة نظام من السادسة املادة يف اإلبادة جرم وقد ورد
 يف وردت اليت اعيةاجلم اإلبادة قانوين"  وتعين نص بغري عقوبة وال جرمية القائل: "ال املبدأ مع يتناقض تعريفها عدم ألن

 أو عرقية أو أثنية أو قومية مجاعة إهالك بقصد ارتكب مىت اآلتية األفعال من أي ا األساسي النظام من السادسة املادة
ا هذه، بصفتها دينية،  : جزئي ا أو كلي ا إهالك 

 . اجلماعة أفراد قتل -1
 . اجلماعة بأفراد جسيم عقلي أو جسدي ضرر إحلاق – 2
ا جلماعةا إخضاع – 3  . جزئي ا أو كلي ا الفعلي إهالكها بقصد معيشية ألحوال عمد 
 . اجلماعة داخل اإلجناب منع تستهدف تدابري فرض – 4
  .(4)أخرى مجاعة إىل عنوة اجلماعة أطفال نقل – 5

                                                           

، وعن اثين عشر "انتهاكا خطريا آخر للقوانني واألعراف" املعمول هبا يف املنازعات املسلحة غري الدولية، مبا يف ذلك 03=  "االنتهاكات اخلطرية" واملاسة حبقوق األفراد للمادة املشرتكة 
وال، بيد أن نظام روما األساسي سيضع على األقل العتداءات املتعمدة على املدنيني، وجرائم العنف اجلنسي وبني اجلنسني، والنزوح القسري وال شك أنه كان ينبغي أن تكون القائمة أكثر مشا

من -ة لالختصاص القضائي احمللي دون غريه. )أنظر: إيلينا بيجيتش، املسائلة عن اجلرائم الدولية حدا مبوجب القانون للمزاعم القائلة خبضوع اجلرائم املرتكبة يف املنازعات املسلحة الداخلي
ص ، 2002تصدر عن اللجنة الدولية للصليب األمحر، جنيف،  -حوارات إنسانية يف القانون والسياسات والعمل اإلنساين-، مقال منشور باجمللة الدولية للصليب األمحر -التخمني إىل الواقع

191). 
 .  177/ د.منتصر سعيد محودة، حقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة، املرجع السابق، 1
 .12/01/1951،ودخل حيز النفاذ يف 11/12/1948املؤرخ يف  واملعاقبة عليها، اجلماعية اإلبادة جرمية منع عاهدة(،املنشئ مل1-)د 96/قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 2
 .104ص  املرجع السابق، ،منتصر سعيد محوده، احملكمة اجلنائية الدولية/ د. 3
 / وكصور عن مثل هاته اجلرائم: 4

عملية إعدام مجاعي لعدد  16/04/1992وأيضا ما قام به الصرب بقتل الفالحني املسلمني، حيث أنه متت يف  1956، ومذحبة كفر قاسم عام 1948مذحبة دير ياسني عام  -
سنة، وعدد  16-06( طفال ترتاوح أعمارهم بني 11وكان بني هؤالء عدد ) Vlasenicaيف بلدية  Zaklopacaى األقل من قبل القوات الصربية يف قرية ( مسلما عل83)
لصرب شيئا يتحرك يف ( شخصا أعمارهم فوق الستني عاما حسب ما قاله أحد الشهود الذين جنو من هذه املذحبة. وتقول: "زرينا هودسيك" ) عندما الحظت قوات ا16)

ذهب أحد األوالد معنا طرف الطريق، فوجده أحد اجلنود الصرب الذي سأله عن  Damciciأحراش الغابة اليت هربنا إليها، أطلقوا النار حنونا، وهندما أصبحنا بالقرب من قرية 
 لهما.البقية، ومل جيب عليه الطفل، فقتله اجلندي وركضت أمه إليه وخلفها رجل آخر، فقام بقت

 (.349-348)أنظر: د.عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 
مدنيا يف  60، حيث قتلت أكثر من 2000وقد اهتمت منظمة حقوق اإلنسان القوات الروسية بارتكاب مذحبة بإحدى ضواحي العاصمة الشيشانية "جروزين" يف فيفري من عام  -

، مث قامت بعمليات هنب واغتصاب 03/02/2000يف التقرير أن القوات الروسية قصفت ضاحية "إلدي" يف جروزين يوم يوم واحد، فضال عن حوادث هنب واغتصاب، وورد 
 (.03/06/2000، بتاريخ 41452)أنظر: جريدة األهرام املصرية، العدد رقم  من منزل إىل منزل، فضال عن استخدامها القنابل العنقودية احملرمة.

، ضمن اإلنتفاضة الثانية للشعب الفلسطيين للحصول على حقوقه خلري دليل على ذلك، حيث مت تسوية املخيم باألرض بأحدث 2002يف مارس  -خميم جنني–كما أن جمزرة  -
ك اجملتمع الدويل ساكنا ، ومل حير قاذفات القنابل، ودفن األحياء حتت املباين، ومت قتل كل من يتحرك على األرض بعد قصف متواصل من األرض واجلو على مدار أكثر من أسبوعني

 بل عجزت األمم املتحدة عن إرسال جلنة لتقصي احلقائق إىل هناك. -وكما قال البعض–سوى اإلستنكار هلذه األفعال 
 (.390د.عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع نفسه، ص )أنظر: 
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 بادةاإل جرمية تعريف اعتماد هو ذلك يف والسبب كثرية، مشكالت يثر مل اجلرمية هذه تعريف وميكننا القول بأن
 .(1)1948 اتفاقية يف وذكرنا سبق كما وردت، اليت اجلماعية

 
 :   Crimes Against Humanity  اإلنسانية ضد الجرائم اً:ثاني

 اليت اجلرائم قائمة يف تضمينها وجوب وعلى اإلنسانية ضد اجلرائم خطورة على تام ا روما مؤمتر يف االتفاق كان
 . الدولية اجلنائية احملكمة هبا ختتص

 وعلى العريف الدويل القانون يف الثابتة الدولية اجلرائم على قاصر ا احملكمة اختصاص يكون أن املهم من كان كما
 به يقضي حسبما وذلك األساسي، النظام يف ودقيق ا واضح ا تعريف ا اإلنسانية، ضد اجلرائم بينها ومن اجلرائم، هذه تعريف

 املكونة باألفعال قائمة وعن اإلنسانية ضد للجرائم عام تعريف وضع عن املؤمتر وأسفر  والعقوبات اجلرائم شرعية مبدأ
  (2)الدول. غالبية اعتمدهتا دولية معاهدة يف اإلنسانية ضد اجلرائم تعريف التاريخ يف مرة أول جرى قد يكون وبذلك .هلا

 اليت تلك اإلنسانية ضد ميةجر  اإلنسانية. وتعد ضد جرمية تشكل اليت األفعال من العديد هناك احلقيقة يف
 اجلرمية أفعال بني التشابه بعض وجود من الرغم وعلى باهلجوم. علم وعن املدنيني السكان من جمموعة أية ضد ترتكب

 (3)اخل... دينية أو أثنية أو عرقية مجاعة ضد ترتكب ألهنا نطاق ا أضيق األوىل فإن اجلماعية، اإلبادة وجرمية اإلنسانية ضد
 : احملكمة اختصاص يف تدخل اليت الالإنسانية األفعال على األساسي النظام من 7 ملادةا نصت وقد

 القتل العمد. – 1«
 . اإلبادة – 2
 .االسرتقاق – 3
 . للسكان القسري النقل أو السكان إبعاد – 4
 .الدويل قانونلل األساسية القواعد خيالف مبا البدنية احلرية من آخر حنو على الشديد احلرمان أو السجن – 5
 .(4)التعذيب – 6
 شكل أي أو القسري، التعقيم أو القسري، احلمل أو البغاء، على اإلكراه أو اجلنسي، االستعباد أو االغتصاب، – 7

 .اخلطورة من الدرجة هذه مثل على اجلنسي العنف أشكال من آخر
عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو  اضطهاد أي مجاعة حمددة أو جمموع حمدد من السكان ألسباب سياسية أو -8

 ، أو ألسباب أخرى من املسلم عامليا بأن القانون الدويل 03دينية، أو متعلقة بنوع اجلنس على النحو املعرف يف الفقرة 

                                                           

صفة كلية أو جزئية، حبيث ال يكفي إثبات قيام املتهم بارتكاب أي من األفعال املشار إليها سابقا وإمنا / أّما فيما خيص الركن املعنوي فيتحقق بوجود قصد خاص وهو نية تدمري اجلماعة ب1
شرح اتفاقية روما - بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية يشرتط أيضا إثبات نيته يف القضاء على اجلماعة بصفة كلية أو جزئية كما هو مبني يف الفقرة األوىل من هذه املادة. )أنظر: د.نصر الدين

 (.27املرجع السابق، ص  -مادة مادة
 .155 ص السابق، بسيوين، املرجع شريف حممود .د/  2
 .35، ص نفسهاملرجع  -شرح اتفاقية روما مادة مادة-/ د.نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية 3
الدول بأن تتعهد أن تكون مجيع أعمال التعذيب، وحماوالت ممارسات التعذيب والتواطؤ أو املشاركة فيها جرائم  1984تعذيب لعام وتلزم املادة الرابعة من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة ال/ 4

الثورة  يب، مداخلة مقدمة بامللتقى الدويل ". )أنظر: أ. شوقي مسري، املنظمات احلقوقية يف مواجهة ممارسة االحتالل الفرنسي للتعذخطرية تتصدى هلا قوانينها اجلنائية الداخلية بالتجرمي والعقاب
 (.07، ص 2009، كلية احلقوق، جامعة حممد بوضياف، مسيلة، 2009نوفمرب  03و 02اجلزائرية والقانون الدويل"، يومي 
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 .(1)جييزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه يف هذه الفقرة أو بأية جرمية تدخل يف اختصاص احملكمةال 
 . لألشخاص القسري تفاءاالخ – 9

 . العنصري الفصل جرمية – 10
ا تسببت اليت املماثل الطابع ذات األخرى الالإنسانية األفعال – 11  يلحق خطري أذى أي أو شديدة معاناة يف عمد 

 .(2) »البدنية أو العقلية بالصحة أو باجلسم
 

 :   War Crimes الحرب جرائم :اً ثالث
 اختصاص فيما للمحكمة يكون"( منها: 01) الفقرة يف للمحكمة األساسي ظامالن من 8املادة يف جاء لقد

 هلذه النطاق واسعة ارتكاب عملية إطار يف أو عامة سياسية خطة إطار يف ترتكب عندما سيما وال احلرب رجرائم يتعلق
 . " (3)اجلرائم

 يف املؤرخة جنيف اقياتالتف اجلسيمة "االنتهاكات: تعين احلرب جرائم فإن 08املادة  كما أنه حسب
 ذات جنيف اتفاقيات أحكام حتميهم الذين املمتلكات األشخاص أو ضد املرتكبة األفعال أي 12/08/1949

 النطاق يف املسلحة الدولية املنازعات على السارية واألعراف األخرى للقوانني اخلطرية االنتهاكات " وأيض ا " (4)الصلة
 سكاهنا من أجزاء بنقل مباشر، غري أو مباشر حنو على االحتالل، دولة قيام" االنتهاكات بني الدويل ومن للقانون الثابت

 أو األرض هذه داخل منهم أجزاء أو نقلهم أو احملتلة األرض سكان كل إبعاد أو حتتلها اليت األرض إىل املدنيني
 .(5) حرب جرائم السكان إبعاد أو االستيطان صار خارجها". وهبذا

                                                           

ولة إسرائيل دولة دينية، تقوم على الديانة اليهودية كأساس وفكر / وكمثال عن مثل هذا النوع من اجلرائم ضد اإلنسانية، الصراع العريب اإلسرائيلي، الذي هو صراع ديين عرقي قومي، فد1
سطني حىت تبقى فلسطني احملتلة خالصة هلا. )أنظر: ودستور، وتتصارع مع العرب املسلمني بعد أن زرعت زرعا  يف املنطقة العربية، وحتاول جاهدة إبادة الشعب العريب املسلم واملسيحي يف فل

 ( 618ي، املرجع السابق، ص د.عبد الفتاح بيومي حجاز 
 : اإلنسانية ضد اجلرائم يف اآلتية األركان تتوافر أن جيب أنه مالحظة من لنا بد ال وهنا/ 2

 ، والذي يتحقق بناء على ارتكاب أي فعل من األفعال احملددة باملادة السابعة واملتعلقة باجلرائم ضد اإلنسانية.الركن املادي     
ا تشكل انتهاكا خطريا حلقوق الذي يتطلب توافر القصد اجلنائي بنوعيه العام واخلاص. فالقصد العام يتمثل يف علم مرتكب اجلرمية بأن األفعال اليت أقدم على ارتكاهب عنويالركن املوتوافر      

قتل أو إحداث معانات أو أمل شديد لدى الضحايا أو جمرد إطاعة لألوامر. إال أن الضحايا، يعاقب عليه القانون بغض النظر عن إرادته أو نيته وراء اإلقدام على تلك األفعال، كالرغبة يف ال
 تنفيذا لسياسة الدولة أو جزء من هذه القصد العام غري كاف وحيتاج إىل قصد خاص يتمثل يف ضرورة ارتكاب تلك األفعال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيني

ن يشرتط معرفته الدقيقة تكب اجلرمية على علم بأن سلوكه يعد جزء من ذلك اهلجوم الواسع النطاق أو املنهجي، أو ينوي أن يكون سلوكه كجزء من ذلك اهلجوم، دون أالسياسة، وأن يكون مر 
من هذه اإلتفاقية. )أنظر: عبد الواحد عثمان إمساعيل  33طبقا للمادة  بتفاصيله. وال ميكن ملرتكب اجلرمية يف هذه احلالة أن يتذرع بإطاعته لألوامر الصادرة من رؤسائه لإلفالت من العقاب

حبث مقدم استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العدالة اجلنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العدالة  -دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية-)اجلرائم ضد اإلنسانية 
 03و 03انون الدويل"، يومي أ.حساين خالد، املسئولية الدولية عن جرائم االحتالل الفرنسي للجزائر، مداخلة مقدمة بامللتقى الدويل بعنوان "الثورة اجلزائرية والق ؛36ص  (،2006اجلنائية، 

 (.ZAKR Nasser, op cit, P 288؛ 110ص  د.غازي حسن صباريين، املرجع السابق،؛ 10، ص 2009، كلية احلقوق، جامعة حممد بوضياف، مسيلة، 2009نوفمرب 
 .  1998جويلية  17من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املعتمد يف روما، بتاريخ  08/ نص املادة 3
 . 106/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 4
لفلسطينيني إىل خارج األراضي الفلسطينية بالقوة، كما جترب سكانا من غري مواطنيها على اللجوء إليها جربا ودون / ومن أمثلة ذلك، ما قامت به إسرائيل والزالت حيث تلجأ إىل إقصاء ا5

يف بيت حلم يف  وحىت اآلن، وعقب جمزرة جنني واحتالل كنيسة املهد 2000موافقة من البلد املضيف ، وهو إجراء عمدت إليه إسرائيل كذلك يف ظل انتفاضة الشعب الفلسطيين الثانية عام 
فلسطينيا إىل أوروبا بعد مفاوضات اإلحتاد األورويب معها والذي وافق على استضافة هؤالء األشخاص حفاظا على حياهتم، وألجل الوصول  15حيث أبعدت أكثر من  2002أفريل من عام 

روا للتقوت على احلشائش ونفايات صناديق القمامة واملياه غري الصحية، األعمال اليت تعترب من بني إىل حل حلصار كنيسة املهد الذي استغرق أكثر من شهر وبداخلها أبرياء ال ذنب هلم، اضط
 (. 732الصارخة حلقوق اإلنسان وحقه يف احلياة والعيش يف بيئة سليمة حتفظ له كرامته. )أنظر: د.عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص  االنتهاكات
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 يف املؤرخة األربع جنيف اتفاقيات بني األفعال املشرتكة وهي 02للمادة  هاكات اجلسيمةاالنت وكذلك 
ا مشرتكني غري ضد أشخاص املرتكبة 12/08/1949  القوات أفراد ذلك يف مبا احلربية، األعمال يف فعلي ا اشرتاك 

 ألي أو االحتجاز أو اإلصابة أو املرض بسبب القتال عن عاجزين أصبحوا الذين وأولئك سالحهم ألقوا الذين املسلحة
 ضمن املسلحة املنازعات أثناء يف املرتكبة احلرب جرائم إدخال يف جنحت الدول هذه أن وهكذا نالحظ ،(1)آخر سبب
 فقد هلذا .(2)الدولية املنازعات يف الشامل الدمار أسلحة استخدام جترمي يف املقابل يف أخفقت لكنها احلرب، جرائم

 أو البيولوجية واألسلحة األسلحة النووية باستخدام احملكمة اختصاص على النص من خالية امنةالث املادة جاءت
 النظام يف الشامل الدمار أسلحة إدراج األفضل من وكان املعمية الليزر وأسلحة األشخاص ضد واأللغام الكيماوية
 .(3)لروما األساسي

أو يف النظام األساسي للمحكمة  1949يف اتفاقية جنيف ونتطرق فيما يلي إىل أمثلة عن جرائم احلرب الواردة 
 .1998اجلنائية الدولية لعام 

أي إجراء أو فعل أو تصرف أو  1949:جاء يف مفهوم اتفاقية جنيف لعام  (4)جرمية القتل العمد -
كونون يف حوزة يامتناع ميكن أن يؤدي إىل إهناء احلياة البشرية ألي من األشخاص احملميني مبوجب هذه االتفاقية ممن 

 إحدى الدول املتحاربة أو حتت سيطرهتا، أو أي عمل انتقامي تقوم به الدولة ضد األشخاص احملميني.
 كما أنه من أركان جرمية القتل العمد حسب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مايلي:

 أن يقتل مرتكب اجلرمية شخصا واحدا أو أكثر. -1
أولئك األشخاص ممن تشملهم باحلماية، إتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جينيف لعام أن يكون ذلك الشخص أو   -2

1949. 
 أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت ذلك الوضع احملمي. -3
 أن يصدر التصرف يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به. -4
 (5)اليت تثبت وجود نزاع مسلح. أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية -5

:ويقصد به أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد  Crime de la tortureجرمية التعذيب  -
 جسديا كان أو عقليا يلحق بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات كتلك

 

                                                           

1/ GASSER Hans-Peter , Le Droit International Humanitaire –Introduction-, Le Mouvement International de La Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, Edition Paul Haupt Berne, Vienne, 1993, p 30-31. 

 . 46سابق، ص املرجع ال -شرح اتفاقية روما مادة مادة-/ د.نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية 2
جرمية جديدة إىل سجل جرائمها األخرى خمالفة بذلك كل األعراف والقوانني الدولية  2006/ كما أضافت إسرائيل باستخدامها القنابل العنقودية يف أثناء اعتدائها على لبنان يف أوت 3

 نة دولية، ملالحقة وحماكمة مرتكيب هذه اجلرائم ضد اإلنسانية.اليت حتظر العدوان على املدنيني األمر الذي يتطلب معه ضرورة تشكيل جل واالتفاقيات
 (.515، ص 2008)أنظر: د.هباء الدين إبراهيم، د.عصمت عديل وآخرون، حقوق اإلنسان بني التشريع والتطبيق، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 

ليه وفاة ويصدق هذا التعريف على القتل العمد وغري العمد والضرب املفضي إىل املوت ولكن القتل العمد يفرتض كل اعتداء يصدر من شخص ضد شخص آخر يرتتب ع  هو/ القتل العمد: 4
القسم - ئيصبحي جنم ، شرح القانون اجلنا ق.ج إزهاق روح إنسان عمدا. د.حممد 254توافر القصد اجلنائي وهو توجه إرادة اجلاين لالعتداء على إنسان حي وإزهاق روحه وعرفته املادة 

 .38، ص 2004ديوان املطبوعات اجلامعية،  -اخلاص
 . 682/ د.عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 5
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 .(1)هاليت تتعلق رجيشه أو تدخل ضمن األسرار اليت حترص عليها دولت 
جرمية املعاملة غري اإلنسانية: وهو حسب تعريف الفقهاء أهنا االبتعاد عن كل ما ميس الكرامة البشرية  -

من اتفاقية جنيف الرابعة واخلاصة حبقوق املدنيني يف زمن  27يف املادة أو حيط من إنسانية الشخص احملمي، حيث جاء 
وقات معاملة إنسانية وجيب محايتهم على األخص ضد أعمال العنف احلرب أنه يتعني معاملة هؤالء املدنيني يف مجيع األ

 . (2)والتهديد وضد السب والتعريض العلين
جرمية إجراء التجارب البيولوجية: وضعت اتفاقية جنيف واجبا على الدول األطراف بعدم إجراء التجارب  -

األراضي احملتلة أو املعتقلني أو العسكريني من اخلاصة بعلم احلياة على األشخاص احملميني سواء بالنسبة للمدنيني يف 
 (3)أسرى احلرب.

جرمية إتالف األموال أو تدمريها: لقد أوجبت اتفاقيات جنيف األربعة على الدول األطراف االلتزام حبماية   -
ة أو املنشآت املدنية وعدم تعريضها لإلتالف أو التدمري ومن أهم هذه املنشآت واألموال : املستشفيات العسكري

من اتفاقية محاية  04املدنية، كذلك اجلسور والسدود وحمطات توليد الكهرباء واملدارس واملساجد كما نصت املادة 
على حظر تدمري أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق ( 4)1954املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لسنة 

 ( 5)عامة أو املنظمات االجتماعية أو التعاونية.باألفراد أو اجلماعات أو بالدولة أو السلطات ال
جرمية اإلبعاد أو النقل غري املشروعني أو احلبس غري املشروع، ويقصد به ترحيل األشخاص إىل أماكن بعيدة عن  -

 . (6)أوطاهنم بقصد تشغيلهم يف أعمال شاقة كاملناجم واحملاجر وغريها
 
 

                                                           

أن احملكمة مل تر ما حيرم حق  مربر هلا وتلحق بالبيئة الطبيعية ضررا بالغا واسع النطاق وطويل األمد، إالَّ  / على الرغم من أن مفاعيل السالح النووي هي عشوائية األثر وتسبب أضرار وآالم ال1
 الدولة املهددة بوجودها من استخدام هذا السالح.

 فـــــإن القنابـــــل  كــــــــــة، كذلاملصابـــــني آالم غري مــــــربر  وكمثال آخر على عدم فعالية اعتماد مبدأ القياس لتحرمي استخدام سالح ما، فإن سالح النابلم وكيفما مت استخدامه فإنه يسبب للمقاتلـني   
 ن ــــــــــــــــ% من اإلصابات بني املدنيني وبنسبة متاثل إصابات األلغام املضادة لألفراد، ومع ذلك على الرغم م36العنقودية بآثارها فهي حتما عشوائية األثر وكان ضحاياها يف حرب كوسوفو ميثلون 

األمحر، مل تتمكن من فرض إصدار اتفاقيات حترم استخدام هذين النوعني من األسلحة بسبب تعنت بعض الدول الكربى. )أنظر: أسامة دمج، اجلهود احلثيثة من جانب اللجنة الدولية للصليب 
لثاين، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، اجلزء ا -آفاق وحتديات-القانون الدويل اإلنساين ومحاية املدنيني والرتاث والبيئة األسلحة احملرمة يف القانون الدويل اإلنساين، منشور بـــــ

 .219 ، ص2005لبنان، 
 .194؛ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص 1949أوت  12/ إتفاقية جنيف الرابعة، املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، املؤرخة يف 2
 قوم اجلاين بإخضاع شخص أو أكثر لتجربة بيولوجية معينة، مل تستقر النتيجة النهائية هلا. األمر الذي ميثل خطرا جسيما على صحة اجملين/ وحسب نظام احملكمة اجلنائية الدولية فالبد أن ي3

وهي هنا العملية -واإليذاء، ذلك أن اجلرمية  تقاماالن عليه أو سالمته البدنية أو العقلية للشخص اجملين عليه أو اجملين عليهم، معىن ذلك أن القصد من هذه التجارب الطبية ليس العالج، ولكن
جلاين بأن اجملين عليه أو اجملين ترتكب يف وقت احلرب، وحتديدا نزاع مسلح دويل، يعلم اجلاين مباهيته وبالظروف اليت أدت إىل هذا النزاع الدويل املسلح، فضال عن علم ا -اجلراحية البيولوجية

 (.  700. )أنظر: د.عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 1949أوت  12باتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف األربع، واملعقودة يف  عليهم من أولئك األشخاص احملميني
 . 1954ماي  14( من اتفاقية محاية املمتلكات يف حالة نزاع مسلح، املنعقدة بالهاي بتاريخ 04/ املادة )4

( املطارات أو حمطات اإلذاعة أو املصانع العاملة للدفاع الوطين أو املوانئ أو حمطات السكك احلديدية ذات األمهية الكربى أو 1954فاقية الهاي )كما اعتربت املادة الثامنة من ات -
ت الثقافية يف فرتات النزاع املسلح طرق املواصالت اهلامة من عداد األهداف العسكرية اهلامة اليت تعترب نقاط حيوية. )أنظر: د.حممد سامح عمرو، أحكام محاية املمتلكا

 .230، ص 1، هامش 2005اجلزء األول، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  -آفاق وحتديات-واالحتالل، منشور بالقانون الدويل اإلنساين
اجلزء األول، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية،  -آفاق وحتديات-سلحة، منشور بالقانون الدويل اإلنساين/ د. أمحد أبو الوفا، القانون الدويل اإلنساين ومحاية املدنيني خالل النزاعات امل5

 .200،ص 2005بريوت، لبنان، 
راضي ماعي لألشخاص احملميني أو نفيهم من األحتظر النقل اجلربي الفردي أو اجل : "قررت أنه 1949أوت  12من اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة يف  49/ نص على هذه اجلرمية يف املادة 6

 . "احملتلة إىل دولة االحتالل
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   The Crime Agressionرابعا: جريمة العدوان.
بالنسبة جلرمية اإلبادة  06إن تعريف اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، تضمنتها املواد 

بالنسبة جلرائم احلرب، باستثناء جرمية العدوان اليت علق  08بالنسبة للجرائم ضد اإلنسانية واملادة  07اجلماعية، املادة 
إىل حني اعتماد حكم هبذا الشأن، يعرف جرمية العدوان ويضع  05 من املادة 02االختصاص عليها طبقا للفقرة 

 .(1)الشروط الالزمة ملمارسة احملكمة اختصاصها عليها
حيث أخفقت الدول املشاركة يف مفاوضات روما يف االتفاق على طبيعة التعريف الذي جيب تبنيه، بني األخذ  

على سبيل احلصر ال املثال، تأكيدا ملبدأ الشرعية على النمط  بالتعريف احلصري الذي يقوم على تعداد ألفعال العدوان
املعمول به يف القوانني الداخلية وتسهيال ملهمة اجلهة املختصة يف تقرير وقوع جرمية العدوان. أو األخذ بالتعريف العام 

، أو األخذ بالتعريف (2)تصةتفاديا جلمود التعريف احلصري، استنادا ملعايري عامة تعطي سلطة تقديرية أوسع لألجهزة املخ
اإلرشادي الذي ينطوي على إيراد تعريف عام مث يلحقه بتعداد على سبيل املثال لنماذج من األفعال اليت يشكل ارتكاب 

 .(3)1974ديسمرب  14يف  3314أي فعل منها جرمية عدوان، ومثال ذلك قرار اجلمعية العامة 
التوصل إىل تعريف جرمية العدوان، هي شروط ممارسة احملكمة غري أن أهم مسألة أدت إىل إخفاق الدول يف  

اختصاصها عليها دون اإلخالل بصالحيات جملس األمن، املختص األول طبقا للفصل السابع من ميثاق هيئة األمم 
محكمة . فأغلب دول جمموعة عدم االحنياز باإلضافة إىل دول أخرى، طالبت باحملافظة على املركز املستقل لل(4)املتحدة

اجلنائية الدولية، وأن تكون صالحيتها يف حتديد املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد غري متوقفة على قرار سابق من جملس 
األمن، خاصة بالنظر إىل طبيعة هذا األخري كونه جهازا سياسيا بالدرجة األوىل، إىل جانب ختوفها من استعمال أحد 

. يف حني متسكت الدول (5)ول دون ممارسة احملكمة اختصاصها على جرمية العدواناألعضاء اخلمس حلق الفيتو، مما حي
القوية أو الكربى مبوقفها القاضي بتعليق اختصاص احملكمة يف املتابعة على جرمية العدوان على ضرورة صدور قرار سابق 

الدويل" من خالل مشروع إنشاء من جملس األمن يقرر فيه حالة العدوان. وقد عربت عن هذا االجتاه "جلنة القانون 
منه على أنه: "ال تودع أية شكوى خبصوص عمل عدواين  23، إذ نصت املادة 1994حمكمة جنائية دولية معد سنة 

أو فعل مرتبط به، إال إذا كان قد صدر عن جملس األمن قرار يثبت ارتكاب الدولة للفعل العدواين موضوع الشكوى" 
(6). 

دول يف التوصل إىل تعريف مقبول جلرمية العدوان، أسندت هذه املهمة إىل جلنة حتضريية سعيا لتجاوز خالفات ال 
تابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، عكفت على دراسة خمتلف املسائل اليت أعاقت وضع تعريف جلرمية العدوان مع 

اسيني والعسكريني يف تعريف جرمية استمرارها على نفس املنهج الذي ميز مفاوضات روما، بالرتكيز على فئة القادة السي
العدوان وصوال إىل إقرار مسؤوليتهم اجلنائية على ارتكاهبا. إذ تضمن تقرير اللجنة التحضريية يف دورهتا اليت انعقدت مابني 

                                                           

 . 2002جويلية  17( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ يف 08( و)07(، )06(، )05/ أنظر املواد )1
 . 195/ د. عبد اهلل سليمان سليمان، املرجع السابق، ص 2
 . 180، املتعلق بتعريف للعدوان؛ أنظر أيضا: د. علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص 1974ديسمرب  14(، الصادر يف 3314جلمعية العامة رقم )/ قرار ا3
 .166/ ڤيدا جنيب محد، املرجع السابق، ص 4
 . 157املرجع السابق، ص  / د. منتصر سعيد محوده، احملكمة اجلنائية الدولية،5
 . 22املرجع السابق، ص  -شرح اتفاقية روما مادة مادة-ن بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية / د.نصر الدي6
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اقرتاحا مفاده أنه: "ألغراض هذا النظام األساسي، يرتكب شخص ما جرمية العدوان عندما  2002جويلية  12إىل  01
 وضع يتيح له التحكم يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه، ويأمر أو يشارك مشاركة فعلية، يكون يف

عمدا وعن علم، يف التخطيط لعمل عدواين أو اإلعداد له أو الشروع فيه أو شنه، على أن يشكل العمل العدواين حبكم 
 .  (1)ة"خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكا صارخا مليثاق األمم املتحد

ويشري التقرير يف فقرة الحقة إىل أن املقصود من عبارة العمل العدواين، العمل املشار إليه يف قرار اجلمعية العامة  
 ، الذي تضمن مناذج ألفعال العدوان وهي كاآليت:3314لألمم املتحدة 

 سكري ولو كان مؤقتا ناتج عن الغزو أو اهلجوم بالقوات املسلحة لدولة ضد إقليم دولة أخرى، أو أي احتالل ع   - أ
 الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم باستعمال القوة إلقليم دولة أخرى أو جزء منه.  

القنبلة بواسطة القوات املسلحة لدولة ضد إقليم دولة أخرى أو استعمال أي أسلحة من طرف دولة ضد إقليم  - ب
 دولة أخرى.

 لدولة أخرى. حصار املوانئ والشواطئ لدولة بواسطة القوات املسلحة - ج
 اهلجوم على القوات املسلحة لدولة أخرى يف الرب أو البحر أو اجلو. - د
 استخدام القوات املسلحة لدولة إقليم دولة أخرى على خالف ما هو متفق عليه بينهما. - ه
 وضع الدولة إقليمها حتت تصرف دولة أخرى الستخدامه يف العدوان ضد دولة ثالثة. - و
 .(2)ملسلحة أو املرتزقةإرسال العصابات أو اجلماعات ا - ز

، إالَّ أن اجتماعات مناقشة هذا التعريف مستمرة، وحلد الساعة مل يتم تبين تعريف جرمية العدوانويف هناية املطاف، 
تأسيس جمموعة عمل خاصة تعىن رجرمية العدوان مبشاركة مفتوحة  2002وقد قررت مجعية الدول األطراف يف سبتمرب 

 .(3)اصة باألمم املتحدةللدول كلها، والوكاالت اخل
 

 الفرع الثاني: االختصاص الزمني والشخصي للمحكمة الجنائية الدولية.
 أوال: االختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية.

أخذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية باملبدأ العام املعمول به يف مجيع األنظمة القانونية اجلنائية يف  
ذي يقضي بعدم جواز تطبيق القانون اجلنائي بأثر رجعي، ومقتضى ذلك أن نصوص النظام األساسي تسري العامل، وال

بأثر فوري أو مباشر وال تطبق إالَّ على الوقائع والعالقات اليت تقع منذ تاريخ نفاذه وال تسري أحكامه على الوقائع اليت 
 (4)باجلرائم اليت قبل بدأ نفاذ هذا النظام األساسي(.حدثت قبل هذا التاريخ )ليس للمحكمة اختصاص فيما يتعلق 

                                                           

 .       PCNICC/2002/2/Add.2.2002جويلية  24/ تقرير اللجنة التحضريية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، بتاريخ 1
 . 23املرجع السابق، ص  -ية روما مادة مادةشرح اتفاق-/ د.نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية 2
 . 168/ ڤيدا جنيب محد، املرجع السابق، ص 3
 .2002جويلية  01( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ يف 11/02/ أنظر املادة )4
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وعلى ذلك فإن اختصاص احملكمة هو اختصاص مستقبلي فقط ولذلك ال يسري على اجلرائم اليت ارتكبت قبل  
سريان املعاهدة. وفيما يتعلق بالدول اليت تنضم إىل املعاهدة، فإن االختصاص ينطبق على اجلرائم اليت ترتكب بعد 

  (1)الدولة.انضمام 

أما فيما يتعلق بالدول اليت تنضم إىل هذا النظام األساسي بعد دخوله حيز النفاذ فإن احملكمة ال ختتص بالنظر  
إال يف اجلرائم اليت ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام فيما يتعلق بتلك الدولة تطبيقا للمبدأ السائد يف القوانني العقابية 

 هذا إضافة إىل أن هذا احلكم يشجع الدول على االنضمام إىل (2)إال بأثر فوري ومباشر. والقاضي بعدم تطبيق أحكامه
 (3)النظام األساسي دون خوف من مقاضاهتا عن اجلرائم اليت ارتكبتها قبل انضمامها لنظام احملكمة. 

وقت الذي ( من النظام األساسي ولكن هذه املرة بصيغة أخرى، ففي ال24وأكد هذا احلكم بنص املادة ) 
( عدم سريان أحكام النظام األساسي يف مواجهة الدول إال فيما يتعلق باجلرائم 11أكدت فيه الفقرة الثانية من املادة )

( إىل عدم مساءلة 24اليت ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام فيما يتعلق بتلك الدولة، أشارت الفقرة األوىل من املادة )
، واملقصود هنا هو تاريخ بدء نفاذ (4)ساسي عن سلوك ارتكبه قبل بدء نفاذ هذا النظامالشخص جنائيا مبوجب النظام األ

 .(5)هذا النظام يف مواجهة الدول اليت حيمل الشخص حمل التحقيق أو احملاكمة جنسيتها
ث ( فتبنت مبدأ القانون األصلح للمتهم حيث نصت على أنه: "يف حالة حدو 24أما الفقرة الثانية من املادة ) 

تغيري يف القانون املعمول به يف قضية معينة قبل صدور احلكم النهائي يطبق القانون األصلح للشخص حمل التحقيق أو 
املقاضاة أو اإلدانة". ويكون القانون أصلح للمتهم إذا كان ال يعاقب على فعل كان يعد جرمية يف ظل القانون القدمي أو  

القدمي الذي ارتكبت يف ظله اجلرمية، بشرط أن يصدر القانون األصلح يف  كان خيفف من العقوبة قياسا إىل القانون
  .(6)احلالتني قبل أن يصبح احلكم هنائيا

ويعد هذا احلكم خروجا على املبدأ العام يف القوانني العقابية الوطنية واليت متيز عادة بني أن جيعل القانون اجلديد  
، ففي احلالة ةأن خيفف العقوبة فقط دون أن ينفي عن السلوك الصفة اإلجراميالسلوك غري معاقب عليه أو غري جمرم وبني 

األوىل يطبق القانون اجلديد على احملكوم عليه وإن أصبح احلكم هنائيا، أما يف احلالة الثانية فال يطبق القانون األصلح 
 .(7)للمتهم مىت أصبح احلكم هنائيا

                                                           

ل للشهر التايل ملرور ستني يوما على إيداع وثيقة التصديق "أو القبول أو املوافقة أو االنضمام" لدى السكرتري العام / علما بأن النظام األساسي قد نص على دخوله حيز النفاذ يف اليوم األو 1
 . (67-66. )أنظر: د.طالل ياسني العيسى، د.علي جبار احلسيناوي، املرجع السابق، ص 2002لألمم املتحدة، وقد مت ذلك فعال يف جوان 

 . 2002جويلية  01النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، دخل حيز النفاذ يف  ( من12/03/ أنظر املادة )2
( مببدأ شرعية العقوبة. واحلكمة من تقرير عدم رجعية القواعد اجلنائية اجملرمة إىل املاضي هي أن تلك 23( من النظام األساسي مببدأ شرعية اجلرمية واملادة )22كما أخذت املادة ) -

تلك اليت كانت  احلد األدىن من حريات األفراد وحقوقهم، وليس من العدل معاقبتهم على أفعال كانت مباحة وقت ارتكاهبا، أو احلكم عليهم بعقوبات أشد من القواعد تتضمن
رمة، ويف هذا إهدار ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات. مقررة يف ذلك الوقت، والقول بغري ذلك يعين حماسبة األفراد عن أفعال ارتكبت يف وقت ال توجد فيه تلك القاعدة اجلنائية اجمل

 (.173)أنظر: لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص 
 . 190/ د. علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص 3
 نص املادة كاآليت: ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على مبدأ عدم رجعية األثر على األشخاص ، وكان 24/01/ حيث نصت املادة )4

 ال يسأل الشخص جنائيا مبوجب هذا النظام األساسي عن سلوك سابق لبدأ نفاذ النظام".  -1"    
 .99املرجع السابق، ص  -شرح اتفاقية روما مادة مادة-/ د.نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية 5
اجلنائية الدولية على أنه: "يف حالة حدوث تغيري يف القانون املعمول به يف قضية معينة قبل صدور احلكم النهائي، يطبق  ( من النظام األساسي للمحكمة24/02/ حيث نصت املادة )6

 القانون األصلح للشخص حمل التحقيق أو املقاضاة أو اإلدانة".
 . 174-173، ص نفسه/ لندة معمر يشوي، املرجع 7
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 الدولية.ثانيا: االختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية 
 (، حيث يقصد باالختصاص 28، 27، 26، 25املواد )جاء النص على االختصاص الشخصي للمحكمة يف 

الشخصي اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مبحاكمة األشخاص الطبيعيني فقط ال تسأل أمامها األشخاص املعنوية أو 
 .(1)ارية االعتبارية من دول أو منظمات أو هيئات تتمتع بالشخصية االعتب

( 34مل يكن االختصاص القضائي الدويل يشمل األفراد إذ كان اختصاص حمكمة العدل الدولية حبكم املادة )
من نظامها األساسي ميتد ليشمل الدول فقط لذلك عند إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية قيل أهنا جاءت لتقوم بدور 

ظري جنائي الختصاصها املدين وتوسيع نطاق االختصاص القضائي تكميلي لوظائف حمكمة العدل الدولية وذلك بتوفري ن
 . (2)الدويل حبيث يشمل األفراد 

لقد حسم النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف قضية املسؤولية الدولية وهل تسأل الدولة جنائيا أمام 
من  25بيعيني وهذا ما أجابت عليه املادة احملكمة أم أن املسؤولية اجلنائية الدولية تثبت فقط يف حق األشخاص الط

النظام األساسي للمحكمة وبينت أن االختصاص يثبت فقط يف حق األشخاص الطبيعيني حيث أن الشخص الذي 
ارتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يكون مسئوال عنها بصفته الشخصية، كما يكون معرضا للعقوبات املقررة يف 

بالتايل استبعدت نظرية املسؤولية اجلنائية الدولية أو للمنظمة الدولية يف هذا النظام حيث أن هذه ، و (3)هذا النظام الدويل
املسؤولية مدنية حبتة على األقل إىل وقتنا احلاضر كما يسأل الفرد جنائيا أمام احملكمة ويوقع عليه العقاب، إذ كان فاعال 

يف ارتكاهبا يف أي من الصور املنصوص عليها يف هذا النظام. كما  (4)جلرمية تدخل يف اختصاص احملكمة أو حىت شريكا 
يسأل يف حالة الشروع يف ارتكاب أي من هذه اجلرائم، وخيرج من اختصاص احملكمة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

النظم العقابية يف سنة وهكذا يكون النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد تبىن املبدأ الذي أخذت به غالبية  18
العامل واليت تفرد لألحداث قضاء  خاصا  مستقال  عن القضاء الذي حياكم أمامه من يبلغ سن الرشد، حيث اشرتطت 

سنة وقت ارتكابه  18( من النظام األساسي على من يقاضى أمام احملكمة اجلنائية الدولية أن يبلغ من العمر 26املادة )
 . (5)اجلرمية املنسوبة إليه

 (05لقد أقر النظام األساسي للمحكمة حماكمة كل شخص يثبت ارتكابه جرمية من اجلرائم الواردة يف املادة ) 
بغض النظر عن الصفة الرمسية للشخص، لذلك من ثبت ارتكابه جلرمية من تلك اجلرائم فإنه يعاقب حىت لو كان رئيسا 

وميا، فإن هذه الصفة ال تعفيه من العقاب مبوجب هذا لدولة أو حكومة أو عضوا يف حكومة أو برملان أو موظفا حك
                                                           

وتنشأ مبجرد توافر عناصرها من شعب وإقليم وحكومة ذات سيادة واهليئة هي وجود معنوي اعرتف هلا القانون بالقدرة على اكتساب احلقوق / اهليئة تتمتع بشخصية معنوية أو اعتبارية 1
 (.191والتحمل بااللتزامات. ) أنظر: د. علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص 

 .137، ص السابق/ لندة يشوي، املرجع 2
 النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه:  ( من25/ حيث نصت املادة )3

 يكون للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيني عمال هبذا النظام األساسي. -1"      
 الشخص الذي يرتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يكون مسئوال عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا هلذا النظام األساسي. -2       

 يلي..."   وفقا هلذا النظام األساسي، يسأل الشخص جنائيا، ويكون عرضة للعقاب عن أية جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يف حال قيام هذا الشخص مبا  – 3      
برازها إىل حيز الوجود عدة أشخاص وميكن أن يكون دور املساهم يف / االشرتاك اجلرمي هو تعدد اجلناة الذين ارتكبوا اجلرمية أي أن اجلرمية مل تكن وليدة نشاط شخص واحد ولكن ساهم يف إ4

ى حنو أصلي أو تبعي فيسمى بذاك احملرض.) أنظر: اجلرمية دورا رئيسا فتكون مسامهته أصلية أو يكون دوره مقتصرا على جمرد خلق فكرة اجلرمية يف ذهن فاعلها دون أن يساهم يف إحداثها عل
 (.257، ص 1986العقوبات اجلزائري، دار الشهاب، باتنة، د.سليمان بارش، شرح قانون 

 . 187، ص نفسه/ د. علي يوسف الشكري، املرجع 5
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 ،(1)النظام عن اجلرائم اليت قد ارتكبها أثناء وجوده يف منصبه وال تشكل تلك الصفة يف حد ذاهتا سببا لتخفيف العقوبة
قانون الدويل  لذلك فإن هذا النظام مل يعرتف أو يعتد باحلصانات واالمتيازات الدبلوماسية املقررة لبعض األشخاص يف ال

 . (2)الدبلوماسية املقررة لرئيس الدولة ووزير اخلارجية واملبعوثني الدبلوماسينيكاحلصانة 
كما أضاف النظام حكما خاصا مبسؤولية القادة والرؤساء عن اجلرائم اليت يقرتفها من يكون حتت إمرهتم أو رئاستهم 

د العسكري أو الشخص القائم بأعمال القائد العسكري ( من النظام األساسي مسؤولية القائ28حيث قررت املادة )
يف اختصاص احملكمة واليت ارتكبتها قوات ختضع إلمرته وسلطته وذلك بتوافر  مسؤولية جنائية عن اجلرائم اليت تدخل

 .(3)بعض الشروط
فعليتني كما قررت نفس املادة حكما يتعلق مبسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسني خيضعون لسلطته وسيطرته ال

 بسبب عدم ممارسته سيطرته على هؤالء املرؤوسني ممارسة سليمة يف احلاالت التالية:
إذا كان الرئيس قد علم أو تتجاهل عن وعي أية معلومات تبني أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك ارتكاب  -1

 هذه اجلرائم.
 ني للرئيس.إذا تعلقت اجلرائم بأنشطة تندرج يف إطار املسؤولية والسيطرة الفعليت -2
إذا مل يتخذ الرئيس مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع ارتكاب هذه اجلرائم أو لعرض املسألة  -3

 . (4)على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة
 
 

                                                           

سبب الصفة ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه: " يطبق هذا النظام األساسي على مجيع األشخاص بصورة متساوية دون أي متييز ب27/01/ حيث نصت املادة )1
حكوميا، ال تعفيه بأي حال من األحوال من  لرمسية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرمسية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا يف حكومة أو برملان أو ممثال منتخبا أو موظفاا

 وبة".املسؤولية اجلنائية مبوجب هذا النظام األساسي، كما أهنا ال تشكل، يف حد ذاهتا سببا لتخفيف العق
حوارات إنسانية يف القانون والسياسات -ب األمحر / جاك فرهيغن، رفض اإلنصياع لألوامر ذات الطابع اإلجرامي البنّي حنو إجراء يف متناول املرؤوسني، مقال منشور باجمللة الدولية للصلي2

 . 229-228، ص 2002تصدر عن اللجنة الدولية للصليب األمحر، جنيف،  -والعمل اإلنساين
 /أ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كالتايل: 28/ حيث جاء نص املادة )3

املرتكبة من جانب قوات ختضع إلمرته يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعال بأعمال القائد العسكري مسؤوال مسؤولية جنائية عن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة و  -" أ   
 سة سليمة:الفعليتني، أو ختضع لسلطته وسيطرته الفعليتني، حسب احلالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممار  وسيطرته

تكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم. أو يفرتض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة يف ذلك احلني، بأن القوات تر  -1 
 اجلرائم؛

ألة على السلطات املختصة للتحقيق إذا مل يتخذ القائد العسكري أو الشخص مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو قمع ارتكاب هذه اجلرائم أو لعرض املس -2 
 ".   واملقاضاة

 ة اجلنائية الدولية.من النظام األساسي للمحكم 28/02/ املادة 4
واملعروفة مبعاهدة لندن ومن مث أصبح للمسؤولية أمهية  1945-08-08ن نظام املسؤولية أدرج بوضوح ألول مرة يف االتفاقية األوروبية حول مقاضاة أو معاقبة كبار جمرمي احلرب يف أ كما -   

سنة  18من النظام قد أعفى من االختصاص أي شخص يقل عمره عن  26واعد القانون الدويل مع استثناء أن حكم املادة بالغة كوسيلة حتول دون ارتكاب هذه األفعال وتأمني فاعلية مراعاة ق
  31ء نص املادة م قدرته باإلضافة إىل ذلك جاوقت ارتكاب اجلرمية وهذا ما يتعارض مع مبدأ التكاملية إذ أن احملكمة ختتص يف حالة عدم رغبة القضاء الوطين من ممارسة اختصاصه أو عد

تمييز مثل اجلنون أو غريه من االضطرابات العقلية أو كان كسبب من أسباب امتناع املسؤولية الدولية بالنسبة ملرتكيب اجلرمية وهو يعاين من مرض أو قصور عقلي يعدم لديه القدرة على اإلدراك وال
أوردت الغلط  32وشيك أو حبدوث ضرر بدين جسيم مستمر أو واقع حتت تأثري قوة قاهرة أو حادث فجائي أما املادة يف حالة سكر اضطراري أو حتت إكراه معنوي ناتج عن هتديد باملوت ال

 كاب اجلرمية. يف الوقائع أو القانون كسبب من أسباب امتناع املسؤولية ولكن بشرط أن يكون هذا الغلط قد أدى إىل انتفاء الركن املعنوي املطلوب الرت
؛ د. حنا عيسى، مسؤولية األشخاص الطبيعيني عن اجلرائم الدولية، مقال منشور على املوقع:   49، ص 1983ان، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، )أنظر: أنور سلط

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=50729 :13:13، على الساعة: 12/01/2010، يوم اإلطالع.) 

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=50729
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=50729
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 .وآلية عملها : تشكيل المحكمة الجنائية الدوليةالثالثالفرع 
أنشئت احملكمة  2002جويلية  01الدولية الذي دخل حيز التنفيذ يف  مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية

من النظام  01، وقد نصت املادة (1)اجلنائية الدولية كهيئة دائمة حملاكمة األشخاص املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية
أي مكان آخر وفق ما  األساسي للمحكمة اجلنائية على أن يكون مقرها يف الهاي هبولندا وميكن أن يتم انعقادها يف

 .(2)من النظام األساسي 03تضمنته املادة 
واللغات الرمسية للمحكمة هي اإلسبانية واإلجنليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وفق ما ورد يف املادة  

رها احملكمة، كما من النظام األساسي، وهي نفس اللغات املعتمدة يف األمم املتحدة، وتنشر األحكام اليت تصد 50/01
تنشر القرارات املتعلقة بتثبيت التهم واجلرائم املخلة بإقامة العدل رجميع اللغات الرمسية للمحكمة. كما أن لغات العمل 
للمحكمة هي اإلجنليزية والفرنسية وميكن للمحكمة استخدام لغات رمسية أخرى، كما ميكن لرئاسة احملكمة استخدام 

 .(3)لذلكلغات أخرى إن رأت ضرورة 
وللمحكمة اجلنائية الدولية الشخصية القانونية الدولية، والقدرة على صنع املعاهدات، وهلا األهلية القانونية  

ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها، على أساس أن هذه اهليئة هي هيئة قضائية للمجتمع الدويل هتدف إىل إقامة العدالة 
 . (4)الدولية ومحاية حقوق اإلنسان

 
 بالمحكمة الجنائية الدولية.وال: تعيين القضاة أ

من النظام األساسي وجيوز هليئة الرئاسة نيابة عن احملكمة أن  36/01قاضيا وفق املادة  18تتكون احملكمة من  
 م ـــــــــا يقســــــ، كم(5)تقرتح زيادة هذا العدد. ويتم اختيار القضاة على أساس توافر جمموعة من الصفات الشخصية واملهنية

                                                           

 . 190/ د. عبد القادر البقريات، املرجع السابق، ص 1
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على مقر احملكمة كالتايل: 03/ حيث نصت املادة 2

 لة املضيفة(.يكون مقر احملكمة يف الهاي هبولندا )الدو  -1"     
 تعقد احملكمة مع الدولة املضيفة اتفاق مقر تعتمده مجعية الدول األطراف يربمه بعد ذلك رئيس احملكمة نيابة عنها. -2      
 للمحكمة أن تعقد جلساهتا يف مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا، وذلك على النحو املنصوص يف هذا النظام األساسي".  -3      

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه: 03و 02يف الفقرات  50ملادة / حيث نصت ا3
 ية أخرى كلغات عمل.تكون لغات العمل باحملكمة اإلجنليزية والفرنسية. وحتدد القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات احلاالت اليت جيوز فيها استخدام لغات رمس -"   

لدولة، شريطة  الدعوى أو دولة يسمح هلا بالتدخل يف الدعوى، تأذن احملكمة باستخدام لغة خالف اإلجنليزية أو الفرنسية من جانب ذلك الطرف أو تلك ابناء على طلب أي طرف يف -    
 كمة أن هلذا اإلذن مربرا كافيا".أن ترى احمل

 (.   198) أنظر أيضا: د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 
 .216، ص نفسهدر البقريات، املرجع / د. عبد القا4

 كما نصت املادة الرابعة من نظام احملكمة اجلنائية الدولية، على أنه:   -   
 تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية .كما تكون هلا األهلية القانونية الالزمة ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها. -"     

ليم هتا، على النحو املنصوص يف هذا النظام األساسي، يف إلقليم أية دولة طرف، وهلا مبوجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن متارسها يف إقللمحكمة أن متارس وظائفها وسلطا -      
 تلك الدولة". 

 من النظام األساسي فيما يتعلق مبؤهالت القضاة وترشيحهم وانتخاهبم على أنه: 36/ حيث نصت املادة 5
 قاضيا. 18، تتكون احملكمة من 2أحكام الفقرة رهنا مبراعاة  -1"   

، على أن تبني األسباب اليت من أجلها يعترب ذلك أمرا ضروريا ومالئما. ويقوم املسجل فورا 1جيوز هليئة الرئاسة، نيابة عن احملكمة، أن تقرتح زيادة عدد القضاة احملدد يف الفقرة  -)أ( -2    
 األطراف".   بتعميم هذا االقرتاح على مجيع الدول
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القضاة يف هذا الشأن إىل قسمني: قسم أول يتحلى خبربة وكفاءة عاليتني يف جمال القانون اجلنائي والتدابري اجلنائية ويف 
جمال الدعوى اجلنائية، مهما كانت وظيفته األصلية، سواء كان قاضيا أو مدع عام أو حمام أو أي وظيفة أخرى، وقسم 

يتني يف جمال القانون الدويل، وباألخص منها القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق ثاين يتحلى خبربة وكفاءة عال
اإلنسان، إضافة إىل خربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين له صلة بالعمل القضائي، كاحملاماة أو القضاء. وبناء على 

        . كما يشرتط يف كل مرشح 05الفقرة ذلك يتم إعداد قائمتني للمرشحني لتويل مناصب القضاة، وفق ما هو حمدد يف 
 ة،ـــــــــــة والفرنسيـــــــــــــــــي اإلجنليزيــــــة، وهــــــــــل باحملكمــــــات العمــــــن لغـــــــــل مـــــــى األقــــــــدة علــــــــة واحــــــــــة يف لغـــــــــمعرفة ممتازة وطالق

 و عامل، والتوزيع اجلغرايف العادل،، مع مراعاة متثيل كافة النظم القانونية الرئيسية يف ال(1)50ن املادة م 02طبقا للفقرة 
 .    (2)كذلك يراعى التمثيل العادل لإلناث والذكور من القضاة

دة ويتم تعيني القضاة عن طريق االنتخاب باالقرتاع السري يف اجتماع تعقده مجعية الدول األطراف وفقا للما
ن على أكرب عدد من و احلاصل 18ن للمحكمة هم املرشحون من النظام األساسي، ويكون القضاة املنتخبو  112

. وال جيوز أن يكون أكثر من قاضي من رعايا دولة (3)األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة املصوتة
سنوات، وجتديد الثلث الثاين  03جتديد الثلث بعد  سنوات على أن جيري 09. ويشغل القضاة مناصبهم ملدة (4)واحدة

سنوات، وال جيوز إعادة انتخاب القاضي الذي انتهت واليته إال إذا كان  09سنوات. أما الباقون فيعملون ملدة  06بعد 
 .(5)سنوات عند أول تشكيل للمحكمة. إذ جيوز إعادة انتخابه لتسع سنوات 03قد اخترب ملدة 

 
 كمة الجنائية الدولية.ثانيا: أجهزة المح

 من نظامها األساسي من األجهزة الرئيسية التالية: 34تتكون احملكمة اجلنائية الدولية طبقا لنص املادة  
                                                           

 .  146-145املرجع السابق، ص  -شرح اتفاقية روما مادة مادة-/ د.نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية 1
خاب ميثل خطوة عمالقة تقرب من هبذه املنظمة: "أن االنت -مدير برنامج العدالة-فيفري حيث قال ريتشارد ديكر  08مت التطرق هلذا املوضوع من طرف منظمة هيومان رايتس ووتش يف  -   

 07ه النخبة ميكن للمحكمة أن تنطلق انطالقة قوية تتضمن احلقيقة، وانتخاب القضاة واحملامني احملنكني هبذا العدد يعرب عن التزام الدول األعضاء يف احملكمة بإنشاء حمكمة فعالة وعادلة، وهبذ
 لكارييب وأوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية".قاضيا من إفريقيا وآسيا ومنطقة البحر ا 11قاضيات و 

، تاريخ اإلطالع، www.hrw.org، منشور على املوقع:   انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية عالمة فارقة يف تاريخ العدالة الدولية)أنظر: منظمة هيومان رايتس ووتش، 
 .(17:55، على الساعة: 25/11/2009

 /أ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.36/08/ أنظر املادة )2
القضاة مبا ينسجم مع مضمون املادة، كما مت االنتخاب مع متثيل نسائي ملحوظ لسبع  ومت فيه انتخاب 2003فيفري  12واستنادا هلذه املادة فقد انعقد اجتماع مجعية الدول األطراف يف  -   

 (.14:12، على الساعة: 14/10/2009، تاريخ اإلطالع:     http//www.un.org/law/icc/prepcomm/prepfra/htmمن القضاة. )اطلع على املوقع: 
 جلنائية الدولية. /أ( من النظام األساسي للمحكمة ا36/06/ أنظر املادة )3
ية الدولية لن يتمكن القضاة الثمانية عشر، من / حيث أن مراسيم تأدية القسم كانت وبشكل دائم الصبغة الرئيسية لتويل القضاة مناصبهم، وعليه ومبقتضى النظام األساسي للمحكمة اجلنائ4

نائية الدولية يتلى القسم كما يلي: " أقسم بأنين سوف أؤدي واجبايت، وأستخدم سلطايت كقاٍض يف احملكمة اجلنائية ممارسة مهامهم إال بعد أداء القسم يف جلسة علنية، فبالنسبة للمحكمة اجل
نشور يف جملة الكلمة السواء، اجلنائية الدولية، مقال م الدولية بشرف، وإخالص، ونزاهة، وضمري، وبأنين سأحرتم سرية التحقيق واإلدعاء وسرية املداولة". )أنظر: نورس جميد وبشر سعيد، احملكمة

 (.09:32، على الساعة: 12/12/2009، تاريخ اإلطالع:www.jawdatsaid.net/MASTER/art-011.htm، منشور على املوقع: 2003العدد الثاين، ماي 
 . 177؛ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص 200لمحكمة اجلنائية الدولية؛ د. عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص ( من النظام األساسي ل36/09/ أنظر املادة )5

 Mme Kuniko "" من "جورموندي باألرجنتني" و Mme Silvia Fernándezمت انتخاب قاضيان من طرف مجعية الدول األطراف ومها " 2009ويف شهر نوفمرب  -   
Ozaki" أنظر: 2010جانفي  20اليابان"، وقد بدءا مباشرة عملهما يف " من( . 

-Deux nouveaux juges ont prêté serment, La CPI semaine après semaine, La Cour Pénale Internationale, le 25 janvier 
2010, ICC-PIDS-WU-18/10_Fra, p 01).                                                            

 

http://www.hrw.org/ar/news/2003/02/07
http://www.hrw.org/
http://www.jawdatsaid.net/MASTER/art-011.htm
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 هيئة الرئاسة. -1
 شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة متهيدية. -2
 مكتب املدعي العام. -3
 .(1)قلم كتاب احملكمة -4

 / هيئة الرئاسة:1
ثالثة قضاة، رئيس احملكمة ونائب الرئيس األول ونائب الرئيس الثاين، يتم انتخاهبم  تتكون رئاسة احملكمة من

. مهمتها هي اإلشراف على التسيري (2)سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على األغلبية املطلقة للقضاة 03ملدة 
 1994مبكتب املدعي العام، خالفا ملشروع  باستثناء األمور اإلدارية املتعلقة (3)اإلداري للمحكمة ومراقبة قلم احملكمة

 .(4)إىل جانب الوظيفة اإلدارية 08الذي منح هيئة الرئاسة وظيفة قضائية مبوجب املادة 
 / شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية:2

من  (5)متارس هذه الشعب الوظائف القضائية للمحكمة حبسب دور كل واحدة منها. تتألف شعبة االستئناف 
من عدد ال يقل عن ستة قضاة، والشعبة التمهيدية من عدد ال يقل عن  (6)رئيس وأربعة قضاة، وتتألف الشعبة االبتدائية

. وما يالحظ خبصوص هذه الفقرة اعتمادها شعبة متهيدية لإلشراف على اإلجراءات األولية قبل بدء (7)ستة قضاة أيضا
من مشروع جلنة القانون  05ج عبارة واسعة كما هو منصوص عليه يف املادة احملاكمة، بدال من اعتماد أسلوب مرن بإدرا 

 الدويل بتأسيس "غرف أخرى". 
 

                                                           

 من الباب الرابع اخلاص بتكوين احملكمة وإدارهتا، النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.  (34املادة )/ أنظر 1
يتو )كوستاريكا( كنائب ثان له. ) أنظر وديو بن/ وقد مت انتخاب القاضي فيليب كريش )كندا( رئيسا للمحكمة، كما انتخبت القاضية أكوا  كوينيهيا )غانا( كنائب أول للرئيس، والقاضية أ2

 (14:51، على الساعة: 14/01/2010، تاريخ اإلطالع:    http://www.un.org/law/icc/index.html املوقع:
 . 137املرجع السابق، ص  -ادةشرح اتفاقية روما مادة م-/ د.نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية 3
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املتضمن النص على هيئة رئاسة احملكمة(. 38)أنظر: املادة  - 

يع القضايا موضع االهتمام املتبادل، جتنبا ألي تداخل يف / ينبغي على هيئة الرئاسة عند اضطالعها باملهام اإلدارية املرتبطة بتسيري احملكمة، أن تنسق مع املدعي العام وتلتمس موافقته بشأن مج4
قضائية تتمثل يف اإلشراف على إجراءات التحقيق  االختصاص. وهبذا يتأكد الدور اإلداري احملض هليئة الرئاسة دون أي دور قضائي، حيث اقرتح أثناء مفاوضات روما منح هيئة الرئاسة وظيفة

 ، إالَّ أن هذا الدور ألغي بناء على اقرتاح من الوفد السويسري.1994من مشروع  08/04واحملاكمة على غرار نص املادة 
- (Jules DESCHENES, Article 38, The presidency, in Otto Triffterer, commentary on the Rome statute of the 
international criminal court, observers notes, article by article, Nomos, verglags-gesells-chaft, Baden, p 612).     

م العمل إال يف تلك الشعبة إال استثناءا، حيث أجازت / حيث تتألف الدائرة اإلستئنافية من مجيع قضاة الشعب اإلستئنافية، ويعمل القضاة املعنيون يف دائرة االستئناف ملدة واليتهم وليس هل5
عمل باحملكمة. إالَّ أن نظام األساسي لقضاة الشعبة االبتدائية االلتحاق بصورة مؤقتة بالشعبة التمهيدية أو بالعكس إذا رأت هيئة الرئاسة أن ذلك حيقق سري ال( من ال39الفقرة الرابعة من املادة )

ي دعوى سبق لذات القاضي أن اشرتك يف مراحلها التمهيدية، أو كان حيمل النظام األساسي ومراعاة حلياد القضاة ونزاهتهم، حظر على أي قاض االشرتاك يف الدائرة االبتدائية أثناء نظرها يف أ
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية(. 39/04؛ املادة )112ن املتهم أحد مواطنيها.) أنظر: د.علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص و شاكية أو الدولة اليت يكجنسية الدولة ال

ن ( أيضا، من عدد ال يقل عن ستة قضاة من ذوي اخلربات الواسعة يف جمال القانون اجلنائي واحملاكمات اجلنائية والقانون الدويل، وجيوز أ39بتدائية وقد نصت عليها املادة )/ تتألف الشعبة اال6
يقتضي ذلك، وتتكون الدائرة االبتدائية من ثالثة قضاة ويعمل قضاة الدائرة االبتدائية تتشكل داخل الشعبة االبتدائية أكثر من دائرة ابتدائية يف نفس الوقت، إذا كان حسن سري العمل باحملكمة 

 (.203) أنظر: عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص  ملدة ثالث سنوات أو حلني إمتام القضية اليت ينظروهنا
كثر من دائرة متهيدية إذا كان حسن سري العمل باحملكمة يقتضي ذلك، على أن يتوىل مهام الدائرة قضاة، وجيوز أن تتشكل فيها أ 06/ وتتألف هذه الشعبة أيضا من عدد ال يقل عن 7

واإلجراءات اجلنائية والقانون الدويل والقانون اجلنائي التمهيدية إما قاض واحد أو ثالث قضاة من قضاة الشعبة التمهيدية، ويراعى فيهم أن يكونوا من ذوي اخلربات العالية يف جمال احملاكمات 
 سنوات أو حلني االنتهاء من نظر القضية.  03اجلنائية، ويتوىل القضاة عملهم ملدة 

) أنظر: ڤيدا جنيب يلوما نريوين سالد وسيلفيا ستاينري.  ومن بني قضاة الدائرة التمهيدية: نائب الرئيس األول أكوا كوينهينا، فاتوماتا ديارا، كلود جوردا، هانس بيتري كول، ماورو بولييت، تو  -     
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املتضمن النص على دوائر وشعب احملكمة(.  39؛ املادة 184؛ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص 182محد، املرجع السابق، ص 

http://www.un.org/law/icc/index.html
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 / مكتب المدعي العام: 3
 . ويرتأسه (1)يعمل مكتب املدعي العام بصفة مستقلة، بوصفه جهازا  منفصال  من أجهزة احملكمة اجلنائية الدولية 

املة على اإلدارة واإلشراف على املكتب، ويساعد املدعي العام وكالئه ويكونون املدعي العام، ويكون له السلطة الك
 .(2)مجيعا من جنسيات خمتلفة

ة، ـــــــة واسعـــة وخربة علميـــــــة وكفاءة عاليـات أخالقية رفيعـــــــــه ذوي شخصيـــــــــون املدعي العام ووكالئــــــــوجيب أن يك 
 .(3)لغات العمل يف احملكمة اجلنائية الدولية على األقل ويتكلمون بطالقة إحدى

 09ويتم انتخاب وكالء املدعي العام بنفس الطريقة عن طريق قائمة املرشحني، ويعمل املدعي العام ونوابه ملدة  
ام اإلدعاء سنوات وال جيوز إعادة انتخاهبم، وال جيوز للمدعي العام أو وكالئه مباشرة أي نشاط حيتمل أن يتعارض مع مه

 .(4)اليت يقومون هبا أو ينال من الثقة يف استقالهلم. كما ال حيق هلم مزاولة أي عمل آخر ذي طابع مهين
وحيق للمدعي العام أن يعني مستشارين قانونيني خبصوص قضايا معينة، وقد أجاز النظام األساسي للمحكمة  

العام أو أحد وكالئه بناءا  على طلبه من العمل يف قضية معينة. كما اجلنائية الدولية هليئة رئاسة احملكمة أن تعفي املدعي 
منع النظام املدعي العام أو وكالئه من االشرتاك يف النظر بأي قضية ميكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول 

ر أخرى إذا كان قد سبق هلم ضمن أمو  7الفقرة  42ألي سبب كان، حيث جيب تنحيتهم عن أي قضية وفق املادة 
االشرتاك بأي صفة يف تلك القضية أثناء عرضها على احملكمة، أو يف قضية جنائية متصلة هبا على الصعيد الوطين تتعلق 

دائرة االستئناف بالفصل يف أي تساؤل يتعلق  42من املادة  8. وقد خولت الفقرة(5)بالشخص حمل التحقيق أو املقاضاة
 .(6)بتنحية املدعي العام أو أحد وكالئه

 / قلم كتاب المحكمة:4
من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كيفية تشكيل قلم احملكمة وبيان وظيفته،  43نظمت املادة  

حيث بينت أن قلم احملكمة يكون مسئوال عن اجلوانب غري القضائية من إدارة احملكمة وتزويدها باخلدمات وذلك دون 
. وإىل جانب مسئولياته غري القضائية يف إدارة احملكمة حيوي وحدة للمجين (7)اماملساس بوظائف وسلطات املدعي الع

                                                           

                      رائية وقواعد اإلثبات وأركان اجلرائم الدولية، دار أتراك للطباعة والنشر والتوزيع،/ د.السيد مصطفى أبو اخلري، النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والقواعد اإلج1
 . 61، ص 2005القاهرة، 

 .1998جويلية  17( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املعتمد يف روما، بتاريخ 42/2/ أنظر املادة )2
حماكمات  ، انتخبت مجعية الدول األطراف بإمجاع تسعني دولة "لويس مورينو أوكامبو" الذي برهن عن جدارة خالل قيامه بواجباته كنائب مدعي عام يف2003أفريل  21حيث أنه يف  -     

. )أنظر: ڤيدا 2003جويلية  16الدولية بشكل رمسي يف ، وقد توىل أوكامبو منصب مدعي عام احملكمة اجلنائية 1983-1976ضباط اجليش األرجنتيين الداعمني للدكتاتورية احلاكمة يف فرتة 
 (.  93، ص 01جنيب محد، املرجع السابق، اهلامش 

 .1998جويلية  17( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املعتمد يف روما، بتاريخ 42/3/ أنظر املادة )3
انتخبت  2003سبتمرب  9"فاتو بينسودا" نائبا للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، كما أنه يف  78صوتا من أصل  58، انتخبت مجعية الدول األطراف بأغلبية 2004/ يف سبتمرب 4

عام بلجيكا الفيدرايل سنوات وقد عمل يف مسائل التعاون احلدودي بني املدعني العامني وقوات الشرطة قبل أن يعني مدع  6مجعية الدول األطراف سريج برامريتز نائبا للمدعي العام ملدة 
احلريري بعد استقالة رئيسها األملاين "ديتليف ميلس"  ، وقد عني فيما بعد من قبل األمني العام لألمم املتحدة لرئاسة جلنة التحقيق الدولية يف اغتيال رئيس الوزراء اللبناين األسبق رفيق 2002

  إقليم دارفور السوداين.والذي تسلم حاليا امللفات املتعلقة مبحاكمة جمرمي احلرب يف
 (.184، ص 7) أنظر: بدر الدين شبل، املرجع السابق، هامش  

 .  1998جويلية  17( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املعتمد يف روما، بتاريخ 7و6الفقرتني  42/ أنظر املادة )5
 . 103بق، / د.طالل ياسني العيسى، د.علي جبار احلسيناوي، املرجع السا6
 .1998جويلية  17من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املعتمد يف روما، بتاريخ  43؛ أنظر املادة 322/ د.علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 7
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عليهم والشهود، ويدير وحدات التوقيف وبرنامج املساعدات القضائية،ويؤمن االتصاالت بني احملكمة من جهة والدول 
 .  (1)واملنظمات الدولية احلكومية من جهة أخرى

كمة اإلداري الرئيس، وميارس أعماله حتت إشراف رئيس احملكمة. فيضع يكون مسئول احمل(2)يرأس القلم مسجل 
املسجل أنظمة سري عمل احملكمة ويعدهلا بعد مشاورة املدعي العام فيما يتعلق بسري عمل مكتبه، وعندما توافق الرئاسة 

ك ـــــــــة، وذلـــــــمثوهلم أمام احملكمعليها. ويقوم املسجل بإنشاء وحدة للمجين عليهم والشهود لتوفري األمن واملشورة هلم عند 
 .(3)بالتشاور مع مكتب املدعي العام

أي توصية صادرة عن مجعية الدول  االعتباروينتخب قضاة احملكمة املسجل باألغلبية املطلقة آخذين بعني  
ء على توصية املسجل إالَّ إذا دعت احلاجة إىل ذلك، بنا(4)األطراف متعلقة هبذا األمر. وال ينتخب نائب املسجل

  .(6)وقابلة للخفض بقرار من أغلبية القضاة للتجديد. ويعمل املسجل مدة مخس سنوات قابلة (5)وبالطريقة نفسها

 

 ثالثا: جمعيـة الـدول األطـراف.
ي وتعترب مجعية الدول األطراف مبثابة اهليئة التشريعية للمحكمة اجلنائية الدولية، تتكون هذه اجلمعية من ممثل 

الدول األطراف يف النظام األساسي، حيث يكون لكل دولة طرف ممثل واحد ميكنه االستعانة مبناوبني أو مستشارين، أما 
 .(7)الدول األخرى املوقعة على النظام األساسي ميكن أن تتمتع بصفة املراقب يف اجلمعية

اءات مبا يتفق مع النظام األساسي،  وللجمعية سلطة إنشاء قواعد للعمل الداخلي للمحكمة ووضع قواعد اإلجر  
كما أهنا ختتص بامتياز انتخاب القضاة واملدعي العام واملسجل، كما أهنا تراجع امليزانية وتصادق عليها، ومتنح الدعم 

 .(8)للمحكمة عن طريق التعامل مع الدول األطراف اليت ال تويف بالتزاماهتا املقررة عليها

                                                           

ن قلم احملكمة، وتوفر هذه الوحدة، بالتشاور مع مكتب املدعي العام، ( من نظام روما األساسي على أنه: "ينشئ املسجل وحدة للمجين عليهم والشهود ضم43/6/ حيث نصت املادة )1
م ممن يتعرضون للخطر بسبب إدالء الشهود بشهاداهتم. وتضم تدابري احلماية والرتتيبات األمنية، واملشورة، واملساعدات املالئمة األخرى للشهود وللمجين عليهم الذين ميثلون أمام احملكمة، وغريه

 ذوي خربة يف جمال الصدمات النفسية، مبا يف ذلك الصدمات ذات الصلة رجرائم العنف اجلنسي".  الوحدة موظفني
 955ملنصب املسجل. )أنظر: عبد الرمحن حسني دوسه، حمكمة اجلزاء الدولية حماكمة اإلبادة للحفاظ علي احلياة من قرار رواندا  2003/ اختري "برونو كاثاال" الفرنسي اجلنسية يف جويلية 2

، 12/01/2010، تاريخ اإلطالع: http://www.sudaneseonline.com/aarticle2005/jul22-99092.shtml، مقال منشور على املوقع: 1593إىل قرار دارفور 
 (.21:18على الساعة: 

دعي العام. وكان عي العام يتعارض مع مبدأ املساواة ألن املدعي العام هو خصم الدفاع، الذي يتوجب عليه طلب اإلذن من الشعبة إلخفاء هوية الشاهد عن امل/ إن اشرتاط استشارة املد3
مع إمكانية استعانة الدفاع بالوحدة لتأمني احلماية الالزمة،  باإلمكان تفادي ذلك من خالل إحلاق وحدة اجملين عليهم والشهود مبكتب املدعي العام وإناطة شؤون الدفاع بقلم كتاب احملكمة

 (. 104وذلك للفصل بني اإلدعاء والدفاع. )أنظر: د.طالل ياسني العيسى، د.علي جبار احلسيناوي، املرجع السابق، ص 
عمل برامريتز يف مسائل التعاون احلدودي بني املدعني العامني وقوات الشرطة قبل  إنتخبت مجعية الدول األطراف "سريج برامريتز" نائبا للمسجل ملدة ست سنوات. 2003سبتمرب  09/ يف 4

 (. 95، ص 1. ) ڤيدا جنيب محد، املرجع السابق، هامش 2003أن يعني مدعي عام بلجيكا الفدرايل يف ماي 
الصادرة عن املسجل. فهي ال تقتصر على توصية باحلاجة إىل نائب بل تشمل التوصية مبرشح هلذا ( من نظام احملكمة اجلنائية الدولية، أنه بالنسبة إىل التوصية 43/4/ حيث جاء نص املادة )5

 املنصب. واألجدر أن يعطى املسجل صالحية تقرير والية نائبه ألنه أدرى باحلاجة إليه. 
 95/ ڤيدا جنيب محد، املرجع نفسه، ص 6
معية الدول األطراف، من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، على أنه: "تنشأ هبذا مجعية للدول األطراف يف هذا (، الباب احلادي عشر املتعلق رج112/1/ حيث نصت املادة )7

أو على الوثيقة اخلتامية صفة على النظام األساسي النظام األساسي. ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد يف اجلمعية جيوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون. وجيوز أن يكون للدول األخرى املوقعة 
 املراقبة يف اجلمعية...". 

 .231/ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، 8

http://www.sudaneseonline.com/aarticle2005/jul22-99092.shtml
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وتعتمد توصيات اللجنة التحضريية. مبا يتناسب والنظام األساسي، وتوفر الرقابة إضافة إىل ذلك فاجلمعية تنظر  
 .(1)اإلدارية على هيئة الرئاسة واملدعي العام واملسجل فيما يتعلق بإدارة احملكمة

وجيوز للجمعية أن تنشئ أية هيئات تراها ضرورية حلسن سري العمل يف احملكمة وتعزيز كفاءهتا واالقتصاد يف  
 .(2)هتانفقا

ومن أجل أداء مهامها، يكون للجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبني، ومثانية عشر عضوا  تنتخبهم اجلمعية  
ن اجتماع واحد يف السنة، ـى أال يقل عدد االجتماعات عــــــــذا املكتب عند الضرورة، علـــــع هــــــدة ثالث سنوات، وجيتمــــــمل

 .(3)عي العام واملسجل أو ملمثليهم املشاركة يف اجتماعات اجلمعية واملكتبوجيوز لرئيس احملكمة واملد
وتعقد هذه االجتماعات يف مقر احملكمة أو يف مقر األمم املتحدة مرة يف السنة، كما ميكن عقد اجتماعات  

 .(4)استثنائية يدعو إليها املكتب أو بناءا  على طلب ثلث الدول األطراف
ت واحد، وحياول اجلميع التوصل إىل القرارات بتوافق اآلراء، فإذا مل ميكن هذا ويكون لكل دولة طرف صو 

التوافق، فإن القرارات املتعلقة باملسائل املوضوعية تتخذ بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين املصوتني، أما القرارات املتعلقة 
 .(5)املصوتةباملسائل اإلجرائية فتتخذ باألغلبية البسيطة للدول األطراف احلاضرة 

ومما يالحظ أن مجعية الدول األطراف متلك أمهية بارزة يف احملكمة اجلنائية الدولية نظرا ملا تضطلع به من مهام 
على درجة من احلساسية، مما يعاب على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كونه أفرد هلذا اجلهاز مادة واحدة 

 .    (6)من املفروض التفصيل فيها ويف مهامها وأعضائها أكثر من ذلكفقط من مواد النظام، مع أنه كان 
 

 رابعا: آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية.  
بعد أن تناولنا اختصاصات احملكمة اجلنائية الدولية وتشكيلها، سوف نتناول يف هذا البند آلية عملها، وذلك  

 من خالل حتديد من هلم حق اللجوء إىل احملكمة.
( من النظام األساسي ثالثة أجهزة يكون هلا حق إحالة حاالت أمام احملكمة )الدول 13يث حددت املادة )ح 

 األطراف، املدعي العام، وجملس األمن(، كما تضاف إليها أيضا الدول غري األطراف، وذلك باستعمــال حقهــــــــــــا املخــــــول
 
 
 

                                                           

 /أ،ب( الباب احلادي عشر املتعلق رجمعية الدول األطراف، من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.112/2/ أنظر املادة )1
 . 231/ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص 2
 ؛208د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص / 3

 /ب،جـ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه: 112/3كما نصت املادة )  -   
  العامل؛")ب(. يكون للمكتب صفة متثيلية، على أن يراعى بصفة خاصة التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل املناسب للنظم القانونية الرئيسية يف     

 ضطالع مبسئولياهتا".)جـ(. جيتمع املكتب كلما كان ذلك ضروريا، على أال يقل عدد االجتماعات عن مرة واحدة يف السنة، ويقوم املكتب مبساعدة اجلمعية يف اال      
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 112/6/ أنظر املادة )4
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.  112/7؛ أنظر املادة )119جع السابق، ص / د. علي يوسف الشكري، املر 5
 .232/ لندة معمر يشوي، املرجع نفسه، ص 6
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 .(1)ساسي( من النظام األ12/3إليها بنص املادة )
 
 / اإلحالة بمعرفة الدول األطراف والدول غير األطراف في النظام. 1

باعتبار أن الدول هي األطراف الرئيسية يف احملكمة اجلنائية الدولية، فإنه من البديهي أن ُيض من  هلا، أوال ،   
 .(2)اإلدعاء أمام احملكمة قبل أي جهاز آخر

اسي للمحكمة اجلنائية الدولية سلطة إحالة أي حالة من حاالت اجلرائم ولذلك فإنه ألي دولة يف النظام األس 
( من هذا النظام األساسي إىل املدعي العام ليحقق فيها، ويقرر ما إذا كان هناك وجه إلقامة الدعوى 5الواردة يف املادة )

 من عدمه.
مة، واملتوافرة لديها واليت تسند احلالة اليت وجيب على الدولة يف هذه احلالة أن تزود املدعي العام بكل الوثائق الالز  

   . (3)( من النظام األساسي14أحالتها، وذلك حسبما ورد يف املادة )
، منح أيضا للدول غري األطراف، وذلك مبوجب 13وكما أعطي حق اإلحالة إىل الدول األطراف مبوجب املادة  

الطرف يف النظام القبول باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية من النظام األساسي، حيث يكون للدولة غري  12/03املادة 
فيما يكون قد وقع على إقليمها من جرائم، أو كان أحد رعاياها متهما بتلك اجلرائم مىت وقعت بعد نفاذ النظام 

 (4).01/07/2002األساسي أي بعد تاريخ 

 
 
 
 

                                                           

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه:13/ حيث نصت )املادة 1
 وفقا ألحكام هذا النظام األساسي يف األحوال التالية: 5ا يف املادة " للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق رجرمية مشار إليه   

 حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت؛ 14)أ(. إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام وفقا للمادة  
 حالة إىل املدعي العام يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت؛ )ب(. إذا أحال جملس األمن، متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 
 ."  15)جـ(. إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق رجرمية من هذه اجلرائم وفقا للمادة  

 . 117، ص 2003العلوم القانونية واإلقتصادية، العدد األول، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، القاهرة،  / د.حممد حازم عتلم، نظم اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، مقال منشور مبجلة2
 يف إحالة حاالت إىل احملكمة. / وقد بدأت احملكمة اجلنائية الدولية فعليا ممارسة اختصاصها، وذلك بعد أن طبقت كل من مجهورييت أوغندا، والكونغو الدميقراطية حقهما3

، بإرسال رسالة إحالة إىل مكتب املدعي العام 14/06/2002قامت مجهورية أوغندا، واليت صادقت على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية بتاريخ  2003في شهر ديسمرب من عام ف     
 عي العام، إذا ما توافرت لديه أسباب معقولة، بالتحقيق فيما أحيل إليه.تضمنت اإلشارة إىل الوضع اخلاص رجيش املقاومة يف مشال البالد وما ارتكبوه من جرائم، وعلى إثرها يعمل املد

 بعد أن أعلن رئيس مجهورية أوغندا أنه ال ضرورة للسرية. 29/01/2004لقد كانت إحالة احلكومة األوغندية سرية، مث أصبحت علنية بتاريخ      
، إىل احملكمة اجلنائية الدولية أي مكتب املدعي 11/04/2002واليت صادقت على النظام األساسي للمحكمة بتاريخ  ، أحالت مجهورية الكونغو الدميقراطية،2004ويف شهر مارس      

 .19/04/2004ه علنية بتاريخ العام، رسالة توضح حالة البالد أثناء النزاع وما حصل خالله من خمالفات قد تصل إىل حد اجلرائم الدولية، وقد أصبحت رسالة اإلحالة هذ
، وهو تاريخ 01/07/2002تكبت منذ تاريخ ونشري إىل أنه إذا ما انعقد اختصاص احملكمة يف نظر اجلرائم اليت قد يثبتها التحقيق، سيكون ذلك االختصاص منصبا على اجلرائم اليت ار      

 Voir : Cour pénale internationale, Document public, Décision Relative a L’assignations deدخول النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ. ) 
la Situation en OUGANDA a la Chambre préliminaire II, 5 juillet 2004, icc20/04,  :منشور على املوقع ، )www.un.org/low/icc ،

    (. 15:47، على الساعة 14/09/2009تاريخ اإلطالع: 
، جاز لتلك الدولة، 2من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه: "إذا كان قبول دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي الزما مبوجب الفقرة  12/03حيث نصت املادة  /4

 ". التاسعحث. وتتعاون الدولة القابلة مع احملكمة دون أي تأخري أو استثناء وفقا للباب مبوجب إعالن يودع لدى مسجل احملكمة، أن تقبل ممارسة احملكمة اختصاصها فيما يتعلق باجلرمية قيد الب

http://www.un.org/low/icc
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 لنظام األساسي:( من ا15/ مبادرة المدعي العام إلجراء تحقيق وفقاً للمادة )2
تضمنت هذه املادة الصالحية املخولة للمدعي العام مبباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه بناء على معلومات  

يتلقاها من جهات ومصادر موثوق هبا، أي دون احلاجة إىل تلقي طلب بإحالة حالة معينة من قبل جملس األمن أو دولة 
 .(1)طرف

النقطة بتباين كبري بني اجتاهني خمتلفني. األول نادت به كل من الواليات  وقد متيزت مفاوضات روما حول هذه 
املتحدة األمريكية والصني مع بعض الدول، ويقضي باالقتصار على الطلبات احملالة من قبل الدول األطراف وجملس 

مبنح املدعي العام احلق يف ، يف حني نادت جمموعة دول الرأي الواحد أو نفس الرأي (2)األمن ملمارسة احملكمة اختصاصها
إجراء حتقيقات من تلقاء نفسه بناء على املعلومات اليت يتلقاها من خمتلف املصادر. ليستقر األمر يف األخري على تبين 
االجتاه الثاين، وبالتايل إحداث جهاز مستقل )املدعي العام( يضطلع مبهمة إجراء التحقيقات ومتابعة مرتكيب اجلرائم 

، وخالفا لنموذج حمكمة نورمبورغ اليت كان املدعي العام اة بالنموذج املعمول به يف حمكميت يوغسالفيا ورواندالدولية، أسو 
  ( 3)فيها موظفا ممثال حلكومته )الدول املنتصرة(.

/ج( من النظام األساسي، واجبات 13ومنه فإن للمدعي العام، وأثناء مباشرته حلقه املنصوص عليه يف املادة ) 
فيما يتعلق بالتحقيق يتعني عليه احرتامها وخاصة واجب مراعاة أوامر الدائرة التمهيدية واليت متثل أهم قيد على  وسلطات

 .(4)سلطات املدعي العام
( من النظام األساسي واجبات وسلطات املدعي العام فيما يتعلق بالتحقيق إذا ما بادر 54وقد حددت املادة ) 

ويف سبيل إظهار احلقيقة، توسيع نطاق التحقيق ليشمل كل الوقائع واألدلة املتصلة . حيث يكون له، من تلقاء نفسه
بوجود املسئولية، وعليه اختاذ التدابري الالزمة لضمان فعالية التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واحملاكمة 

                                                           

من تلقاء نفسه على أساس ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. وقد نصت الفقرة األوىل من نفس املادة على أنه : "للمدعي العام أن يباشر التحقيقات 15/ أنظر )املادة 1
 ات املتعلقة رجرائم تدخل يف اختصاص احملكمة". املعلوم

هذا الرأي: الواليات املتحدة األمريكية، روسيا / ذلك أنه قد ظهر ختوف من أن يصبح املدعي العام لعبة سياسية بيد الدول، أو أن يكون مثقال بالدعاوى السياسية، ومن الدول اليت تبنت 2
 وإسرائيل. 

بناء على شكوى مقدمة من األخرى اليت رأى هذا الفريق وضعها على املدعي العام، أنه ال جيوز هلذا األخري مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه أو حبكم منصبه، وإمنا كما أنه من بني القيود   -     
و أجهزة األمم املتحدة. ) أنظر: لندة معمر يشوي، املرجع السابق،             دولة، وإذن من الدائرة التمهيدية وموافقة الدولة اليت سيباشر فيها التحقيق، وأن يقتصر مصدر معلوماته على الدول أ

 (.236، ص 2هامش 
 .67املرجع السابق، ص  -شرح اتفاقية روما مادة مادة-/ د.نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية 3

( من النظام األساسي بقيدين مهمني: األول يتمثل يف عدم مباشرة التحقيق من املدعي العام إال بإذن 15هتا املادة )لكن الصالحيات اليت يتمتع هبا املدعي العام ليست مطلقة، بل قيد -     
 (، هذا القيد الذي كان من مقرتحات كل من أملانيا واألرجنتني. 15( من املادة )3من الدائرة التمهيدية وهو ما نصت عليها الفقرة )

واليتها على اجلرائم ( من النظام، واليت أوجبت على املدعي العام إشعار الدول األطراف والدول اليت يرى يف ضوء املعلومات املتاحة أن من عادهتا أن متارس 18املادة )وورد القيد الثاين يف       
 لتمهيدية بغري ذلك.موضع النظر، ويتنازل بذلك عن التحقيق إذا ما كانت دولة طرف خمتصة به وطلبت منه ذلك، ما مل تأذن الدائرة ا

و اجلهات احلكومية واملنظمات غري احلكومية،  لكن مع ذلك تبقى للمدعي العام حرية اختيار مصادر معلوماته، واليت جيب أن تكون موثقة، كالدول، أو األجهزة التابعة لألمم املتحدة، أ     
 هة أخرى.كما له أيضا تلقي شهادات شفهية أو حتريرية مبقر احملكمة أو يف أية ج

، من عقد التفاقية 22/12/2003العام يف وكما أن له حرية تلقي املعلومات، فإن له أيضا حق التعاون مع اجلهات اليت يراها مناسبة ألداء مهامه ومن ذلك ما قام به مكتب املدعي      
اق هبدف التعاون بني اجلهازين يف جمال الوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائية، حيث سيمكنهما تبادل املعلومات تعاون بني املكتب ومنظمة البوليس اجلنائي الدويل )اإلنرتبول(، وقد ُعق د  هذا االتف

تصاالت عن بعد واخلاصة ة بيانات اإلنرتبول وكذا االوالتحليالت اجلنائية، وكذا التعاون من أجل البحث عن الفارين واملتهمني، ويسمح االتفاق، أيضا، ملكتب املدعي العام بالوصول إىل قاعد
، على املوقع: .Cour pénale internationale, Accord de coopération entre le Bureau du procureur et L’Interpol باجلهاز. ) أنظر:

www.un.org/low/icc. :17:22، على الساعة: 14/09/2009، تاريخ اإلطالع .) 
 ". 15اجلرائم وفقا للمادة /ج( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه: " إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق رجرمية من هذه 13/ حيث نصت املادة )4

http://www.un.org/low/icc
http://www.un.org/low/icc
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مراعاة طبيعة اجلرائم خاصة إذا ما احتوت هذه  عليها، مع احرتامه حلقوق اجملين عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، مع
اجلرائم على عنف جنسي أو عنف ضد األطفال أو النساء. وله التوسع يف إجراء التحقيقات وفحص األدلة واحلفاظ 

 . (1)حسبما يقتضي الباب التاسع من النظام األساسي للمحكمة على سريتها إضافة إىل التماس التعاون من الدول
 
 األمن في إحالة حاالت إلى المحكمة: / حق مجلس3

فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم احملددة  ألمن إىل املدعي العام حالة يبدوتتمثل هذه الطريقة يف إحالة جملس ا
يتصرف جملس األمن يف هذه احلالة بناء على الفصل السابع من ميثاق هيئة األمم املتحدة، و قد ارتكبت،  05باملادة 

أي يتعني على جملس األمن أن يتأكد يف البداية أن احلالة  .39ف احلالة املعروضة عليه طبقا لنص املادة بدءا بتكيي
املعروضة عليه تشكل إما هتديدا للسلم أو إخالال به أو عدوانا، قبل أن يتخذ قرارا بشأن إحالتها إىل احملكمة بغرض 

 .(2)الشروع يف إجراءات التحقيق واملتابعة
من امليثاق، اليت حتدد كيفية التصويت على قرارات جملس  27ء يتخذ يف شكل قرار طبقا للمادة هذا اإلجرا 

األمن، ويكون ذلك مبوافقة تسعة من أعضاء اجمللس، من بينها أصوات األعضاء الدائمني متفقة، دون اعرتاض أي منها 
 .(3))دون استخدام حق الفيتو(

احملكمة فال ينبغي على هذه األخرية أن تتأكد من احرتام الشروط وإذا قام جملس األمن بإحالة حالة على  
، حبيث ال يشرتط أن يكون مرتكب اجلرمية أحد رعايا دولة 12املسبقة ملمارسة االختصاص املنصوص عليها يف املادة 

رفا يف النظام طرف يف النظام األساسي، أو تكون اجلرمية قد ارتكبت يف إقليم دولة طرف أو أن تكون دولة التسجيل ط

                                                           

 جلنائية الدولية.( من النظام األساسي للمحكمة ا54؛ أنظر املادة )238/ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص 1
، إعالن من املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، السيد 24/06/2004ويف هذا املقام علينا أن نشري إىل أن مكتب املدعي العام قد افتتح، فعال ، أول حتقيق له، حيث صدر بتاريخ  -     

 ىل للمحكمة اجلنائية الدولية."لويس مورينو أوكامبو"، تضمن قراره يف افتتاح التحقيق يف القضية األو 
 .01/07/2002حيث قرر املدعي العام التحقيق يف اجلرائم اليت من املفرتض أهنا وقعت على إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية منذ      
، واليت استنتج بعدها املدعي العام ضرورة إجراء 19،18،17اده وقد جاء هذا القرار بعد فحص معمق لشروط املقبولية واالختصاص واليت ينص عليها نظام روما األساسي يف مو      

 التحقيقات حول اجلرائم اليت وقعت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأن ذلك سيخدم مقتضيات العدالة ومصاحل الضحايا.
 ة على تلك اجلرائم اليت وقعت يف منطقة "إيتوري".بتحليل الوضع يف تلك الدولة، وركز يف البداي 09/07/2003وقد بدأ مكتب املدعي العام منذ      
ذات الوقت  أشعر املدعي العام مجعية الدول األطراف بأنه مستعد لطلب إذن الدائرة التمهيدية من أجل افتتاح التحقيق من تلقاء نفسه، مع تأكيده يف 2003ويف شهر سبتمرب من عام      

 علي من جانبها، سوف يسهل مهمته.بأن إحالة دولة الكونغو الدميقراطية ودعم ف
أرسلت "إحالة" إىل احملكمة تتضمن توضيحا   2004، عن تقديرها لتدخل احملكمة اجلنائية الدولية، ويف شهر مارس 2003وعلى ذلك األساس، أعلنت مجهورية الكونغو يف شهر نوفمرب      

ات اآلالف من املدنيني قد القوا حتفهم أثناء النزاعات اليت عصفت بالبالد منذ التسعينات من القرن املاضي، وهو ما للوضع يف تلك الدولة، حيث احتوت رسالة اإلحالة على بيان بأن مئ
عي آلالف األشخاص، مع ير أنه قد حصل تقتيل مجاأكدته تقارير الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، اليت يستعني هبا املدعي العام يف التحقيقات. حيث جاء يف هذه التقار 

 وجود ممارسات واسعة لعمليات التعذيب واالغتصاب، والنقل القسري لألفراد وكذا التجنيد غري الشرعي لألطفال. 
وقبوهلا  2003حالة من دولة أوغندا يف ديسمرب اإل أما بالنسبة للقضية الثانية واليت طرحت أمام احملكمة، ويباشر فيها املدعي العام حتقيقاته فهي اخلاصة بالوضع يف أوغندا، إذ أنه بعد     

، بدأ املدعي العام حتقيقاته األولية وتوصل إىل قناعة بوجود جرائم يف هذه الدولة، طلب على 01/07/2002باختصاص احملكمة يف نظر اجلرائم اليت من املتوقع أهنا حصلت على إلقليمها منذ 
ع، عمان، التحقيق. )أنظر: د.براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزي أساسها اإلذن من الدائرة التمهيدية مبباشرة

 ية(. من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدول (54املادة )؛ أنظر نص 239-238؛ لندة معمر يشوي، املرجع نفسه، ص 259، ص 2008األردن، 
 . 61املرجع السابق، ص  -شرح اتفاقية روما مادة مادة-/ د.نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية 2
قرارات املتحدة تطبيقا أنه يف ال ( "تصدر قرارت جملس األمن يف املسائل األخرى كافة مبوافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات األعضاء الدائمني متفقة، بشرط27/3/ املادة )3

، من الفصل اخلامس، جملس األمن، من ميثاق األمم املتحدة، املوقع يف 27، ميتنع من كان طرفا يف النزاع عن التصويت .)أنظر: نص املادة 52من املادة  3ألحكام الفصل السادس والفقرة 
 (.1954أكتوبر  24، ودخل حيز النفاذ يف 1945جوان  26
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األساسي، إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت على منت سفينة أو طائرة. فقرار جملس األمن املتخذ طبقا للفصل السابع من 
امليثاق يعفي احملكمة من البحث يف توافر الشروط املسبقة ملمارسة االختصاص. غري أنه ينبغي التأكيد على أن قرار جملس 

مبباشرة التحقيق يف احلالة املعروضة عليه. فالقرار حيال من قبل األمني العام لألمم املتحدة إىل  األمن ال يلزم املدعي العام
املدعي العام مشفوعا باملستندات واملواد األخرى ذات الصلة بقرار جملس األمن، اليت قد تساعد املدعي العام يف مباشرة 

 خبصوص اجلرمية اليت أحيلت على احملكمة. التحقيق إذا تبني له من خالهلا جدية املعلومات املقدمة
تصرف جملس األمن مبوجب الفصل السابع من امليثاق ال يلزم احملكمة وال ينقص من استقالليتها املنصوص  

عليها يف النظام األساسي، فالعالقة بني هيئة األمم املتحدة رجميع أجهزهتا مبا يف ذلك جملس األمن من جهة واحملكمة من 
من مشروع االتفاق  17من النظام األساسي. وبالنظر إىل املادة  02حيكمها اتفاق تعاون حسب املادة جهة أخرى، 

بشأن العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة املعد من قبل اللجنة التحضريية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، فإن التعاون 
 . (1)بني احملكمة وجملس األمن يتخذ عدة صور

فإن دور جملس األمن يقتصر يف هذه احلالة، على تفعيل اختصاص احملكمة عن طريق إحالة حاالت وبذلك  
إليها، يرى أهنا متس باألمن والسلم الدوليني. ويبدوا مستبعدا أن يعطل جملس األمن عمل احملكمة، طاملا أنه هو من 

 طلبه.
كمة قد تتعلق حبالة أحد أطرافها دولة طرف يف ويفهم من هذه السلطة املخولة جمللس األمن أن اإلحالة إىل احمل 

، وجيب أن تكون هذه اإلحالة مستندة إىل قرار من اجمللس قد (2)النظام، كما قد تتعلق بدولة ليست طرفا يف النظام
ة استكمل مجيع اإلجراءات الالزمة لصدوره وفقا مليثاق األمم املتحدة، وهو ما تتأكد منه احملكمة قبل قبوهلا اإلحال

وتكوين قناعتها عما إذا كانت تستطيع ممارسة اختصاصها أم ال، وذلك حىت ال تقع احملكمة يف فخ لعبة القانون 
 .(3)والسياسة، مع أنه ال توجد آلية حمددة ميكن إتباعها لتجنب ذلك

                                                           

 (.1قد ارتكبت )فقرة  05فيها أن جرمية أو كثر من اجلرائم املشار إليها يف املادة  لس األمن إىل املدعي العام يبدوإحالة جم -1صور كالتايل: " / حيث توجد ثالث1
 (.2)فقرة  16شهرا عمال باملادة  12ة إذا اختذ جملس األمن قرارا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، يطلب فيه من احملكمة عدم البدء أو املضي يف أي حتقيق أو مقاضاة ملد -2
الظروف إذا  من النظام األساسي تبليغ جملس األمن بعدم التعاون مع طلباهتا أو إحالة املسألة إىل جملس األمن الختاذ القرارات الالزمة يف ظل تلك  87إذا قررت احملكمة عمال باملادة  -3

 (".3)فقرة  كانت املسألة قد أحيلت على احملكمة من قبل جملس األمن
 (.  307ص  ،ICC-ASP/1/3واحملكمة، الوثيقة رقم:  ألمم املتحدةجملس األمن التابع ل اتفاق التعاون بني ،17)أنظر املادة 

ها جرائم دولية، ومن بينها الواليات املتحدة واطنو / ويفرتض أن يكون هذا االختصاص جمللس األمن، أي إحالة حاالت تتعلق بالدول غري األطراف إىل احملكمة، أمرا رادعا للدول اليت يرتكب م2
لس والذي منحه له النظام األساسي يبقى حمل شك وريبة  األمريكية وإسرائيل، لكن مبا أننا اليوم نشهد هيمنة القطب الواحد على جملس األمن، وتسييس قراراته كلها تقريبا، فإن هذا الدور للمج

 (. 241، ص 3لسابق، هامش كبريين.)أنظر: لندة معمر يشوي، املرجع ا
ا اجمللس يف املسائل املوضوعية مبوافقة تسعة من / حيث وأنه تصدر قرارات جملس األمن الدويل يف املسائل اإلجرائية مبوافقة تسعة أعضاء من األعضاء اخلمسة عشر، يف حني تصدر قرارات هذ3

جوان  26، من الفصل اخلامس، جملس األمن، من ميثاق األمم املتحدة، املوقع يف 27متفقة. )أنظر: نص املادة  أعضائه أيضا، لكن جيب أن يكون من بينهم أصوات األعضاء الدائمني
 (.1954أكتوبر  24، ودخل حيز النفاذ يف 1945

لبية تسعة أصوات من بينها أصوات الدول دائمة العضوية متفقة، وبذلك إذا ويعترب قرار إحالة جملس األمن الدويل حالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية من املسائل املوضوعية اليت يشرتط فيها أغ     
ة احملالة إليها، لكن يف النهاية يـُف عَُّل هذا ما تغيبت إحدى هذه الدول الدائمة أو امتنعت عن التصويت، فإن هذا قد يؤثر يف قناعة احملكمة حول ممارسة اختصاصها القانوين على القضي

م الوطنية، مقال منشور مبجلة سألة ممارسته من عدمها متعلقة بقناعة احملكمة. )أنظر: د. مدوس فالح الرشيدي، آلية حتديد االختصاص وانعقاده يف نظر اجلرائم واحملاكاالختصاص، وتبقى م
 (.  26-25، ص 2003احلقوق، العدد الثاين، جملس النشر العلمي، الكويت، 
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لدول أما إذا مل حيل اجمللس قضية كان له االختصاص فيها، مث حدث أن علمت احملكمة هبا إما عن طريق ا 
( من النظام حق منع نظرها أمام احملكمة إال يف حدود 16األطراف أو املدعي العام، فإنه يف هذه احلالة متنحه املادة )

 .(1)معينة
وجتدر اإلشارة إىل أن جملس األمن قد أعمل حقه يف إحالة حاالت إىل احملكمة وكان ذلك متعلقا باحلالة يف  

، إحالة الوضع القائم 31/03/2005( واملعقودة يف 5158ألمن يف جلسته رقم )دارفور السودانية، فقد قرر جملس ا
 . (2)(2005( )1593إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، وذلك يف القرار ) 01/07/2002يف دارفور منذ 

 
 رياته األساسية. المبحث الثاني: مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق الحماية لحقوق اإلنسان وح

. وقد باشرت احملكمة املهام املوكلة إليها (3)دخل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حيز النفاذ القانوين
تمثلة يف جرمية مبوجب نظامها األساسي، وذلك يف إطار اختصاصها بنظر اجلرائم أشد خطورة على اجملتمع الدويل وامل

كما هلا أن متارس اختصاصها فيما يتعلق رجرمية   ،(4)جرائم احلرب وجرمية العدوانو  اإلنسانيةجرائم ضد و  اإلبادة اجلماعية
م األساسي حالة إىل بإحالة دولة طرف يف النظا ،: تتمثل األوىل منها( يف حاالت ثالث05يها يف )املادة مشار إل

احلالة الثانية تتمثل يف اإلحالة من قبل جملس و  ،ارتكبت، ترى فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد املدعي العام
وأما احلالة الثالثة فتتمثل مبباشرة املدعي العام يف التحقيق  ،األمن متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

                                                           

بناء على  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه: "ال جيوز البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة أثين عشر شهرا( من النظام األ16/ حيث نصت )املادة 1
 جلس جتديد هذا الطلب بالشروط ذاهتا".  طلب من جملس األمن إىل احملكمة هبذا املعىن يتضمنه قرار يصدر عن اجمللس مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وجيوز للم

 .31/03/2005( املعقودة يف 5158( الذي اختذه جملس األمن يف جلسته )2005( )1593/ أنظر القرار )2
ملتمثل يف إمكانية إحالته حاالت إىل احملكمة، أو /ب(، وا13وقد اعتمد جملس األمن يف هذا القرار على احلق الذي خوله له النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مبوجب املادة ) -     

تمثلة يف جرمية اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد مبعىن أدق إىل املدعي العام، مىت بدا هلذا اجمللس أن جرمية أو أكثر من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، وامل
 وان، قد مت ارتكاهبا على إقليم دولة معينة.اإلنسانية وكذلك جرمية العد

 من والسلم الدوليني.ويكون اجمللس بذلك متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة والذي يفرض عليه اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة حلفظ األ     
من انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان قد وصلت إىل حد اجلرائم الدولية، واليت مل تتدخل احلكومة أو القضاء السوداين للنظر وباالستناد إىل ذلك، ونظرا ملا حدث يف إقليم دارفور السوداين      

ني عن اجلرائم يف "دارفور" للعدالة /ب(، كما سبق وأشرنا، التدخل من أجل تقدمي املسؤول13فيها أو معاقبة املسؤولني عنها قبل هذا القرار، ارتأى جملس األمن الدويل، وباالستناد إىل املادة )
 اجلنائية الدولية. 

بالنظر يف املسألة احملالة إليها من قبل اجمللس، ومن  إال أنه، ومن وجهة النظر القانونية، ال يكون قرار جملس األمن ساري املفعول بالنسبة للحكومة السودانية، إال إذا ثبت اختصاص احملكمة    
علنت، وبعد صدور قرار اص هي مسألة مقبولية الدعوى، وعلى ما يبدو فإن مقبولية الدعوى اخلاصة باحلالة يف دارفور هي حمل شك، ذلك أن احلكومة السودانية قد أبني ما حيدد هذا االختص

م مبهمة مالحقة وعقاب املسؤولني عن اجلرائم يف دارفور، األمر الذي جملس األمن باإلحالة، بأهنا لن تسمح مبحاكمة مواطنيها خارج حدود اإلقليم السوداين، وأن القضاء الداخلي مستعد للقيا
( من النظام 17نونا، وذلك باالستناد إىل املادة )جيعل مسألة اختصاص احملكمة الدولية هبذه احلالة وتطبيق قرار اإلحالة الصادرة عن جملس األمن أمرا صعبا، أو حىت غري ممكن التطبيق قا

   (.245 -244، ص السابقيشوي، املرجع ملقبولية. )أنظر: لندة معمر األساسي واملتعلقة با
 . 2002جويلية  01ودخل حيز النفاذ يف  1998جويلية  17/ نظام روما األساسي الذي أعتمد يف 3
 ة كالتايل:احملكم اختصاص يف تدخل اليت ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أن اجلرائم05/ حيث نصت )املادة 4
 -: التالية اجلرائم يف النظر اختصاص األساسي النظام هذا مبوجب وللمحكمة بأسره، الدويل اجملتمع اهتمام موضع خطورة اجلرائم أشد على احملكمة اختصاص يقتصر 1-"

 .اجلماعية اإلبادة جرمية أ/
 .اإلنسانية ضد ب/ اجلرائم

 .احلرب جرائم جـ/
 .العدوان جرمية د/

 فيما اختصاصها احملكمة متارس مبوجبها اليت الشروط ويضع العدوان جرمية يعرف 123 و 121 للمادتني وفقا   الشأن هبذا حكم اعتمد مىت العدوان جرمية على االختصاص احملكمة متارس 2-
 .املتحدة" األمم ميثاق الصلة من ذات األحكام مع متسقا   احلكم هذا يكون أن اجلرمية، وجيب هبذه يتعلق
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 لتحدد هذه احلاالت االختصاص( من النظام األساسي املتعلقة مبمارسة 13فسه، وقد جاءت )املادة من تلقاء ن
 . (1)الثالث

تلقت  2005مارس  31وحىت تاريخ  2002جويلية  01ومنذ دخول النظام األساسي حيز النفاذ بتاريخ 
قانونية المطروحة أمامها اآلن، وذلك جراء املمارسات غري  -من قبل أربع دول-احملكمة اجلنائية الدولية أربع إحاالت 

. ثالث منها متثل إحاالت من قبل الدول األطراف يف (2)قاليمواالنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان يف تلك األ
وإحالة ثالثة من  ،، وأخرى من قبل مجهورية أوغنداقبل مجهورية الكونغو الدميقراطيةإحالة من ) :النظام األساسي وهي

 -األوىل من نوعهاوهي -وأما اإلحالة الرابعة فتمثل إحالة من قبل جملس األمن الدويل  (،قبل مجهورية إفريقيا الوسطى
 . (3)(1593ا جاء يف قرار جملس األمن رقم )، وذلك وفقا ملتعلقة بإقليم دارفور يف السودانوامل

وسنبحث هذه احلاالت املعروضة أمام احملكمة اجلنائية الدولية وذلك قبل التطرق لفعالية هذا اجلهاز القضائي 
اإلنساين وتوقيعه العقاب على منتهكي مبادئ القانون الدويل وكذا تقييم عمله من خالل مدى محايته حلقوق اإلنسان 

، كجرائم احلرب اإلسرائيلية املرتكبة يف األراضي العربية وجرائم احلرب الواقعة يف العراق وكذا الواقعة يف أقاليم أخرى
نظر تلك اجلرائم وذلك من خالل دراسة مدى اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ب كينياحقوق اإلنسان يف   انتهاكات

 ومعاقبة مرتكبيها.
 

 .المطلب األول: القضايا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول األطراف في النظام األساسي
قبل تتمثل القضايا املعروضة أمام احملكمة واحملالة من قبل الدول األطراف يف نظامها األساسي بالقضية احملالة من 

وقد  ،، وقضية ثالثة حمالة من قبل مجهورية إفريقيا الوسطىهورية أوغندا، وأخرى من قبل مجالدميقراطية مجهورية الكونغو
صدر قرار املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية مبباشرة التحقيق يف كل قضية من قضايا الدول املذكورة أمسائها وذلك 

 . (4)اإلنسان صارخة حلقوق انتهاكاتجراء ما وقع داخل أقاليمها من 
 

 .الفرع األول: القضية المحالة من قبل الكونغو الديمقراطية
 و ـة الكونغــــة رجمهوريــــــــة املتعلقـــــة يف القضيــــــــباشر املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية التحقيق األول للمحكم

                                                           

 النظام هذا ألحكام وفقا   05 املادة يف إليها مشار رجرمية يتعلق فيما اختصاصها متارس أن ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه ميكن للمحكمة13تنص )املادة  /1
 : التالية األحوال يف األساسي

 .ارتكبت قد اجلرائم هذه من أكثر أو جرمية أن فيها بدوي حالة 14 للمادة وفقا   العام املدعي إىل طرف دولة أحالت إذا"أ/ 
 .ارتكبت قد اجلرائم هذه من أكثر أو جرمية أن فيها يبدو العام املدعي إىل حالة , املتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب متصرفا   , األمن جملس أحال ب/ إذا
 ".15 للمادة وفقا   اجلرائم هذه من رجرمية تعلقي فيما حتقيق مبباشرة بدأ قد العام املدعي كان جـ/ إذا

 إقليم دارفور بالسودان. -4مجهورية إفريقيا الوسطى،  -3إقليم مجهورية أوغندا،  -2إقليم الكونغو،  -1/ وهذه األقاليم كالتايل: 2
  .2005مارس  31، الصادر يف S/RES/1593، األمم املتحدة، ، جملس األمن2005مارس  31، املعقودة يف 5158، الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1593/ القرار 3
، على        22/01/2010تاريخ اإلطالع:  ،http://www.amnesty.org/ التحقيق واحملاكمة يف جرائم وقعت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مقال منشور على املوقع: 4

 .22:17الساعة: 

http://www.amnesty.org/
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جهة إليه من قبل رئيس مجهورية الكونغو الدميقراطية . على أساس الرسالة املو (1)2004جوان  23الدميقراطية بتاريخ 
  .(2)األساسيوالذي أحال مبوجبها الوضع يف الكونغو الدميقراطية إىل احملكمة واليت كانت من الدول األطراف يف النظام 

 
 .حقوق اإلنسان الواقعة على إقليم الكونغو الديمقراطية انتهاكاتأوال: 

ق انتصاره القوات الرواندية املتواجدة يف البالد بعد أن حق 1998نذاك يف أوت عندما أمر الرئيس الكونغويل آ
 . (3)، أدى ذلك إىل وقوع مترد داخل اجليش الكونغويلباخلروج منها 1997سنة 

، ليتطور النزاع ويصبح ذو طابع إقليمي بعد إقدام رواندا وأوغندا ترمي إىل اإلحاطة بالنظام القائموبروز حركة 
م من قبل أنغوال وتشاد ، يف مقابل تلقي اجليش النظامي للدعإىل املتمردين حبجة حفظ حدودمها  الدعمعلى تقدمي

. وقعت (4)1999، وقد تواصل الصراع وتفاقم الوضع رغم إبرام اتفاق يقضي بوقف إطالق النار يف جويلية وزميبابوي
، وهو االتفاق الذي وقعت عليه كذلك عاصمة زامبيا "لوزاكا" عليه الكونغو الدميقراطية وأنغوال وناميبيا ورواندا وأوغندا يف

 . (5)وهي حركة التحرير الكونغولية 1999إحدى فصائل املتمردين يف أوت 
إطالق النار من قبل القوى املتصارعة الداخلية واإلقليمية إىل غاية  تتدم الصراع وبلغ أشده بعد خرق وقوقد اح

تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على أساس اقتسام السلطة ومل يتوقف النزاع  على االتفاقحيث مت  2003جويلية 
 . (6)عند هذا احلد بل استمر إىل أبعد من ذلك

لرواندا وهو ما  ا  حيث شهد إقليم "كيفو" تركيزا للنزاع العسكري والسياسي ألمهيته اإلسرتاتيجية وكونه مالصق
الكونغويل من أجل الدميقراطية  ، فقد عارض جنود التجمعتعطيل جهودها وأدى إىل االنتقاليةانعكس على أداء احلكومة 

" سلطة القائد اإلقليمي املعني من قبل احلكومة من خالل استخدام القوة، وهو ما كيفو( املتمركز جنوب إقليم "وماغ)
الكونغويل من أجل  بني القوات احلكومية وقوات املتمردين التابعني للتجمع 2004أفضى إىل نزاع عسكري يف جوان 

قراطية . وقد وقع املدنيون ضحية بسبب استهدافهم من الطرفني ومتكن التجمع الكونغويل من أجل الدمي(7)الدميقراطية 

                                                           

 .16:50، على الساعة: 23/01/2010: ، تاريخ اإلطالع http://www.achr.nuاملوقع: / هيثم مناع، العدالة الدولية يف امليزان، اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، منشور على 1
 .367/ د. عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 2
، تاريخ اإلطالع: : .http://www.un.org/arabic/sc/roundup/2002/africa.htmعلى املوقع 2002ال جملس األمن السنوي يف إفريقيا لسنة / أنظر موجز أعم3

 .13:21، على الساعة: 17/01/2010
، تاريخ اإلطالع: http://www.frontlinedefenders.org/ar/democratic republic of Congo / أنظر: مجهورية الكونغو الدميقراطية على املوقع:4

 .18:00، على الساعة: 22/01/2010
ربت احلكومة يف مجيع أحناء حرب الكونغو واليت حا/ حركة حترير الكونغو، هو حزب سياسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، حيث كانت مجاعة متمردة تعمل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 5

خالل احلرب، كانت حركة حترير الكونغو املدعومة من قبل الثانية، وبعد ذلك شاركت يف احلكومة االنتقالية ، واآلن هو حزب املعارضة الرئيسي ويشار إليه بـــــ " حركة التحرير الكونغولية " و 
بعد  2002البالد، وال سيما يف مقاطعة خط االستواء والذي يقوده رجل األعمال السابق " جان بيري بيمبا " الذي أصبح نائبا للرئيس عام  حكومة أوغندا يسيطرون على جزء كبري من مشال

جمع من أجل الدميقراطية الكونغولية كانت تسيطر ن التإتفاق السالم. وبلدة "غبادوليت" هي املقر الرئيسي حلركة حترير الكونغو، هذه األخرية هي األداة الرئيسية ألوغندا خالل احلرب، كما أ
 ألول مرة أمام احملكمة يف الهاي، مقال منشور على املوقع: : املتهم رجرائم اإلبادة و االغتصاب ميثلعليها رواندا كجزء من احلوار بني الكونغوليني. ) أنظر

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=302358 :22:40، على الساعة: 15/02/2010، تاريخ اإلطالع) . 
، على 28/01/2010طالع: تاريخ اإل ،.http://www.amnesty.org/report 2005/cod-summary-ara   على املوقع: 2005/ تقارير منظمة العفو الدولية لسنة 6

 .14:33الساعة: 
تاريخ اإلطالع:  ،.http://www.amnesty.org/report 2005/cod-summary-ara   ، املرجع السابق، منشور على املوقع:2005/ تقارير منظمة العفو الدولية لسنة 7

 .14:33، على الساعة: 28/01/2010

http://www.achr.nu/
http://www.frontlinedefenders.org/ar/democratic
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=302358
http://www.amnesty.org/report
http://www.amnesty.org/report
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، وقد استهدفت يف اهرات عنيفة يف شىت أحناء البالدلتندلع مظ بوكافو" التابع جلنوب"كيفو"من االستيالء على إقليم "
لسالم التابعة لألمم املتحدة واملنشآت احلكومية وتصاعد التوتر العرقي إىل درجة كبرية من أغلبها منشآت قوات حفظ ا

 االنتهاكاتخالل سعي بعض الزعماء إىل تأجيجه واستغالله وخرق مبادئ وقواعد القانون الدويل اإلنساين وكذا 
نيد األطفال وتسخريهم يف الصارخة حلقوق اإلنسان وذلك من خالل القتل العشوائي واالغتصاب والتعذيب وجت

ألف شخص أغلبيتهم من الالجئني  150إىل ما يزيد عن  2004العمليات العسكرية ليصل عدد القتلى يف أوت 
 .  (1)""بوراندي ـــ" ب قبيلة التوتسي وذلك يف مذحبة "غاتومباالكونغوليني املنتمني إىل

طية حىت طال أمده يف مجهورية الكونغو الدميقراوعلى الرغم من اهلدوء الذي خيم على النزاع املسلح الذي 
االحتياجات اإلنسانية الشاملة يف مجيع القطاعات وقد مكنت زيادة وصول  ازدادت، 2008النصف األول من عام 

، وال ن بالوسع الوصول إليها يف السابقالعاملني يف اجملال اإلنساين من حتديد وتقييم احلاالت اإلنسانية يف مناطق مل يك
تشكل مجيعها هتديدا لسبل العيش ملئات آالف األطفال  ،وسوء التغذية احلاد واملرض ،، وانعدام األمنزال النزاع احملليي

 ق ـــــوادث تتعلـــــــــن حــــــــــغ عــــــوال يزال يبل ،حدة العنف ضد املدنيني يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية ومل ختفّ  .وأسرهم
 
 
 
 

                                                           

 كالتايل:   2005سب تقرير منظمة العفو الدولية لسنة /  حيث أنه من بني اجلرائم الواقعة واملاسة حبقوق اإلنسان املرتكبة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والداخلة يف اختصاص احملكمة، ح1

املدنيني وكانت األنباء عن حوادث القتل ترتد يوميا، حيث قامت قوات التجمع : قامت اجلماعات املسلحة بارتكاب أعمال قتل دون وجه حق ارتكبت ضد أعمال القتل والنهب - أ
ت القوات احلكومية يف فرتة الحقة الكونغويل من أجل الدميقراطية بارتكاب الكثري من حوادث االغتصاب يف "بوكافو" الواقع جنوب إقليم "كيفو" بعد سيطرهتم عليها، كما قام

 ارتكاب الكثري من أعمال القتل خالل عمليات هنب املنازل اخلاصة.بعد استعادهتا لـــ"بوكافو" ب

يد أطفال من اجلنود : تواصل جتنيد األطفال اجلدد يف صفوف اجلماعات املسلحة وامليليشيات اليت ظل عشرات اآلالف من األطفال يف صفوفها، كما أعيد قسرا جتنجتنيد األطفال - ب
مية احمللية تساعدهم شرق الكونغو الدميقراطية، كما وردت أخبار عن عودة أطفال آخرون طواعية إىل صفوف اجلماعات املسلحة على السابقني الذين كانت املنظمات غري احلكو 

 أمل تلقي قوات املقاتلني مدفوعات من حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن يتم دجمها.

والنساء ضحايا جلرائم االغتصاب املرتكبة من قبل القوات املقاتلة خالل النزاع الدائر يف الكونغو الدميقراطية حيث تعرضت : وقع عشرات اآلالف من الفتيات جرائم االغتصاب -جـــ  
التابعة  ض قوات حفظ السالمالكثريات منهن لالغتصاب اجلماعي واالسرتقاق اجلنسي إىل جانب وقوع حاالت اغتصاب لبعض الرجال والصبية من جانب املقاتلني، وقد كان بع

 لألمم املتحدة من املدنيني والعسكريني مسئولني عن بعض حاالت االغتصاب واالستغالل اجلنسي للنساء والفتيات.

وقات طويلة : استمرت حاالت االعتقال التعسفي واالحتجاز بدون سند قانوين يف الكونغو الدميقراطية، حيث قضى الكثري من األشخاص أالتعذيب واالحتجاز بدون سند قانوين -د
عن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وكذا رهن االحتجاز دون توجيه هتمة حمددة أو حماكمة وغالبا ما كانوا يتعرضون لسوء املعاملة والتعذيب، وقد تلقى الناشطون يف جمال الدفاع 

 وين.الصحفيون الذين أجنزوا حتقيقات ومارسوا النقد املشروع، هتديدات واحتجزوا بدون سند قان

 شخص باإلعدام بدون سند قانوين. 27شخص على ذمة أحكام بإعدام وحكم على ما يقل عن  200: مت احتجاز قرابة أحكام اإلعدام بدون سند قانوين   -و

ونغو الدميقراطية، ويف الفرتة املمتدة من وقد كان معظمهم يف شرق مجهورية الك 2004ألف مدين نازح داخل البالد حىت هناية  300مليون و  2: بقي قرابة التهجري القسري  -ه
، املرجع نفسه، د. عمر 2005طرد عشرات اآلالف من الكونغوليني قسرا من أنغوال إىل الكونغو. )أنظر: تقرير منظمة العفو الدولية لسنة  2004إىل أفريل  2003ديسمرب 

 (.370- 369مي، املرجع السابق، ص حممود املخزو 
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د القسري والسخرة والعنف اجلنسي وفرض الضرائب غري القانونية واحتالل املنازل واألراضي وأعمال النهب بالتجني
 . (1)"كيفو اجلنوبية"و "كيفو الشمالية"والسلب يف مجيع أحناء 

 
 قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان في إقليم الكونغو الديمقراطية على المحكمة الجنائية الدولية. إحالةثانيا: 

من أجل وضعية  2004أحيلت قضية الكونغو الدميقراطية إىل املدعي العام باحملكمة اجلنائية الدولية يف أفريل 
، زعما بوجود تلك اجلرائم يف إقليم الكونغو الدميقراطية منذ عة حتت الوالية القضائية للمحكمةاجلرائم املرتكبة والواق

كما طلب إىل املدعي العام التحقيق يف سبيل حتديد إن كان   ،(2)2002يف جويلية دخول النظام األساسي حيز النفاذ 
 .يف ارتكاب جرائم ا  اص أو أكثر ضالعأحد األشخ

برسالة إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية  2004وقد توجه رئيس مجهورية الكونغو الدميقراطية يف مارس 
قد أعلن املدعي العام بعد تلقيه ، و كمة اجلنائية الدوليةحملالدولية حييل مبوجبها الوضع يف الكونغو الدميقراطية إىل ا

وأبلغ مجعية الدول  ،عديدة من أفراد ومنظمات غري حكومية أنه سيبحث الوضع يف الكونغو الدميقراطية التصاالت
ف عن يف التحقيق للكش البدءاألطراف نيته يف تقدمي طلب للحصول على إذن من الدائرة التمهيدية يف احملكمة قصد 

وقد حتصل املدعي العام من خالل تعاون  ،(3)2002جويلية  01اجلرائم املرتكبة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية منذ 
بعض الدول وكذا املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية على العديد من التقارير واملصادر اليت تؤكد وجود اآلالف 

 . (4)اليت تدخل يف اختصاص احملكمةإىل جانب العديد من اجلرائم  ،2002ذ سنة من القتلى يف الكونغو الدميقراطية من
 يغو الدميقراطية وذلك بزيارة حمققوقد باشر املدعي العام حتقيقه يف اجلرائم املرتكبة يف إقليم مجهورية الكون

 .2004جوان  23م . بعدما فتح حتقيقا يف احلالة يو (5)احملكمة إلحدى أقاليم اجلمهورية
 

                                                           
حراز أي تقدم هام يف اجملاالت ي احلايل املتمثل يف تشريد السكان تكشف املؤشرات الرئيسية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية عرب القطاعات عن أن البلد مل يتمكن من إ/ باإلضافة إىل التحد1

ميوت طفل واحد من أصل مخسة أطفال قبل أن يبلغ اخلامسة من العمر، ويبلغ  الرئيسية اليت تؤثر على األطفال، وال تزال وفيات األطفال دون سن اخلامسة من العمر مرتفعة على حنو مزعج، إذ
وتبلغ أعلى املعدالت يف  -% من األطفال الكونغوليني دون السن اخلامسة من العمر من سوء التغذية املزمن أو توقف النمو 38والدة حية، ويعاين  1000لكل  108معدل وفيات الرضع 

% من األسر يف مجهورية الكونغو 46% من األطفال من سوء التغذية املعتدل وسوء التغذية احلاد الوخيم، وال يصل إىل مصادر مياه الشرب إال 13ويعاين  -يةكيفو الشمالية وكيفو اجلنوب
 اءة ــــــــف الكفـــــــــــ%( وضع54دارس ـــــــــالية اللتحاق الفتيات يف امل% من احلصول على املرافق الصحية الكافية، ويتسم نظام التعليم مبحدوديته )تبلغ النسبة اإلمج30الدميقراطية، وال يتمكن سوى 

، وال تزال معدالت أعمال 1998طفل منضمني إىل القوات واجلماعات املسلحة يف الكونغو الدميقراطية منذ عام  33.000الداخلية، وسوء التعليم وهتالك البنية التحتية، ويقدر أن أكثر من 
نتشار يف مجيع أحناء املناطق املتأثرة من النزاع، جلنسي يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية مثرية للقلق وبينما ال يشكل وجود تركيزات عالية من الذخائر غري املنفجرة مشكلة واسعة االالعنف ا

 http://www.unicef.org/arabic/har: ، منشور على املوقعفإهنا تشكل حتديات خاصة يف مناطق معينة. )أنظر: تقرير من مجهورية الكونغو الدميقراطية
09/indexdrcongo.php :17:32، على الساعة: 02/01/2010، تاريخ اإلطالع.) 

، على        22/01/2010، تاريخ اإلطالع: http://www.amnesty.orgمقال منشور على املوقع:  / التحقيق واحملاكمة يف جرائم وقعت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،2
 .17:20الساعة: 

، تاريخ اإلطالع:  http:www.icc-cpi.int/cases/htm؛ أنظر: احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، على املوقع: 371/ د. عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 3
 .15:37، على الساعة: 07/01/2010

، منشور The office of the prosector of the international criminal court opens its first investigation/ أنظر: موقع احملكمة اجلنائية الدولية، 4
 .15:37، على الساعة: 07/01/2010تاريخ اإلطالع:  ،http://www.icc-cpi.int/cases/htmعلى املوقع: 

ى لتحقيقات األكثر تقدما حيث طلب وحتصل عل/ ويعد التحقيق الذي فتح من قبل املدعي العام للمحكمة يف الكونغو الدميقراطية التحقيق الرمسي األول الذي أعلن من قبله، وظلت هذه ا5
 دعي العام قائال: " أن فتح أوَّلمن النظام األساسي بأن يقود املعهد الشرعي اهلولندي الفحوصات الشرعية يف الكونغو الدميقراطية وقد علق امل 12/3التصريح من الدائرة التمهيدية تبعا للمادة 

، على املوقع: 2005حلصانة ومحاية الضحايا". ) أنظر: تقرير منظمة العفو الدولية لسنة حتقيق للمحكمة يعد اخلطوة األهم يف تقدم العدالة الدولية اجلنائية يف مواجهة ا
http://www.amnesty.org/report2005/cod-summary-ara.) = 

http://www.unicef.org/arabic/har%2009/indexdrcongo.php
http://www.unicef.org/arabic/har%2009/indexdrcongo.php
http://www.unicef.org/arabic/har%2009/indexdrcongo.php
http://www.amnesty.org/
http://www.icc-cpi.int/cases/htm
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وذلك الهتامه  (1)قرارا  بتوقيف املتهم "توماس لوبانغا دييلو" 2006فيفري  10واختذت الدائرة التمهيدية يف 
 سنة يف أعمال عدوانية. 15بارتكابه جرائم حرب، وإشراكه ألطفال يقل سنهم عن 

 توماس حملاكمة الالزمة التحضريات إعداد على األوىل االبتدائية الدائرة عكفت بالتقرير، املشمولة الفرتة خاللو 
 الحتاد العسكري اجلناح أركان وقائد والسالم، للمصاحلة الكونغوليني الوطنيني احتاد قائد أنه يزعم الذي دييلو، لوبانغا

 إجباريا من عمرهم عشرة اخلامسة يف أطفال جتنيد حتديدا وهي حرب، رجرائم تهم" واملالكونغو لتحرير الوطنية القوات"
 (2). العدائية األعمال يف فعليا يشاركوا كي هبم تعانةواالس وطوعيا

 يتسىن ال أنه ارتأت حيث اإلجراءات، بوقف قرارا األوىل االبتدائية الدائرة أصدرت ،2008 جوان 13 ويف
 إتاحة أو الدفاع إىل حمتمل براءة دليل من جوهري جانب عن االدعاء إفصاح عدم بسبب وقتئذ نزيهة حماكمة إجراء

 بشرط املتحدة، األمم منها مصادر، عدة من اجلدل مثار املواد على االدعاء حصل وقد .عليه القضاة طالعإل الدليل
 .(3)األساسي روما نظام من 54 املادة من/ه 3 للفقرة وفقا وذلك السرية،

 طلب تقدميب رهنا لوبانغا، السيد عن املشروط غري باإلفراج أمرا الدائرة أصدرت اإلجراءات، وقف قرار ضوء ويف
 اليوم ويف .اإلجراءات وقف قرار ضد باالستئناف إذنا االدعاء الدائرة منحت ،2008جويلية  02 ويف ،ضده استئناف

 قرار إنفاذ االستئناف دائرة أوقفت ،2008جويلية  07 ويف . لوبانغا السيد عن اإلفراج قرار االدعاء استأنف ذاته،
 وما االستئناف، طليب كال يف البت بعد مت قد يكن مل التقرير، هذا تقدمي وقت ويف .االستئناف يف النظر حلني اإلفراج

 قرار برفع االبتدائية الدائرة إىل التماسا االدعاء مكتب قدم ،2008جويلية  11 ويف .االستيداع قيد لوبانغا السيد زال
 دائرة أصدرت، ويف نفس اليوم يرالتقر  هذا تقدمي وقت االلتماس ذلك يف البت بعد مت قد يكن ومل، اإلجراءات وقف

 .(4)اإلجراءات يف عليهم اجملين مشاركة مسأليت تناوال قرارين االستئناف
بدأت احملكمة أوىل حماكماهتا يف قضية توماس لوبانغا دييلو، وناقش املدعي العام  2009جانفي  26ويف 

 .(5)أمام احملكمة 2009جويلية  14القضية بتاريخ 
قرار الغرفة االبتدائية األوىل  08/11/2009تئناف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية يف وقد ألغت غرفة االس

 للنظر يف إمكانية تعديل الوصف القانوين وذلك بإضافة جرائم االستعباد اجلنسي واملعاملة  14/07/2009الصادر يف 
 

                                                           

د من دخول كافة اجلرائم املرتكبة يف اختصاص احملكمة، وقد وقد أكد أن هذا التقرير أختذ بالتعاون مع مجهورية الكونغو الدميقراطية وعدد من احلكومات واملنظمات الدولية بعدما مت التأك -= 
كمة يف ذلك اإلقليم. )أنظر: ڤيدا جنيب محد، املرجع وقعت مجهورية الكونغو الدميقراطية اتفاق تعاون مع احملكمة يسمح هلذه األخرية بزيارة إقليم "إيتوري" وتركزت التحقيقات األولية للمح

 (.211السابق، ص 
"  بإقليم "دجوغو" الواقعة يف منطقة "إيتوري" من املقاطعة الشرقية Utcha" مبقاطعة "Jibaيف"  1960ديسمرب  29وبانغا دييلو" هو رعايا مجهورية الكونغو، من مواليد "توماس ل/ 1

" وأب لستة أطفال، Matckosiمتزوج إىل السيدة " "،ngoRosalie Nya، والسيدة روزايل نياجنو ""  M. Mathias Njabu")مجهورية الكونغو(، وهو ابن السيد ماتياس جنابو  
 ".FPLC، كما كان القائد األعلى للـ "FPLCاحتاد الوطنيني الكونغوليني" و"وهو مؤسس ورئيس 
اجلنائية الدولية، بتاريخ ، اخلاص بإقرار مذكرة التوقيف ضد توماس لوبانغا دييلو، الصادر عن احملكمة us 10-2-01/06-01/04-ICC-02- 2006)أنظر: القرار رقم 

 (.04، ص 20/02/2006
 .05، املرجع نفسه، ص us 10-2-01/06-01/04-ICC-02- 2006القرار رقم / 2
  .07، ص 2008أوت  22املتحدة، اجلمعية العامة،  ، األمم A/63/323، مذكرة من األمني العام، 2008 -2007/ تقرير احملكمة اجلنائية الدولية للفرتة 3
 .07، املرجع نفسه، ص 2008 -2007ر احملكمة اجلنائية الدولية للفرتة / تقري4
  .02، ص 2009سبتمرب  17املتحدة، اجلمعية العامة،  ، األممA/64/ 356، مذكرة من األمني العام، 2009-2008/ تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة للفرتة 5
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 .  (1)2010جانفي  07الالإنسانية والقاسية، وقد استؤنفت احملاكمة ليوم 
والذي أصدرت الدائرة التمهيدية قرارا  بتوقيف املتهم  ،(2)أما فيما خيص قضية كل من املتهم "جريمني كاتانغا"

 24الهتامه بتعاونه مع قادة عسكريني آخرين هبجومهم العنيف على قرية "بوغورو" يف  2007جويلية  02وذلك يف 
شخص مدين، وقيامهم رجميع أنواع االنتهاكات  200 أو حنو ذلك التاريخ مما أودى حبياة أكثر من 2003فيفري 

سنة وذلك  15حلقوق اإلنسان من تعذيب واغتصاب وقتل وجرح عمدي، كما اهتم باستعمال أطفال يقل سنهم عن 
 .(3)بإشراكهم يف جرائم حرب وجرائم عدوان

جويلية  06ة  بتاريخ والذي صدر قرارا  بتوقيفه من نفس الدائر  (4)وقضية املتهم "ماتيو نقيد جولو شوي"
، 2003فيفري  24، جراء ارتكابه جرائم قتل وجرائم ضد اإلنسانية وأيضا هجومه على قرية "بوغورو" يف 2007

وارتكابه جلرائم أخرى كجرائم اإلخضاع لالستعباد اجلنسي وجرائم أخرى مرتكبة يف حق أفراد مدنيني وإشراك أطفال أقل 
 .(5)النزاعات املسلحةسنة يف اجلرائم و  15من أو يف سن 

 إىل "شوي جولو دنقي ماتيو" والسيد" كاتانغا جريمني" السيد الدميقراطية الكونغو مجهورية سلمتحيث 
 حرب رجرائم تتعلق مهت تسع منهما كل إىل ووجهت ،التوايل على 2008فيفري  07و 2007 كتوبرأ 18 يف احملكمة

، ايوطوع إجباريا وجتنيدهم باألطفال االستعانة، الالإنسانية أو لقاسيةا املعاملة، العمد القتل أو القتل جرائم) منها
 االستيالء أو العدو ممتلكات وتدمري الشخصية الكرامة امتهان، االغتصاب، النهب، املدنيني مهامجة، اجلنسي االسرتقاق

 زعم ،(واالغتصاب اجلنسي سرتقاقاال الالإنسانية، األفعال القتل،) منها ةاإلنساني ضد رجرائم تتعلق مته وأربع( عليها
 .(6)2003فيفري  24 يف "بوغورو"قرية  على اهلجوم أثناء ارتكاهبا

 دائرة رفضت ،2008جوان  09 ويف. القضيتني األوىل االبتدائية الدائرة ضمت ،2008 مارس 10 ويف
 .ةواحد ضيةكق القضيتني يف النظر متابعة إمكانية وأكدت الضم، قرار ضد املقدم الطعن االستئناف

                                                           

، 12/11/2009، منشور يوم: 14لوبانغا، غرفة االستئناف حتكم بناءا  على الوصف القانوين للوقائع، نشرة التحالف للمحكمة اجلنائية الدولية، العدد / مجهورية الكونغو الدميقراطية، قضية 1
  .23:14، على الساعة: 28/01/2010، تاريخ اإلطالع: http://www.iccnow.org: على املوقع

يف "ممباسا" مبقاطعة "إيتوري" ، ويفرتض أهنم ينتمون إىل العرق "النيجييت"، متزوج من "دينيس   1978أفريل  28ينتمي جلمهورية الكونغو الدميقراطية، وهو من مواليد "جريمني كاتانغا"  /2
"، وقد كان زعيم املقاومة الوطنية يف "إيتوري" ، وقد كان بالسجن يف كينشاسا  Elizabeth Regine واليزابيث رجيني " "Jacob Nduru"كاتانغا" وأب لطفلني ، ابن يعقوب نديرو 

، اخلاص بإصدار مذكرة التوقيف ضد جريمني كاتانغا، الصادر عن احملكمة اجلنائية us 03-1-01/07-01/04-ICC-07- 2007القرار رقم  واليت تعرف أيضا باسم "سيمبا". )أنظر:
 (.08ص  ،03/07/2007الدولية، بتاريخ 

 .06، املرجع نفسه، ص us 03-1-01/07-01/04-ICC-07- 2007القرار رقم / 3
" يف اجملتمع "وليندو Ezekere " يف جمموعة "Likoniيف "بونيا" مقاطعة "إيتوري" من قرية " 1970أكتوبر   08من رعايا اجلمهورية الكونغو ، من مواليد  / "ماتيو نقيد جولو شوي" 4

" وأب لطفلني ، وهو ابن "ماوا ليكوين"  و"الزي"، وكان سابقا ممرضا يف Semaka Lemi"دجوغو" ، يفرتض أهنم ينتمون إىل مجاعة "ليندو" العرقية ، وهو متزوج لـــ "تاتسي" يف إقليم 
، املتمركزة حاليا يف  2006( منذ أكتوبر RDCالدميقراطية )القوات املسلحة "بونيا"، وهو الزعيم السابق للجبهة القومية اإلسالمية ، مث أصبح عقيدا  باجليش الوطين حلكومة مجهورية الكونغو 

، اخلاص بإصدار مذكرة التوقيف ضد ماتيو نقيد جولو us 06-1-02/07-01/04-ICC-07- 2007القرار رقم "بونيا" ، ومستشار لرئيس قطاع التشغيل والقوات املسلحة. )أنظر: 
  (.07، ص 06/07/2007دولية، بتاريخ شوي، الصادر عن احملكمة اجلنائية ال

 .07-06، املرجع نفسه، ص us 06-1-02/07-01/04-ICC-07- 2007القرار رقم / 5
 .08، املرجع السابق، ص 2008 -2007/ تقرير احملكمة اجلنائية الدولية للفرتة 6

http://www.iccnow.org/
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 وأدىل. 2008 جويلية 16 يف واختتمت املتهمني ضد التهم إلقرار استماع جلسة بدأت ،2008جوان  27 ويف
 القضية سياق يفك وشار ، ىو الدع سري يف وشاركوا ختامية وبيانات افتتاحية ببيانات عليهم للمجين القانونيون املمثلون

 .(1)القانونيني ثليهممم طريق عن الدعوى سري يف عليهم يناجمل من 59
 الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف باحلالة يتصل فيما األوىل، االبتدائية الدائرة أكدت ،2008 سبتمرب 26 ويف

 "كاتانغا جريمني" إىل وجهت ضد اإلنسانية جرائم بارتكاب اماتتها وثالثة حرب جرائم بارتكاب اماتتها سبعة
 .(2)2009 سبتمرب 24 يف حماكمتهما املشرتكة تبدأ أن املقرر نمقد كان  و". شوي جولو دقين يوتما"و

 (3).26/01/2010إالَّ أنه وبعد مواصلة اإلجراءات مت حتديد تاريخ انعقاد جلسة احملاكمة ضد املتهمني بيوم 
 22 يف صدر قد كان القبض بإلقاء أمر عن األختام األوىل االبتدائية الدائرة فضت ،2008 أفريل 29 يفو 

. الكونغو لتحرير طنيةو ال للقوات املزعوم العسكرية للعمليات العام القائد نائب ،(4)"نتاغاندا بوسكو "حبق 2006 أوت
 الطوعي بالتجنيد تتعلق حرب جرائم ارتكب قد نتاغاندا السيد بأن لالعتقاد منطقية أسسا هناك أن الدائرة وارتأت

 أمر يُنفذ ، إالَّ أنه مل(5)القتالية األعمال يفيا  فعل للمشاركة هبم واالستعانة عشرة اخلامسة سن دون ألطفال واإلجباري
األمر الذي ميس بفعالية احملكمة اجلنائية الدولية، ألنه يف حالة عدم االلتزام، وعدم مالحقة ومتابعة  .(6)عليه القبض إلقاء

فاذ قواعد وأحكام احملكمة اجلنائية الدولية القصور يف إن األفراد املدنيني، هو أمر ينم عنمرتكيب اجلرائم الدولية على 
الدائمة ويسمح لإلفالت من العقاب، وهو ما جيب مراعاته من خالل السرعة يف إجراءات التحقيق وإصدار األحكام، 

 شريطة مراعاة قواعد العدالة واحلقوق اليت جيب أن يتمتع هبا املتهم قيد احملاكمة. 
 

                                                           

 .09، املرجع السابق، ص 2008 -2007/ تقرير احملكمة اجلنائية الدولية للفرتة 1
 .09، املرجع السابق، ص 2009-2008قرير احملكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة للفرتة / ت2

3/ Le procès de. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui reprend le 26 janvier 2010, Affaire : Le Procureur c. 
Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Avis aux média: 25.01.2010, ICC-CPI-20100125-MA60 . 

مث أصبح واحد من قادة احلركة الثورية ، FPLCالعمليات العسكرية رئيس األركان  2003ديسمرب   08سنة، حيث عني يف  35وهو من مواطين رواندا يبلغ حوايل / "بوسكو نتاغاندا" 4
 ، وهو املعروف أيضا باسم "املدمر". 2005ري" واملنطقة احمليطة هبا منذ مطلع عام للكونغو )جلنة هنر امليكونج( وامليليشيات العاملة يف مقاطعة "إيتو 

، 23/08/2006، اخلاص بإصدار مذكرة التوقيف ضد بوسكو نتاغاندا، الصادر عن احملكمة اجلنائية الدولية، بتاريخ us 23-2-02/06-01/04-ICC-08- 2006)القرار رقم 
 (.05ص 

 .04، املرجع نفسه، ص us 23-2-02/06-/0401-ICC-08-2006لقرار رقم / أنظر ا5
 بسبب باالعتقال أمر ا حقه يف أصدرت الدولية اجلنائية احملكمة أن من الرغم على ، 2009 جانفي يف الدميقراطية جلمهورية الكونغو املسلحة القوات يف لواء   نتاغاندا بوسكو عنّي  / حيث6

كوماراسوامي،  راديكا املسلح، والنزاع باألطفال املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة ) أنظر: تقرير. القتالية األعمال يف هلم استخدامه و العسكرية اخلدمةب األطفال إلزام يف املتمثلة احلرب جرمية
 (.07، ص 2009جويلية   49A/HRC/12/ ،30اجلمعية العامة، األمم املتحدة، 

 املتمردين كما أن .فشلت قد الدميقراطية الكونغو مجهورية شرق يف الروانديني اهلوتو املتمردين ضد الدولية املنظمة عمليات أن املتحدة األمم من بتفويض خرباء وضعه تقرير كما ذكر -     
 املتحدة األمم وأكدت الكونغو، شرق يف اإلنسانية زمةاأل وفاقمت املعادن جمال يف مشروع غري اإلجتار وقف يف فشلت املتحدة األمم وأن املقاتلني، وجتنيد األسلحة امدادات تلقي يف يستمرون

 تفكيك يف فشلت الروانديني اهلوتو املتمردين ضد املتحدة األمم من املدعومة العسكرية العملية وأن الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف األسلحة على املفروض احلظر انتهاكات يف أن التحقيق
 وأمريكا أوروبا ويف وتنزانيا وأوغندا بوروندي يف الشبكات استخدام من متكنوا رواندا، يف اجلماعية اإلبادة يف تورط وبعضهم املتمردين، هؤالء إن" التقرير وقال.والسياسية  العسكرية بنيتهم

 امليليشيا أن" التقرير واضاف ."هلم معارضني يكونوا أن املفرتض من والذين الكونغويل، اجليش يف بارزين قادة بدعم التمتع يف واستمروا اضافية، قوات وجتنيد باألسلحة امداداهتم لتعزيز الشمالية،
 موازية مسلحة كمجموعة وتعمل عام، كل الدوالرات مباليني قيمتها تُقدر والقصدير الذهب يف املشروعة غري التجارة من أجزاء على تسيطر رواندا( لتحرير الدميقراطية )القوات بإسم املعروفة

 يف والنهب والسلب واالغتصاب القتل أعمال من ملوجة العنان واطلقت نتاغاندا، بوسكو اجلنرال قيادة حتت املنطقة أحناء مجيع يف نفوذها بتوسيع وقامت الوطين اجليش مع دجمها من الرغم على
 ، 2003و 2002 عامي قواته يف كجنود قسرا   أطفال تطويع بتهم الدولية اجلنائية مةاحملك قبل من مطلوب )املدمر(، بإسم املعروف نتاغاندا اجلنرال أن إىل واشار ."العسكرية العملية اطار

 اآلن. عليها سيطرهتا أحكمت واليت البالد، يف املرحبة باملناجم ثراء   املناطق أكثر يف قواته ونشر
 (.04، ص 26/11/2009اريخ )أنظر: األمم املتحدة تفشل يف احلرب ضد املتمردين يف الكونغو، مقال منشور رجريدة العرب، بت
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 .قبل أوغنداالفرع الثاني: القضية المحالة من 
ة احملالة من قبل مباشرة التحقيق يف القضي 2004جويلية  27قرر املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية بتاريخ 

، وذلك على خلفية النزاع الدائر يف مشال أوغندا واجلرائم املرتكبة من قبل اجلماعة املتمردة واملسماة رجيش مجهورية أوغندا
 .(1)(Lord’s Resistance Army) الرب للمقاومة

 
 .في شمال أوغندا انتهاكات حقوق اإلنسانأوال: 

رير غرب ، جبهة حترد يف آن واحد )جيش الربثالث حركات مت "يوري موسيفيين"تواجه مجهورية أوغندا برئاسة 
ليت ينتمي إليها توتسي ا( وكلها تعادي أقلية القراطية املوحدة يف اجلنوب الغريبالدمي ىالنيل يف الشمال الغريب، القو 

، جيش الرب الذي تشكل من عدة مجاعات منشقة وأفراد من اجليش أبرز هذه احلركات وأكثرها متردا ، غري أنموسيفيين
 . (2)"من قبل الرئيس "موسيفيين 1986القوة يف عام  استخدامالشعيب األوغندي وذلك على أثر 

بإحالة  الذي أخذ قرار 2003غندي يف ديسمرب وقد متت إحالة القضية إىل احملكمة من قبل الرئيس األو 
رتكبة من قبل جيش الرب ، وذلك ألجل مباشرة التحقيقات يف أوغندا بشأن اجلرائم املوضعية جيش الرب للمقاومة

ألف طفل  20كما توصلت إليه جمموعة األزمة الدولية إىل أكثر من   2002، واليت كانت حصيلتها منذ سنة للمقاومة
آالف مدين قتلوا أو  10، إضافة إىل وجود حوايل وا على املمارسات اجلنسية املذلةىل العبودية وأجرب خمطوف سيقوا إ

، وقد كشفت التقارير اليت تلقاها مكتب املدعي العام إىل وجود العديد من (3)ونصف مليون شخص هجر منزله اغتصبوا
ل اإلعدامات وجرائم التعذيب والتشويه وجتنيد ، وذلك من خالوقعت ضد املدنيني يف مشال أوغندااليت  االنتهاكات

إىل جانب أعمال السلب وهدم املمتلكات والتهجري  االغتصاباجلنسي على األطفال وجرائم  واالعتداءاألطفال 
 . (4)القسري للمدنيني املرتكبة من قبل جيش الرب للمقاومة

لمقاومة" على املدنيني يف املناطق تصعيدا يف هجمات "جيش الرب ل 2004ام وقد شهد النصف األول من ع
للنازحني " هامجت قوات "جيش الرب للمقاومة" خميم "بارلونيا 2004فيفري من عام  " ففي"غولو وكيفوم ولريا وبادير

 . (5)شخص 200" وقتلت أكثر من داخليا يف منطقة "لريا
داخل  واالنشقاقاتلسودان " يف اأدت تدخالت "قوة الدفاع الشعيب األوغندي 2004واعتبارا من جويلية 

 . (6)هذا األخري" إىل تراجع هجمات "جيش الرب

                                                           

 .17:06، على الساعة: 22/01/2010، تاريخ اإلطالع:http://www.amnesty.org: / التحقيق واحملاكمة يف جرائم وقعت يف أوغندا، منشور على املوقع1
2 /Background information on the situation in Ugandaى موقع احملكمة اجلنائية الدولية: ، منشور علhttp://www.icc-cpi.int/cases.htm تاريخ ،

 .22:22، على الساعة: 24/01/2010اإلطالع: 
 .211، 210/ ڤيدا جنيب محد، املرجع السابق، ص 3
 . 373/ د . عمر حممود املخزومي ، املرجع السابق ص 4
، على الساعة: 28/01/2010تاريخ اإلطالع:  ،http://www.amnesty.org/report 2005/cod-summary-ara/ أنظر تقارير منظمة العفو الدولية على املوقع: 5

14:33. 
 .http://www.amnesty.org/report 2005/cod-summary-ara/ أنظر تقارير منظمة العفو الدولية، املرجع نفسه، على املوقع: 6

غ" الذي يعترب الصديق احلميم ويربط البعض العالقة بني الوضع يف أوغندا مع وضع السودان، ذلك أن حكومة السودان تدعم جيش الرب، ويف املقابل تدعم أوغندا "جون جارن -      
 =بوساطة - 1999، ونظرا لالستنزاف احلرب األهلية لقدرات كال البلدين، فقد توصال عام 1995يين وزميل دراسته، وقد أدى هذا الوضع إىل قطع العالقات الدبلوماسية بينهما عام ملوسيف

http://www.amnesty.org/
http://www.icc-cpi.int/cases.htm
http://www.amnesty.org/report
http://www.amnesty.org/report
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 .حقوق اإلنسان في إقليم أوغندا على المحكمة الجنائية الدولية انتهاكاتثانيا: إحالة قضايا 
يف " حتقيقا يف اجلرائم اليت وقعت حملكمة اجلنائية الدوليةا، بدأ املدعي العام يف "2004جويلية  27وبالضبط يف 

، وجاء التحقيق بعد أن أحالت سريان الوالية القضائية للمحكمة ، وهو تاريخ بدء2002جويلية  01أوغندا منذ 
 .حكومة الكونغو الوضع إىل احملكمة

جيش الرب للمقاومة" والقوات احلكومية قد شهد ر من عقدين يف مشال أوغندا بني "وكان النزاع الذي دام أكث
وجتنيد أطفال  ،، وجرائم عنف جنسييف ذلك عمليات قتل واسعة النطاق ، مبااملدنينيجرائم ضد السكان  ارتكاب

 . (1)، وتشريد سكان من ديارهمقسرا  
، أصدرت احملكمة أوامر قبض ضد مخسة من كبار قادة "جيش الرب للمقاومة"، وهم 2005أكتوبر  14ويف 

ومينيك أونغوين" و"راسكا لوكويا"، حيث اهتموا بارتكاب ، "أوكوت أوديامبو"، "د(3)، "فينيسنت أويت"(2)"جوزيف كوين"
جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، مبا يف ذلك القتل واالغتصاب واالسرتقاق اجلنسي وشن هجوم مباشر على سكان 

ة ، أكدت احملكمة أن "راسكا لوكويا" قد تويف دون القبض عليه، وال يزال األربع2006مدنيني، إالَّ أنه يف نوفمرب 
 .(4)اآلخرون مطلقي السراح، وتسعى منظمة العفو الدولية من أجل إلقاء القبض عليهم دون املزيد من التأخري

وقد واصلت احملكمة اجلنائية الدولية التحقيقات من أجل مجع األدلة ملعرفة اإلمداد والدعم والكشف عن 
لشهود وعملت بالتنسيق مع وحدة الضحايا اجلهات اليت تزود شبكات "جيش الرب للمقاومة"، كما رصدت أوضاع ا

والشهود التابعة للمحكمة، وذلك من أجل تأمني محايتهم وجتنيبهم أية خماطر واستمرت يف رصد اجلرائم اليت اقرتفتها 
  ( 5)حاالت أخرى )مثل قوات الدفاع الشعبية يف أوغندا(.

                                                           

لبعثات الدبلوماسية، وكان البد ألوغندا أن تعمل على االقرتاب من اخلرطوم مت تبادل ا 2001إىل اتفاق سالم بشأن التوقف عن دعم قوات املعارضة يف كل منهما، ويف عام  -أمريكية= 
لجيش األوغندي مبطاردة مقاتلي جيش الرب للحيلولة دون دعمها لقوات "جيش الرب" الذي تصاعدت هجماته يف اآلونة األخرية، وبالفعل توصل الطرفان إىل اتفاق يقضي بسماح اخلرطوم ل

 داخل األراضي السودانية.
تاريخ ، http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/08/article 11.shtml)أنظر: بدر حسن شايف، مقال حول الرئيس موسيفيين، منشور على املوقع: 

 (.22:32: ، على الساعة19/01/2010اإلطالع: 
 .17:06، على الساعة: 22/01/2010تاريخ اإلطالع: ،http://www.amnesty.org/ التحقيق واحملاكمة يف جرائم وقعت يف أوغندا، املرجع السابق، منشور على املوقع: 1
-ICCصادرة عن الغرفة التمهيدية للمحكمة اجلنائية الدولية، قرار رقم  ،2005سبتمرب  27، وعدلت يف 2005جويلية  08/ مذكرة توقيف يف حق السيد "جوزيف كوين" صدرت بـ 2

 .27/09/2005، الصادر يف  02/04-01/05
سنة من  45طعة "غولو" بأوغندا، ويبلغ حوايل ويعترب "جوزيف كوين" بأنه مؤسس وقائد جيش الرب للمقاومة، كما عني رئيسا له، ويعتقد بأن له جنسية أوغندية، ولد بـ "أومورو" مبقا     

 عمره.
، الصادر بـــ ICC-02/04-01/05صادرة عن الغرفة التمهيدية للمحكمة اجلنائية الدولية، قرار رقم ، 2005جويلية  08/ مذكرة توقيف صادرة يف حق "فينيسنت أويت"، صدرت بـ  3

08/07/2005. 
غندا، ويبلغ حوايل الرب للمقاومة أو كما يسمى بــ"الرقم الثاين لكوين" كما يـُز ع م  بأنه ذو جنسية أوغندية، وقد ولد بــ"أتياك" مبقاطعة "غولو" يف أو  "فينيسنت أويت" نائب رئيس جيشويعترب    

 من العمر.  63
اليت ارتكبها "جيش الرب للمقاومة" وتلك اليت ارتكبتها القوات احلكومية، وأن حياكم / حيث طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق يف مجيع اجلرائم اليت وقعت يف أوغندا، مبا يف ذلك اجلرائم 4

دمي املية كما تطالب املنظمة بكشف احلقيقة عن اجلرائم وبتقاملسئولون عن تلك اجلرائم أمام "احملكمة اجلنائية الدولية" واحملاكم الوطنية يف أوغندا ويف بلدان أخرى متارس الوالية القضائية الع
، 22/01/2010، تاريخ اإلطالع:  www.amnesty.org: تعويضات كاملة وفعالة للضحايا. )أنظر: التحقيق واحملاكم يف جرائم وقعت يف أوغندا، املرجع السابق، منشور على املوقع

  (. 17:06على الساعة: 
-ICC ، مجعية الدول األطراف2009نوفمرب  26 -18ة الدولية، احلالة يف أوغندا، تقرير عن أداء برامج احملكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، / أهم أحداث اجنازات احملكمة اجلنائي5

ASP/8/7 03، ص. 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/08/article%2011.shtml
http://www.amnesty.org/
http://www.amnesty.org/
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م يُزعم أشخاص أربعة على القبض بإلقاء أوامر وظلت  يف باحلالة يتعلق فيما للمقاومة الرب جيش يف أعضاء أهنَّ
 .(1)2010لغاية جانفي  2005جويلية  منذ تنفيذ دون ُمعلقة أوغندا

ا معلومات الثانية االبتدائية الدائرة إىل االدعاء وقدم  بتعليمات إعدامه بزعم ،"أويت فنسنت" وفاة بشأن ورد عمَّ
  .(2)املفعول ساري القبض بإلقاء األمر وظل قرار، أي يتخذ ومل ".كوين جوزيف" من

 ماورو" القضاة (2009مارس  10 حىت) تضم اليت الثانية، االبتدائية الدائرة شرعت ،2008 أكتوبر ويف
 ملبدأ ووفقا . القضية مقبولية بشأن الدعوى إجراءات ُمباشرة يف ،"ترندافيلوفا وإكاترينا ديارا، دميبيلي وفاتوماتا بولييت،

 جُتري كانت إذا ما حالة يف مقبولة غري الدعوى أنَّ  احملكمة تُقرر األساسي، روما نظام عليه رتكزي الذي التكاملية
 أو بالتحقيق االضطالع يف راغبة غري حقا الدولة تكن مل ما اختصاص، ذات دولة الدعوى يف املقاضاة أو التحقيق
 ،(بعد يُوقَّع مل) اتفاق إىل توصال للمقاومة الرب وجيش أوغندا أنَّ  إىل الدائرة وأشارت . ذلك على قادرة غري أو املقاضاة

 ارتكبوا أهنم يُزعم الذين األفراد حملاكمة" العليا احملكمة يف خاصة شعبة إنشاء على باالتفاق أحلق الذي املرفق وينص
 للدفاع، حماميا الدائرة نتعيَّ  فقد املتهمني، من أيا حمام مُيثِّل مل أنَّه يثح (،3)ادأوغن يف "الصراع أثناء خطرية جرائم

 وقت ويف يا.والضحا الدفاع وحمامي العام، واملدعي أوغندا، من لك نم الدعوى قبول بشأن مالحظات إبداء وطلبت
 .للمحكمة أصدقاء بوصفهما مالحظات بتقدمي حكوميتني غري ملنظمتني إذنا الدائرة منحت الحق

 املقبولية، بشأن قرارها الدائرة أصدرت دمت،قُ  اليت فةاملختل العروض يف النظر وبعد ،2009 مارس 10 ويف
 وخلصت .مقبولة غري ما دعوى كانت إذا ما حتديد مسؤولية حتملت اليت اجلهة هي كانت احملكمة أنَّ  جديد من مؤكدة
 األوامر إصدار وقت يف هو كما ظلَّ  أساسه على الدعوى مقبولية حتديد من بد ال كان الذي السيناريو أنَّ  إىل الدائرة

 القضية أنَّ  الدائرة قررت ولذا،. الصلة ذات الوطنية السلطات جانب من فعل أي عن التام التقاعس وهو، أال القضائية،
حىت تاريخ  االستئناف مل يفصل يفو  .الحق وقت يف القرار هذا الدفاع حمامي استأنف وقد. املرحلة تلك يف مقبولة كانت

 .(4)2009سبتمرب  20
 
 .لث: القضية المحالة من قبل إفريقيا الوسطىالفرع الثا

، وضعية اجلرائم املرتكبة يف إقليمها إىل الوالية القضائية 2005جانفي  06أحالت حكومة إفريقيا الوسطى يف 
واليت رأى عندها املدعي العام أن الوقت  ،2002للمحكمة اجلنائية منذ دخول النظام األساسي حيز النفاذ يف جويلية 

، وعليه يف الكونغو الدميقراطية وأوغندا إصدار قرار مبباشرة التحقيق فيما يتعلق بالوضع يف هذه الدولة مثلما فعلب مبكرا  
 . (5)تركها حمل حبث ومجع املعلومات والبيانات ارتأى

                                                           

 .04، ص السابق/ أهم أحداث اجنازات احملكمة اجلنائية الدولية، احلالة يف أوغندا، املرجع 1
أوغندا(،  يف )احلالة ودومينيك أوجنوين أوديامبو وأوكوت أويت، وفنسنت كوين، جوزيف ضد العام ، املدعي2009 -2008نائية الدولية لألمم املتحدة للفرتة / تقرير احملكمة اجل2

A/64/356 ،11، ص 2009سبتمرب  17، اجلمعية العامة، األمم املتحدة.  
-ICCأوجنوين،   ودومينيك أوديامبو وأوكوت أويت، وفنسنت كوين، جوزيف ضد العام املدعي للدفاع، حمام وتعيني املالحظات طلبو  ،19 املادة مبوجب إجراءات مباشرة يف الشروع / قرار3

 (.2008 فيفري 19 يف للمقاومة" وحركة جيش الرب أوغندا مجهورية حكومة بني املوقع واملصاحلة املساءلة بشأن باالتفاق امللحق "املرفق )نقال  عن 02/04-01/05-320
 .12، املرجع نفسه، ص 2009 -2008/ تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة للفرتة 4
 .  370/ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص 5
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 .انتهاكات حقوق اإلنسانو في إفريقيا الوسطى الجرائم المرتكبة أوال: 
ا ستقوم بالتحقيق للكشف عن املسؤولني عن اجلرائم اجلنسية اليت وقعت يف أعلنت احملكمة اجلنائية الدولية أهن

ضد الرئيس السابق  2002مجهورية إفريقيا الوسطى أثناء حماولة قمع االنقالب الذي قام به اجلنرال "فرنسوا بوزيزيه" يف 
 "أنج فيليكس باتاسيه".

على أشد اجلرائم خطورة، اليت  هز اكبارت وذلكبالتحقيق  املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدوليةحيث قام 
هناك العديد من االدعاءات وخصوصا كما أن . تهذرو العنف وصل عندما وذلك ، 2003-2002يف الفرتة  ارتكبت

 . (1)االغتصاب وغريها من أعمال العنف اجلنسي اليت ارتكبت ضد مئات الضحايا
وال سيما طرية اليت ارتكبت يف مجهورية أفريقيا الوسطى، يف مزاعم اجلرائم اخل مكتب املدعي العاماستعرض قد و 

، مبا يف ذلك القتل والنهب ورةخطعظم اجلرائم بأويف هذه الفرتة مت القيام . 2003-2002أثناء النزاع املسلح لفرتة 
 كما أنه .(2)2003ومارس  فيفريو  2002ارتكبت خالل قتال عنيف يف شهري أكتوبر ونوفمرب  اليت واالغتصاب

يف حماولة انقالب فاشلة. مث أنه كان ينظر لتطوير ممارسة االغتصاب و أعمال أخرى من  هجمات ضد املدنينيارتكبت 
كان العنف اجلنسي على ما يبدو  وقد كان  أعمال العنف اجلنسي اليت ارتكبت على نطاق واسع من قبل األفراد املسلحة.

  .(3)عنصرا أساسيا يف النزاع
حلاالت اليت تنطوي ضد املدنيني، مبا يف ذلك ا ة تشري إىل أن االغتصاب قد ارتكبير موثوقتقار  حيث أنه توجد

وسط من  يف-غالبا ما ترتكب يف ظروف مشددة من القسوة  اتالفتيات والرجال. هذه االغتصاب، على كبار السن
منهم مصابني كبري ان عدد  حيث كان العديد من الضحايا على القائمة السوداء وك -يف وجود اآلخرين أواجلمهور 

 . (4)بفريوس نقص املناعة البشرية
                                                           

1/ Situation en République Centrafricaine, Information Générale, Bureau du Procureur de la cour pénale internationale, 
ICC-OTP-BN-20070522-220-A-Fr, 22 mai 2007, La Haye, P 02. 

االهتامات باجلرائم اجلنسية مفصلة وموثقة. كما هذه هي املرة األوىل اليت فتح املدعي العام فيها حتقيقا يف اجلرائم اجلنسية اليت فاقت عدد جرائم القتل. ووفقا للمدعي العام : "إن / حيث أنه 2
 لدينا تشري إىل أن االغتصاب قد ارتكب يف األرقام اليت ال ميكن جتاهلها يف ظل القانون الدويل ". أن املعلومات اليت 

ضحية حددت خالل فرتة قصرية جدا منذ مخسة أشهر.  600لضحايا حوادث االغتصاب املبلغ عنها مبا ال يقل عن بعددها الضخم " تتميز، يف مجلة أمور، RCAكما أن احلالة يف "  -     
 ن املرجح أن األرقام احلقيقية هي أكثر ارتفاعا ، ألن أعمال من هذا النوع عادة تقلل من شأن هذه التقارير. فم

)Le Procureur ouvre une enquête en République centrafricaine, ICC-OTP-20070522-220, sur le site: http://www.icc-
cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/2007/prosecutor, la date de: 28/01/2010, à 14:21). 

الدولية أنه: "لقد أصبحت املناطق الشمالية من البالد، على وجه اخلصوص، مناطق / حيث حذرت منظمة العفو الدولية وبالضبط ما ورد عن "غودفري بياروهانغا" الباحث يف منظمة العفو 3
جاء بعضها من مناطق نائية مثل غرب إفريقيا  مستباحة للجميع، حيث غدت مبثابة ساحة صيد لشىت مجاعات املعارضة املسلحة يف املنطقة، وللقوات احلكومية، بل وللعصابات املسلحة، اليت

يساندوهنا أو الذين يرفضون االنضمام  االختطاف والسلب والنهب يف القرى احمللية".وال تتورع مجاعات املعارضة املسلحة يف مجهورية إفريقيا الوسطى عن قتل املدنيني الذين ال لكي متارس أعمال
وكذلك على حرق قرى بأكملها خالل هجمات انتقامية. أما املدنيون الذين ينجون من إليها، بينما تقدم القوات احلكومية على قتل املدنيني الذين تتهمهم بالتواطؤ مع اجلماعات املسلحة، 

املمتلكات. ومن الواضح أن حكومة مجهورية  هجمات القوات احلكومية ومجاعات املعارضة املسلحة فيجدون أنفسهم فريسة  هلجمات العصابات، اليت ختتطف أفرادا  للحصول على فدية وتنهب
 AFR:لعنف وأعمال القتل، رقم الوثيقةتقاعس عن واجبها يف محاية املدنيني يف تلك املناطق. )أنظر: مجهورية إفريقيا الوسطى: اهنيار القانون والنظام مع فرار املدنيني من اإفريقيا الوسطى ت

 (.17:33، على الساعة: 28/01/2010تاريخ اإلطالع:  ،http://www.amnesty.org، منشور على املوقع: 2007جوان  26، الصادرة يف: 19/002/2007
بيان عن املدعي العام للمحكمة  / وقد ذكرت احملكمة أن مئات النساء اللوايت تعرضن لالغتصاب عرضن قصتهن الشخصية وسردن وقائع تنطوي على قدر خاص من الوحشية. وجاء يف4

تعرضن هلا وصفن عمليات اغتصاب جرت يف العلن وأعمال عنف ارتكبها العديد من املغتصبني وعمليات اغتصاب حبضور أفراد من العائلة وأعمال عنف أخرى اجلنائية الدولية أن: " الضحايا 
 =أشار البيان إىل أن: "حتليال  أوليا  للوقائع كشف عن حد حني كن حياولن املقاومة"، وتابع املدعي العام: "سنجري حتقيقنا اخلاص بطريقة مستقلة وجنمع أدلة ونالحق املسؤولني الرئيسيني". و 

 
  

http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/2007/prosecutor
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/2007/prosecutor
http://www.amnesty.org/
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كما أنه ليس فقط ما قامت به اجلماعات املسلحة من خالل الصراعات من انتهاك حلقوق املدنيني واألفراد، بل 
وب ما قامت به أيضا حكومة إفريقيا الوسطى من قتل وهنب وحرق لقرى املدنيني  والنساء واألطفال، مما دعا إىل وج

نشر قوة تابعة لألمم املتحدة اليت جيب أن تكون جزءا  من هنج أمشل حلماية املدنيني يف مجهورية إفريقيا الوسطى، مبا يف 
ذلك وفاء احلكومة بواجبها يف محاية مواطنيها يف مجيع أرجاء البالد. وبينما تعكف األمم املتحدة على دراسة تشكيل 

كومة مجهورية إفريقيا الوسطى أن تبادر على وجه السرعة باختاذ خطوة أولية تتمثل ونشر قوة متعددة املهام، جيب على ح
يف إصدار األوامر لقواهتا بعدم مهامجة املدنيني. وباإلضافة إىل ذلك، يتعني على حكومة مجهورية إفريقيا الوسطى أن 

ن ممن اهُتموا بارتكاب انتهاكات حلقوق تسارع بإجراء حتقيقات مع جنودها وغريهم من املوظفني املكلفني بتنفيذ القانو 
اإلنسان والقانون اإلنساين، وأن تقدم من تثبت مسؤوليتهم إىل ساحة العدالة يف حماكمات تتماشى مع املعايري الدولية 

 .(1)للعدالة
 ، اختطف عدة مئات من الرجال املسلحني 2009حيث أنه حىت ويف أواخر فيفري وأوائل مارس من عام 

مجهورية إفريقيا الوسطى.  رجل وامرأة وطفل يف شرقي 100أكثر من « جيش الرب للمقاومة»م أعضاء يف يُعتقد أهن
الفتيات وبتدمري مجهورية الكونغو الدميقراطية، باغتصاب النساء و  وقام املسلحون، الذين يُعتقد أهنم قدموا من مشال غريب

ال يزالون  منهم كانوا 100رهم، فمن املعتقد أن ما يربو على ورغم اإلفراج عن بعض الضحايا أو فرا ت.أو هنب املمتلكا
تكون الضحايا من  . وخُيشى أن2009حبلول األول من ديسمرب من عام « جيش الرب للمقاومة»حمتجزين لدى 

  .(2)الرجال والصبيان كمقاتلني اإلناث قد استخدمن ألغراض االسرتقاق اجلنسي، بينما جرى جتنيد
 

 
 

                                                           

مسلح بني احلكومة  "، وتابع أن: "مدنيني تعرضوا للقتل واالغتصاب ومت هنب منازل ومتاجر ووقعت اجلرائم املفرتضة يف إطار نزاع2003و 2002من أعمال العنف واجلرائم يف = أقصى 
 ى:ئية الدولية حتقق يف جرائم اغتصاب وقعت يف مجهورية إفريقيا الوسط)أنظر: احملكمة اجلنا. وقوات متمردة"

 http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=420454&issueno=10403, la date de 22/04/2009, à 23:00).  
املشروع ، وقوات األمن رجمهورية أفريقيا الوسطى مسئولة عن معظم االنتهاكات األكثر خطورة يف النزاع، ومنها اإلعدام دون حماكمات والقتل غري 2005/ ومنذ نشوب النزاع أواسط عام 1

نيني. وقد أثبتت أحباث "هيومن رايتس ووتش" أن وحدة واحدة من قوات حرس الرئاسة النخبوية، للكثريين، واإلحراق واسع النطاق لبيوت املدنيني، والتشريد التعسفي ملئات اآلالف من املد
فيفري  11دث القتل متت بقسوة مروعة. ويف ومقرها بلدة "بوسانغوا"، مسؤولة عن عدة حوادث قتل وإحراق للقرى. وكثريا  ما قتلت قوات األمن عشرات املدنيني يف يوم واحد، وبعض حوا

يف "بيمال". واستمرت  2006مارس  22مدنيا  على األقل. ونفس وحدة احلرس الرئاسي هذه قامت بذبح ُمعلم مدرسي يف  30ى سبيل املثال، قتلت قوات احلرس الرئاسي عل 2006
 .2007امرأتني، على بلدة "كابو" احلدودية يف أوت  عمليات القتل حىت بعد تلك األشهر، وصاحبها هنب اجلنود وقتلهم ألربعة مواطنني تشاديني وإصابتهم ألربعة آخرين، ومنهم

ة إنسانية واسعة النطاق. ويف منطقة كما هامجت قوات جيش مجهورية أفريقيا الوسطى وأحرقت مئات القرى املدنية مشايل البالد، ودمرت ما يقدر بعشرة آالف بيت وتسببت يف كارث  -      
بيت يف بلدة  1000بيتا  حمرتقا ، ومنها أكثر من  2923كاغا باندورو"، أحصى باحثو "هيومن رايتس ووتش" إمجايل -أوانداغو-كابو-باتانغافوصغرية تأثرت حبوادث إحراق القرى هي منطقة "

 طقة تبلغ مساحتها مئات الكيلومرتات.ي منجتارية كبرية يف "أوانداغو". وميكن العثور على مثل هذا الدمار على امتداد املنطقة الشمالية الغربية من مجهورية إفريقيا الوسطى، وه
 Human ألف مدين على األقل من بيوهتم هبجمات على قراهم يف عملية التصدي للتمرد. )أنظر: تقرير منظمة 102وطبقا  ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، مت إخراج  -     

Rights watch ،املنشور على املوقع: 2007سبتمرب  14القوات واحلرس الرئاسي حيرقون آالف البيوت املدنية، الصادر يف و  مجهورية أفريقيا الوسطى: القوات احلكومية تقتل املئات ،
http://www.hrw.org/ar/news/2007/09/1309:44، على الساعة 29/01/2010اإلطالع:  ،تاريخ.) 

 طيةبدعم من قوات تابعة جلمهورية الكونغو الدميقرا« جيش الرب للمقاومة»عسكرية ضد  ، أعلنت السلطات األوغندية أن قواهتا شنت عمليات2009ويف منتصف ديسمرب من عام / 2
حقوق ) أنظر:  .مؤخرا  أو قبل ذلك مبدة، قد قُتلوا أثناء االشتباكات« جيش الرب للمقاومة»اختطفهم  وجنوب السودان. وسادت خماوف بأن كثريا  من األطفال وغريهم من املدنيني، الذين

 لى املوقع:  ، منشور ع2009أنظر تقرير منظمة العفو الدولية لعام  اإلنسان يف مجهورية إفريقيا الوسطى،
http://www.amnesty.org/ar/region/central-african-republic/report-2009 :10:25، على الساعة: 29/01/2010، تاريخ اإلطالع.) 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=420454&issueno=10403
http://www.hrw.org/ar/news/2007/09/13
http://www.hrw.org/ar/news/2007/09/13،تاريخ
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 على المحكمة الجنائية الدولية. ضايا الجرائم المرتكبة في إفريقيا الوسطىقإحالة ثانيا: 
عن فتح حتقيق يف إفريقيا الوسطى، على أساس املعلومات  2007ماي  22أعلن مكتب املدعي العام بتاريخ 
لة، واستنادا إىل احملكمة، واليت ارتكبت يف هذه الدو  واليت تدخل يف اختصاصاجملموعة من مصادر تبني اجلرائم اخلطرية 

وحدث خالهلا قتل واغتصاب للمدنيني  2003و  2002حتليل اجلرائم اليت وقعت أثناء اندالع العنف خالل سنيت 
 .(1)وهنب للمنازل واملتاجر وهي جرائم وقعت بني قوات احلكومة واملتمردين يف هذه الدولة

اجلنسية اليت فاق عددها عدد جرائم القتل، وهي ويظهر أن املدعي العام فتح حتقيقا يف اإلدعاءات عن اجلرائم  
اإلدعاءات اليت قال عنها مكتب املدعي العام أهنا تبني تفاصيل اجلرائم اجلنسية، وأن املعلومات اليت حبوزته تشري إىل أن 

ات من جرائم االغتصاب اليت ارتكبت ضد املدنيني ال ميكن جتاهلها يف نطاق القانون الدويل اجلنائي، وأن هناك مئ
ضحايا االغتصاب تقدموا إىل اإلدعاء يروون قصصهم ويسردون اجلرائم الفظيعة اليت صاحبتها أعمال عنف وقسوة، 
ووصف هؤالء الضحايا كيفية مهامجتهم من قبل اجلناة وكيفية تعرضهم لالغتصاب يف حضور أفراد أسرهم إىل جانب 

متهم، وأن هؤالء الضحايا مت النفور منهم من جانب أسرهم استخدام الوسائل املتعددة من قبل اجلناة يف حال مقاو 
، وقد أشار مكتب املدعي العام إىل حكم حمكمة النقض يف مجهورية إفريقيا الوسطى (2)وجمتمعاهتم احمللية يف وقت الحق

ري قادر على وهي أعلى هيئة قضائية يف البالد، الوارد يف إحالتها للمحكمة، ومن مث إىل أن نظام العدالة الوطنية غ
 .(3)االضطالع باإلجراءات الالزمة للتحقيق واحملاكمة عن اجلرائم املرتكبة

وقد رأت الدائرة االبتدائية الثالثة التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأنه من  
 2002أكتوبر  25لوسطى يف الفرتة املمتدة من خالل الصراعات املسلحة الطويلة األمد اليت وقعت يف مجهورية إفريقيا ا

من هجوم واسع النطاق  (4)، ومبا ارتكبته حركة حترير الكونغو بقيادة "جون بيري بيمبا غومبو"2003مارس  15إىل غاية 
ملدن ومنهجي ضد املدنيني وجرائم القتل واالغتصاب والتعذيب وانتهاكات للكرامة اإلنسانية وهنب ال سيما يف األقاليم وا

من خالل  2008جوان  10، وقد أرسلت الدائرة االبتدائية الثالثة يف (5)من "بانغي، بوسانغوا، مونقومبا ودامارا بومسبل"
مسجل احملكمة إىل مملكة بلجيكا طلب القبض والتقدمي الصادر ضد "جون بيري بيمبا" وقد أخطرت السلطات 

                                                           

 :، منشور على املوقع/ إعالن مكتب املدعي العام لدى احملكمة اجلنائية الدولية عن فتح حتقيق يف مجهورية إفريقيا الوسطى1
http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/248.html. 

     - Situation en République Centrafricaine, Information Générale, op cit, P 01.  
 .370/ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص 2
قادرة أو غري راغبة يف  ض كان عامال مهما ألنه مبوجب النظام األساسي فإن احملكمة هي املالذ األخري وال تتدخل إال عندما تكون السلطات القضائية الوطنية غري/ حيث أن حكم حمكمة النق3

 (.370إجراء حماكمات حقيقية. )أنظر: بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص 
4/ « Jean-Pierre BEMBA GOMBO »  supposé être ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 4 
novembre 1962 à Bokada, dans la province d'Equateur, en République Démocratique du Congo, supposé appartenir à 
l'ethnie des Ngwaka, fils de Jeannot Bemba Saolana, marié à Lilia Teixeira, fille d'Antonio Teixeira.   (Mandat d'arrêt À 
l'encontre De Jean-Pierre Bemba Gombo,Remplaçant Le Mandat d'arrêt Décerné Le 23 Mai 2008, la chambre 
préliminaire III,  ICC-01/05-01/08-15, le: 10 juin 2008). 

، تاريخ    .http://www.icc-cpi.int/press/pressrelease-details&id=380.html لدولية، منشور على املوقع:/ قضية إفريقيا الوسطى احملالة على احملكمة اجلنائية ا5
 .23:11، على الساعة: 28/01/2010اإلطالع: 

http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/248.html
http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/248.html
http://www.icc-cpi.int/press/pressrelease-details&id=380.html
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والذي يغطي  (1)2008ماي  23احملكمة اجلنائية الدولية يف البلجيكية جملس النواب باألمر بالقبض الصادر عن 
، وقد 2003مارس  15إىل  2002أكتوبر  25األحداث اليت وقعت يف مجهورية إفريقيا الوسطى خالل املدة من 

، ومت توقيفه من جانب السلطات البلجيكية، وسلم إىل احملكمة اجلنائية 2008ماي  24أعتقل "جون بيري بيمبا" بتاريخ 
، وقد مت االستماع إىل "جون بيري بيمبا" الرئيس والقائد العام حلركة حترير الكونغو (2)2008جويلية  03الدولية بتاريخ 

، ويف تلك اجللسة قامت الدائرة بالتحقق من 2008جويلية  04يف أول ظهور أمام الدائرة االبتدائية الثالثة بالهاي يف 
ه باجلرائم مبا يف ذلك إعالمه باحلق يف طلب اإلفراج املؤقت انتظارا حملاكمته، هوية "جون بيري بيمبا" وتأكدت من علم

وعني له حمام من نقابة احملامني يف "روتردام" اهلولندية من جانب قلم احملكمة وفقا لرغبة املتهم يف أن ميثله عند مثوله أمام 
 .(4)طلب إفراج مؤقت لكنه رفضتقدم املتهم "جون بيري بيمبا" ب 2008أوت  20، وبتاريخ (3)احملكمة

 بيري جان" ضد العام املدعي من املوجهة يةالثمان التهم إلقرار استماع جلسة بدأت ، 2009  جانفي 12 يفو 
 .(5)للمحكمة اجلنائية الدولية، وقد توقفت احملكمة بسبب وفاة أحد القضاة الثالثة االبتدائية الدائرة أمام "غومبو بيمبا

 التهم تعديل يف النظر العام املدعي من طالبة االستماع، جلسة الدائرة أرجأت ، 2009 مارس 03 بتاريخو   
  .املوجهة التهم تلك عن خيتلف (القيادة مسؤولية) اجلنائية املسؤولية من شكال تُنشئ قد احلقائق أنَّ  حيث

 واغتصاب قتل) حرب ئمجرا بارتكاب هتم ثالث الثانية االبتدائية الدائرة أكدت  ، 2009جوان  15 وبتاريخ
 باعتباره ال عسكريا، قائدا بصفته "مبايب" ضد (واغتصاب قتل) اإلنسانية ضد جرائم بارتكاب وهتمتني هنب(و  وسلب
 . (6)أصال هتاماال إليه وجه كما اجلرمية، ارتكاب يف شريكا

 هذه على حتتوي اليت وثيقةال يف الدقة لعدم نظرا حرب، جرمية بوصفها التعذيبتأكيد هتمة  عن الدائرة وامتنعت
 على واعتداء حرب وجرمية اإلنسانية ضد جرمية بوصفها التعذيب هتم تأكيد عن أيضا الدائرة وامتنعت. اماتتهاال

 امتها إىل يرقى قد ضمها وأنَّ  االغتصاب، هتمة عداد يف بالكامل تندرج التهم تلك أنَّ  اعتربت حيث الشخصية، الكرامة
  . (7)يمتراك

                                                           

1/ Mandat d'arrêt A l'encontre De Jean-Pierre Bemba Gombo, La Chambre Préliminaire III, Cour Pénale Internationale, 
ICC-01/05-01/08-1-US, 23 Mai 2008. 
2/ Chambre préliminaire III, transcription anglaise, ICC‐01/05‐01/08‐T‐3‐ENG ET. 
      - Décision relative à la mise en liberté provisoire de Jean‐Pierre Bemba Gombo et invitant les autorités du Royaume 
de Belgique, de la République portugaise, de la République française, de la République fédérale d’Allemagne, de la 
République italienne et de la République sud‐africaine à participer à des audiences,  situation en République 
Centrafricaine, chambre préliminaire II, N° : ICC‐01/05‐01/08, 14 août 2009, P 03. 

-http://www.icc-cpi.int/press/pressrelease :قضية إفريقيا الوسطى احملالة على احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع نفسه، منشور على املوقع/ 3
details&id=380.html.     :23:11، على الساعة: 28/01/2010، تاريخ اإلطالع. 

4/ Chambre préliminaire III, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire, ICC‐01/05‐ 
01/08‐73‐Conf‐tFRA ; une version publique expurgée a été déposée le 26 août 2008, ICC‐01/05‐01/08‐ 80‐Anx. 

 "كونو اضيبالق وفاهتا بعد األخرية هذه عن واسُتع يض سايغا" وفوميكو كول بيرت  وهانز تريندافيلوفا، "إكاتريينا القضاة تضم  الثالثة للمحكمة اجلنائية الدولية االبتدائية / كانت الدائرة5
، اجلمعية A/64/356، 2009 -2008مم املتحدة للفرتة تارفوسري" )أنظر: احلالة يف مجهورية إفريقيا الوسطى، املدعي العام ضد "جان بيري بيمبا قومبو"، تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لأل

 (.08، ص 2009سبتمرب  17العامة، األمم املتحدة، 
 .02، املرجع السابق، ص 2009 -2008لدولية إىل األمم املتحدة للفرتة من / تقرير احملكمة اجلنائية ا6
 .02، املرجع السابق، ص 2009 -2008/ تقرير احملكمة اجلنائية الدولية إىل األمم املتحدة للفرتة من 7

http://www.icc-cpi.int/press/pressrelease-details&id=380.html
http://www.icc-cpi.int/press/pressrelease-details&id=380.html
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 إقرار عن باالمتناع الدائرة قرار تئنافسبا إذن على للحصول التماسا االدعاء قدم ،2009 جوان 22 ويف
 .التهم

، عن طلب الثالثة، أين وافقت الدائرة االبتدائية 2009جوان  29وأعاد املتهم طلب اإلفراج املؤقت بتاريخ 
من طرف غرفة االستئناف  02/12/2009، غري أنه مت إلغاء اإلفراج بتاريخ (1)2009أوت  14بتاريخ  اإلفراج

أفريل  27باحملكمة اجلنائية الدولية، وقررت هذه الغرفة بقاء املتهم حتت احلجز القضائي بانتظار حماكمته رجلسة 
2010(2) . 

 
 المطلب الثاني: قضية دارفور المحالة على المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس األمن.

الدولية حتديا يعترب األول من نوعه منذ دخول نظامها األساسي حيز التنفيذ ومباشرة تواجه احملكمة اجلنائية 
والذي حييل مبوجبه الوضع يف دارفور إىل احملكمة ( 3)(1593مهامها، وذلك إثر صدور قرار جملس األمن الدويل رقم )

، ويستند جملس األمن يف سلطته بإحالة (4)اجلنائية الدولية، متصرفا بذلك مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
قضية إىل احملكمة، أو سلطته يف إرجاء النظر يف قضية معروضة عليها، إىل نصوص النظام األساسي للمحكمة يف املواد 

(13 ،16)(5). 
ائية ويتمثل التحدي الذي تواجهه احملكمة حول القرار املذكور، يف حتديد طبيعة العالقة اليت تربط احملكمة اجلن 

الدولية مبجلس األمن الدويل على أرض الواقع، وذلك من خالل الطريقة اليت ستتعامل هبا احملكمة مع هذا القرار، وهذا 
الوضع يثري العديد من التساؤالت منها ما يتعلق بطبيعة العالقة بني احملكمة وجملس األمن عموما، ومنها ما يتعلق بقرار 

 .(6)جملس األمن حول دارفور

                                                           

1/ Décision relative à la mise en liberté provisoire de Jean‐Pierre Bemba Gombo et invitant les autorités du Royaume de 
Belgique, de la République portugaise, de la République française, de la République fédérale d’Allemagne, de la 
République italienne et de la République sud‐africaine à participer à des audiences,  situation en République 
Centrafricaine, chambre préliminaire II, N° : ICC‐01/05‐01/08, 14 août 2009. 
2/ La Chambre d’appel de la Cour pénale internationale annule la décision relative à la mise en liberté provisoire de Jean-
Pierre Bemba Gombo, ICC-CPI-20091202-PR482,  Situation : République centrafricaine,  02.12.2009, 
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/7FEF54D7-6C4B-4C80-97FE-ED86276D11E6.htm, VU le: 01/02/2010, à 17h:21. 

، على املوقع: 12/11/2009، منشور يوم 14قضية بيمبا: إلغاء قرار اإلفراج املؤقت، نشرة التحالف للمحكمة اجلنائية الدولية، العدد مجهورية إفريقيا الوسطى،  -    
http://www.iccnow.org :12:31، على الساعة: 22/01/2010، تاريخ اإلطالع.  

 .2005مارس  31، الصادر يف S/RES/1593، جملس األمن، األمم املتحدة، 2005مارس  31، املعقودة يف 5158لس األمن يف جلسته ، الذي اختذه جم1593/ القرار 3
بسان فرانسيسكو،  1945جوان  26حدة، املوقع يف / الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، فيما يُتخذ من األعمال يف حاالت هتديد السلم واإلخالل به ووقوع العدوان، ميثاق األمم املت4

 .1945أكتوبر  24دخل حيز النفاذ يف 
 : التالية األحوال يف األساسي النظام هذا ألحكام وفقا   05 املادة يف إليها مشار رجرمية يتعلق فيما اختصاصها متارس أن ( من نظام روما األساسي على أنه ميكن للمحكمة13/ تنص املادة )5

 .ارتكبت قد اجلرائم هذه من أكثر أو جرمية أن فيها يبدو حالة 14 للمادة وفقا   العام املدعي إىل طرف دولة أحالت " أ/ إذا
 .ارتكبت قد اجلرائم هذه من أكثر أو جرمية أن فيها يبدو العام املدعي إىل حالة املتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب متصرفا   األمن، جملس أحال إذا ب/

 ".15وفقا  للمادة  اجلرائم هذه من رجرمية يتعلق فيما حتقيق مبباشرة بدأ قد العام املدعي كان جـ/ إذا
 إىل األمن جملس من طلب على بناء   شهرا   عشر اثين ملدة األساسي النظام هذا مبوجب مقاضاة أو حتقيق يف املضي أو البدء جيوز ( من نفس النظام على أنه: "ال16وتنص )املادة  -     

 .ذاهتا" بالشروط الطلب هذا جتديد للمجلس املتحدة، وجيوز األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب اجمللس عن يصدر قرار يتضمنه املعىن هبذا كمةاحمل
 .377/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 6

http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/7FEF54D7-6C4B-4C80-97FE-ED86276D11E6.htm
http://www.iccnow.org/
http://www.iccnow.org/
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ه سنخصص لدراسة هذا املطلب فرعني، حيث سنتناول خلفية النزاع يف دارفور وانتهاكات حقوق اإلنسان، ومن 
مث تدخل األمم املتحدة من خالل تشكيل جلنة دولية للتحقيق يف اجلرائم املرتكبة يف دارفور يف الفرع األول، ويف الفرع 

(، مشريين إىل 1593حملكمة اجلنائية الدولية مبوجب القرار رقم )الثاين سنتناول إحالة جملس األمن الوضع يف دارفور إىل ا
 تأثري اإلحالة على اختصاص احملكمة، وكيف كان موقف احملكمة اجلنائية الدولية من هاته اإلحالة؟. 

 
 الفرع األول: النزاع في دارفور وتدخل األمم المتحدة في اإلقليم.

دارفور، واحملاوالت املختلفة لوضع حد لذلك النزاع، وكذلك من حيث سنتناول يف هذا الفرع جذور النزاع يف  
 خالل تشكيل جلنة دولية للتحقيق يف اجلرائم املاسة حبقوق اإلنسان واملرتكبة يف إقليم دارفور.

 
 أوال: خلفية النزاع وانتهاكات حقوق اإلنسان في إقليم دارفور.

احة دولة العراق ويقرتب من مساحة فرنسا وهو إقليم ذو إقليم دارفور يقع بغرب السودان وتزيد مساحته عن مس 
إمكانيات بشرية وثروات طبيعية هائلة يف مقدمتها الثروة البرتولية املكتشفة، واليورانيوم والنحاس، وقد أغرت تلك الثروات 

ذو املوقع املتميز يف  الدول الغربية ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية من أجل إجياد منفذ للسيطرة على اإلقليم
 .(1)وسط القارة اإلفريقية والفوز بثرواته

ويقطن هذا اإلقليم قبائل عربية وأخرى إفريقية، ويقدر عدد القبائل اليت تقطن اإلقليم حبوايل املائة على رقعة  
كانت القبائل . و (2)بستة ماليني ونصف ويقدر عدد سكان اإلقليم ،2شاسعة من األرض تبلغ حوايل نصف املليون كلم

العربية يف هذا اإلقليم تعيش يف حالة تنقل متارس الرعي، بينما القبائل اإلفريقية مستقرة ومتارس الزراعة وعندما حياول 
الرعاة اللجوء إىل املناطق املخضرة هربا  من اجلفاف والتصحر، متنع القبائل اإلفريقية القبائل العربية املتنقلة، مما أدى إىل 

 .(4)، وكانت حتسم هذه النزاعات واخلالفات بني زعماء العشائر من الطرفني(3)ت بني هذه القبائلنشوب نزاعا
وقد ساعدت عوامل أخرى إىل ظهور النزاع اليت وصل إليها، حبيث مل يبق يف إطاره القبلي والبيئي، ومن بني  

 هاته العوامل اليت ساعدت على تأجيج الصراع كالتايل:

                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف القانون اجلنائي الدويل، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة العريب / دمان ذبيح عماد )دور احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة يف محاية حقوق اإلنسان1
 .138(، ص 2010بن مهيدي، أم البواقي، جانفي 

 .373/ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص 2
؛ إقليم دارفور، منشور على املوقع: 260، ص 2006لتطورات السياسية، مكتبة مدبويل، القاهرة، / د.زكي البحريي، مشكلة دارفور، اجلذور التارخيية واألبعاد االجتماعية وا3

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/03643179-B744-47DB-9EAF-8A05997BFB63.htm على 04/02/2010يخ اإلطالع: ، تار ،
 .15:35الساعة: 

  / عمر الطيب، اجلذور التارخيية ملشكلة دارفور، مقال منشور على املوقع:4
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3601000/3601730.stm :11:18، على الساعة: 25/01/2010، تاريخ اإلطالع. 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/03643179-B744-47DB-9EAF-8A05997BFB63.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/03643179-B744-47DB-9EAF-8A05997BFB63.htm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3601000/3601730.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3601000/3601730.stm
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نطقة بني أيدي القبائل، وخاصة أن دارفور كانت مسرحا لكثري من العمليات املسلحة، وعمليات وفرة السالح يف امل -
 ، كما جرى تغيري النظام عرب املعارضة (1)القتال يف الدول اجملاورة، حيث كان جيري بالقرب منها النزاع اللييب التشادي

 .(2)الوسطى الداخلية يف تشاد لعدة مرات باإلضافة إىل عدم استقرار إفريقيا
شهد اإلقليم وغريه من أقاليم السودان منوا متزايدا للنعرات القبلية فظهرت حركة "داوود حيي  1989ويف سنة  -

، وقد مترد "حيي بوالد" وهو من أبناء (4)اليت تعاونت مع "احلركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة "جون غارنغ" (3)بوالد"
بسبب  بارز   فوف احلركة اإلسالمية، وعند انتقال احلركة إىل سدة احلكم مل يسند له دور  "الفور" وكان قياديا بارزا يف ص

 .(5)التمييز العنصري حسب رأي مؤيديه، وتزامن ذلك مع استقالة عدد من أبناء دارفور من عضوية "اجلبهة اإلسالمية"

                                                           

بني ايطاليا واحللفاء، أن تتنازل ايطاليا عن كل ممتلكاهتا  بباريس واليت وضعت هناية للحرب 1947( من معاهدة السالم املوقع عليها يف العاشر من فيفري عام 23/ لقد ورد يف البند )1
هلا احلق يف مناقشة احلدود بني ليبيا وتشاد ولذا  املربمة بني فرنسا وإيطاليا، حيث مل تعد ايطاليا القوة الدولية اليت 1953( على إلغاء معاهدة روما لسنة 44البند ) ها ليبيا ونصاإلفريقية ومن بين

  .الدولية اليت وقعت عليها ايطاليا ملغاة تصبح مجيع االتفاقيات واملعاهدات

بينها ليبيا استمرت هذه العالقات هادئة وودية، ويف  وإقامة عالقات دبلوماسية مع دول العامل الثالث ومن 1960احلادي عشر من أوت عام  ت تشاد استقالهلا القومي يفوعندما نال     
متكنت القوات الليبية من الدخول إىل هذا اإلقليم، ويف جلسة جمللس  كبعد طرد قوات احلكومة التشادية. وبعد ذل 1968الوطين التشادي على مركز "اوزو" يف  أعقاب استيالء جبهة التحرير

ليبيا  اعتمدت ليبيا على معاهدة روما واعتربت أن معاهدة الصداقة وحسن اجلوار املنعقدة بني تقرر ضم إقليم "اوزو" رمسيا إىل ليبيا وإحلاقه مبنطقة "مرزق" اإلدارية وقد 1975عام  الوزراء اللييب
لقاءات ثنائية عديدة يف   اللييب إلقليم "اوزو" قامت تشاد مبحاوالت عديدة لتسوية املشكلة سلميا وكانت هناك م ال مغزى هلا ألهنا مليئة بسوء النية جتاهها، وبعد الضم1955عام  وفرنسا يف

 بالفشل. ( ولكن كل تلك احملاوالت باءت1979-1975) ( وحكومة الرئيس "فلكس مالوم"1960- 1957كل من طرابلس وجنامينا أثناء حكومة الرئيس "تومبلباى" )

من شريط "اوزو" احلدودي  أن تنسحب ليبيا 1994فيفري  03أين قررت يف   -أعلى سلطة قضائية تابعة لألمم املتحدة يف الهاي وهى-وقد مت طرح النزاع على حمكمة العدل الدولية     
العدل الدولية على مذكرات تشاد القانونية  وقد استندت حمكمة –أن إقليم اوزو هو ارض تشادية  -تشاد، وقد جاء يف حيثيات احلكم ا وتعيده إىلاملتنازع عليه بني تشاد وليبيا الذي حتتله ليبي

صبح هذا النزاع واحدا من النزاعات احلدودية حيث أ حكم حمكمة العدل الدولية يكون بذلك قد انطوت صفحة من العالقات املتأزمة بني البلدين بدال من مستندات ليبيا التارخيية وبصدور
النزاع احلدودي بني ليبيا وتشاد على إقليم اوزو، منشور على املوقع: ، إفريقيا.) أنظر: حسن عبد الوهاب مصطفى غموضا يف اإلقليمية األكثر قدما واألكثر

http://www.ac.ly/vb/showthread.php?p=347520:47، على الساعة:  12/02/2010: ، تاريخ اإلطالع.) 
 .379/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 2
و قد كان مترده عامال يف اندالع العنف  انضم إىل حركة غارنغ وحتصن رجبل مرة يف إقليم دارفور، -وهو من قبيلة الفور ومن كوادر اجلبهة القومية اإلسالمية-/ املهندس داوود حيي بوالد 3

فإن ذلك مل مينع من انتشار روح التمرد يف القبائل األفريقية باإلقليم. فعرفت التسعينات قيام متمردي حركة  1992املسلح. ومع أن حركة بوالد حوصرت بسرعة وانتهت بإعدام قائدها عام 
 http://www.sudaneseonline.com/cgibin/sdb/2bb.cgi?seqاوود حيي بوالد، منشور على املوقع، حترير السودان بأعمال عسكرية يف اإلقليم. ) أنظر: د

(.20:36الساعة:  ، على12/02/2010، تاريخ اإلطالع:  =msg&board=198&msg=1201469226 
احلرب األهلية اليت  ثالثة أسابيع يف أعقاب توقيع اتفاقية السالم اليت أهنت لتحرير السودان عني نائبا أوال للرئيس السوداين قبل " رئيس اجليش الشعيب دي مابيور/ يذكر أن "جون غارنغ 4

األوغندية بعد ثالثة أسابيع  حادث حتطم مروحية بالقرب من احلدود السودانية ع "جون غارنغ" يفمصر  2005أوت  01رمسيا يوم االثنني  عاما، كما أعلنت احلكومة السودانية 21استمرت 
استمرت ألكثر من عقدين. )أنظر: احلكومة السودانية تؤكد مصرع "جون غارنغ" يف حادث حتطم مروحية،  للرئيس السوداين يف أعقاب انتهاء احلرب األهلية اليت فقط من تنصيبه نائبا أوال

، على الساعة: 03/02/2010تاريخ اإلطالع:  ،http://www.panapress.com/newsara.asp?code=ara1000&dte=01/08/2005نشور على املوقع: م
12:03.) 

سف( مجيع األطراف يف السودان على املضي قدما يف عملية السالم بعد وفاة نائب الرئيس السوداين، جون غارانغ دي مابيور، يف حادث حثت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيكما   -    
 حتطم مروحيته.

 صل عملية السالم".وقالت املديرة التنفيذية للمنظمة، آن فينمان، "إن مكاسب السالم كبرية خصوصا لألطفال، ومن أجل أطفال السودان نتمىن أن تتوا     
دات بذهلا العقيد جون غارانغ، زعيم احلركة الشعبية لتحرير السودان، من أجل حتقيق السالم مثل تأسيس عملية شريان احلياة، وهي عملية مساعوأشارت اليونيسف للجهود الكبرية اليت      

ب البالد. )أنظر: اليونيسف تنعي جون غارنغ وحتث مجيع األطراف على التمسك بالسالم، منشور على املوقع: إنسانية كبرية تقدم املساعدات للمدنيني املتضررين من جراء احلرب يف جنو 
http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=4464 :18:20، على الساعة: 03/02/2010، تاريخ اإلطالع.) 

تاريخ  ،http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B79815EA-8A71  / عادل عبد العاطي، دارفور... جذور ومآالت الصراع املسلح، مقال منشور على املوقع:5
 .11:55، على الساعة 25/01/2010اإلطالع: 

http://www.ac.ly/vb/showthread.php?p=3475
http://www.ac.ly/vb/showthread.php?p=3475
http://www.sudaneseonline.com/cgibin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=198&msg=1201469226
http://www.sudaneseonline.com/cgibin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=198&msg=1201469226
http://www.panapress.com/newsara.asp?code=ara1000&dte=01/08/2005
http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=4464
http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=4464
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B79815EA-8A71
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لزغاوة والفور" التدريب العسكري، ليقود وقد انضم "بوالد" إىل احلركة الشعبية اليت وفرت له وللكثري من أفراد "ا
مترده فيما بعد ضد حكومة اجلبهة اإلسالمية اليت كان عضوا فيها ومتكنت قوات األمن من اعتقاله مبساعدة مسلحني 

 .  (1)أطلق عنهم اسم "اجلنجويد" وقدم للمحاكمة وأعدم
القوات التابعة للحكومة يف إقليم وأصبحت قوات اجلنجويد تضم جمموعات من املسلحني أقوى يف العتاد من 

، كما جاء التحالف الفدرايل الدميقراطي السوداين وهو تنظيم يضم غالبية أبناء دارفور بقيادة حمافظ دارفور (2)دارفور
"أمحد إبراهيم دريج" وأسس وحدات مسلحة ومعسكرات تدريب وشارك يف اضطرابات شرق السودان، وبدأت األوضاع 

قيام حركيت "حترير دارفور" )السودان الحقا( و"العدل واملساواة" بشن هجمات مسلحة على القوات تأخذ منحى خطريا ب
واملرافق احلكومية، ومن مث ظهرت مأساة ومعاناة سكان دارفور، حبيث يذهب ضحيتها قتلى وجرحى باآلالف فضال عن 

 هي:. وقد كان وراء ذلك كله ثالث حركات (3)الجئني ومشردين داخليا وخارجيا
 

هبدف اإلطاحة حبكومة اإلنقاذ  2001: تأسست هذه احلركة سنة (4)/ حركة العدل والمساواة السودانية1     
العسكرية وإقامة نظام دميقراطي وحتقيق العدل واملساواة يف قسمة السلطة والثروة وحتقيق التنمية يف كافة مناطق وأقاليم 

، واحلركة (5)ة مناطق وأقاليم السودان وليست حركة عنصرية أو انفصاليةالسودان، وتدعي أهنا أصوات املهمشني يف كاف
تتألف من جناحني سياسي وعسكري وقيادة تنفيذية ومؤمتر عام وجملس للداخل وآخر للخارج، ويتوىل قيادة اجلناح 

ده العميد "التجاين السياسي يف احلركة الدكتور "خليل إبراهيم"، وزير سابق يف حكومة اإلنقاذ، واجلناح العسكري يقو 
سامل درو"، وتوجد عالقة بني حركة العدل واملساواة واحلركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة "جون غارنغ" ونفت احلركة 

 أي عالقة هلا حبركة حترير دارفور أو التحالف الفيدرايل الدميقراطي.
 

 بقيادة  2001عن ميالد هذه احلركة يف أوقات :  وقد أعلن (6)/ حركة وجيش تحرير السودان )دارفور سابقا(2     
 

                                                           

 ،.http://www.islamonline.net/arabic/politics.2004/05 article 036. shtml/ حممد مجال عرفة، دارفور... التاريخ والقبائل واجلنجويد، منشور على املوقع: 1
 .14:23، على الساعة 16/01/2010تاريخ اإلطالع: 

نظر: مدوس فالح الرشيدي، مدى مسئولية / تعبري اجلنجويد، يعين الرجال املسلحني على ظهور اخليول، ويف مفهوم آخر يعين اجلن الذي ميتطي اجلواد وحيمل السيف والكالشنكوف. )أ2
عد القانون الدويل مع إشارة خاصة لقرارات جملس األمن الدويل، جملة احلقوق، جملس النشر العلمي، جامعة حكومة السودان عن محاية حقوق األشخاص املهجرين داخليا من دارفور وفقا لقوا

 .112(، ص 2007، 03الكويت، العدد 
 .39ص  ،2006/ السيد مصطفى أمحد أبو اخلري، أزمات السودان الداخلية والقانون الدويل املعاصر، إيرتاك للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، مصر، 3
إىل جانب حركة حترير السودان. وهي حركة مترد يف إقليم دارفور وثاين أهم تشكيلة  2003وبدأت نشاطها العسكري يف فيفري  2001/ أصدرت حركة العدل واملساواة بياهنا التأسيسي عام 4

إن أبناء قبيلة الزغاوة قد أسسوا حركة العدل واملساواة. )أنظر: حركة العدل واملساواة، منشور على سياسية عسكرية بعد حركة حترير السودان. وإذا كان الفور هم من أسس حركة حترير السودان ف
، 12/02/2010تاريخ اإلطالع: ، http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D7AFFDAE-F0E0-4B6C-93FA-7B330F6E4E04.htmاملوقع: 

 (.21:39على الساعة: 
مداخلة مقدمة يف املنتدى العلمي ملستقبل واد النيل حول أزمة دارفور، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، القاهرة،  -طفرة أزمة دارفور–/ د.خالد حنفي علي، األطراف اإلقليمية الفاعلة 5

 . 05، ص 2004ديسمرب  14- 13
عبد لى منطقة دارفور واملناطق املهمشة األخرى على امتداد السودان، رئيس احلركة هو احملامي "الواقع ع للظلمملا تراه رفعا قامت  دارفوريف / هي إحدى احلركات السياسية والعسكرية الرئيسية 6

. )أنظر: حركة حترير السودان، منشور على املوقع: عمر البشريالسوداين " املساعد احلايل للرئيس مين اركوي"و كان قائدها امليداين السابق " لواحد حممد نورا
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8 :21:33، على الساعة: 12/02/2010، تاريخ اإلطالع.) 

http://www.islamonline.net/arabic/politics.2004/05%20article%20036
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D7AFFDAE-F0E0-4B6C-93FA-7B330F6E4E04.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8
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وهو حمامي وعضو سابق يف احلزب الشيوعي السوداين، وقد غريت احلركة امسها يف مارس  (1)"عبد الواحد حممد نور"
من حركة وجيش حترير دارفور إىل حركة وجيش حترير السودان، وهي جمموعات من قبائل الفور والزغاوة  2003

صدر البيان التأسيسي لتنظيم احلركة مبقدمة حتكي تاريخ دارفور وما  2003بائل زجنية، ويف مارس واملساليت وهي ق
يعانيه طيلة تارخيه الطويل، وقد بنت على ذلك سبب إنشائها ووصفت نفسها بأهنا تنظيم وطين يعمل مع التنظيمات 

، وتنفي احلركة أي عالقة مباشرة هلا مع احلركة املتقاربة معه سياسيا على حل املشاكل املصريية لكافة أقاليم السودان
الشعبية لتحرير السودان، وقد برزت احلركة كقوة قتالية يف اجلزء اجلنويب الغريب من أقاليم دارفور وحتديدا يف منطقة جبل 

يمني سياسيني مرة، وتضم احلركة أغلبية أبناء الزغاوة وبعض أبناء قبائل الفور وهناك صلة غامضة تربط بني احلركة وتنظ
يعمالن خارج السودان، ومها التحالف الفيدرايل السوداين وحركة العدالة واملساواة اليت تصدر بياناهتا من العاصمة 

 .  (2)اإليريتريية، أمسرا
 

وقد أعلنت هذه احلركة يف بيان هلا أهنا أول فصيل سوداين  :(3))حوات( والتنمية / الحركة الوطنية لإلصالح3     
يف دارفور، وعلى أهنا حركة سياسية سودانية املنطلق واألهداف قومية التكوين والرؤية وطنية اهلوية واألجندة شعبية مسلح 

ثورية واعية، وأعلنت هذه احلركة أن اجملتمع الدويل واإلحتاد اإلفريقي جيتمع مع اجلهة اخلطأ يف إشارة إىل املفاوضات اليت 
 .(4)فهم بياهنا بأهنم شلة من مطرودي اإلنقاذ واجلبهة الوطنيةجتري مع حركة العدل واملساواة ووص

وقد قامتا حركتا التمرد املتمثلتني يف حركة حترير السودان وحركة العدل واملساواة بشن هجمات مشرتكة على 
يف اهلجوم الذي استهدف مدينة  2003مراكز األمن واجليش احلكوميان، وقد بلغت اهلجمات أوجها يف أفريل 

فاشر" كربى مدن اإلقليم وعاصمة والية مشال دارفور، وقد رفعتا شعارات ضد املظامل السياسية واالجتماعية والتنموية "ال
واالقتصادية واهتمتا احلكومة مبمارسة سياسة التطهري العرقي من خالل ميليشيات اجلنجويد، اليت دعمت احلكومة يف قمع 

، وتشري التقارير إىل أنه مت إجبار (5)خل اإلقليم وإىل دولة تشاد اجملاورةحركتا التمرد ومتخض عن ذلك نزوح مجاعي دا
أكثر من مليون شخص من سكان دارفور على مغادرة بيوهتم واهلرب إىل خميمات أغلبها يف السودان وقليل منها شرق 

 .(6)تشاد
                                                           

. 1993الثانوي. والتحق بكلية احلقوق رجامعة اخلرطوم ليتخرج فيها سنة  مبدينة "زالنجي" يف جنوب دارفور، درس مبدارس زالنجي حىت املستوى 1969ولد سنة  مد نور/ عبد الواحد حم1
هبا االنشقاقات يف كل اجتاه. وقد اختار اإلقامة بباريس منذ  قبل أن تعصف 2002وعمل حماميا مبسقط رأسه عدة سنوات. وهو ينحدر من قبيلة الفور وهو مؤسس حركة حترير السودان سنة 

 وقاطع مجيع مؤمترات السالم املتعلقة بإقليم دارفور. 2006التوقيع على اتفاقية أبوجا سنة 
ببلدة "حسكنية"  مؤمترا شهريا يناوي" والعديد من كوادر احلركةإىل أن عقد نده السياسي واألمني العام للحركة "مين أركو م 2002حلركة حترير السودان عند تأسيسها سنة  عني رئيسا -     

)أنظر: عبد الواحد حممد نور، فأزاحوه عن قيادة احلركة فاحتفظ بقيادة تنظيم حيمل نفس االسم. ويعترب عبد الواحد حممد نور أن فصيله هو اجلناح األساسي يف احلركة.  2005هناية سنة 
 (.21:20الساعة: ، على 12/02/2010، تاريخ اإلطالع: http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1072430منشور على املوقع: 

 . 374/ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص 2
عدل واملساواة هي مجاعة سودانية متمردة مقرها يف دارفور، ويرأس املكتب السياسي هلذه احلركة السيد "خليل عبد اهلل"، تشكلت عندما انشقت عن حركة ال/ احلركة الوطنية لإلصالح والتنمية: 3

لفور". )أنظر: احلركة الوطنية لإلصالح والتنمية، منشور على ، حبجة أهنا ترى بأن هذه األخرية قد ركزت كثريا على الصعيد السياسي، بدال من احلاجات االجتماعية واالقتصادية لـ "ا2004يف 
 (.21:55، على الساعة: 12/02/2010، تاريخ اإلطالع: http://ar.wikipedia.org/wiki/%D6املوقع: 

 . 43- 41/ السيد مصطفى أمحد أبو اخلري، املرجع السابق، ص ص 4
  مر الطيب، اجلذور التارخيية ملشكلة دارفور، املرجع السابق، مقال منشور على املوقع:/ ع5

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3601000/3601730.stm11:18، على الساعة: 25/01/2010طالع: ، تاريخ اإل . 
 .112/ د. مدوس فالح الرشيدي، املرجع السابق، ص 6

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1072430
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D6
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3601000/3601730.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3601000/3601730.stm
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 2003ملتنازعة. ويف ديسمرب وقد شرعت احلكومة السودانية يف املفاوضات وارتكزت على املصاحلة مع القبائل ا
فشلت املفاوضات اليت جرت بني احلكومة السودانية واملتمردين واليت انعقدت يف "اجنامينا" بتشاد، وسبب الفشل يعود 

، أصدر الرئيس السوداين قرارا يتضمن تكوين جلنة من 2004فيفري  18إىل املطالب التعجيزية للمتمردين، وبتاريخ 
امع للتنمية والتعايش يف دارفور، وقد ضم ممثلني عن احلكومة والقوى السياسية املعارضة، ومل حتضره أجل حتضري املؤمتر اجل

 .(1)قوات التمرد
 2004ومل تتوقف االنتهاكات يف إقليم دارفور وقد أعلن الرئيس السوداين عن تشكيل جلنة يف شهر ماي 

لجنة أعماهلا مستندة لقواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان برئاسة القاضي السوداين "دفع اهلل احلاج يوسف" وباشرت ال
وحرياته األساسية وأحكام القانون الدويل اإلنساين، والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وقد توصلت اللجنة إىل 

بة متثلت يف حرق القرى انتهاكات مست قواعد القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان وجمموعة كبرية من اجلرائم املرتك
متهما بارتكاب تلك  15والقتل واالغتصاب والتهجري القسري واالعتقال والتعذيب، وقد أشارت اللجنة إىل وجود 

 .(2)االنتهاكات يف إقليم دارفور
وأمام فشل مجيع  -اليت متت يف "جنامينا وأديس أبابا وأبوجا"-ومل تتمكن املفاوضات بني احلكومة واملتمردين  

تفاقيات وقف إطالق النار رغم حث جملس األمن واجملتمع الدويل، وذلك بسبب عدم التزام األطراف املتنازعة هبا، أدى ا
ألف شخص، مما أدى باألمني العام  70إىل حدوث كارثة إنسانية أدت إىل تشريد ما يزيد عن مليون ونصف، وقتل 

ف األيدي حيال ما جيري يف دارفور". واعترب أن ما جيري عبارة عن لألمم املتحدة إىل اإلعالن: "أن العامل ال يبقى مكتو 
، من أجل 2004أكتوبر  07. مما أدى باألمني العام لألمم املتحدة إىل تشكيل جلنة بتاريخ (3)عملية إبادة مجاعية

 التحقيق يف اجلرائم املرتكبة بدارفور.
 

 اإلنسان والمرتكبة في دارفور.   ثانيا: اللجنة الدولية للتحقيق في الجرائم الماسة بحقوق
، وقامت بزيارة السودان يف 2004أكتوبر  07شكلت اللجنة من طرف األمني العام لألمم املتحدة بتاريخ  

، حبيث اجتمعت مع أعضاء احلكومة السودانية ووكاالت املعونة الدولية 2004نوفمرب  21إىل  07الفرتة املمتدة من 
تشكيل هذه اللجنة الدولية من طرف األمني العام لألمم املتحدة تطبيقا لقرار جملس األمن  ومجعيات اجملتمع املدين ومت

 .(4)2004سبتمرب  18( الصادر بتاريخ 1564رقم )

                                                           

 .72، ص السابق/ السيد مصطفى أمحد أبو اخلري، املرجع 1
تاريخ اإلطالع:  ،.http://www.sudantv.tv/darfurpeace/result.doc/ نتائج أعمال جلنة تقصي احلقائق املشكلة بقرار الرئيس السوداين، منشور على املوقع: 2

 .15:30، على الساعة 30/01/2010
  / عمر الطيب، اجلذور التارخيية ملشكلة دارفور، املرجع السابق، مقال منشور على املوقع:3

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3601000/3601730.stm،  :11:18، على الساعة: 25/01/2010تاريخ اإلطالع. 
كاسيس" من )إيطاليا(، وهو أول رئيس حملكمة يوغسالفيا سابقا و"دييجو   / تشكلت اللجنة الدولية من "حممد فائق" األمني العام للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان )مصري(، و"أنطونيو4

نسان(، و"تريسي سرتجيندر" من )غانا( رئيس اللجنة جارساي سايان" من )البريو(، و"هينا جيالين" وزير اخلارجية والعدل السابق يف باكستان )املمثل اخلاص ألمني عام املدافعني عن حقوق اإل
انون يف غانا. )أنظر: جلنة التحقيق الدولية لتقصي احلقائق يف دارفور املشكلة من األمني العام لألمم املتحدة، على املوقع: العليا إلصالح الق

http://www.sodanoeseonline.com،  :18:36، على الساعة 29/01/2010تاريخ اإلطالع.) 

http://www.sudantv.tv/darfurpeace/result.doc
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3601000/3601730.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3601000/3601730.stm
http://www.sodanoeseonline.com/
http://www.sodanoeseonline.com/
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مبباشرة عملها مبساعدة طاقم من اخلرباء القانونيني واحملققني  2004أكتوبر  26وقد قامت اللجنة بتاريخ  
، وقد متركزت مهمة اللجنة على التحقيق يف اجلرائم املرتكبة بإقليم دارفور واملاسة حبقوق الدوليني وخرباء يف الطب الشرعي

اإلنسان ويف وجود إبادة مجاعية والتطهري العرقي وكانت املهمة األساسية للجنة، مجع املعلومات والتحري عن األشخاص 
متهما، بعضهم من احلكومة والبعض  61بتحديد الذين ميكن أن يكونوا متهمني بارتكاب تلك اجلرائم، وانتهت اللجنة 

 .(1)اآلخر من امليليشيات املوالية للحكومة، ومتهمني آخرين من املتمردين
، وظل فريق 2004نوفمرب  17إىل  11وقد زارت اللجنة واليات إقليم دارفور الثالث يف الفرتة املمتدة من  

 دارفور للقيام باملزيد من التحقيقات، وبعد قيامهم بعملهم اجتمعوا احملققني القضائيني واحملللني وخرباء الطب الشرعي يف
مع مسئولني يف احلكومة السودانية بناء على تعليمات من الرئيس السوداين بأنه ال حيق ألي مسئول سوداين أن يعرقل 

 . (2)عمل اللجنة
جانفي  31ىل جملس األمن بتاريخ وقد قدمت اللجنة تقريرها إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي أحاله إ 
، وقد أشار األمني العام لألمم املتحدة، بأن جلنة التحقيق توصلت إىل أن احلكومة السودانية وميليشيات (3)2005

، كما أوصت بضرورة إحالة الوضع على احملكمة (4)اجلنجويد قد ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب يف دارفور
 .(5)اجلنائية الدولية

وقد انسجمت توصيات جلنة التحقيق وتوافقت مع املقرتح الفرنسي بإحالة القضية يف دارفور على احملكمة  
الذي أحال  2005مارس  31بتاريخ  (1593، وهو ما مت فعال بصدور قرار جملس األمن رقم )(6)اجلنائية الدولية

 .(7)الوضع يف دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية
 

 ف القضاء السوداني من انتهاكات حقوق اإلنسان بدارفور. ثالثا: موق
انتهاكات حقوق  يف للنظر التحقيق جلان من العديد إنشاء عن احلكومة السودانية أعلنت الصراع، نشوب ومنذ

 . (8)اإلنسان

                                                           

 حممد فائق، عضو جلنة التحقيق الدولية لتقصي احلقائق يف دارفور، منشور على املوقع: / حوار مع السيد1
 http://www.al-araby.com/articles/955/050417-955-anw 01.html.، :08:33، على الساعة 01/02/2010تاريخ اإلطالع. 

 .288/ السيد مصطفى أمحد أبو اخلري، املرجع السابق، ص 2
 / تقرير جلنة التحقيق الدولية لتقصي احلقائق يف دارفور، منشور على املوقع:3

http://www.icc-cpi.int/library/cases/report-to-un-on-darfur.PDF.،  :09:22، على الساعة 01/01/2010تاريخ اإلطالع. 
 ، املتعلق بتقرير جلنة التحقيق الدولية لتقصي احلقائق يف دارفور، منشور على املوقع:2005فيفري  01/ بيان األمني العام لألمم املتحدة، بتاريخ 4

http://www.un.org/arabic/news  ، :12:30، على الساعة 28/01/2010تاريخ اإلطالع. 
 .39، ص 2009، اجلزائر، 03مقال منشور مبجلة دراسات قانونية، العدد  -دارفور منوذجا-/ د.زحل حممد األمني، العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم الوطنية 5
 .377؛ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص 384السابق، ص / د.عمر حممود املخزومي، املرجع 6
 .2005مارس  31، الصادر يف ، املرجع السابق1593/ القرار 7
 جلنة عن إنشاء احلكومة أعلنت فمثال، . املأل على أبدا تعلن مل نتائجها أن كما ، اإلنساين الدويل اإلنسان والقانون حلقوق خطرية انتهاكات يف فعلية ال جتري حتقيقات اللجان / غري أن تلك8

عني حملية يف وقعت اليت األحداث منها أمور يف للتحري  آرو ويف (2005 تاما )أكتوبر ويف (2006 شعرييه )مارس ويف ( 2006 )أكتوبر مون جبل خارج املناطق ويف ( 2006 )نوفمرب الض 
ي ويف (2005 وجوزميين )سبتمرب شارو  (.2004)ديسمرب  و لب دو مارال ( ويف2005 )جانفي  وبرام دهمحا ويف (2005 )أفريل خور أبَّش 

 (.18، ص 2007سبتمرب  24، الصادر يف A/62/354العامة، األمم املتحدة، رقم  والستون، اجلمعية الثانية العام، الدورة األمني من السودان، مذكرة يف اإلنسان حقوق )أنظر: حالة

http://www.al-araby.com/articles/955/050417-955-anw%2001.html
http://www.icc-cpi.int/library/cases/report-to-un-on-darfur.PDF
http://www.icc-cpi.int/library/cases/report-to-un-on-darfur.PDF
http://www.un.org/arabic/news
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 07بتاريخ  السوداين القضاء رئيس من طرف دارفور، يف األحداث بشأن خاصة جنائية كما أنشئت حماكم
 منطقة من الواليات تلك يف حدثت اليت الرئيسية اجلنائية اجلرائم مع . وقد أنشئت هذه احملاكم للتعامل2005 نجوا

 اجلنائية احملاكم أمام فقط قضايا تسع ُعرضت، اإلنسانية وقد ضد جرائم أو حرب جرائم بأهنا وصفها ميكن واليت دارفور،
 أو املسلحة، السرقة مثل بالصراع، متعلقة غري أنشطة يف املتورطني من املدنيني تسعة متهما 31 بني من وكان. اخلاصة

 اخلاصة اجلنائية احملاكم أمام املعروضة القضايا من واحدة سوى تتعلق وال .العمد القتل أو للسالح غري املشروع االمتالك
 يف حدث )الذي باهلجوم يتعلق افيم الرجال املتهمني ولكن. الصراع خالل ارُتك بت اليت اخلطرية باجلرائم يتصف هبجوم

                                                                                                    حد                                                                                                                           أ إدانة تثبت ومل ه.حدوث بعد اهلجوم مبوقع ممتلكات بسرقة أدينوا دارفور( جنوب يف تاما على 2005 عام
 (1).ةاإلنساني ضد رجرمية أو احلرب رجرمية

 .(2)اخلاصة احملاكم أمام الرفيعة الرتب ذوي املسؤولني أي من و مل يقدم 
 مقاضاة متت فقد .بالكامل مفتقدة ليست العدالة أن فور، كمابدار  وقد حاولت احلكومة السودانية معاقبة مرتكيب اجلرائم

 قضايا احملاكم ثالث نظرتدارفور،  بغرب اجلنينة مدينة ففي .اإلنسان حلقوق خطرية النتهاكات وحماكمتهم الدولة أعوان
 لنطاق ظربالن نادرة حاالت وهذه. 2006 عام يف االغتصاب بتهمة حكم عليهم وصدر حكوميون، موظفون فيها أُدين

 تكون ما غالبا اليت احملاكمات، تأجيالت من مقبول غري عدد بعد إال اإلدانات تأت مل ذلك، على وعالوة .املشكلة
إالَّ أنه ورغم ذلك فقد أهتم القضاء السوداين بعجزه عن متابعة منتهكي  احملكمة. أمام املتهم ظهور عدم إىل راجعة

 .(3)حقوق اإلنسان وعدم معاقبتهم
جاء تدخل احملكمة اجلنائية الدولية بسبب أن القضاء الوطين فقد قدرته على احملاكمة طبقا لنص املادة  وهكذا

 (5)، بسبب االهنيار اجلزئي للقضاء الوطين يف إقليم دارفور.(4)( من النظام روما األساسي17/01)
 
 

                                                           

 .19ص  ،2007سبتمرب  24، الصادر يف A/62/354العامة، األمم املتحدة، رقم  والستون، اجلمعية الثانية العام، الدورة األمني من مذكرة السودان، يف اإلنسان حقوق / حالة1
 بني الدنيا. ومن الرتب ذوي من مجيعا نكانو  منهأ إال املوظفني، من عشرة اخلاصة احملاكم وأدانت . التهمة من تربئته متت لكنه ، الرفيعة الرتب ذوي من فقط واحد مسئول / حيث أنه أهتُ م2

صدر  مرسوم عفو رئاسي مبوجب أُلغيت سنتني ملدة بالسجن عقوبتهم أن بيد .االحتجاز أثناء للتعذيب نتيجة تويف سنة 13 عمره طفل بقتل العسكرية املخابرات ضباط من اثنان أدين أولئك
سبتمرب  24، الصادر يف A/62/354العامة، األمم املتحدة، رقم  والستون، اجلمعية الثانية العام، الدورة األمني من دان، مذكرةالسو  يف اإلنسان حقوق . )أنظر: حالة2006جوان  11 بتاريخ

 (.19، ص 2007
 .165/ دمان ذبيح عماد، املرجع السابق، ص 3
 يف مقبولة غري الدعوى أن احملكمة تقرر 1 واملادة الديباجة من 10 الفقرة مراعاة مع -1: "( من نظام روما األساسي على املسائل املتعلقة باملقبولية كالتايل17/01حيث نصت )املادة / 4

 -:حالة
 .ذلك على قادرة غري أو املقاضاة أو بالتحقيق االضطالع يف راغبة غري حقا   الدولة تكن مل ما عليها، والية هلا دولة الدعوى يف املقاضاة أو التحقيق جتري كانت إذا أ/

 على حقا   قدرهتا عدم أو الدولة رغبة عدم عن ناجتا   القرار يكن مل ما املعين، الشخص مقاضاة عدم الدولة وقررت عليها والية هلا دولة الدعوى يف التحقيق أجرت قد كانت إذا ب/
 .املقاضاة

 .20املادة  من 3 للفقرة طبقا   حماكمة إجراء ةللمحكم اجلائز من يكون وال الشكوى، موضوع السلوك على حوكم أن سبق قد املعين الشخص كان إذا جـ/
 .آخر" إجراء احملكمة اختاذ تربر اخلطورة من كافية درجة على الدعوى تكن مل إذا د/

مكانية إحضار املتهم، أو احلصول على األدلة ىل عدم إ/ حيث أنه إذا كان هناك اهنيار كلي أو جوهري يف النظام القضائي للدولة املعنية، أو عدم توافر هذا النظام أصال  بالشكل الذي يؤدي إ5
 على عدم قدرة الدولة على التحقيق واحملاكمة، وبالتايل والشهادة الضرورية، أو كان غري ذلك من األسباب اليت ال متكن الدولة من القيام باإلجراءات الالزمة للتحقيق واحملاكمة، كان ذلك دليال

، ص 2002دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، القاهرة،  -االختصاص وقواعد اإلحالة-ولية. )أنظر: د.عادل عبد اهلل املسدي، احملكمة اجلنائية الدولية ينعقد االختصاص للمحكمة اجلنائية الد
218.) 
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 (.1593الدولية بموجب القرار رقم )الفرع الثاني: إحالة مجلس األمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية 
(، قضى بإحالة الوضع يف دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية، 1593صدر قرار جملس األمن الدويل حتت رقم ) 

وذلك من أجل وضع حد لتلك النزاعات الدائرة يف هذا اإلقليم، واليت نتج عنها عشرات اآلالف من القتلى ومئات 
ملشردين، وأمام عدم احرتام أطراف النزاع يف دارفور لالتفاقات وقف إطالق النار، ووضع حد اآلالف من الالجئني وا

 (1)لالنتهاكات حقوق اإلنسان، والقانون الدويل اإلنساين املرتكبة يف اإلقليم، ورغم القرارات الصادرة عن جملس األمن
( الذي أحال الوضع يف دارفور 1593القرار رقم )لالستتباب السلم واألمن الدوليني يف ذلك اإلقليم، فقد كان آخرها 

إىل احملكمة اجلنائية الدولية. وقد كان لتقرير جلنة التحقيق الدولية األثر البالغ لصدور هذا القرار، وتعترب اإلحالة من جملس 
 .(2)األمن إىل احملكمة اجلنائية الدولية األوىل من نوعها

 
 ن على اختصاص المحكمة.أوال: تأثير اإلحالة من قبل مجلس األم

استند جملس األمن يف إحالة قضية النزاع يف دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية، إىل سلطاته املشار إليها يف  
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، كما أشرنا إليه أثناء دراستنا هذه، وخاصة عندما يكون السلم العاملي مهدد، 

، واليت تعطي جملس األمن سلطة حتديد، (3)من ميثاق األمم املتحدة 39ل من خالل نص املادة وذلك بتفعيل هذا الفص
وجود أي هتديد للسالم أو أي خرق له أو وقوع عدوان حبيث يقدم توصياته ويتخذ اإلجراءات للمحافظة على السالم 

ل األعضاء يف منظمة األمم املتحدة ملزمة ، حبيث أن الدو (4)( من امليثاق42، 41واألمن الدوليني طبقا لنص املادتني )
 بتنفيذ مثل هذه القرارات إذا اختذها جملس األمن.

                                                           

 / صدر عن جملس األمن عدة قرارات أمهها: 1
واملتعلق باحلالة يف  ؛2004جويلية  30املعقودة يف ، S/RES/1556/(2004)الوثيقة رقم ، األمم املتحدة، 5015( الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1556القرار رقم ) -

 السودان.
واملتعلق باحلالة يف  ؛2004سبتمرب  18املعقودة يف ، S/RES/1564/(2004)، األمم املتحدة، الوثيقة رقم 5040( الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1564القرار رقم ) -

 السودان.
واملتعلق باحلالة يف  ؛2005مارس  29املعقودة يف ، S/RES/1591/(2005)، األمم املتحدة، الوثيقة رقم 5153( الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1591) القرار رقم -

 السودان.
واملتعلق باحلالة يف  ،2005ديسمرب  21يف املعقودة ، S/RES/1651/(2005)، األمم املتحدة، الوثيقة رقم 5342( الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1651القرار رقم ) -

 السودان.
 .385د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص  /2
م العدوان، أعمال من عمال   وقع ما كان أو به إخالل أو للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما األمن جملس من ميثاق األمم املتحدة على أنه: "يقرِّر 39/ حيث تنص املادة 3  توصياته ذلك يف ويقدِّ
 26، الفصل السابع، ميثاق األمم املتحدة، املوقع يف 39)أنظر: املادة  .نصابه" إىل إعادته أو الدويل واألمن السلم حلفظ 42 و 41 ألحكام املادتني طبقا   التدابري من اختاذه جيب ما يقرِّر أو

 (.1945أكتوبر  24بسان فرانسيسكو، دخل حيز النفاذ يف  1945جوان 
 أعضاء إىل يطلب أن وله قراراته، املسلحة لتنفيذ القوات استخدام تتطلب ال اليت التدابري من اختاذه جيب ما يقرِّر أن األمن من ميثاق األمم املتحدة على أنه: " جمللس 41حيث تنص املادة  /4

 وقفا   وسائل املواصالت من وغريها والالسلكية والربقية والربيدية واجلوية والبحرية احلديدية واملواصالت االقتصادية الصالت وقف بينها من يكون أن التدابري. وجيوز هذه تطبيق املتحدة" "األمم
أكتوبر  24بسان فرانسيسكو، دخل حيز النفاذ يف  1945جوان  26، الفصل السابع، ميثاق األمم املتحدة، املوقع يف 41)أنظر: املادة  .الدبلوماسية" وقطع العالقات كليا ، أو جزئيا  

1945.) 
 بطريق يتخذ أن له جاز به، تف   مل أهنا ثبت أو بالغرض تفي ال 41 املادة يف عليها املنصوص التدابري أن األمن جملس رأى من ميثاق األمم املتحدة على أنه: " إذا 42كما نصت املادة   -     

أو  اجلوية القوات بطريق األخرى والعمليات واحلصر املظاهرات األعمال هذه تتناول أن وجيوز نصابه. إىل إلعادته أو الدويل منواأل السلم حلفظ يلزم ما األعمال من والربية والبحرية اجلوية القوات
أكتوبر  24و، دخل حيز النفاذ يف بسان فرانسيسك 1945جوان  26، الفصل السابع، ميثاق األمم املتحدة، املوقع يف 42املتحدة". )أنظر: املادة  األمم" ألعضاء التابعة الربية أو البحرية

1945.) 
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إن إحالة جملس األمن الوضع يف دارفور على احملكمة اجلنائية الدولية بغرض الشروع يف إجراءات التحقيق  
لدولة اليت ينتمي إليها مرتكيب اجلرائم من نظام روما األساسي، بصرف النظر عما إذا كانت ا 13واملتابعة مبوجب املادة 

وهذا ما  ،(1)املاسة حبقوق اإلنسان طرفا يف نظام احملكمة أم غري ذلك، حىت ال يفلت جمرمي احلرب من العدالة الدولية
( الذي صدر حبق متهمني بارتكاب جرائم دولية، تابعني لدولة غري 1593ينطبق متاما على قرار جملس األمن رقم )

  . (2)لنظام األساسي للمحكمةطرف يف ا
ويتضح بأن تأثري اإلحالة من جملس األمن على احملكمة وقبول الدعوى أمامها يعطي احلق للمدعي العام والغرفة 

، وهذا ما يؤكد إثبات استقاللية ونزاهة (3)التمهيدية سلطة تقومي املعلومات ومن ضمنها ما حييله جملس األمن الدويل
جلنائية الدولية، كما أن العالقة بني احملكمة وجملس األمن، جيب تقوم على أساس أن جملس األمن ملزم بلفت احملكمة ا

 للسلم واألمن الدوليني. انتباه احملكمة إذا كان هناك هتديد  
طبقا  فبالنسبة لتقرير اختصاص احملكمة وقبوهلا النظر يف قضية دارفور احملالة إليها من قبل جملس األمن الدويل 

من نظام روما األساسي تؤكد بوضوح أن املدعي العام ليس ملزما بقرار احملكمة الصادر  53(، فإن املادة 1593للقرار)
عن جملس األمن. إذ أن هذه املادة تعطي املدعي العام سلطة تقدير الشروع يف التحقيق أم ال، وال تعد إحالة جملس 

و ما يعطي للمحكمة ضمانة أكيدة ضد أي حماولة من قبل جملس األمن األمن وحدها أساسا للبدء يف التحقيق، وه
، مما يؤكد وجود السلطة التقديرية للمدعي العام والغرفة (4)للهيمنة عليها يف حتديد اختصاصها وقبول الدعوى أمامها

                                                           

 .61املرجع السابق، ص  -شرح اتفاقية روما مادة مادة-؛ نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية 387/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع السابق، ص 1
محكمة اجلنائية الدولية، إال أن جملس األمن أحال قضية دارفور إعماال للفصل السابع من ميثاق األمم / رغم أن السودان والواليات املتحدة األمريكية مل يصادقا على النظام األساسي لل2

ار الذين تحدة األمريكية بصفتها ضمن اخلمسة الكباملتحدة على احملكمة اجلنائية الدولية، ويتبني لنا هنا أن أي دولة ال متلك أن تقف ضد أي قرار يصدره جملس األمن، ولكن الواليات امل
 أن السودان مت تقدميه للمحاكمة. )أنظر: أ.الطيب حممد ميلكون حق الفيتو لوقف أي قرار، مل تقدم للتحقيق واحملاكمة يف اجلرائم املرتكبة من طرف رؤسائها وجنودها يف العديد من األقاليم، غري

  (.12:36، على الساعة: 25/01/2010تاريخ اإلطالع:  ،  http://www.alsahafa.info/index، مقال منشور على املوقع: 1593الطيب، احملكمة اجلنائية الدولية والقرار 
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فيما خيص مسائل التحقيق واملقاضاة على أنه:"53/ تنص )املادة 3

 يف الشروع قرار اختاذ ولدى األساسي النظام هذا مبوجب إجراء ملباشرة معقول أساس وجود عدم يقرر مل ما له، املتاحة املعلومات تقييم بعد حقيق،الت يف العام املدعي يشرع -1
 -:يف العام املدعي ينظر التحقيق،

 .ارتكاهبا جيري أو ارتكبت قد احملكمة اختصاص يف تدخل جرمية بأن لالعتقاد معقوال   أساسا   توفر العام للمدعي املتاحة املعلومات كانت إذا أ/ ما
 .17املادة مبوجب مقبولة تكون أن ميكن أو مقبولة القضية كانت إذا ما ب/
 .العدالة احلمص خيدم لن حتقيق إجراء بأن لالعتقاد تدعو جوهرية أسبابا   ذلك مع هناك أن عليهم، اجملين ومصاحل اجلرمية خطورة اعتباره يف آخذا   يرى، كان إذا ما جـ/

 .بذلك التمهيدية الدائرة يبلغ أن عليه كان أعاله، )ج( الفرعية الفقرة إىل فحسب يستند قراره وأن إجراء ملباشرة معقول أساس وجود عدم العام املدعي قرر فإذا          
 -:للمقاضاة كاف أساس يوجد ال أنه التحقيق، على بناء   العام، للمدعي تبني إذا -2

 أو؛ 58 املادة مبوجب حضور أمر أو قبض أمر إصدار لطلب كاف وقائعي أو قانوين أساس يوجد ال ألنه أ/
 أو؛ 17 املادة مبوجب مقبولة غري القضية ألن ب/
 لن املقاضاة أن املدعاة، اجلرمية يف ورهد أو اجلرمية إليه املنسوب الشخص اعتالل أو وسن اجملين عليهم ومصاحل اجلرمية خطورة مدى فيها مبا الظروف، مجيع مراعاة بعد رأى ألنه جـ/

 .العدالة مصاحل ختدم
 انتهى اليت بالنتيجة ، 13املادة من )ب( الفقرة إطار يف تندرج اليت احلاالت يف األمن جملس أو 14 املادة مبوجب لإلحالة املقدمة والدولة التمهيدية الدائرة يبلغ أن عليه وجب     
 .النتيجة هذه يهاعل ترتبت اليت واألسباب إليها

مبوجب                    العام املدعي قرار مراجعة التمهيدية للدائرة جيوز ، 13املادة من )ب( الفقرة مبوجب األمن جملس طلب أو 14 املادة مبوجب باإلحالة القائمة الدولة طلب على بناء   أ/ -3
 .القرار ذلك يف النظر إعادة العام املدعي من تطلب أن وهلا إجراء مباشرة بعدم 2 أو 1 الفقرة 

 هذه ويف /جـ(،2) أو /جـ(1) الفقرة إىل فحسب يستند القرار كان إذا إجراء مباشرة بعدم العام املدعي قرار مراجعة منها، ومببادرة ذلك إىل باإلضافة التمهيدية للدائرة جيوز ب/
 .التمهيدية الدائرة اعتمدته إذا إال نافذا   العام املدعي قرار يصبح ال احلالة

 .جديدة" معلومات أو وقائع إىل استنادا   مقاضاة أو حتقيق يف جيب الشروع كان إذا مبا قرار اختاذ يف جديد من ينظر أن وقت، أي يف العام للمدعي جيوز -4
 .390- 389، ص نفسه/ د.عمر حممود املخزومي، املرجع 4

http://www.alsahafa.info/index
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متهمني عندما يكون  ملزمني بقرار جملس األمن كما أهنما غري ملزمني بإقامة الدعوى ضد التمهيدية، حبيث أهنما ليس
التحقيق قد مت البدء فيه، وهذا ما يؤكد أن احملكمة ميكنها أن تقوم مبمارسة اختصاصها على أساس القانون والنزاهة 

 .(1)واحلياد، وحرصا منها على عدم إفالت كبار اجملرمني من القضاء الدويل اجلنائي
نائية الدولية فقد استند يف قراره إىل تقرير اللجنة إن جملس األمن عند إحالته لقضية دارفور على احملكمة اجل

الدولية للتحقيق اليت أكدت عدم قدرة القضاء السوداين أو عدم رغبته يف متابعة ومعاقبة جمرمي ومنتهكي حقوق اإلنسان 
 .(2)يف دارفور

 
 ثانيا: موقف المحكمة الجنائية الدولية من انتهاكات حقوق اإلنسان الواقعة بدارفور.

أن قرر جملس األمن أن الوضع يف دارفور بالسودان يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني قام بإحالة النزاع  بعد
باشر  2005جوان  06، وبتاريخ 2005مارس  31الصادر بتاريخ  1593إىل احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب القرار 

ريكز على األفراد الذين يتحملون املسؤولية اجلنائية الكربى يف . الذي سيكون حمايدا  ومستقال ، وس(3)املدعي العام التحقيق
 .(4)اجلرائم اليت ارتكبت يف دارفور

 إىل العام املدعي قدم(، 2005)الصادر يف  1593جملس األمن  لقرار ووفقا .بعثة 15 العام املدعى أوفدوقد 
 أن األمن جملس العام املدعي وأبلغ ر.دارفو  يف التحقيق بلغها اليت املرحلة عن هتقرير  2007 ديسمرب 05 يف لسلمجا

. ومن حق احملكمة اجلنائية (5)1593 القرار مبوجب ابه املنوطة القانونية اللتزاماتل متتثل ال زالت ما السودانية احلكومة
  .(6)الدولية إخطار جملس األمن إذا مل يتم التعاون مع طلباهتا

 واجمللس الدويل، اجملتمع حث األمن، جملس إىل 2007 ديسمرب 05 يف ماالع املدعي قدمه يذال التقرير ويف
 قوية رسالة القبض، أوامر تنفيذ بشأن السودانية، احلكومة إىل توجه أن على املتحدة األمم يف األعضاء الدول ومجيع
 .باإلمجاع عليها ومتفق

                                                           

، منشور على 2008جوان  14س ووتش، االهتامات املنسوبة للبشري متثل خطوة واسعة لوضع حد لإلفالت من العقاب، ؛ منظمة هيومن رايت379/ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص 1
 .22:47، على الساعة:27/01/2010تاريخ اإلطالع:  ،.http://www.hrw.org/sites/default/files/report darfur 1205 arwebwcover.PDFاملوقع: 

 / تقرير جلنة التحقيق الدولية لتقصي احلقائق يف دارفور، منشور على املوقع:2
http://www.icc-cpi.int/library/cases/report-to-un-on-darfur.PDF.،  :09:22، على الساعة 01/01/2010تاريخ اإلطالع. 

 / الرئيس السوداين قد يواجه االعتقال بتهمة جرائم احلرب يف دارفور، منشور على املوقع:3
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/president-sudan-could-face-arrest-over-darfur-war-crimes-

20080718, vu le: 01/02/2010, à 12:21. 
ت الوطنية والدولية. وسيشكل جزءا  من جهد مجاعي / وقد صرح املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، السيد "لويس مورينو أوكامبو": "إن التحقيق سيتطلب تعاونا مستمرا  من قبل السلطا4

تعزيز العدالة. وميكن لآلليات اإلفريقية التقليدية أن تكوم أداة هامة إلمتام هذه اجلهود وحتقيق املصاحلة يكمل املبادرات اليت يقوم هبا اإلحتاد اإلفريقي وغريه من أجل إهناء العنف يف دارفور و 
 ، منشور على موقع احملكمة اجلنائية الدولية:2005جوان  06احمللية". )أنظر: املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية يفتح حتقيقا يف دارفور، الهاي، 

 http://www.icc-cpi.int      ،  :16:20، على الساعة: 23/01/2010تاريخ اإلطالع.) 
 .14، ص 2008أوت   22، اجلمعية العامة، األمم املتحدة، A/63/323  -السودان-، احلالة يف دارفور 2008 -2007/ تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة للفرتة 5
ي وحيول دون ممارسة (، من نظام روما األساسي، على أنه: "يف حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من احملكمة مبا يتناىف وأحكام هذا النظام األساس87/07/ نصت املادة )6

ملسألة إىل مجعية الدول األطراف أو إىل جملس األمن إذا كان جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمة وظائفها وسلطاهتا مبوجب هذا النظام، جيوز للمحكمة أن تتخذ قرارا هبذا املعىن وأن حتيل ا
 احملكمة".

http://www.hrw.org/sites/default/files/report%20darfur%201205%20arwebwcover.PDF
http://www.icc-cpi.int/library/cases/report-to-un-on-darfur.PDF
http://www.icc-cpi.int/library/cases/report-to-un-on-darfur.PDF
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/president-sudan-could-face-arrest-over-darfur-war-crimes-20080718
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/president-sudan-could-face-arrest-over-darfur-war-crimes-20080718
http://www.icc-cpi.int/
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 االهتمام وينصب .دارفور بشأن ثوالثال الثاين حتقيقه إجراء بصدد املكتب أن األمن جملس العام املدعي وأبلغ
 قبائل أبناء من خباصة و املدنيني، ضدجرائم  وارتكاب لتدبري الدولة جهاز تعبئة مسألة على للمكتب الثاين التحقيق يف

 عمليات ذلك يف مبا القرى، يف املدنيني استهدافاملتمثلة يف  اجلرائم تلك على والتسرت ،(1)والزغاوة واملساليت الفور
 و السودانية احلكومة قوات وجود وإىل ،التشريد إىل أفضى مما الرزق كسب وسائل وتدمري وهنب ،اجلوي القصف
 املشردين أراضي على عنوة االستيالء عنها ينشأ اليت التوطني إعادة وأعمال ،العودة عمليات ومنع اجلنجويد، ميليشيا
 احمليطة املناطق ويف داخليا املشردين خميمات داخل العوز ونشر األمن انعدام من أجواء خللق املنظمة واألعمال ،داخليا

 وعدم والقتل، والتعذيب، االحتجاز، أعمال ذلك يف مبا احمللية، القيادة ضد واهلجمات ،االغتصاب وأعمال هبا،
 عقابال من اجلناة وإفالت ،املخيمات داخل قاسية معيشية شروط وفرض اإلنسانية، املساعدة وعرقلة احلكومة، مساعدة
 األعمال هذه لك أن العام املدعي أوضح وقد. الضحايا لدى النفسي الكرب يضاعف مما للجرائم، الرمسي واإلنكار

 .(2)فعليا تدمريا بأكملها مجاعات تدمري إىل أدت قد جمتمعة
 وقد وصلت معلومات إىل املدعي العام تؤكد أن بعض األطراف قد بدأت يف إتالف العديد من البيانات مثل:

 ( 3) نبش وحرق القبور وتصفية واغتيال بعض الشهود وتدمري املستندات.
أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا بالقبض لكل من "أمحد حممد هارون" املعروف  2007أفريل  27وبتاريخ  

متهما آخر الهتامهم  51من ضمن  (5)، و "علي حممد علي عبد الرمحن" املعروف بـــــ "علي كشيب"(4)بـــــ "أمحد هارون"
طلبا  إىل الدائرة التمهيدية كي  2008جويلية  14.كما قدم املدعي العام بتاريخ (6)رجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

                                                           

، 2001و 1998ور عامي شب نزاع عنيف بني الفور والعرب، ومتت املصاحلة يف مؤمتر عقد يف الفاشر عاصمة اإلقليم. ونشب نزاع ثان بني العرب واملساليت غرب دارف 1989/ يف عام 1
 ومت احتواؤه باتفاقية سالم بني الطرفني وإن كان بعض املساليت آثر البقاء يف تشاد.

 ورــــــل الفــــائود من قبـــــة الســـــــجمات عنيفة على األفارقوعلى حني تتهم حركات التمرد الثالثة يف دارفور ووكاالت اإلغاثة الدولية اجلنجويد بأهنم أعوان احلكومة وتابعوها، وأهنم عرب يشنون ه   
إقليم دارفور، منشور على املوقع: واملساليت والزغاوة.. تنفي احلكومة السودانية ذلك بشدة، وتقول: إهنا ال والية هلا عليهم، وإهنم يهامجون قواهتا أيضا. )أنظر: 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/03643179-B744-47DB-9EAF-8A05997BFB63.htm :على 04/02/2010، تاريخ اإلطالع ،
 (.15:35الساعة: 

 .14، املرجع السابق، ص 2008 -2007تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة للفرتة / 2
 ة اجلنايات الدولية، منشور على املوقع: / تطورات ومواقف قضية دارفور أمام حمكم3

http:// www.sudanseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.sgi?seq=print&board=150&msg=1206000981&rn. :تاريخ اإلطالع ، 
 .12:30، على الساعة: 02/01/2010

4/ Ahmad Muhammad HARUN, né en 1964 approximativement, présumé être un ressortissant soudanais originaire de 
l’État du Kordofan‐Nord et membre de la tribu Bargou, présumé avoir été Ministre d’État chargé de l’intérieur au sein du 
Gouvernement soudanais d’avril 2003 environ à septembre 2005 environ et être, depuis 2006, ministre d’état chargé des 
affaires humanitaires au sein de l’actuel gouvernement soudanais. (Mandat D’arrêt  à L’encontre D’ahmad Harun, Situation 
Au Darfour (Soudan), La Chambre Préliminaire I, icc-02/05-01/07-2-tfr, 27 Avril 2007). 
5/ Ali Muhammad Ali ABD-AL-RAHMAN, alias ALI KUSHAYB, ressortissant soudanais d’une cinquantaine 
d’années et dont le père est originaire de la tribu taisha et la mère issue de la tribu Dangaoui du sud du Soudan, présumé 
dirigeant tribal et membre des FDP, qui était « aqid al oqada » (colonel des colonels) pour l’ensemble du secteur de Wadi 
Salih au Darfour, présumé avoir été l’un des commandants de haut rang des miliciens/Janjaouid. (Mandat D’arrêt  à 
L’encontre  D’ ALI KUSHAYB, Situation Au Darfour (Soudan), La Chambre Préliminaire I, ICC-02/05-01/07-3-tFR, 
27 Avril 2007).  

 .381/ بدر الدين شبل، املرجع السابق، ص 6

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/03643179-B744-47DB-9EAF-8A05997BFB63.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/03643179-B744-47DB-9EAF-8A05997BFB63.htm
http://www.sudanseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.sgi?seq=print&board=150&msg=1206000981&rn
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، وقد أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا بالقبض (1)تصدر مذكرة توقيف حبق الرئيس السوداين "عمر حسن البشري"
 . (2)"عمر البشري"حبق  2009مارس  04بتاريخ 

 )أمحد حممد هارون أمحد على القبض بإلقاء أمرين األوىل التمهيدية الدائرة أصدرت ، 2007 أفريل 27ففي 
 .(3)كشيب( الرمحن )علي عبد علي حممد وعلي ( هارون

- 2008  الفرتة خالل جديدة تطورات هناك تكن مل وتسليمهما، فيهما املشتبه على القبض عدم إىل ونظرا
  .(4)الرمحن عبد علي حممد وعلي هارون حممد أمحد ضد العام املدعي قضية يف 2009

وقد كان موقف احلكومة السودانية بعد صدور أوامر القبض، أهنا لن تسمح مبحاكمة أي سوداين خارج النظام 
اكمة خارج الوطن، وأن العديل الوطين وبأهنا لن تسلم ال مسئولني وال منسوبني للقوات املسلحة وحىت املتمردين للمح

موقف السودان هو أن ال ينعقد للمحكمة اجلنائية الدولية اختصاص حملاكمة أي سوداين. وأن حكومة السودان لن 
 .(5)تسمح مبحاكمة ومعاقبة أي سوداين خارج النظام العديل الوطين

التام مع احملكمة، من  وحث رئيس جملس األمن حكومة السودان ومجيع أطراف النزاع يف دارفور على التعاون
، غري أن املتهمني الصادر ضدمها أمر (6)أجل وضع حد للحصانة من العقاب عما  ارتكب من جرائم يف دارفور

، وقد رفضت اخلرطوم دوما  تسليم أمحد هارون (7)2010بالتوقيف، مازاال يف حالة فرار ومل يلق عليهما القبض حىت سنة 
  ب الذين تطالب هبما احملكمة اجلنائية الدولية.  وزير الشؤون اإلنسانية وعلي قشي

 شتاينر، وسيلفيا كوينيهيا، "أكوا القضاة  من املؤلفة األوىل، االبتدائية الدائرة أصدرت ،2009مارس  04 ويف
 دارفور.  يف بالوضع يتعلق فيما السودان، رئيس البشري"، أمحد حسن "ُعمر السيد على بالقبض أمرا أوساكا"، وأنيتا

 مخسة وهي احملكمة، اختصاص يف تدخل جرائم ارتكب قد بأنَّه لالعتقاد تدعو معقولة أسبابا هناك أنَّ  الدائرة وقررت
 املدنيني، )مهامجة حرب وجرميتا واالغتصاب( والتعذيب، القسري، والرتحيل واإلبادة، )القتل، اإلنسانية ضد جرائم

 مت اليت التهم لتلك وبالنسبة .اجلماعية باإلبادة اماتتهاال تدعم كافية أدلة وجود عدم احملكمة وارتأت .والنهب( والسلب
 
 
 
 

                                                           

دولة  رئيس السودان، مشال يف اجلعليني قبيلة أفراد من السودان؛ يف شندي مبحافظة قا،بان حوش يف 1944جانفي  01 بتاريخ مولود السودان؛ دولة مواطين/ "عمر حسن البشري" من 1
، والزال يشغل منصب رئيس دولة 1996 أفريل  01منذ  مرات متتالية عدة رئيس ا انتخب مث 1993 أكتوبر 16 يف الوطين للخالص الثورة قيادة جملس عينه أن منذ اليوم حىت السودان

 (.2009مارس  04، بتاريخ icc-02/05-01/09األوىل، الرقم  التمهيدية الدائرة -السودان-دارفور  يف البشري، احلالة أمحد حسن عمر على بالقبض م. ) أنظر: أمرالسودان حلد اليو 
 .2009مارس  04، الصادر بتاريخ icc-02/05-01/09األوىل، الرقم  التمهيدية الدائرة -السودان-دارفور  يف البشري، احلالة أمحد حسن عمر على بالقبض / أمر2
 .13، املرجع السابق، ص 2008 -2007/ تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة للفرتة 3
 .03، املرجع السابق، ص 2009 -2008/ تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة للفرتة 4
 وامر القبض ضد أمحد هارون و علي قشيب، منشور على املوقع: / حوار مع وزير العدل السوداين بعد إعالن إصدار أ5

http://www.akhbaralyomsd.net/modules.php?name=news&file=print&sid=6541 ، :14:27، على الساعة: 15/01/2010تاريخ اإلطالع. 
 .08:31، على الساعة: 01/01/2010، تاريخ اإلطالع: http://www.un.org      ، منشور على املوقع:2008جوان  16/ بيان رئيس جملس األمن بتاريخ 6
 .19:55، على الساعة: 27/12/2009، تاريخ اإلطالع:    http://www.icc-cpi.intاحلالة يف دارفور، على املوقع:/ أنظر موقع احملكمة اجلنائية الدولية، 7

http://www.akhbaralyomsd.net/modules.php?name=news&file=print&sid=6541
http://www.akhbaralyomsd.net/modules.php?name=news&file=print&sid=6541
http://www.un.org/
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 على تأثري له ليس األساسي روما نظام يف ليست طرفا لدولة كرئيس البشري" "عمر وضع أنَّ  الدائرة قررت إقرارها، 
 .(1)الختصاصها احملكمة ممارسة

 اإلبادة بتهم يتعلق فيما باالستئناف إذنٍ  على للحصول التماسا االدعاء قدم ، 2009مارس  10 وبتاريخ
 قد الدائرة كانت إذا ما بشأن مسألة باالستئناف اإلذن األوىل االبتدائية الدائرة منحت جوان، 24 ويف. اجلماعية
 االدعاء قدم ،2009جويلية  06 القبض. ويف بإلقاء أمر إلصدار املطلوبة لألدلة الصحيح باملعيار يتعلق فيما أخطأت
 (2).استئنافه

 إلقاء أجل من السودان إىل اليت ُقدمت التعاون طلبات القلم رئيس أحال الدائرة، من تعليمات على وبناء
 جملس أعضاء مجيع وإىل األساسي، روما نظام يف األطراف الدول مجيع إىل ه،وتسليم البشري الرئيس عمر على القبض
 . األساسي روما نظام يف األطراف غري األمن

 عن جملس 2005الصادر بتاريخ  1593للقرار طبقا أنَّه إىل خلصت قد الدائرة تكون القرار، صداروبإ
 ذلك يف مبا احملكمة، مع يتعاون بأن ُملزما السودان يكون ،(4)املتحدة األمم ميثاق من 25 املادة إىل إضافة ،(3)األمن
 طلبات بإعداد يقوم أن القلم رئيس إىل توجيهات أيضا الدائرة وأصدرت .وتسليمه البشري الرئيس عمر على القبض إلقاء

 .(5)البشري الرئيس عمر على القبض إلقاء لضمان االقتضاء حسب أخرى دولة أية إىل وإحالتها التعاون
أعلنت احملكمة اجلنائية الدولية قرارها، بشأن االستئناف الذي قّدمه املدعي العام  2010فيفري  03وبتاريخ 
، لتضمني هتمة اإلبادة اجلماعية يف مذكرة التوقيف حبق الرئيس 2009جويلية  06كامبو" بتاريخ "لويس مورينو أو 

 . (6)السوداين عمر البشري
وأشارت الدائرة التمهيدية األوىل إىل أن منصب البشري الرمسي كرئيس دولة حايل ال يعفيه من املسؤولية اجلنائية 

ة اجلنائية الدولية. ووفقا للقضاة، يُّدعى أن اجلرائم املذكورة آنفا ارُتكبت يف وال مينحه حصانة من املقاضاة أمام احملكم

                                                           

 / حيث أهتم الرئيس السوداين "عمر البشري" بارتكابه للجرائم التالية:1
املادة  بمبوج عليها يُعاقب حرب جرمية ذلك باعتبار مباشرة األعمال احلربية، يشاركون ال مدنيني أفراد ضد أو هذه بصفتهم مدنيني سكان ضد هجمات توجيه تعمد - أ

 من النظام األساسي؛ 1/هـ/8/2
 من النظام األساسي؛ 5/هـ/8/2النهب باعتباره جرمية حرب يعاقب عليها مبوجب املادة  - ب
 /أ من النظام األساسي؛7/1القتل باعتباره جرمية ضد اإلنسانية يعاقب عليها مبوجب املادة  -جــــ

 /ب من النظام األساسي؛7/1ا مبوجب املادة اإلبادة باعتبارها جرمية ضد اإلنسانية يعاقب عليه -د
 /د من النظام األساسي؛7/1النقل القسري باعتباره جرمية ضد اإلنسانية يعاقب عليها مبوجب املادة  -هـ
 /و من النظام األساسي؛7/1التعذيب باعتباره جرمية ضد اإلنسانية يعاقب عليها مبوجب املادة  -و
 /ز من النظام األساسي.7/1نسانية يعاقب عليها مبوجب املادة االغتصاب باعتباره جرمية ضد اإل -ز

 (.07، ص 2009مارس  04، بتاريخ ICC-02/05-01/09)أنظر: أمر بالقبض على عمر حسن أمحد البشري، احلالة بدارفور بالسودان، الدائرة التمهيدية األوىل، الرقم 
 .10، املرجع السابق، ص 2009 -2008ة تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة للفرت / 2
 . S/RES/1593، جملس األمن، األمم املتحدة، رقم القرار: 2005مارس  31املعقودة يف  5158، الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1593/ القرار رقم 3
 26امليثاق". )أنظر: ميثاق األمم املتحدة، املوقع يف  هذا وفق وتنفيذها األمن جملس قرارات لاملتحدة" بقبو  أعضاء "األمم يتعهدمن ميثاق األمم املتحدة على أنه:  " 25/ حيث نصت املادة 4

 (.1954أكتوبر  24، ودخل حيز النفاذ يف 1945جوان 
 .10، املرجع نفسه، ص2009 -2008/ تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة للفرتة 5
مذكرة توقيف حبق البشري بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف إقليم دارفور غرب السودان، لكنهم أسقطوا هتمة  2009لرابع من مارس وكان قضاة احملكمة  قد أصدروا يف ا/ 6

فيفري، منشور  03دولية حتسم اهتام البشري باإلبادة اجلماعية ، استأنف أوكامبو احلكم طالبا تضمني التهمة الثالثة حبق البشري.  )أنظر: احملكمة اجلنائية ال2009جويلية  6اإلبادة اجلماعية، ويف 
 (.15:12، على الساعة 03/02/2010، تاريخ اإلطالع:  http://www.ifhamdarfur.net/node/1481على املوقع: 
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سنوات ورأت الدائرة أن عمر البشري، بصفته فعليا  5أثناء محلة ملكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على مدار 
تبه بالقيام بتنسيق وضع خطة محلة وقانونيا رئيس دولة السودان والقائد األعلى للقوات املسلحة السودانية فعليا، مش

مكافحة التمرد وتنفيذها. وعلى هذا رأت الدائرة أيضا أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأنه كان يسيطر على مجيع 
 .(1)أجهزة الدولة السودانية وأنه سّخر هذه السيطرة لضمان تنفيذ محلة مكافحة التمرد

عمر حسن البشري متهيدا حملاكمته مبوجب النظام األساسي  إن إصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداين
للمحكمة اجلنائية الدولية، يعد سابقة فريدة يف التاريخ، إذ مل يسبق وأن طلبت جهة دولية إلقاء القبض على رئيس دولة 

ساء وملسئولني رمسيني أثناء ممارساته الفعلية للسلطة متهيدا حملاكمته، فكل احملاكمات الدولية اليت جرت من قبل كانت لرؤ 
سابقني أو مهزومني. فإن الدائرة التمهيدية األوىل للمحكمة اجلنائية الدولية أصدرت أمر ضد رئيس الدولة السودانية وهو 
متهم بصفة رمسية من وجهة نظر القانون الدويل ويتعني توقيفه وإلقاء القبض عليه. وقد ال يتمكن اجملتمع الدويل من تنفيذ 

إالَّ إذا أقدم جملس األمن على استخدام القوة املسلحة، وعند الرفض فقد يصبح املدعي العام يف وضع  أمر بالقبض
 .(2)صعب قد يدفعه لالستقالة وهو ما من شأنه إضعاف احملكمة والتشكيك يف مصداقيتها

   أو القبض بإلقاءأوامر  على للحصول التماسا العام املدعي قدَّم ،2008 نوفمرب 20 ويف قضية ثالثة، وبتاريخ
 يف بالوضع تتعلق ثالثة قضيةٍ  يف الدائرة أمام للمثول استدعاء أوامر -التعاون يف الرغبة عن فيهم املشتبه أعرب حال يف-

 السالم حفظ قوات ضد ارُتكبت جرائم عن كانوا مسئولني قادة املتمردين من ثالثة أنَّ  العام املدعي وحسب دارفور.
 الدائرة أصدرت 2009 ماي 07 ويف . 2007 سبتمرب 29 يف حسكنيتة، بدارفور، يف فريقياأل لالحتاد، التابعة

ا ُزعم جرائم على قردة" أبو إدريس "حبر إىل أمامها للمثول استدعاء أمر األوىل االبتدائية  وارتأت . اهلجوم يف ارُتكبت أهنَّ
 مته ثالث حتديدا وهي احملكمة، اختصاص يف تدخل جرائم ارتكب قد بأنَّه لالعتقاد تدعو وجيهة أسباب وجود الدائرة

 أو اإلنسانية املساعدة تقدمي يف مستخدمة أعيان أو مستخدمني موظفني على واالعتداء )القتل حرب جرائم بارتكاب
 (3)والنهب(. السلب وعمليات السالم، حفظ

 أمام للمثول قردة أبو السيد حضور لضمان كافيا سيكون للمثول استدعاء أمر أنَّ  إىل الدائرة وخلصت 
 2009 أكتوبر 19 يف أخرى مرة . وقد مثل2009ماي  18 يف مرة ألول مُثل قد قردة أبو السيد وكان ة.احملكم
  .(4)التهم إقرار جللسة

                                                           

 .06، ص 2009مارس  04، بتاريخ ICC-02/05-01/09/ أمر بالقبض على عمر حسن أمحد البشري، احلالة بدارفور بالسودان، الدائرة التمهيدية األوىل، الرقم 1
 .25-24، ص 2008، لندن، 110/ د. حسن نافعة، عصر ازدهار القانون الدويل أم اهنياره؟، مقال منشور مبجلة الوفاق العريب، العدد 2

3/ La Chambre préliminaire I a considéré qu’il y a des motifs raisonnables de croire Abu Garda pénalement responsable, en 
tant que coauteur ou coauteur indirect, au sens de l’article 25-3-a du Statut de Rome, des trois crimes de guerre suivants :  
• commission ou tentative de commission d’atteinte à la vie sous forme de meurtre, au sens de l’article 8-2-c-i- du Statut ; 
• fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules 
employés dans le cadre d’une mission de maintien de la paix, au sens de l’article 8-2-e-iii du Statut ; 
• pillage, au sens de l’article 8-2-e-v du Statut. (Affaire Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda, Situation au Darfour, 
Soudan, le site : http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situations and cases/situations/situation icc 0205/related cases/icc 
02050209/icc 02050209).  

 http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situations andمنشور على املوقع:       -السودان-الة بدارفور / املدعي العام ضد حبر إدريس أبو قردة، احل4
cases/situations/situation icc 0205/related cases/icc 02050209. :13:20، على الساعة: 04/02/2010، تاريخ اإلطالع.          

http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/related%20cases/icc02050209/icc02050209
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situations
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/related%20cases/icc%2002050209
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/related%20cases/icc%2002050209
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/related%20cases/icc%2002050209
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 من لإلفالت حد وضع هلدف أنشئت اليت، الدائمة الوحيدة الدولية احملكمة هي الدولية اجلنائية واحملكمة
 ضد اجلرائم اجلماعية، اإلبادة جرمية وهي أال بأسره، الدويل اجملتمع قلق تثري واليت، خطورة اجلرائم أشد ملرتكيب العقاب

ووضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان وحرياته  جمدد ا اجلرائم هذه مثل ارتكاب منع وبالتايل احلرب، وجرائم اإلنسانية
ضمان عدم إفالت املسئولني عن االنتهاكات من العقاب، إىل  األساسية. ويبقى على احملكمة اجلنائية الدولية العمل على

جانب حياد ونزاهة واستقاللية اإلجراءات، بغض النظر عن انتماءات املتهم إىل أي دولة من الدول، مع تركيز اجلهود 
جلنائي ضرورة إلقناع اجملتمع الدويل، وكسب الرأي العام العاملي من خالل منظمة األمم املتحدة بأن القضاء الدويل ا

 حلماية احلقوق واحلريات األساسية لإلنسان. 
 

 المطلب الثالث: موقف المحكمة الجنائية الدولية من انتهاكات حقوق اإلنسان.
سنتناول يف هذا املطلب إبراز بعض املمارسات واالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان والفئات الضعيفة احملمية  

ة منها القانون الدويل اإلنساين واتفاقيات جنيف األربع اليت تعترب من صميم اآلليات مبوجب معاهدات واتفاقيات دولي
الدولية حلماية حقوق وحريات اإلنسان واليت مت انتهاكها يف بعض أقاليم العامل يف الفرع األول، مث معاجلة وتبيان بعض  

 لثاين.أبرز وأهم العقبات اليت تواجه احملكمة اجلنائية الدولية يف الفرع ا
  

 .الواقعة بأقاليم أخرى موقف المحكمة الجنائية الدولية من انتهاكات حقوق اإلنسانالفرع األول: 
أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية من أجل ردع وتعقب واعتقال مرتكيب اجلرائم الدولية، وكل من تسول له نفسه 

الصارخة لكرامة وحقوق اإلنسان اليت راح ضحيتها  بانتهاك حقوق اإلنسان، غري أننا نالحظ العديد من االنتهاكات
اآلالف من السكان املدنيني يف عدة أقاليم، منها ما هو واقع باألراضي احملتلة يف فلسطني والعراق وكينيا، األمر الذي 

 واألطفال والنساء يستدعي من احملكمة اجلنائية الدولية ملباشرة أعماهلا وإجراءاهتا، لوضع حد ملا هو واقع لألفراد املدنيني
 هباته األقاليم من انتهاكات صارخة يعجز أكثر املتشائمني عن وصفها.

 
 أوال: انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب اإلسرائيلية في فلسطين.

الشك أن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية يعد تطورا هاما يف جمال إرساء قواعد القانون الدويل اجلنائي والقانون  
دويل اإلنساين ويعد ضمانة هامة ملن يتعرض لتلك اجلرائم الوحشية يف ظل احتالل الدول األقوى للدول األضعف، قد ال

سارعت الدول املتمدينة والدول الضعيفة بصفة خاصة للتوقيع والتصديق على النظام األساسي هلذه احملكمة، وأبدت 
. ومنها إسرائيل اليت مل (1)أى من املسئولية اجلنائية الدوليةبعض الدول التحفظات واشرتطت امتيازات لنفسها لكي تن

تصادق حىت اآلن عن نظام هذه احملكمة، وحتفظت على إدراج جرمية االستيطان ضمن جرائم احلرب، ألن تلك اجلرمية 
 .(2)بالذات تعترب من اجلرائم املستمرة اليت ترتكبها إسرائيل يف األراضي الفلسطينية

                                                           

 .457، ص 2008/ د.حممد أمحد داود، احلماية األمنية للمدنيني حتت االحتالل يف القانون الدويل اإلنساين، مطابع أخبار اليوم، بدون مكان نشر، 1
 .102 -101، ص 2007ت احلديثة يف القانون الدويل اجلزائي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، بريوت، / د.علي حممد جعفر، االجتاها2
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ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فإنه ال ميكن تقدمي جمرمي احلرب يف إسرائيل للمحاكمة عن ووفقا للنظام ا 
اجلرائم اليت مت ارتكاهبا قبل نفاذ النظام األساسي، غري أهنا تبقى أداة مستقبلية حملاكمة جمرمي احلرب بعد دخول النظام 

شهرا  بناء على  12تربير إرجاء التحقيق أو احملاكمة ملدة  حيز النفاذ. وعلى الرغم من أن نظام احملكمة اجلنائية يتضمن
 .  (1)طلب من جملس األمن يوجه إىل احملكمة مبوجب الفصل السابع من امليثاق وجيوز للمجلس جتديد هذا الطلب

ه اجلرمية ، إذ أن هذ(2)وعلى ذلك فإن والية احملكمة اجلنائية الدولية تنعقد بالنسبة جلرمية االستيطان اإلسرائيلية 
تعد وفقا للقانون الدويل من اجلرائم املستمرة اليت ال حترم احملكمة من نظرها طاملا بقيت املستوطنات اإلسرائيلية قائمة على 
األراضي الفلسطينية احملتلة، وبالتايل ميتد االختصاص اجلنائي للمحكمة اجلنائية الدولية بعد نفاذ نظامها األساسي ليشمل 

 .(3)ن اإلسرائيليجرمية االستيطا
وبصرف النظر عن عدم مشروعية احتالل أراضي الغري بالقوة الذي يشكل حبد ذاته جرمية عدوان تستوجب  

احملاكمة واجلزاء، فإن إسرائيل مازالت منذ وقت طويل متارس أعمال القتل ضد املدنيني وإبعادهم عن أرضهم وهتجريهم 
  .(4)اإلنسانية وتعرض املسئولني عنها للمحاكمات الدولية وهدم منازهلم وتعذيبهم، وهي تشكل جرائم ضد

 (،5)كما أن إسرائيل مسئولة عن األعمال اإلرهابية الكثرية من خالل عمليات االغتيال ملناهضي سياستها 
تباس يف وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية املرتكبة من قبل اجليش اإلسرائيلي ال تثري أي ال

اعتبارها من اجلرائم الدولية، فاملشاهد اليومية لألحداث اجلارية على أرض فلسطني، هي أوضح دليل على إهدار حقوق 
، ورغم ذلك فإن اجملتمع الدويل الزالت ردة فعله ال تتعدى عبارات االستنكار واالستهجان، مما (6)اإلنسان بشكل سافر

دم ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية ملهمتها يف احلفاظ على احلقوق واحلريات يوحي بعجزه عن القيام بدوره وذلك بع
 .(7)اإلنسانية
 ومتعمد مباشر حنو على قامت كما أن جرائم إسرائيل على الفلسطينيني يف قطاع غزة تعددت وتنوعت فقد 

وخمتلف األسلحة  األبيض سفورالفو  بقذائف اجملاور اإلسعاف سيارات ومستودع غزة مدينة يف القدس مستشفى مبهامجة

                                                           

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.16/ أنظر )املادة 1
؛ د.حممد أمحد 101، ص السابق، ومل تصادق عليه حىت اآلن. ) أنظر: د.علي حممد جعفر، املرجع 2000 ديسمرب 31/ وقعت إسرائيل على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف 2

 (.457، ص 01، هامش السابقداود، املرجع 
 .457، ص نفسه/ د.حممد أمحد داود، املرجع 3
ن األرض اليت سيقام عنها اجملتمع اإلسرائيلي، وقد اعترب ذلك أمرا حتميا حىت تنشأ الدولة / يهدف املخطط الصهيوين منذ بدايته إىل طرد وترحيل السكان املدنيني األصليني الذين يشغلو 4

دف إىل . وقد استمرت إسرائيل يف ممارسة سياستها اليت هتاليهودية، فقد دعا اليهود منذ البداية إىل أن هذه األرض ال ميكن أن تتسع للعرب الفلسطينيني وماليني اليهود القادمني من دول العامل
دار الفكر  -اجلرمية، آليات احلماية-حىت يومنا. )أنظر: د.سامح جابر البلتاجي، محاية املدنيني يف زمن النزاعات املسلحة  1948الرتحيل اإلجباري للسكان املدنيني يف األراضي احملتلة منذ عام 

 (.54 -53، ص 2006اجلامعي، اإلسكندرية، 
شخصا حيملون جوازات سفر أوروبية        26، من طرف 2010جانفي  19واملتويف بتاريخ  1960فيفري  14محاس "حممود املبحوح" املولود بتاريخ  / حيث مت اغتيال القيادي يف حركة5
اء، وقد تلقى جسده عدة صعقات من عصي كهربائية أدت والذي مت حتديد هويتهم فيما بعد بأهنم رعايا إسرائيليني، قامو خبنق املبحوح بعد صعقه بالكهرب -بريطانية، إيرلندية، أملانية، فرنسية-

لتحقيق قاس وعنيف داخل الغرفة حيث وجدت إىل خروج الدم من أنفه وفمه وأضعفت قوته اجلسدية، ومل يتمكن من صد مهامجيه الذين تأكدو من مقتله ومفارقته للحياة، لكن بعد إخضاعه 
يف حقيبة يده وغادروا املكان. )أنظر: حممود املبحوح، منشور على ن إيران وطرق هتريبها إىل غزة، كما قام اجلناة بتصوير مجيع املستندات اجلثة، والذي كان يتمحور حول مشرتيات األسلحة م

 (.19:48، على الساعة: 02/03/2010، تاريخ اإلطالع: /http://ar.wikipedia.org/wikiاملوقع: 
 24مداخلة مقدمة بامللتقى الدويل يومي ، -املستوطنات، اجلدار العازل، آثار اإلعتداء على غزة-/ د.عبد العزيز العشاوي، اجلرائم الدولية املرتكبة يف األراضي الفلسطينية والقائمة يف احلال 6
 .45، ص 2009نون الدويل اإلنساين، منظمة احملامني، سطيف، ببجاية، حول اجلرائم الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية والقا 2009جوان  25و
 .98، ص نفسهد.علي حممد جعفر، املرجع / 7

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 املرضى نفوس يف الذعر وأوقع كامال   يوما   إطفائها عملية استغرقت حرائق نشوب يف اهلجوم . وتسبب(1)البيولوجية
 .(2)إجالؤهم تعني الذين واجلرحى

 ياتعمل سياق يف ارُتك بت اليت اإلنسان حقوق ولقانون الدويل اإلنساين للقانون عديدة كما وقعت انتهاكات
ز فقد هذه. االحتجاز  واملياه الطعام من فيها ُحر موا مزرية، أوضاع يف وأطفال، نساء بينهم من مدنيون، أشخاص احُتج 
 األعني معصويب الرجال وكان مأوى. أي وجود دون جانفي يف اجلوية للعوامل فيها وتعرضوا الصحية املرافق واستخدام
وا األيدي ومصّفدي  .(3)احتجازهم من خمتلفة مراحل يف التعري، على وأحيانا   مالبسهم، عنز  على مرارا   وأُجرب 

الدويل  للقانون انتهاكا   يشكل مما غزة، قطاع سكان على مجاعية عقوبات توقيعوأيضا قامت إسرائيل ب
 .(4)اإلنساين

 لالعم فرص ومن عيشهم أسباب من غزة قطاع وتوصل تقرير "غولدستون" إىل أن حرمان الفلسطينيني يف
 إىل جلوئهم إمكانية من حتد واليت ودخوله، بلدهم مغادرة يف حقهم ومن التنقل حرية من حترمهم واليت واملياه، والسكن

 البعثة، رأي ومن .اإلنسانية ضد جرمية أي اضطهاد، تكون مبثابة أن ميكن الفعالة االنتصاف وُسبل القانونية احملاكم
 اإلنسانية ضد جرائم أن بتقرير خمتصة حمكمة قيام ُتربر إسرائيل حكومة أفعال بعض أن هلا، املتاحة احلقائق إىل باالستناد

  .(5)ضد الفلسطينيني ارُتكبت قد
ن اجلرائم اإلسرائيلية ضد اإلنسانية املرتكبة ضد الفلسطينيني تتطلب تدخل احملكمة اجلنائية الدولية، ويف رأينا فإ

من طرف املدعي العام شخصيا الذي ميكنه أن يباشر التحقيقات األولية وهذا التدخل قد يتم من قبل جملس األمن أو 
على أساس املعلومات اليت وصلته، واليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، فإنه يرى بدون شك ما ترتكبه 

 إسرائيل من جرائم، وبالتايل فبإمكانه إحالة الطلب إىل الدائرة التمهيدية.
 

 حقوق اإلنسان الواقعة في العراق. : انتهاكاتثانيا
جاء الغزو األمريكي واحتالل العراق واضحا  يف مواجهة الدول املعارضة هلذا األمر )روسيا، أملانيا وفرنسا( من 

لتلك الدول املعارضة للدعوة األمريكية للقضاء على العراق  19/04/2003خالل حتدي وزير اخلارجية األمريكي يف 
"أن بالده لن تتنازل عن العراق". وقد شنت احلرب من كبار املخططني وعلى رأسهم "جورج بوش" وتدمريه، إذ قال: 

                                                           

 .107- 106، ص 2004دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  -دراسة مقارنة-/ د. حممود صاحل العاديل، اجلرمية الدولية 1
 2009جوان  25و 24مداخلة مقدمة بامللتقى الدويل يومي  -السياق التارخيي والقانوين-راضي الفلسطينية أثناء احلرب على غزة / عابد عبيد الزربعي، اجلرائم اإلسرائيلية املرتكبة يف األ2

 .07، ص 2009ببجاية، حول اجلرائم الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية والقانون الدويل اإلنساين، منظمة احملامني، سطيف، 
عشرة، اجلمعية  الثانية الدورة، اإلنسان حقوق غزة، جملس يف النزاع بشأن احلقائق لتقصي املتحدة األمم بعثة األخرى، تقرير احملتلة العربية ويف األراضي سطنيفل يف اإلنسان حقوق حالة/ 3

 .09، ص 2009سبتمرب  23، الصادرة بتاريخ:  A/HRC/12/48( ADVANCE 1العامة، األمم املتحدة، الوثيقة رقم: )
 من غزة قطاع سكان حرمان يف يتمثل حمدد غرض على ينطوي الزراعية،كان واألراضي املياه وصهاريج املياه وآبار اخلاصة السكنية املنازل بتدمري اإلسرائيلية املسلحة القوات امتحيث ق/ 4

 يف اإلنسان حقوق )حالة .واملعوَّقني والنساء املسلح، النزاع ضحايا األطفال وخصوصا   ل،حبماية األطفا املتعلقة احملددة اإلنسان حقوق ألحكام انتهاكات حدوث تبنيَّ  ذلك، على وعالوة .قوهتم
 (.16، ص نفسهغزة، املرجع  يف النزاع بشأن احلقائق لتقصي املتحدة األمم بعثة األخرى، تقرير احملتلة العربية ويف األراضي فلسطني

 .17، ص نفسهغزة، املرجع  يف النزاع بشأن احلقائق لتقصي املتحدة األمم بعثة األخرى، تقرير احملتلة العربية ويف األراضي فلسطني يف اإلنسان حقوق حالة/ 5
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الرئيس األمريكي و"ديك تشيين" نائب الرئيس األمريكي، و"رامسفيلد" وزير الدفاع و"كونداليزا رايس" مستشارة األمن 
 .(1)مكاسبالقومي، وهو ما يربز الغرض الرئيسي للحرب على العراق من أجل حتقيق 

وقد ارتكبت القوات األمريكية وقوات التحالف باعتبارها قوات احتالل طبقا  ملا وصفته األمم املتحدة يف قرارها 
، فلم حترتم القوانني القائمة بل (2)، جرائم فظيعة وجسيمة خمالفة بذلك مبادئ القانون الدويل اإلنساين1483رقم 

ونية، وأحدثت فراغا على مستوى إدارة الدولة، وقامت بتوقيع عقود نفطية وأقدمت على إلغاء تشريعات دستورية وقان
 . (3)واستثمارية لشركات أمريكية وعملت على استغالل موارد األرض احملتلة

وقد ارتكبت قوات االحتالل األمريكية جرائم كثرية تعترب مبوجب اتفاقية جينيف جرائم حرب، حبيث استولت 
، كما منعت الغذاء والدواء عن (4)1949ا يعد خرقا خطريا ملعاهدة جينيف الرابعة لعام على "مستشفى الفلوجة" وهذ

من نظام روما األساسي  08/25األطفال واملرضى، األعمال اليت تعد أيضا جرائم حرب، وهو ما نصت عليه املادة 
 .(5)للمحكمة اجلنائية الدولية

يطانية واإليطالية والبولندية ارتكبت جرائم تنطبق مع تلك كما أن القوات األمريكية ومعها قوات التحالف الرب 
اليت تعاقب عليها احملكمة اجلنائية الدولية، إىل جانب ممارسات االحتالل يف العراق بعد نشر الصور املخزية عن التعذيب 

صاص ، فإهنا تدخل ضمن االخت2004- 2003يف السجون العراقية، مثلما حدث يف سجن "أبو غريب" بني عامي 
 .(6)الزمين للمحكمة اجلنائية الدولية

ومما الشك أن اجلرائم األمريكية املرتكبة يف العراق هي من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجرمية اإلبادة 
من نظامها األساسي، اليت جيب أن يقدم  05اجلماعية، وهي من اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية حسب نص املادة 

، استجابة لتطلعات اجملتمع الدويل من أجل وضع حد لفظائع هزت ضمري اإلنسانية (7)للمساءلة اجلنائية الدوليةمرتكبوها 
 .(8)جرَّاء ما خلَّفته من ضحايا يف صفوف املدنيني من األطفال والنساء والرجال

يف العراق من قوات التحالف ومنه يتضح لنا بأن مجيع العناصر القانونية الالزمة حملاكمة ومعاقبة مرتكيب اجلرائم 
بقيادة أمريكا وبريطانيا متوافرة، وبالتايل ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية ممارسة اختصاصها ومباشرة التحقيق فيما يصل 
إليها من معلومات حول اجلرائم املرتكبة، واإلطالع على التقارير ومساع الشهود كما هو مقرر يف النظام األساسي 

 ئية الدولية، هبدف محاية حقوق وحريات اإلنسان.للمحكمة اجلنا
                                                           

 .59، ص 2004/ د.عبد العزيز حممد سرحان، الغزو األمريكي الصهيوين االمربيايل للعراق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1
اجلزء الثالث، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،            -آفاق وحتديات–نساين، منشور بالقانون الدويل اإلنساين / أمحد كرعود، بعض مظاهر انتهاك القانون الدويل اإل2

 .228- 227، ص 2005
 .466/ د.حممد أمحد داود، املرجع السابق، ص 3
 .1949أوت  12املدنيني يف وقت احلرب، املؤرخة يف  ( من اتفاقية جينيف الرابعة بشأن محاية األشخاص20، 19، 18/ أنظر )املواد 4
ذلك تعمد عرقلة  من نظام روما األساسي على أنه: "تعمد جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب حبرماهنم من املواد اليت ال غىن عنها لبقائهم. مبا يف 08/25/ حيث نصت املادة 5

 اتفاقيات جينيف".   اإلمدادات الغوثية على النحو املنصوص عليه يف
 .327/ لندة معمر يشوي، املرجع السابق، ص 6
ا " دعوة ضد اململكة الربيطانية قدمت للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، متهما إياها بارتكاب جرائم احلرب يف العراق، ومن بني مJacques Verges/ أقام احملامي "جاك فريجاس 7

: لندة معمر لتعذيب واملساس بكرامة السجني العراقي واليت اتبعت بالقتل، من قبل جنود أمريكيني وكذلك بريطانيني مل تعد حمل شك من أي شخص". )أنظرجاء يف مذكرته: "إن حقيقة ا
 (.327يشوي، املرجع نفسه، ص 

 .19ص  / د.نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية، شرح اتفاقية روما مادة مادة، املرجع السابق،8
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 : انتهاكات حقوق اإلنسان الواقعة في كينيا.ثالثا
إن االنتهاكات واالعتداءات على حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين الواقعة يف كينيا، واملاسة بأمسى  

ة على األفراد كالتعذيب واالغتصاب وأعمال حقوق اإلنسان على اإلطالق وهو احلق يف احلياة، واالنتهاكات الواقع
 .(1)، كلها أعمال تستوجب املساءلة اجلنائيةالعنف العرقية وكذا التهجري القسري

القتل  شخصا  القوا مصرعهم يف أعمال 70ومن بني أعمال القتل املرتكبة يف كينيا واليت راح ضحيتها حنو 
اقعة غرب نريويب، ستة منهم جرى حرقهم، بينما ُقطِّع األربعة اآلخرون أشخاص يف مدينة "نيفاشا"، الو  10اإلثنية. وقتل 

مجاعيت  وجاءت اهلجمات عندما استهدف أفراد مسلحون تابعون جلماعة "كيكويو" أفرادا  من .بالسواطري والسكاكني
يف بلدة  بالطريقة نفسها 60"لوو وكالنجني" أهتموا بدعم مرشح املعارضة. وقُتل عدد من األشخاص يصل إىل 

وُشنت هذه اهلجمات، بغرض االنتقام ضد من اعتقد أهنم مؤيدون ملرشح  ."ناكورو"، عاصمة إقليم الوادي املتصدع
 .(2)وردا  على هجمات سبقتها ضد من اعُتقد أهنم من مؤيدي الرئيس املعارضة،

 من حوادث قتل ط بهعلى ألف شخص نتيجة للعنف العرقي ذي الدوافع السياسية وما ارتب يزيدقتل ما حيث 
والربملانية اليت ثار خالف حول نتائجها. وُهجِّر ما يُقدر مبا  الرئاسية 2007 يدي الشرطة، بعد انتخابات ديسمربعلى أ

. ألف شخص احلدود إىل أوغندا وأصبحوا الجئني 12 أكثر من رب  من ديارهم. وع   ألف شخص 300يزيد على 
اليت ُسجلت العنف اجلنسي ضد  وح خطرية. وكان من بني االنتهاكات األخرىوباإلضافة إىل ذلك، ُأصيب اآلالف رجر 

 .(3)النطاق الفتيات والنساء، وحرق املنازل، والتهجري القسري الواسع
اجليش والشرطة يف عملية مشرتكة ، أُطلق عليها اسم ومن بني االنتهاكات الواقعة يف ذات اإلقليم ما قام به 

قوات »احلياة( يف منطقة جبل "إلغون" يف غرب كينيا. واستهدفت العملية أعضاء  ية إنقاذ)عمل« عملية أوكوا مايشا»
واختفاء وغري ذلك  ، وهي ميليشيا مسلحة مُحِّل ت املسؤولية عن حوادث قتل غري مشروع«للدفاع عن األراضي سابوت

ات احمللية والدولية حاالت انتهاكات احمللية واملنظم من انتهاكات حقوق اإلنسان يف املنطقة. ووثقت وسائل اإلعالم

                                                           

يف كينيا، وذلك بعد أن زار مناطق شهدت أعمال عنف بعد االنتخابات « اجلسيمة واملنهجية»نان، إىل إجراء حتقيق يف االنتهاكات عدعا األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف / حيث 1
كينيا ال ميكن أن متر من دون عقاب، مقال  ر: كويف عنان، انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف، اليت فاز فيها الرئيس "مواي كيباكي" بوالية جديدة. )أنظ2008جانفي  26الرئاسية يوم 

 ، منشور على املوقع: 10652العدد ، 2008 جانفي 27منشور رجريدة العرب الدولية، يوم 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=455802&issueno=10652،  09:22، على الساعة 2010فيفري  06تاريخ اإلطالع.) 

السياسية ، ولكن عليها أن ال تلجأ  فعالدولية: "إن على احلكومة واجب محاية مواطنيها من اهلجمات اإلثنية ذات الدوا وقال "إروين فان دير بورغت"، مدير برنامج أفريقيا يف منظمة العفو/ 2
، على املوقع : 2008جانفي   28)أنظر: أعمال القتل تتواصل يف كينيا، منشور يوم  ."األمر ضروريا  وبصورة متناسبة إىل استخدام القوة وهي تقوم بذلك إال عندما يكون

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/killings-continue-kenya-20080128،  :على الساعة: 2010فيفري  04تاريخ اإلطالع ،
23:07.) 

والتحقيق يف سلوك أجهزة أمن الدولة، وتقدمي توصيات. ويف  بتقصي احلقائق، حيث ُشكلت جلنة للتحقيق يف أحداث العنف بعد االنتخابات، عقب وساطة سياسية، وُكلفت/ 3
نظام روما »الشرطة، وإدماج  املسؤولية اجلنائية الفردية لألشخاص الذين ُزعم ارتكاهبم أعمال العنف، وإصالح ، قدمت اللجنة تقريرها إىل احلكومة. وتناولت توصيات اللجنة2008أكتوبر

احلكومة حمكمة خاصة للتحقيق يف أعمال العنف  وإصالحات دستورية. وكانت التوصية الرئيسية اليت تقدمت هبا اللجنة هي أن تنشئ يف التشريع احمللي، «األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
حقوق اإلنسان يف  -العنف بعد االنتخابات -انعدام األمنظر: حالة إحجام احلكومة عن القيام بذلك، بإحالة القضايا إىل "احملكمة اجلنائية الدولية". )أن وحماكمة مرتكبيها. وأوصت اللجنة، يف

اإلطالع: تاريخ  ،http://www.amnesty.org/ar/region/kenya/report-2009الصادر عن منظمة العفو الدولية ، منشور على املوقع:  2009تقرير   مجهورية كينيا،
 (.11:35، على الساعة: 06/02/2010

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=455802&issueno=10652
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=455802&issueno=10652
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/killings-continue-kenya-20080128
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/killings-continue-kenya-20080128
http://www.amnesty.org/ar/region/kenya/report-2009
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والشرطة خالل العملية. وكان من بني هذه االنتهاكات اعتقال مئات املدنيني بشكل  حلقوق اإلنسان على أيدي اجليش
   .(1)ودون سند من القانون وحاالت احتجاز تعسفي وتعذيب يف معسكرات اجليش وحجز الشرطة تعسفي

وقوع حوادث  عشرات من سكان مقاطعة "مانديرا" يف مشال كينيا من، شكا  2008ويف نوفمرب من عام 
التابعني للحكومة واملنخرطني يف عملية مشرتكة  اغتصاب وتعذيب وضرب واستخدام للقوة املفرطة على أيدي أفراد األمن

ءات، لكنها مل غري املشروعة من القرن اإلفريقي. ونفت احلكومة هذه االدعا للجيش والشرطة للحد من تدفق األسلحة
 .(2)يف إجراء حتقيق يتسم باالستقالل واحليدة تكن قد بدأت

إلجراء حتقيق مستقل  ، مل تكن احلكومة قد اختذت أي إجراء استجابة  للدعوات2008وحبلول هناية عام 
ه يف اختاذ ، مما يثبت عجز القضاء يف كينيا أو عدم رغبت(3)ودقيق بشأن القبض على مرتكيب اجلرائم يف هذا اإلقليم

من نظام روما األساسي، إىل احملكمة اجلنائية  17إجراءات املتابعة، وبالتايل فإن االختصاص يؤول طبقا لنص املادة 
تفويض الغرفة  2009نوفمرب  26الدولية. وعلى هذا األساس طلب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية بتاريخ 

، وذلك 2008- 2007ائم املزعوم ارتكاهبا يف أعمال العنف عقب االنتخابات يف التمهيدية الثانية لفتح حتقيق يف اجلر 
للشروع يف إجراء  معقول أساس. وسوف ينظر القضاة فيما إذا كان هناك (4)2009نوفمرب  06بعدما تقدم بطلب يف 

( حيث أن proprio motuالتحقيق. وهذه هي املرة األوىل اليت يسعى املدعي العام إىل فتح حتقيق من تلقاء نفسه )
اإلحاالت السابقة كانت من قبل الدول األطراف أو جملس األمن. وأخطر املدعي العام أيضا الضحايا من أعمال العنف 
ما بعد االنتخابات بأن لديهم ثالثني يوما إلرسال تعليقات للغرفة التمهيدية الثانية حول ما إذا كان ينبغي فتح حتقيق 

    .(5)يف طلب املدعي العامبعد فة التمهيدية الثانية مازالت مل تبت حول ذلك، إالَّ أن الغر 
 

 الفرع الثاني: اإلشكاالت التي تعترض عمل المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق اإلنسان.
ان وسنتناول هذا الفرع إلبراز بعض املعوقات اليت تعرتض سبيل احملكمة اجلنائية الدولية يف محايتها حلقوق اإلنس

وذلك من خالل عدة نقاط منها: تغليب االعتبارات السياسية عن القانونية، واقتصار احملكمة على جرائم دولية كما ورد 

                                                           

 الصادر عن منظمة العفو الدولية ، منشور على املوقع:  2009تقرير   / اإلفالت من العقاب، حقوق اإلنسان يف مجهورية كينيا،1
http://www.amnesty.org/ar/region/kenya/report-2009،  :23:07، على الساعة: 2010فيفري  04تاريخ اإلطالع. 

العمليات  ، مبا يف ذلك قتل مئات األشخاص رميا  بالرصاص يف سياق2007ارتكبتها الشرطة يف  تقاعست احلكومة عن التحقيق يف حوادث التعذيب وأعمال القتل غري املشروع، واليت/ كما 2
املوقع:  الدولية، املرجع نفسه، منشور علىالصادر عن منظمة العفو  2009تقرير   )اإلفالت من العقاب، حقوق اإلنسان يف مجهورية كينيا، .احملظورة« موجنيكي»األمنية ضد أعضاء مجاعة 

http://www.amnesty.org/ar/region/kenya/report-2009،  :23:07، على الساعة: 2010فيفري  04تاريخ اإلطالع.) 
شاهدنا انتهاكات جسيمة »بوجود انتهاكات وأعمال عنف دموية، وذلك بقوله"  2008جانفي  26/ على الرغم من تصريح كويف عنان األمني العام السابق لألمم املتحدة يف نريويب بتاريخ 3

يتعني على احلكومة أن تفعل كل ما يف وسعها لزيادة األمن.. وال »وأضاف: «. أن تعرف احلقائق، وأن حياسب أولئك املسئولون عن هذه األعمال ومنهجية حلقوق اإلنسان.. ومن الضروري
ون عقاب، مقال منشور رجريدة العرب الدولية، كينيا ال ميكن أن متر من د أنظر: كويف عنان، انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف«. ) ميكننا السماح بأن متر هذه االنتهاكات من دون عقاب

  ، املرجع السابق، منشور على املوقع:10652العدد ، 2008جانفي  27يوم 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=455802&issueno=10652،  09:22، على الساعة 2010فيفري  06تاريخ اإلطالع.) 

4/ Situation in the Republic of Kenya, decision assigning the situation in the republic of Kenya To pre-trial chamber II, 
the presidency, No:ICC-01/09-01, 6 November 2009. 
5/ Situation en République du Kenya, Situations et affaires, http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases, vu 
la date de: 06/02/2010, à 15:30; Situation en République du Kenya, La CPI semaine après semaine, La Cour Pénale 
Internationale, le 01 décembre 2009, ICC-PIDS-WU-12/09_Fra,  p 01. 

http://www.amnesty.org/ar/region/kenya/report-2009
http://www.amnesty.org/ar/region/kenya/report-2009
http://www.amnesty.org/ar/region/kenya/report-2009
http://www.amnesty.org/ar/region/kenya/report-2009
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=455802&issueno=10652
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=455802&issueno=10652
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/Situations/Situation+ICC+0109/Situation+Index.htm
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases,
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اليت ميكن هلا أن متس بأمسى حقوق  ( من نظامها األساسي دون جرائم أخرى ذات الطابع الدويل05يف نص )املادة 
 ا مبباشرة عملها على أحسن وجه.اإلنسان، وافتقارها لبعض اآلليات اليت تسمح هل

 
 السياسية. االعتباراتأوال: تغليب 

إن القوى العظمى يف عصرنا احلايل هي اليت تتحكم يف العالقات الدولية وتوجهها كما حتب وتشاء، وبالتايل  
ية واملثالية فإهنا هي اليت حتدد شكل القانون الدويل وكيفية تطبيقه بشكل يتفق مع مصاحلها، ال مع األسس اإلنسان

الدولية، وخري شاهد على ذلك موقف الواليات املتحدة األمريكية الرافض للمصادقة على النظام األساسي للمحكمة 
، وإىل جانبها ستة دول أخرى يف عاملنا املعاصر صوتت ضد تأسيس احملكمة اجلنائية الدولية وهي: (1)اجلنائية الدولية

لبحرين، قطر". فالواليات املتحدة األمريكية مل تكتف بعدم التصويت على النظام "اهلند، الصني، فيتنام، إسرائيل، ا
بشأن النظام األساسي للمحكمة أو انتزاع مطالب من املـــُـــؤمت ر ين، األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وإبداء التحفظات 

أهنا ال تستطيع التحكم يف احملكمة بل ذهبت وخاضت حربا ضروسا على هذه احملكمة. فعندما باتت أمريكا تدرك 
حيث أن قرارات اإلدانة ال ختضع للفيتو األمريكي، كما هو احلال يف جملس األمن، عارضت بقوة احملكمة اجلنائية الدولية 

وملا يئست من إلغاء فكرة إنشاء  .(2)وصوتت ضد نظام روما، مث سحبت التوقيع الذي مت يف عهد "الرئيس كلينتون"
نائية الدولية صرح رئيس جلنة العالقات اخلارجية يف الكونغرس األمريكي أمام جملس األمن بتاريخ احملكمة اجل

بأن احملكمة اجلنائية الدولية املقرتحة ال تؤمن احلماية الكاملة للجنود األمريكيني من املقاضاة، وهكذا  02/01/2000
 .(3)من أجل اإلحجام عن التوقيع على معاهدة رومابدت ذريعة محاية األمريكيني املربر الذي متسكت به أمريكا 

تقدمت أمريكا مبشروع قرار إىل جملس األمن يتعلق مبنح رعاياها حصانة وقائية دائمة  27/06/2002ويف  
وشاملة فرفض طلبها، وصوَّت جملس األمن ضد منح اجلنود األمريكيني حصانة من احملاكمة أمام احملكمة اجلنائية 

 .(4)الدولية
بعد صدور هذا القرار هددت الواليات املتحدة األمريكية بأهنا سوف تعيد النظر يف مشاركتها يف مجيع قوات و  

ضد  30/06/2002حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف مجيع أحناء العامل، وعمدت إىل استخدام حق النقض يف 
 نـــــم يكـــملالحقة أمام احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة، ولالتجديد لقواهتا يف البوسنة إذا مل يتم منح جنودها حصانة ضد ا

 
 
 

                                                           

 . 63، املرجع السابق، ص إمساعيل/ أ. عصام نعمة 1
 . 14، ص 21/06/2008مقال منشور رجريدة العرب األسبوعي بتاريخ  -احملكمة اجلنائية الدولية حتت مطرقة الواليات املتحدة-خالد احلمدوين، تسييس العدالة / 2
  .62، ص نفسه، املرجع إمساعيلأ. عصام نعمة / 3
، تاريخ اإلطالع: http://asiapacific.amnesty.org/pages/icc-US_threats-araع:  / التهديدات األمريكية للمحكمة اجلنائية الدولية، مقال منشور على املوق4

 .12:03، على الساعة: 01/03/2010

http://asiapacific.amnesty.org/pages/icc-US_threats-ara
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على إعفاء األمريكيني ملدة عام  12/07/2002أمام جملس األمن سوى الرضوخ للموقف األمريكي فوافق باإلمجاع يف 
 . (1)(1422من حماكمتهم أمام أوَّل حمكمة جنائية دولية دائمة مبوجب القرار رقم )

 ( انقالبا على احملكمة اجلنائية الدولية عرب إعادة هيمنة جملس األمن.1422ر )ويعد القرا 
حصانة ملدة عام من اخلضوع للمحكمة اجلنائية الدولية يعد  كما أن إقدام جملس األمن على منح األمريكيني 

تفاقيات املتعلقة مبنح ( من ميثاق األمم املتحدة اليت أعطت اجلمعية العامة عقد اال105جتاوزا صرحيا لنص املادة )
مندويب وموظفي هيئة األمم املتحدة احلصانات واالمتيازات، واستنادا هلذه املادة فإن منح صالحية اإلعفاء من العقاب 
لقوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة هو اجلمعية العامة اليت يتوجب عليها إبرام معاهدة يف هذا الشأن مع احملكمة 

لية ويكون جملس األمن مبنحه احلصانات واالمتيازات للرعايا األمريكيني قد تعدى على اختصاصات اجلمعية اجلنائية الدو 
 .    (2)العامة

 
 ثانيا:اإلشكاالت الكامنة في االختصاص النوعي للمحكمة.

ة كالتايل: ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي05مت حتديد أشد اجلرائم الدولية خطورة يف )املادة  
"جرمية اإلبادة اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب وجرمية العدوان" إالَّ أن هاته األخرية مل تلق حتديدا  مماثال  ملا 

 هو قائم بشأن اجلرائم الثالث األخرى.
ة العدوان ( من نظام روما األساسي على أنه: "متارس احملكمة االختصاص على جرمي05/2حيث نصت املادة ) 

، يعرف جرمية العدوان ويضع الشروط اليت مبوجبها متارس 123و 121مىت اعتمد حكم هبذا الشأن وفقا للمادتني 
، وعلى الرغم من وجود تعريف جلرمية العدوان واملعتمد من اجلمعية العامة (3)احملكمة اختصاصها فيما يتعلق هبذه اجلرمية

 .(4)، إال أن النظام األساسي للمحكمة مل يأخذ به1974ديسمرب  14( بتاريخ 290/د/3314بقرارها رقم )
كما أن هذه اجلرمية مل تكن الوحيدة اليت تعذر الوصول إىل تعريف مقبول هلا، إذ مشل جرائم أخرى كاإلرهاب  

كتفاء واالجتار باملخدرات إضافة إىل معارضة الدول الكربى إلدراجها ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية واال 
 .(5)بالقضاء الوطين حملاربتها

كانت أشكاهلا   كما أن اخلطورة الشديدة اليت متثلها األعمال اإلرهابية أيا كان مرتكبوها ومكان ارتكاهبا، وأيا   
 واالجتماعيوأساليبها أو دوافعها، كذلك جرمية االجتار باملخدرات وما يرتتب عنها من زعزعة للنظام السياسي 

                                                           

ة اجلنائية الدولية إىل رعايا الدول اليت مل تصادق على نظام روما األساسي، عندما يشارك هؤالء / ويسعى هذا القرار إىل منح حصانة دائمة من التحقيق أو املقاضاة من جانب احملكم1
وقد أدلت دول عديدة بتصرحيات شديدة اللهجة  (1487جدد جملس األمن هذا القرار ملدة عام وصدر القرار رقم ) 2008األشخاص يف عمليات تقوم أو تصرح هبا األمم املتحدة، ويف جوان 

فرتة احلصانة اليت يتمتع هبا مواطنو الدول الغري األطراف عند مشاركتهم  2004جوان  30القرار، دعما للمحكمة اجلنائية الدولية ومل يتم جتديد مشروع القرار لسنة أخرى. وقد انتهت يف ضد 
-http://asiapacific.amnesty.org/pages/icc، منشور على املوقع: يف عمليات حفظ السالم. )أنظر: التهديدات األمريكية للمحكمة اجلنائية الدولية، املرجع نفسه

US_threats-ara :12:03، على الساعة: 01/03/2010، تاريخ اإلطالع.) 
 . 69، ص السابق، املرجع إمساعيل/ أ. عصام نعمة 2
 .  277، ص 2006دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، املنصورة، مصر،  -دراسة مقارنة-في، آليات املالحقة يف نطاق القانون اجلنائي الدويل اإلنساين / أ. حممد لط3
تطلبات احلصول على درجة املاجستري، قسم العدالة اجلنائية، )دور احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة يف محاية حقوق اإلنسان، حبث مقدم استكماال  مل / بندر بن تركي بن احلميدي العتييب4

  .169(، ص 2008ختصص سياسة جنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
 . 96- 95/ د.علي حممد جعفر، املرجع السابق، ص 5

http://asiapacific.amnesty.org/pages/icc-US_threats-ara
http://asiapacific.amnesty.org/pages/icc-US_threats-ara
http://asiapacific.amnesty.org/pages/icc-US_threats-ara
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باملخدرات وإدراجها يف قائمة  واالجتارول، تستدعي البحث عن وضع تعريف مقبول جلرائم اإلرهاب واالقتصادي للد
 .(1)اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة

 
 ثالثا: المحكمة الجنائية الدولية وإجراءات تسليم المتهمين.

 وتسليمهم، حيث أن الغالب من تفتقد احملكمة اجلنائية الدولية إىل أجهزة حمددة من أجل القبض على املتهمني 
اجلرائم اليت تنظرها احملكمة يكون مرتكبوها من الشخصيات السياسية والعسكرية وهو ما يقف حائال ، ولنا يف الصعوبة 
املتعلقة بتسليم القائد الصريب "كارديتش" خري مثال، كما أنه ليس من السهل على احملكمة اجلنائية الدولية أن جترب 

طنية أن تقبض وتسلم املتهمني طاملا أن الدول نفسها ال ترغب يف إجراء التسليم حىت لو ُلوِّح  بتوقيع عقوبات األجهزة الو 
دولية على الدول الغري متعاونة مع احملكمة كالسودان مثال . كما أنه بات من الضروري إنشاء أجهزة خمتصة تساند احملكمة 

ملتهمني وتنفيذ أوامر القبض كي ال تفقد احملكمة سلطاهتا يف قيام قضاء دويل اجلنائية الدولية كشرطة دولية تضمن تسليم ا
 .(2)جنائي

                                                           

  .20ملرجع السابق، ص ا -شرح اتفاقية روما مادة مادة-/ نصر الدين بومساحة، احملكمة اجلنائية الدولية 1
 . 322، ص السابق/ أ. حممد لطفي، املرجع 2
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 .ةـــــمــــاتــــالخ

إىل إقرار مبادئ القضاء الدويل تسعى وما زالت يتضح لنا من دراستنا هذه أن البشرية سعت منذ أمد طويل  
اجلنائي وذلك عن طريق إجياد آليات تطبق قواعد العدالة الدولية اجلنائية على النحو الصحيح، وتعمل على توحيد قواعد 

ظل يراود  ا  يف حماكمة ومعاقبة منتهكي حقوق اإلنسان حلمالرغبة الدولية املستمرة  القضاء الدويل اجلنائي، وكانت
البشرية، إالَّ أن هذه اآلمال كانت تصطدم دائما باعتبارات حتول دون جناحها، إىل أن قامت حماكمات نورمبورغ وطوكيو 

سابقة دولية، لتكريس أّول متثل  جهت هلا، إالَّ أهناوعلى الرغم من االنتقادات اليت و  .حملاكمة جمرمي احلرب العاملية الثانية
 ومحاية حقوق اإلنسان. القضاء الدويل اجلنائيمبادئ 

خالية من آليات قضائية دولية أساسها محاية حقوق  1993وظلت الفرتة املمتدة من حماكمات نورمبورغ حىت  
 .لفرتةاإلنسان يف الوقت الذي حدثت فيه انتهاكات خطرية وجسيمة يف تلك ا

وما تبعته من  وبعد انتهاء احلرب الباردة وسقوط اإلحتاد السوفييت، ونتيجة للصراع الدامي يف يوغسالفيا السابقة 
حتت صيحات املنظمات غري احلكومية واملدافعني عن  انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان برواندا، مما حدا مبجلس األمن

إىل إنشاء حماكم جنائية دولية، لعقاب األشخاص املسئولني عن  إىل إصدار قرارات دعا فيها حقوق اإلنسان،
كل هاته احملاوالت السابقة تعترب اللبنة األوىل إلنشاء   االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة يف تلك األقاليم.

مع يف مؤمتر دبلوماسي قضاء دويل جنائي دائم أساسه محاية احلقوق األساسية لإلنسان، دعت باجملتمع الدويل إىل التج
جويلية  01، أسفر عن ميالد احملكمة اجلنائية الدولية، والذي دخل نظامها األساسي حيز النفاذ يف 1998بروما عام 

 .وهي تباشر اختصاصاهتا حاليا  عن طريق النظر يف القضايا املطروحة عليها .2002
 ت نوردها فيما يلي:وقد كشفت لنا هذه الدراسة عن جمموعة من النتائج والتوصيا 

 
 أّوالً: النتائج.

ة قدمية قدم التاريخ، فقد عرفتها الشعوب والدول املختلفة وذلك عن إن فكرة القضاء الدويل اجلنائي هي فكر  -1
 طريق جترمي األفعال اليت متس حبقوق اإلنسان.

جنائي، وافتقاره إىل عانت البشرية من فظائع وانتهاكات حلقوق اإلنسان، وذلك بسبب غياب نظام قضاء دويل  -2
 آلية ميكن هبا مالحقة املسؤولني عن تلك االنتهاكات وتقدميهم للمحاكمة القانونية وإحلاق العقاب هبم.

أصاب البشرية خالل تطورها أهوال ومآس بسبب املمارسات البالغة القسوة والبشاعة، ال تفرضها حىت ظروف  -3
الرعب وإثارة الدمار املادي واملعنوي. مما دفع باملفكرين  الرغبة يف هزمية العدو، وإمنا الدافع إليها نشر

والفقهاء والساسة واهليئات الدولية للعمل على احلد من آثار احلرب وبذل العديد من اجلهود اليت توجت 
  هدفها محاية حقوق اإلنسان. بإرساء قواعد
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تعد نواة أساسية يف القضاء الدويل اجلنائي إن حماكمات طوكيو و نورمبورغ اليت جرت بعد احلرب العاملية الثانية،  -4
حبيث حاكمت أكرب زعماء احملور يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، وكذلك حمكمة يوغسالفيا اليت حاكمت 

، وكذلك حمكمة رواندا. زعماء الصرب على اجلرائم اليت ارتكبوها يف يوغسالفيا السابقة يف البوسنة واهلرسك
 فعة قوية إلنشاء قضاء دويل جنائي، متثل يف ظهور احملكمة اجلنائية الدولية الدائمةوكانت هذه احملاكمات د

 للحد من االنتهاكات اخلطرية الواقعة على حقوق اإلنسان يف وقت السلم واحلرب.
ها أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب معاهدة دولية شارعه، لتمثل القضاء الدويل اجلنائي الدائم، وهو ما مييز  -5

عن احملاكم الدولية اخلاصة السابقة، إذ أهنا تعرب عن رغبة الغالبية العظمى من أعضاء اجملتمع الدويل، وقد 
، وهو ما يؤكد الرغبة الدولية 2002جويلية  01دخل النظام األساسي هلذه احملكمة حيز النفاذ القانوين يف 
 بدال عن منطق القوة. يف العمل على تدعيم سيادة القانون ليحل باإلمجاع العاملي

إن وجود قضاء دويل جنائي دائم يشكل وقاية من اجلرائم الدولية، ووسيلة أساسية للمحافظة على السلم واألمن  -6
الدوليني، وذلك عن طريق تقدمي األشخاص املسئولني عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 

 وجرائم اإلبادة اجلماعية للمحاكمة.
يل اجلنائي يعرتف مببدأ التكاملية هبدف املواءمة بني مبدأ سيادة الدول والذي ترفض أي دولة إن القضاء الدو  -7

يف مالحقة اجملرمني الدوليني وهو بذلك جيعل من احملكمة امتدادا  التنازل عنه، وبني احملكمة اجلنائية الدولية
 منا مكمل لسيادهتا.الختصاص القضاء الوطين وليست قضاء أجنبيا  يعتدي على سيادة الدول وإ

إن القضاء الدويل اجلنائي املتمثل حاليا يف احملكمة اجلنائية الدولية كهيئة قضائية مستقلة وخمتصة باحملافظة على  -8
خشية الوقوع حتت طائلة  أحدث هلعا  وخوفا ، محاية حقوق اإلنسان، وحماكمة املسئولني عن اجلرائم الدولية

 .تصديق عن النظام األساسي للمحكمةم عن الجعل الكثري من الدول حتج ،العقاب
إن القضاء الدويل اجلنائي والذي متثله احملكمة اجلنائية الدولية ورغم احملاوالت جلعلها مستقلة، إالَّ أهنا وقعت  -9

حتت السيطرة األمريكية وبعض الدول القوية، وذلك عن طريق جملس األمن بسبب ما متلكه هذه الدول من 
 "حق الفيتو".

( من 16النصوص اليت حتدد العالقة بني جملس األمن واحملكمة اجلنائية الدولية، وخاصة نص املادة ) تعد -10
النظام األساسي، من أهم الثغرات واملثالب اليت شابت النظام األساسي، حيث أهنا قد تستخدم إما 

فعال ، كما رأينا  ألغراض سياسية متحيزة أو حلماية مصاحل خاصة ولو على حساب العدالة، وهذا ما حدث
فقد مت استخدام سلطة اإلحالة ضد السودان، ومل يتم استخدامها ضد قوات االحتالل يف العراق وفلسطني،  
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كما مت استخدام سلطة التأجيل من أجل إضفاء احلصانة على مواطين الواليات املتحدة األمريكية ضد 
 احملكمة اجلنائية الدولية.

حكمة اجلنائية الدولية نص صريح يقضي بتجرمي أسلحة الدمار الشامل عدم إدراج النظام األساسي للم -11
ضمن جرائم احلرب، حيث أنه ربط جترميها بأن تكون قد جرمتها اتفاقية دولية متعددة األطراف، وهو ما 

 يتيح للدول املمتلكة هلذا السالح بالتذرع بعدم وجود مثل هذه االتفاقيات.
نائية الدولية للدول اليت تصبح طرفا  يف النظام، إعالن عدم قبوهلا أتاح النظام األساسي للمحكمة اجل -12

اختصاص احملكمة على جرائم احلرب املرتكبة من قبل مواطنيها، أو املرتكبة على إقليمها ملدة سبع سنوات 
( من النظام، 124وفقا  للمادة )تبدأ من تاريخ دخول النظام األساسي حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، 

( من النظام، واليت ال جتيز إبداء أية حتفظات على هذا النظام، 120وهو ما يتناقض مع حكم املادة )
( غري مقبول من الناحية املنطقية الستبعاده من احملاكمة إحدى أهم 124إضافة إىل أن حكم املادة )

  اجلرائم اليت أنشئت احملكمة من أجلها.
خالل  عدم إثبات مكانتها الدول العربية ضعيف يف نظام القضاء الدويل اجلنائي وذلك بسببر دو إن  -13

وضع نظام روما األساسي، كما أهنا مل تصادق على نظام احملكمة اجلنائية الدولية الذي مل يدخل حيز 
ار أن شعوهبا ، على الرغم من أهنا هي األحوج إىل مثل هذا القضاء الدويل باعتب2002النفاذ حىت سنة 

 هي األكثر تعرضا للجرائم الدولية املنصوص عليها يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية.
فإنه يبدو لنا أن القضاء الدويل اجلنائي،  من خالل تفحصنا للقضايا املطروحة على احملكمة اجلنائية الدولية -14

، ولن تكون له قدرة على حماكمة فقط يفةقضاء خيتص بالنظر يف اجلرائم الدولية اليت تقع داخل الدول الضع
جمرمي كبار الدول، كما هو احلال مع أمريكا وبريطانيا وجرائمهما يف العراق، وما متارسه إسرائيل من جرائم 

من تعطيل للعدالة الدولية كما يظهر ذلك من  يعة يف حق الشعب الفلسطيين، وما تسعى إليهفظبشعة و 
 ون".خالل وقوفها ضد "تقرير غولدست

فإننا خنشى أن تتحول قواعد القضاء الدويل شيئا  فشيئا  إىل  ،وأخريا وكخالصة لنتائجنا من هذه الدراسة -15
اجملتمع الدويل خيضع لقواعد القوة وليس لقواعد  يصبحو ، قد تعصف به رياح القوةالعنكبوت  كنسيجقواعد  

 القانون. 
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 ثانياً: التوصيات.

الدويل اجلنائي من أجل محاية حقوق اإلنسان، وذلك بتضافر جهود الدول العمل على تفعيل قواعد القضاء  -1
والتعاون من أجل معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية، واملتمثلة يف اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرائم 

ظام روما لجرائم الواردة يف نلقواعد القضاء الداخلي  مةية وجرائم العدوان، مع ضرورة مالءماعاإلبادة اجل
 األساسي، من أجل سد الفجوة وإعمال مبدأ التكاملية بني القضاء الوطين والقضاء الدويل.

إىل  واالنضمام دعوة الدول العربية إىل إحداث إصالحات شاملة ألنظمتها وأجهزهتا اليت تعىن حبقوق اإلنسان -2
جرائم احلرب واجلرائم اليت متس  احملكمة اجلنائية الدولية هبدف إحقاق العدالة ورفع الدعاوي ضد مرتكيب

 .حبقوق اإلنسان العريب مثل الشعب الفلسطيين والشعب العراقي
( من نظام روما األساسي، لكي ال تبقى 05ضرورة اعتماد تعريف جلرمية العدوان املنصوص عليها بنص )املادة  -3

كون القضاء الدويل اجلنائي الدول الضعيفة يف العامل عرضة النتهاكات واعتداءات الدول الكربى، وبذلك ي
 قد استجاب لتطلعات اجملتمع الدويل.

املخدرات، اليت أخذت طابع اجلرائم بتوسيع اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ليشمل جرائم اإلرهاب واالجتار  -4
اإلرهابية  هلا، نظرا للخطورة الشديدة اليت متثلها األعمال مقبوال اويل أن يضع تعريفالدولية، وعلى اجملتمع الد

مكان ارتكاهبا، و أيا كان شكلها وأساليبها ودوافعها. كذلك جرمية االجتار  ومعاقبة مرتكبيها أيا كان
باملخدرات وما يرتتب عنها من زعزعة حلقوق اإلنسان، وللنظام االجتماعي واالقتصادي للدول، وإدراجها 

 ضمن اختصاصات احملكمة اجلنائية الدولية.
تأجيل البدء يف إجراء  بطلب األمن جمللس يسمح نبأ األساسي روما نظام من 16 املادة مضمون تعديل ضرورة -5

وضع حد لإلفالت من العقاب،  أجل من وذلك ،األكثر على فقط التحقيق ملدة حمددة وملرة واحدة
ية وخاصة إذا ما علمنا بأن إرجاء التحقيق واملقاضاة يعترب إجراء سليب يشل نشاط وعمل احملكمة اجلنائ

 الدولية، ويعرضها ملساومات سياسية ختدم مصاحل الدول الدائمة العضوية. 
من نظام روما األساسي حول تعليق اختصاص احملكمة بالنظر يف جرائم  124من األجدر إلغاء نص املادة  -6

 احلرب ملدة سبع سنوات، ألهنا ال تشكل حكما انتقاليا كما استند إليه البعض، بل يشكل ذريعة لإلفالت
من العقاب أمام احملكمة اجلنائية الدولية، مما سيؤدي بالدول األطراف إىل التشكيك يف مدى فعالية هذه 

 احملكمة.
العمل على حتجيم دور جملس األمن يف عالقته باحملكمة اجلنائية الدولية، حىت ال تطغى االعتبارات السياسية  -7

 تعكس سيطرة وهيمنة الدول اخلمس دائمة على عمل احملكمة، خاصة يف ظل تشكيلته املعروفة، واليت
من أن تعمل باستقاللية وحياد، حىت حتقق الغاية العضوية مبا تتمتع به من حق النقض، فال بد للمحكمة 

  اليت أنشئت من أجلها.
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 على بناء و األزمات، كل يف اجلنائي الدويل القانون خيدم مبا اإلحالة يف سلطته توظيف األمن جملس على يتعني -8
 روما نظام دخول منذ الفلسطينية األراضي يف اإلسرائيلي احملتل هبا قام اليت اجلرائم إحالة عليه فإن ذلك

 الدويل القانون أحكام ملعاقبة اإلسرائيليني منتهكي الدولية، اجلنائية احملكمة إىل النفاذ، حيز األساسي
عن االزدواجية، من أجل  بعيدا ئية الدوليةسلطته يف اإلحالة إىل احملكمة اجلنا يوظف أن عليه و ،اجلنائي

 يف كل أقطار العامل.  اإلنسانمحاية حقوق 
 

وكختام هلذه الدراسة وعلى الرغم من الصعوبات املواجهة، كما واجهها القضاء الدويل اجلنائي يف محاية حقوق 
يتمثل يف احملكمة اجلنائية الدولية اإلنسان على مر العصور، وبالرغم من كفاح البشرية من أجل إجياد قضاء دويل دائم 

وإن كان نظامها تتخلله بعض الثغرات القانونية والصعوبات اليت حتاك حول هذه احملكمة الفتية، إالَّ أنه ال ميكن 
االنتقاص من دور هذه احملكمة باعتبارها متثل الركيزة األساسية يف النظام القضائي الدويل، الذي يهدف إىل محاية حقوق 

 من العقاب. يفلتونان وردع كافة االنتهاكات، وذلك مبنع الظلم وعدم ترك اجملرمني الدوليني اإلنس
نتهكي حقوق مل وتتصدى ،حتقيق العدالة الدوليةتعمل على إن أمل البشرية أن تصبح هذه احملكمة درعا  قويا  

 عدالة الدولية.لتحقيق حلم البشرية وبناء جدار ال هذا يتطلب منها نضاال مستمرا  و ، اإلنسان
 

 وأخريا ، يستحضرنا قول العماد األصفهاين حني قال:
: لو غُيِّرَ هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان غدهيف يومه إال قال يف  اإني رأيت ال يكتب أحد كتاب «

الء النقص يستحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرِك هذا لكان أمجل، وهذا من أعظم العرب، وهو دليل على استي

 . » على مجلة البشر
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  قائمة املراجعقائمة املراجع

 
 أوالً: المراجع باللغة العربية.

 
 / الكتب المتخصصة.1
 

العوامل احملددة لدور احملكمة -احملكمة اجلنائية الدولية  - / د.أمحد قاسم احلميدي؛ 01
اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، مركز  -اجلنائية الدولية

املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان، اجلمهورية اليمنية، 
2005. 

 
الطبعة  -اجلزاءات الدولية-القانون الدويل اجلزائي  - د.الطاهـر منصـور،  /02

األوىل، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، بريوت، لبنان، 
2000. 

 
أزمات السودان الداخلية والقانون الدويل املعاصر، إيرتاك  - / د.السيد مصطفى أمحد أبو اخلري؛ 03

 .2006ىل، مصر، للنشر والتوزيع، الطبعة األو 
 

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والقواعد  -
اإلجرائية وقواعد اإلثبات وأركان اجلرائم الدولية، دار أيرتاك 

 . 2005للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
 

مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل،  - / أنور سلطان؛04
1983. 

 
اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم إبادة اجلنس وجرائم احلرب  -  ن بطرس فرج اهلل، أ.أمسها /05

وتطور مفاهيمها،كتاب دراسات يف القانون الدويل 
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اإلنساين، الطبعة األوىل، دار املستقبل العريب، مصر، 
2000. 

 
اجلماعية، املسئولية الدولية عن ارتكاب جرمية اإلبادة  - أمين عبد العزيز حممد سالمة، د. /06

الطبعة األوىل، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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النظام القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية، الطبعة  - / د.براء منذر كمال عبد اللطيف؛ 07

األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
2008 . 

 
 لتشريع والتطبيق، دار ؛  اجلامعةحقوق اإلنسان بني ا - / د.هباء الدين إبراهيم، 08

 .2008اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  د.عصمت عديل وآخرون      
 
 

القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل،  - د.حامد سلطان وآخرون،  /09
 .1978القاهرة، 

 
ب حصانات احلكام وحماكماهتم عن جرائم احلر  -  أ.حسني حنفي عمر،  /10

والعدوان واإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية، دار النهضة 
 .2006العربية، مصر، الطبعة األوىل، 

 
قضايا دولية معاصرة، دراسة موضوعات يف النظام  - د.خليل حسني،  /11

العاملي اجلديد، الطبعة األوىل، دار املنهل اللبناين، بريوت، 
2007. 

 
اجلذور التارخيية واألبعاد االجتماعية مشكلة دارفور،  - / د.زكي البحريي؛ 12

 .2006والتطورات السياسية، مكتبة مدبويل، القاهرة، 
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احملكمة اجلنائية الدولية وتطور القانون الدويل اجلنائي،  - / د. زياد عيتاين؛13
الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 

2009 . 
 

 اليازوريدار  -دراسة قانونية-احملكمة اجلنائية الدولية  -  / د.طالل ياسني العيسي،14
 .2009العلمية للنشر والتوزيع، عمان  د.علي جبار احلسيناوي؛      

 
احملكمة الدولية اجلنائية لرواندا، دار هومة للطباعة  -   أ.كوسـة فضيـل، /15

 .2007والنشر والتوزيع، اجلزائر، 
 

كمة اجلنائية الدولية واختصاصاهتا، الطبعة األوىل، احمل -  لندة معمر يشوي، /16
 .2008دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 
احلماية األمنية للمدنيني حتت االحتالل يف القانون  - / د.حممد أمحد داود؛17

الدويل اإلنساين، مطابع أخبار اليوم، بدون مكان نشر، 
2008. 

 
دراسة فقهية -حة حقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسل -

الطبعة األوىل،  -يف ضوء أحكام القانون الدويل اإلنساين
 .2008دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 

 
 املؤسسةالقانون الدويل العام وحرب التحرير اجلزائرية،  - د.حممد بوسلطان، /15

 .1986الوطنية للكتاب، اجلزائر،  د.محان بكاي، 
 

املالحقة يف نطاق القانون اجلنائي الدويل  آليات - / أ. حممد لطفي؛ 16
دار الفكر والقانون للنشر  -دراسة مقارنة-اإلنساين 

 .2006والتوزيع، املنصورة، مصر، 
 

اجلرائم الدولية يف القانون الدويل، دار اجلامعة اجلديدة  - د.حممد عبد املنعم عبد الغين، /17
 .2007للنشر، اإلسكندرية، 
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املدخل إىل القانون الدويل العام وقت السلم، دار  - ي، د.حممد عزيز شكر  /18
 .1968الفكر، الطبعة الرابعة، دمشق، 

 
نشأهتا ونظامها األساسي مع  -احملكمة اجلنائية الدولية - حممود شريف بسيوين، د. /19

دراسة لتاريخ جلان التحقيق الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية 
جلديدة، الطبعة الثالثة، مطابع روز اليوسف ا -السابقة

 .2002القاهرة، 
 

ديوان  -القسم اخلاص-شرح القانون اجلنائي  - / د.حممد صبحي جنم؛ 20
 .2004املطبوعات اجلامعية، 

 
دار الفكر اجلامعي،  -دراسة مقارنة-اجلرمية الدولية  / د. حممود صاحل العاديل؛ 21

 .2004اإلسكندرية، 
 

   اجلنائية القضاء الدويل اجلنائي، دراسة حتليلية للمحكمة -    أمحد السيـد؛ د.مرشد  /22
الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة مقارنة مع حماكم  د.أمحد غازي اهلرمزي،  

نورمربغ وطوكيو ورواندا، دار الثقافة والدار العلمية الدولية، 
 .2002األردن، الطبعة األوىل، 

 
النظرية العامة للجرمية الدولية، -جلنائية الدولية احملكمة ا - / د.منتصر سعيد محودة؛23

دار اجلامعة اجلديدة  -أحكام القانون الدويل اجلنائي
 . 2006للنشر، اإلسكندرية، 

 
جرمية العدوان يف ظل نظام احملكمة اجلنائية الدولية، دار  -  د.نايف حامد العليمات،  /24

 .2007الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، 
 

وثائق احملكمة اجلنائية الدولية،دار اهلدى، عني مليلة،  / أ.نبيل صقر؛ 25
 . 2007اجلزائر، 
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 -شرح اتفاقية روما مادة مادة-احملكمة اجلنائية الدولية  -  نصر الدين بومساحة، د. /26
 .2008اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر، 

 
كام القانون حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أح -

الدويل، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، 
2007. 

 
مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين، منشورات املعهد  - د.عامر الزمايل، / 27

العريب حلقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األمحر، 
 .1997الطبعة الثانية، تونس، 

 
احلريات العامة يف الفكر والنظام السياسي يف اإلسالم  - د.عبد احلكيم حسن العسلي،  /28

 .1974دار الفكر العريب،  -دراسة مقارنة -
 

القانون الدويل اجلنائي، دار النهضة العربية، القـاهـرة،  -  عبد الرحيم صدقي، د. /29
1986. 

 
ائي، ديوان املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلن - د.عبد اهلل سليمان سليمان، / 30

 .1992املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 

أحباث يف القانون الدويل اجلنائي، اجلزء األول، دار  -  د.عبد العزيز العشاوي، /31
 .2006هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  اجلزائـر، 

 
 اجلنائي، اجلزء الثاين، دار هومهأحباث يف القانون الدويل  -

 .2006الطبعة األوىل، اجلزائر،  للطباعة والنشر والتوزيع،
 

الغزو األمريكي الصهيوين االمربيايل للعراق، دار النهضة  - د.عبد العزيز حممد سرحان؛/ 32
 .2004العربية، القاهرة، 
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احملكمة اجلنائية الدولية، دار الفكر اجلامعي،  - د.عبد الفتاح بيومي حجازي،  /33
 .2005اإلسكندرية، 

  
أساسية يف نظام حمكمة اجلزاء الدولية، الطبعة  قواعد -

 .2006األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
 

معاقبة مرتكيب اجلرائم ضد  -العدالة اجلنائية الدولية  -  د.عبد القادر البقريات،  /34
 .2007ديوان املطبوعات اجلامعية،   اجلزائـر،  -اإلنسانية

 
 -االختصاص وقواعد اإلحالة-احملكمة اجلنائية الدولية  - ؛/ د.عادل عبد اهلل املسدي35

 .2002دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، 
 

االجتاهات احلديثة يف القانون الدويل اجلزائي، املؤسسة  / د.علي حممد جعفر؛ 36
اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، بريوت، 

2007. 
 

أهم اجلرائم الدولية، احملاكم  -القانون الدويل اجلنائي - بد القادر القهوجي، د.علي ع /37
، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة  -الدولية اجلنائية
 .2001األوىل، بريوت، 

 
القضاء اجلنائي الدويل يف عامل متغري، دار الثقافة للنشر  - د.علي يوسف الشكري،  /38

 .2008مان، والتوزيع، الطبعة األوىل، ع
 

القانون الدويل اإلنساين يف ضوء احملكمة اجلنائية  - د.عمر حممود املخزومي، /39
الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، 

2008. 
 

مبادئه، قواعده املوضوعية  -القضاء اجلنائي الدويل  - د.عصام عبد الفتاح مطر، / 40
عة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ، دار اجلام -واإلجرائية 
2008. 
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أوليات القانون الدويل  -القانون الدويل اجلنائي  - د.فتوح عبد اهلل الشاذيل،  /41
 .2002دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  -اجلنائي

 
احملكمة اجلنائية الدولية حنو العدالة الدولية، الطبعة  - / ڤيدا جنيب محد؛ 42

 .2006ت احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، األوىل، منشورا
 

اجلرمية، آليات -محاية املدنيني يف زمن النزاعات املسلحة  - / د.سامح جابر البلتاجي؛43
 .2006دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  -احلماية

 
العدالة اجلنائية الدولية ودورها يف محاية حقوق اإلنسان،  -  أ.سكاكين باية،  /44

 .2003للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  دار هومة
 

شرح قانون العقوبات اجلزائري، دار الشهاب، باتنة،  - / د.سليمان بارش؛45
1986. 

 
 
 / الرسائل العلمية.2
 

احلماية الدولية اجلنائية حلقوق اإلنسان وحرياته  -  بدر الدين شبل، /01
ملمارسة دراسة يف املصادر واآلليات النظرية وا –األساسية 

)أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف  –العملية 
احلقوق ختصص قانون دويل جنائي، كلية احلقوق والعلوم 
السياسية، قسم احلقوق، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

2009.) 
 

دور احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة يف محاية حقوق  - / بندر بن تركي بن احلميدي العتييب؛ 02
اإلنسان، حبث مقدم استكمااًل ملتطلبات احلصول على 
درجة املاجستري، قسم العدالة اجلنائية، ختصص سياسة 
جنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

2008. 
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1990األبعاد اإلقليمية والدولية للصراع اليوغساليف  -  هباز حسني، /03
ري يف العلوم )مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجست1995- 

السياسية والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية 
 (.2005واإلعالم، جامعة اجلزائر، 

 
القانون الدويل بني مبدأ عدم التدخل والتدخل حلماية  - د.بومدين حممد،  /04

حقوق اإلنسان )رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة 
امعة وهران، يف القانون الدويل العام، كلية احلقوق، ج

 .( 2002السانية، اجلزء األول، 
 

دور احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة يف محاية حقوق  - / دمان ذبيح عماد؛ 05
اإلنسان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف القانون 
اجلنائي الدويل، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2010العريب بن مهيدي، أم البواقي، جانفي 
 

 -دراسة يف القانون الدويل اجلنائي -اجلرمية الدولية - حممد الصاحل روان،  /06
)أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم، ختصص 
القانون العام، كلية احلقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

2009.) 
 

 -لية مقارنة تطبيقيةدراسة تأصي-اجلرائم ضد اإلنسانية  - عبد الواحد عثمان إمساعيل؛ / 07
حبث مقدم استكماال ملتطلبات احلصول على درجة 
املاجستري يف العدالة اجلنائية، جامعة نايف العربية للعلوم 

 . 2006األمنية، قسم العدالة اجلنائية، 
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 / المقاالت والبحوث.3
 

النزاعات القانون الدويل اإلنساين ومحاية املدنيني خالل  - د.أمحد أبو الوفا،  /01
آفاق -املسلحة، منشور بـالقانون الدويل اإلنساين 

اجلزء األول، الطبعة األوىل، منشورات احلليب  -وحتديات
 .2005احلقوقية، بريوت، لبنان، 

 
بعض مظاهر انتهاك القانون الدويل اإلنساين، منشور  - / أمحد كرعود، 02

لث، اجلزء الثا -آفاق وحتديات–بالقانون الدويل اإلنساين 
 .2005الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 

 
األسلحة احملرمة يف القانون الدويل اإلنساين، منشور  - / أسامة دمج؛03

-القانون الدويل اإلنساين ومحاية املدنيني والرتاث والبيئة بـــــ
اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، منشورات  -آفاق وحتديات
 .2005بريوت، لبنان، احلليب احلقوقية، 

 
االختصاص القضائي التكميلي والقضاء اجلنائي الدويل،  - أ. أوسكار سولريا،  /04

 .2002اجمللة الدولية للصليب األمحر، 
 

 -من التخمني إىل الواقع-املسائلة عن اجلرائم الدولية  - / إيلينا بيجيتش؛05
حوارات -مقال منشور باجمللة الدولية للصليب األمحر 

تصدر  -نسانية يف القانون والسياسات والعمل اإلنساينإ
 .2002عن اللجنة الدولية للصليب األمحر، جنيف، 

 
رفض االنصياع لألوامر ذات الطابع اإلجرامي البنين حنو  - / جاك فرهيغن؛ 06

إجراء يف متناول املرؤوسني، مقال منشور باجمللة الدولية 
قانون والسياسات حوارات إنسانية يف ال-للصليب األمحر 
تصدر عن اللجنة الدولية للصليب  -والعمل اإلنساين
 . 2002األمحر، جنيف، 
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املسئولية الدولية عن جرائم االحتالل الفرنسي للجزائر،  - / أ.حساين خالد؛07
حبث مقدم ضمن أشغال امللتقى الدويل حول الثورة 

، 2009نوفمرب  03و 02اجلزائرية والقانون الدويل، يومي 
 سيلة.م

 
ور ـــــال منشــــعصر ازدهار القانون الدويل أم اهنياره؟، مق - / د. حسن نافعة؛08

 .2008، لندن، 110مبجلة الوفاق العريب، العدد 
 

حبث  -طفرة أزمة دارفور-األطراف اإلقليمية الفاعلة  - / د.خالد حنفي علي؛09
مقدم يف املنتدى العلمي ملستقبل واد النيل حول أزمة 

 ، القاهرة.2004ديسمرب  14- 13فور، يومي دار 
 

العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم الوطنية       - / د.زحل حممد األمني؛10
مقال منشور مبجلة دراسات قانونية،  -دارفور منوذجا-

 .2009، اجلزائر، 03العدد 
 

 والبيئـةرتاث ــدنيني والــــة املــــاياين ومحـــالقانون الدويل اإلنس -  د.مصطفى أمحد فؤاد،  /11
اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، منشورات  -آفاق وحتديات- إبراهيم حممد العنايت وآخرون؛ د.       

 .2005احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 
 

نظم اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، مقال منشور  - / د.حممد حازم عتلم؛12
وم القانونية واالقتصادية، العدد األول، كلية مبجلة العل

 .2003احلقوق، جامعة عني مشس، القاهرة، 
 

أحكام محاية املمتلكات الثقافية يف فرتات النزاع املسلح  - / د.حممد سامح عمرو؛13
آفاق -واالحتالل، منشور بالقانون الدويل اإلنساين

ليب اجلزء األول، الطبعة األوىل، منشورات احل -وحتديات
 .2005احلقوقية، بريوت، لبنان، 
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آلية حتديد االختصاص وانعقاده يف نظر اجلرائم واحملاكم  - / د. مدوس فالح الرشيدي؛14
الوطنية، مقال منشور مبجلة احلقوق، العدد الثاين، جملس 

 .2003النشر العلمي، الكويت، 
 
مدى مسئولية حكومة السودان عن محاية حقوق  - 

ن داخليا من دارفور وفقا لقواعد القانون األشخاص املهجري
الدويل مع إشارة خاصة لقرارات جملس األمن الدويل، جملة 
احلقوق، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد 

03 ،2007. 
 

تطور نظام املخالفات اجلسيمة واملسؤولية اجلنائية الفردية  - ناتايل فاغنر،  /15
ليوغسالفيا السابقة، اجمللة لدى احملكمة اجلنائية الدولية 

الدولية للصليب األمحر، املكتب اإلقليمي اإلعالمي، 
2004. 

 
اجلرائم اإلسرائيلية املرتكبة يف األراضي الفلسطينية أثناء  - / عابد عبيد الزربعي؛ 16

حبث مقدم  -السياق التارخيي والقانوين-احلرب على غزة 
لدولية واحملكمة ضمن أشغال امللتقى الدويل، حول اجلرائم ا

 25و 24اجلنائية الدولية والقانون الدويل اإلنساين، يومي 
 ، جباية.2009جوان 

 
اجلرائم الدولية املرتكبة يف األراضي الفلسطينية والقائمة  - / د.عبد العزيز العشاوي؛ 17

املستوطنات، اجلدار العازل، آثار االعتداء على -يف احلال 
الدويل، حول اجلرائم حبث مقدم ضمن امللتقى  -غزة

الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية والقانون الدويل اإلنساين، 
 .، جباية2009جوان  25و 24يومي 

 
منشور الواليات املتحدة والقضاء اجلنائي الدويل،  - / أ.عصام نعمة إمساعيل؛18

اجلزء األول،  -آفاق وحتديات-بـالقانون الدويل اإلنساين 
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شورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، من
2005 . 

 
احملكمة اجلنائية الدولية، مقال منشور مبجلة العلوم  - / د. غازي حسن صباريين؛19

، كلية احلقوق، جامعة باجي خمتار، 12القانونية، العدد 
 . 2008عنابة، 

 
وء عناصر الطابع القانوين للمحكمة اجلنائية الدولية ونش - / ساشا رولف لودر؛ 20

فوق وطنية يف القضاء اجلنائي الدويل، مقال منشور باجمللة 
حوارات إنسانية يف القانون -الدولية للصليب األمحر 

تصدر عن اللجنة الدولية  -والسياسات والعمل اإلنساين
 . 2002للصليب األمحر، جنيف، 

 
الفرنسي املنظمات احلقوقية يف مواجهة ممارسة االحتالل  - أ. شوقي مسري؛/ 21

للتعذيب، حبث مقدم ضمن أشغال امللتقى الدويل حول 
نوفمرب  03و 02الثورة اجلزائرية والقانون الدويل، يومي 

 ، مسيلة.2009
 
 / الندوات والمؤتمرات العلمية.4

 

د البحوث معه -طفرة أزمة دارفور-/ املنتدى العلمي ملستقبل واد النيل حول أزمة دارفور، األطراف اإلقليمية الفاعلة 01
 القاهرة. ،2004ديسمرب  14و 13والدراسات اإلفريقية، 

نوفمرب  03و 02 كلية احلقوق، جامعة حممد بوضياف،  امللتقى الدويل حول الثورة اجلزائرية والقانون الدويل، /02
 ، مسيلة.2009

اإلنساين، احتاد منظمات احملامني امللتقى الدويل حول اجلرائم الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية والقانون الدويل  /03
 ، جباية.2009جوان  25و 24اجلزائريني، 
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 االتفاقيات والمواثيق الدولية./ 5
 

الواليات من قبل حكومة  1945أوت  08النظام األساسي للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ، املوقع يف  /01
 حكومة اململكة املتحدة. املتحدة، احلكومة املؤقتة للجمهورية الفرنسية و 

جويلية  1ذ يف ، دخل حيز النفا1998جويلية  17النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املؤرخ يف  /02
2002. 

 . 1948ديسمرب  10اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الصادر عن اجلمعية العامة، األمم املتحدة،  /03
 .1945أكتوبر  24بسان فرانسيسكو، دخل حيز النفاذ يف  1945جوان  26/ ميثاق األمم املتحدة، املوقع يف 04
 1949أوت  12شخاص املدنيني يف وقت احلرب، املؤرخة يف / إتفاقية جنيف الرابعة، املتعلقة حبماية األ05
املؤرخ  واملعاقبة عليها، اجلماعية اإلبادة جرمية منع عاهدة(،املنشئ مل1-)د 96/قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 06
 .12/01/1951،ودخل حيز النفاذ يف 11/12/1948يف 
 . 1954ماي  14ح، املنعقدة بالهاي بتاريخ / اتفاقية محاية املمتلكات يف حالة نزاع مسل07

 
 القرارات الدولية./ 6
 

 ، الذي ينص عن مبادئ نورمبورغ.1946تشرين الثاين لسنة  21املؤرخ يف  177قرار اجلمعية العامة رقم  /01
املؤرخ يف  (I) 95و   13/02/1946املؤرخ يف  (I) 3قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  /02
 ، لتأكيد اجلرائم ضد اإلنسانية.11/01/1946
 ، الصادر عن األمم املتحدة، املعين بتعريف جرمية العدوان.1974لسنة  1/3314القرار رقم  /03
، واليت تعين بإنشاء النظام 1993مايو  25، الذي اعتمده جملس األمن يف S/25704 قرار األمم املتحدة:  /04

األساسي للمحكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسئولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين اليت ارتكبت 
 .1991يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

، والذي ينص على النظام األساسي 08/11/1994، املعقود يف 3453، جلسة 955قرار جملس األمن رقم:  /05
 للمحكمة الدولية لرواندا.

 ، املتعلق بتعريف للعدوان.1974ديسمرب  14(، الصادر يف 3314/ قرار اجلمعية العامة رقم )06
 . A/RES،41/45، وثيقة رقم 28/11/1990، بتاريخ 45/41/ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم 07
 .A/RES، 54/46، وثيقة رقم 09/12/1991، بتاريخ 46/54قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم / 08
 .A/RES، 33/47، وثيقة رقم 25/11/1992، بتاريخ 47/33قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم / 09
 .A/RES، 31/48، وثيقة رقم 09/12/1993، بتاريخ 48/31قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم / 10
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 .A/RES، 53/49، وثيقة رقم 09/12/1994، بتاريخ 49/53/ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم 11
 .A/RES، 46/50، وثيقة رقم 11/12/1995، بتاريخ 50/46قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم / 12
، 207/51، وثيقة رقم 17/12/1996، بتاريخ 51/207قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم / 13

A/RES. 
، الوثيقة 2002جويلية  24/ تقرير اللجنة التحضريية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، بتاريخ 14
 . PCNICC/2002/2/Add.2رقم:
األمم املتحدة،  ،5015( واملتعلق باحلالة يف السودان، الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1556/ القرار رقم )15

 .2004جويلية  30املعقودة يف ، S/RES/1556/(2004)الوثيقة رقم 
، األمم املتحدة، 5040( واملتعلق باحلالة يف السودان، الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1564/ القرار رقم )16

 .2004سبتمرب  18املعقودة يف ، S/RES/1564/(2004)الوثيقة رقم 
، األمم املتحدة، 5082( واملتعلق باحلالة يف السودان، الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1574/ القرار رقم )17

 ، بنريويب.2004نوفمرب  19املعقودة يف ، S/RES/1574/(2004)الوثيقة رقم 
، األمم املتحدة، 5143( واملتعلق باحلالة يف السودان، الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1588/ القرار رقم )18

 .2005مارس  17املعقودة يف ، S/RES/1588/(2005)لوثيقة رقم ا
، األمم املتحدة، 5151( واملتعلق باحلالة يف السودان، الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1590/ القرار رقم )19

 .2005مارس  24املعقودة يف ، S/RES/1590/(2005)الوثيقة رقم 
، األمم املتحدة، 5153 السودان، الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ( واملتعلق باحلالة يف1591القرار رقم )/ 20

 .2005مارس  29املعقودة يف ، S/RES/1591/(2005)الوثيقة رقم 
، جملس األمن، األمم 2005مارس  31، املعقودة يف 5158، الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1593/ القرار 21

 .2005 مارس 31، الصادر يف S/RES/1593املتحدة، 
، األمم املتحدة، 5342( واملتعلق باحلالة يف السودان، الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1651/ القرار رقم )22

 .2005ديسمرب  21املعقودة يف ، S/RES/1651/(2005)الوثيقة رقم 
 ،2005سبتمرب  27، وعدلت يف 2005جويلية  08/ مذكرة توقيف يف حق السيد "جوزيف كوين" صدرت بـ 23

، الصادر يف  ICC-02/04-01/05صادرة عن الغرفة التمهيدية للمحكمة اجلنائية الدولية، قرار رقم 
27/09/2005. 
، اخلاص بإقرار مذكرة التوقيف ضد توماس us 10-2-01/06-01/04-ICC-02- 2006/ القرار رقم 24

 .20/02/6200لوبانغا دييلو، الصادر عن احملكمة اجلنائية الدولية، بتاريخ 
، اخلاص بإصدار مذكرة التوقيف ضد us 23-2-02/06-01/04-ICC-08- 2006/ القرار رقم 25

 .23/08/2006بوسكو نتاغاندا، الصادر عن احملكمة اجلنائية الدولية، بتاريخ 
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، اخلاص بإصدار مذكرة التوقيف ضد us 03-1-01/07-01/04-ICC-07- 2007القرار رقم / 26
 .03/07/2007ن احملكمة اجلنائية الدولية، بتاريخ جريمني كاتانغا، الصادر ع

، اخلاص بإصدار مذكرة التوقيف ضد ماتيو us 06-1-02/07-01/04-ICC-07- 2007القرار رقم / 27
  .06/07/2007نقيد جولو شوي، الصادر عن احملكمة اجلنائية الدولية، بتاريخ 

العامة، األمم املتحدة،  والستون، اجلمعية الثانية ام، الدورةالع األمني من السودان، مذكرة يف اإلنسان حقوق / حالة28
 .2007سبتمرب  24، الصادر يف A/62/354رقم 
املتحدة،  ، األمم A/63/323، مذكرة من األمني العام، 2008 -2007/ تقرير احملكمة اجلنائية الدولية للفرتة 29

  .2008أوت  22اجلمعية العامة، 
 ضد العام املدعي للدفاع، حمام وتعيني املالحظات وطلب ،19 املادة مبوجب إجراءات ةمباشر  يف الشروع قرار/ 30

 )نقاًل عن ICC-02/04-01/05-320أوجنوين،   ودومينيك أوديامبو وأوكوت أويت، وفنسنت كوين، جوزيف
 19 يف للمقاومة" ش الربوحركة جي أوغندا مجهورية حكومة بني املوقع واملصاحلة املساءلة بشأن باالتفاق امللحق "املرفق
 (.2008 فيفري
-ICCاألوىل، الرقم  التمهيدية الدائرة -السودان-دارفور  يف البشري، احلالة أمحد حسن عمر على بالقبض / أمر31

 .2009مارس  04، بتاريخ 02/05-01/09
اسوامي، اجلمعية العامة، األمم كومار  راديكا املسلح، والنزاع باألطفال املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة / تقرير32

 .2009جويلية   49A/HRC/12/ ،30املتحدة، 
، A/64/ 356، مذكرة من األمني العام، 2009-2008/ تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة للفرتة 33

 . 2009سبتمرب  17املتحدة، اجلمعية العامة،  األمم
املدعي العام ضد "جان بيري بيمبا قومبو"، تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لألمم / احلالة يف مجهورية إفريقيا الوسطى، 34

 .2009سبتمرب  17، اجلمعية العامة، األمم املتحدة، A/64/356، 2009 -2008املتحدة للفرتة 
 احلقائق قصيلت املتحدة األمم بعثة األخرى، تقرير احملتلة العربية ويف األراضي فلسطني يف اإلنسان حقوق حالة/ 35

عشرة، اجلمعية العامة، األمم املتحدة، الوثيقة رقم:  الثانية الدورة، اإلنسان حقوق غزة، جملس يف النزاع بشأن
(ADVANCE 1 )A/HRC/12/48  :2009سبتمرب  23، الصادرة بتاريخ. 

امج احملكمة اجلنائية الدولية، الدورة / أهم أحداث اجنازات احملكمة اجلنائية الدولية، احلالة يف أوغندا، تقرير عن أداء بر 36
 .ICC-ASP/8/7 ، مجعية الدول األطراف2009نوفمرب  26 -18الثامنة، 

 ..ICC-ASP/1/3اتفاق التعاون بني جملس األمن التابع لألمم املتحدة واحملكمة، الوثيقة رقم: / 37
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 نترنيت./ مواقع األ7
 

، على 03/07/2009، تاريخ اإلطالع:  www.islamhouse.comاجلزية يف اإلسالم، عل املوقع: /01
 .15:22الساعة: 

الفتوحات اإلسالمية وما أعظمها يف تارخينا العظيم، مقال منشور على املوقع:   /02
www.ansabcom.com/vb/t433 :10:49، على الساعة: 07/07/2009، تاريخ اإلطالع. 

، تاريخ اإلطالع: http://ar.wikipedia.orgأبراهام لينكولن، حياته، منشور على املوقع:  /03
 .00:13، على الساعة: 16/02/2010
لقانونية، اختصاصاهتا ا -احملطات التارخيية الكربى اليت سامهت يف نشوئها -د.حسن احللو، احملاكم اجلنائية الدولية  /04

   )مقال منشور مبنتدى مركز القوانني العربية(، على العنوان التايل:
http://www.4shared.com. ،  :08:30، على الساعة 01/09/2009تاريخ اإلطالع      .  

 ، على املوقع: 1503، 1431القرارين الصادرين عن جملس األمن  /05
      .http/www.un.org/icty/legaldoc/index.htmlعلى 10/09/2009:  ، تاريخ اإلطالع ،

   .12:55الساعة 
فيما خيص اهتام الرئيس اليوغساليف )سلوبودان  -ممثلة االدعاء السابقة-البيان الصادر عن "لويس اربو"  /06

 ميلوسوفيتش( منشور على املوقع التايل:
 http//www.amnesty.org.uk/news/hres/relesest.  ، :على 14/10/2009تاريخ اإلطالع ،

 .15:22الساعة 
  اعتقال زعيم احلرب الصريب السابق رادوفان كراجيتش، منشور على املوقع التايل: /07

http://www.psp.org.lb/Default.aspx?tabid=109& article Type=ArticleView   ،
 .14:30، على الساعة 14/10/2009تاريخ اإلطالع: 

 كراجيتش يتحدث عن صفقة مع األمريكيني لعدم مالحقته، منشور على املوقع التايل: /08
http://www.moheet.com/show news.aspx?nid=151157&pg=44. ،اإلطالع:  تاريخ

 .17:00، على الساعة 14/10/2009
املتعلق  2002أوت  14( املنعقدة بتاريخ 4601( الذي تبناه جملس األمن يف جلسته رقم )1431قرار رقم ) /09

 بتشكيل القضاة، على موقع االنرتنيت التايل: 
http//www.UN.org/icty/lgaldoc/index.htm. :ساعة ، على ال01/11/2009، تاريخ اإلطالع

14:55. 
، على 2003مارس  28( املنعقدة بتاريخ 4819( الذي تبناه جملس األمن يف جلسته رقم )1503القرار رقم ) /10

  موقع االنرتنيت التايل:

http://www.ansabcom.com/vb/t433
http://www.ansabcom.com/vb/t433
http://ar.wikipedia.org/
http://www.4shared.com/
http://www.psp.org.lb/Default.aspx?tabid=109&article
http://www.psp.org.lb/Default.aspx?tabid=109&article
http://www.moheet.com/show
http://www.moheet.com/show
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http//www.UN.org/icty/lgaldoc/index.htm . :على 01/11/2009، تاريخ اإلطالع ،
 .19:20الساعة 

 ، مقال منشور على املوقع: 1593نائية الدولية والقرار / أ.الطيب حممد الطيب، احملكمة اجل11
http://www.alsahafa.info/index   ، :12:36، على الساعة: 25/01/2010تاريخ اإلطالع. 

مقال منشور على املوقع:   -حتاكم جالديها الشعوب- احملكمة اجلنائية الدولية/ 12
http://www.islamonline.net  14:55، على الساعة 20/12/2009، يوم اإلطالع. 

 / بدر حسن شايف، مقال حول الرئيس موسيفيين، منشور على املوقع: 13
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/08/article 11.shtml ، تاريخ

 .22:32، على الساعة: 19/01/2010اإلطالع: 
 النزاع احلدودي بني ليبيا وتشاد على إقليم اوزو، منشور على املوقع: ، / حسن عبد الوهاب مصطفى14

http://www.ac.ly/vb/showthread.php?p=3475على 12/02/2010: ، ، تاريخ اإلطالع ،
 .20:47الساعة: 

 / د. حنا عيسى، مسؤولية األشخاص الطبيعيني عن اجلرائم الدولية، مقال منشور على املوقع:15
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=50729 :يوم اإلطالع ،

 .13:13، على الساعة: 12/01/2010
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/03643179/ إقليم دارفور، منشور على املوقع: 16

B744-47DB-9EAF-8A05997BFB63.htm :على الساعة: 04/02/2010، تاريخ اإلطالع ،
15:35. 

كينيا ال ميكن أن متر من دون عقاب، مقال منشور جبريدة  / كويف عنان، انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف17
 ، منشور على املوقع:10652العدد ، 2008 جانفي 27العرب الدولية، يوم 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=455802&issueno=106
 .09:22، على الساعة 2010فيفري  06تاريخ اإلطالع ، 52
 / حممد مجال عرفة، دارفور... التاريخ والقبائل واجلنجويد، منشور على املوقع: 18

http://www.islamonline.net/arabic/politics.2004/05 article 036. shtml. تاريخ ،
 .14:23، على الساعة 16/01/2010اإلطالع: 

، 2003لة الكلمة السواء، العدد الثاين، ماي / نورس جميد وبشر سعيد، احملكمة اجلنائية الدولية، مقال منشور يف جم19
 على املوقع: 

www.jawdatsaid.net/MASTER/art-011.htm:على 12/12/2009، تاريخ اإلطالع ،
 .09:32الساعة: 

 مقال منشور على املوقع:/ عادل عبد العاطي، دارفور... جذور ومآالت الصراع املسلح، 20

http://www.alsahafa.info/index
http://www.alsahafa.info/index
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/08/article%2011.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/08/article%2011.shtml
http://www.ac.ly/vb/showthread.php?p=3475
http://www.ac.ly/vb/showthread.php?p=3475
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=50729
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=50729
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/03643179-B744-47DB-9EAF-8A05997BFB63.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/03643179-B744-47DB-9EAF-8A05997BFB63.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/03643179-B744-47DB-9EAF-8A05997BFB63.htm
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=455802&issueno=10652
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 الصفحة                             الموضوع

 (04مقدمة.....................................................................................)
 

 الفصل التمهيدي
 القضاء الدولي الجنائي والجهود الدولية إلنشائه من أجل حماية حقوق وحريات اإلنسان

 (10)......................................................................................متهيـد 

 (12) ...................................املبحث األول: اجلذور التارخيية لتطور القضاء الدويل اجلنائي.
 (12) ................................املطلب األول: تطور القضاء الدويل اجلنائي عرب العصور.

 (12) .....................الفرع األول: تطور القضاء الدويل اجلنائي يف العصور القدمية.
 (13) ....................الفرع الثاين: تطور القضاء الدويل اجلنائي يف العصور الوسطى.
 (17) .....................املطلب الثاين: تطور القضاء الدويل اجلنائي قبل احلرب العاملية الثانية.

 (17) ................................الفرع األول: مرحلة ما قبل احلرب العاملية األوىل.
 (18) ...........................................أوال: اجلهود الفقهية الفردية.

 (27) .........................ثانيا: اجلهود الدولية يف إطار اإلتفاقيات الدولية.
 (29) ......................................الفرع الثاين: مرحلة مابني احلرب العامليتني.

 (31) ................أوال: اجلهود الفقهية والسياسية إلنشاء قضاء دويل جنائي.
                          ثانيا: حماوالت حماكمة جمرمي احلرب وفقا ملعاهدات السالم

 (34) ..................................مة أثناء احلرب العاملية األوىل.املرب  
 (40) ....................املطلب الثالث: تطور القضاء الدويل اجلنائي بعد احلرب العاملية الثانية.

 (40) ..................الفرع األول: التصرحيات السابقة حملاكمات احلرب العاملية الثانية.
 (46) .......................................فرع الثاين: حماكم احلرب العاملية الثانية.ال

 (48)..........................................املبحث الثاين: مبادئ ومصادر القضاء الدويل اجلنائي.
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 (48)..........................................املطلب األول: مبادئ القضاء الدويل اجلنائي. 
 (49) ....................................الفرع األول: مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات.

 (49) .....................أوال: مبدأ عدم رجعية أحكام القانون الدويل اجلنائي.
 (50) ...............................ثانيا: مبدأ رجعية القانون األصلح للمتهم.

 (50) ..............لفرع الثاين: مبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية يف القضاء الدويل اجلنائي.ا
 (51) .......الفرع الثالث: مبدأ مسؤولية رئيس الدولة وتابعيه أمام القضاء الدويل اجلنائي.

 (53الفرع الرابع: مبدأ احملاكمة العادلة وعدم جواز حماكمة الشخص عن نفس اجلرم مرتني )
 (54) ..........................................املطلب الثاين: مصادر القضاء الدويل اجلنائي.

 (56) .............................الفرع األول: املصادر الرمسية للقضاء الدويل اجلنائي.
 (56).أوال: املصدر الرمسي األصلي )نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية(

 (57) .......................................ثانيا: املصادر الرمسية االحتياطية.
 (59) ...........................الفرع الثاين: املصادر التفسريية للقضاء الدويل اجلنائي.

 (59) ...........................................أوال: املبادئ العامة للقانون.
 (60) .....................................ء احملكمة اجلنائية الدولية.ثانيا: قضا

 (61) ......................................املبحث الثالث: حجج وأسانيد إنشاء قضاء دويل جنائي.
 (62) ...............................املطلب األول: اإلجتاه املعارض إلنشاء قضاء دويل جنائي.

 (63) .................................طلب الثاين: اإلجتاه املؤيد إلنشاء قضاء دويل جنائي.امل
 (63) ...................الفرع األول: تفنيد حجج املعارضني إلنشاء قضاء دويل جنائي.

 (65) ........................الفرع الثاين: األسانيد املدعمة إلنشاء قضاء دويل جنائي.
 

 ل األولـــلفصا
 القضاء الدولي الجنائي المؤقت ودوره في حماية حقوق وحريات اإلنسان

 (69.....................................................................................)متهيـد.
 (70................)..... املبحث األول: القضاء الدويل اجلنائي يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية.

 (70.....................................) املطلب األول: احملكمة الدولية العسكرية بنورمبورغ.
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                                        الفرع األول: اخللفية التارخيية إلنشاء احملكمة الدولية العسكرية بنورمبورغ
 (70) ...........................ق اإلنسان.وانتهاكات القادة األملان حلقو  

 (73) ........................................: أجهزة احملكمة وتشكيالهتا.الثاينالفرع 
 (73) ....................................................أوال: هيئة احملكمة.

 (76) ......................................ثانيا: هيئة اإلدعاء العام والتحقيق.
 (76) ...................................................ثالثا: اهليئة اإلدارية.

 (77) ....................................الفرع الثالث: اختصاصات حمكمة نورمبورغ.
 (77) ..............................................االختصاص النوعي أوال:
 (80) ...........................................االختصاص الشخصي ثانيا:

 (83) .................................الفرع الرابع: التطبيق العملي حملاكمات نورمبورغ.
 (85) ..............الفرع اخلامس: مدى محاية حمكمة نورمبورغ حقوق وحريات اإلنسان.

 (85) ..........................................كمة نورمبورغ.أواًل: حماسن حم
 (86) ...............................ثانياً: االنتقادات املوجهة حملكمة نورمبورغ.
 (88) ..............(.I.M.T.F.Eاملطلب الثاين: احملكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى) 

 (88) ...................حلقوق اإلنسان سبب حملاكمتهم. الفرع األول: انتهاك اليابانيني
 (89) ........................................الفرع الثاين: أجهزة احملكمة وتشكيالهتا.
 (90) ........................................الفرع الثالث: إختصاص حمكمة طوكيو.

 (90) .............................................أواًل: اإلختصاص النوعي.
 (91) ..........................................ثانياً: االختصاص الشخصي.

 (91) .....................................الفرع الرابع: التطبيق العملي حملكمة طوكيو.
 (92) ................الفرع اخلامس: مدى محاية حمكمة طوكيو حقوق وحريات اإلنسان.

 (95) ............................املبحث الثاين: القضاء الدويل اجلنائي يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة.
 (95) ..............................املطلب األول: احملكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا السابقة.

 (96) .......نسان يف يوغسالفيا السابقة.الفرع األول: اخللفية التارخيية النتهاك حقوق اإل
 (98) .................الفرع الثاين: أجهزة احملكمة العسكرية الدولية ليوغسالفيا السابقة.

 (99) ....................................................أواًل: دوائر احملكمة

 (100...................)........................ .ثانياً: مكتب املدعي العام
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 (102)....................................................ثالثاً: قلم احملكمة

 (102..................) الفرع الثالث: االختصاص القضائي حملكمة يوغسالفيا السابقة.
 (102...........................) أواًل: االختصاص الزماين واملكاين للمحكمة.

 (102.........................................) ثانياً: االختصاص الشخصي.

 (103) .........................................ثالثاً: االختصاص املوضوعي.
                                           الفرع الرابع: التطبيق العملي حملكمة يوغسالفيا السابقة

 (106) ........إجرائية ملالحقة منتهكي حقوق وحريات األفراد وإنشاء قواعد
 (111) ....الفرع اخلامس: مدى محاية حمكمة يوغسالفيا السابقة حقوق وحريات اإلنسان

 (113) ..........................( I.C.T.Rاملطلب الرابع: احملكمة الدولية اجلنائية لرواندا )
 (114) .......الفرع األول: اخللفية التارخيية النتهاكات حقوق اإلنسان داخل إقليم رواندا

 (116) .......................................الفرع الثاين: تشكيل احملكمة وأجهزهتا.
 (118) ...............................الفرع الثالث: اختصاص احملكمة الدولية لرواندا.

 (118) .....................................االختصاص الزماين واملكاين. أوال:
 (119) .........................................ثانيا: االختصاص الشخصي.
 (119) .........................................ثالثا: االختصاص املوضوعي.

 (123) ...اندا ضد منتهكي حقوق اإلنسان.الفرع الرابع: األحكام الصادرة عن حمكمة رو 
 (125) ..............الفرع اخلامس: مدى محاية حمكمة رواندا حقوق وحريات اإلنسان.

 
 يـــــل الثانـــــالفص

 القضاء الدولي الجنائي الدائم ودوره في حماية حقوق وحريات اإلنسان
 (127)...................................................................................متهيــــــــــد

 (128)............................ املبحث األول: إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ونظام عملها.
 (128)...........املطلب األول: احملكمة اجلنائية الدولية آلية قضائية دائمة حلماية حقوق اإلنسان

 (128)..........: ماهية احملكمة اجلنائية الدولية وخصائصها وأسباب إنشائها.الفرع األول
 (128)................................... أوال: ماهية احملكمة اجلنائية الدولية.

 (129)............................... ثانيا: خصائص احملكمة اجلنائية الدولية.
 (129)............................ جلنائية الدولية.ثالثا: أسباب إنشاء احملكمة ا
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                          الفرع الثاين: العالقة بني النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 (131).................................والقوانني الداخلية للدول األطراف

 (131)..................ألطراف.أوال: التأكيد على عدم املساس بسيادة الدول ا
                                   ثانيا: احملكمة اجلنائية الدولية آلية قضائية تكميلية 

 (132)..................................حلماية حقوق وحريات اإلنسان.
 (134)..........الفرع الثالث: عالقة احملكمة اجلنائية الدولية باألمم املتحدة وجملس األمن

 (134)......................أوال: عالقة احملكمة اجلنائية الدولية باألمم املتحدة.
 (135).......................ثانيا: عالقة احملكمة اجلنائية الدولية مبجلس األمن.

 (136)................................املطلب الثاين: النظام القانوين للمحكمة اجلنائية الدولية.
 (136)................الفرع األول: اجلرائم الدولية اليت ختتص هبا احملكمة اجلنائية الدولية.

 The Crime of Génocide  ......(137)أوال: جرمية اإلبادة اجلماعية.
 Crimes Against Humanity   ....(138)اإلنسانية ضد اجلرائم ثانياً:
 War Crimes   ...............................(139)احلرب جرائم ثالثاً:

 The Crime Agression  ..................(142)رابعا: جرمية العدوان
 (143).............الفرع الثاين: االختصاص الزمين والشخصي للمحكمة اجلنائية الدولية.

 (143).......................أوال: االختصاص الزمين للمحكمة اجلنائية الدولية.
 (145)..................ثانيا: االختصاص الشخصي للمحكمة اجلنائية الدولية.

 (147).......................الفرع الثالث: تشكيل احملكمة اجلنائية الدولية وآلية عملها.
 (147).............................أوال: تعيني القضاة باحملكمة اجلنائية الدولية.

 (148)...................................أجهزة احملكمة اجلنائية الدولية.ثانيا: 
 (151)..........................................ثالثا: مجعيـة الـدول األطـراف.

  (152)................................ة عمل احملكمة اجلنائية الدولية.رابعا: آلي
                                                احملكمة اجلنائية الدولية يف حتقيق املبحث الثاين: مدى فعالية 

 (157).......................................حلقوق اإلنسان وحرياته األساسيةاحلماية 
                                             املطلب األول: القضايا احملالة على احملكمة اجلنائية الدولية

 (158) .............................من قبل الدول األطراف يف النظام األساسي.
 (158) ..........................الفرع األول: القضية احملالة من قبل الكونغو الدميقراطية
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 (159) ....أوال: انتهاكات حقوق اإلنسان الواقعة على إقليم الكونغو الدميقراطية.
           : إحالة قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف إقليم الكونغو الدميقراطيةثانيا

 (161) .....................................على احملكمة اجلنائية الدولية 
 (165) .....................................الفرع الثاين: القضية احملالة من قبل أوغندا

 (165) .........................نسان يف امال أوغنداأوال: انتهاكات حقوق اإل
                       ثانيا: إحالة قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف إقليم أوغندا 

 (166) ......................................على احملكمة اجلنائية الدولية
 (167) ...........................الفرع الثالث: القضية احملالة من قبل إفريقيا الوسطى.

 (168) .......أوال: اجلرائم املرتكبة يف إفريقيا الوسطى وانتهاكات حقوق اإلنسان.
                                ثانيا: إحالة قضايا اجلرائم املرتكبة يف إفريقيا الوسطى 

 (170) .....................................على احملكمة اجلنائية الدولية
 (172) ......املطلب الثاين: قضية دارفور احملالة على احملكمة اجلنائية الدولية بقرار من جملس األمن

 (173) ..................الفرع األول: النزاع يف دارفور وتدخل األمم املتحدة يف اإلقليم.
 (173) ............أوال: خلفية النزاع وانتهاكات حقوق اإلنسان يف إقليم دارفور.
                        ثانيا: اللجنة الدولية للتحقيق يف اجلرائم املاسة حبقوق اإلنسان

   (177) .............................................واملرتكبة يف دارفور.
 (178). .....ثالثا: موقف القضاء السوداين من انتهاكات حقوق اإلنسان بدارفور

                لثاين: إحالة جملس األمن الوضع يف دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية الفرع ا
 (180) ....................................(.1593مبوجب القرار رقم )

 (180) .........أوال: تأثري اإلحالة من قبل جملس األمن على اختصاص احملكمة.
                                   دولية من انتهاكاتثانيا: موقف احملكمة اجلنائية ال

 (182) ................................حقوق اإلنسان الواقعة بدارفور. 
 (187) .............املطلب الثالث: موقف احملكمة اجلنائية الدولية من انتهاكات حقوق اإلنسان

                   انتهاكات حقوق اإلنسانالفرع األول: موقف احملكمة اجلنائية الدولية من 
 (187) ..............................رى.ــــــــــــــــــــــــــم أخــــــــــــــــــــــــة بأقاليـــــــــــــــــالواقع 

 (187) .....أوال: انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم احلرب اإلسرائيلية يف فلسطني
 (189) ......................حقوق اإلنسان الواقعة يف العراق.ثانيا: انتهاكات 



 

232 

 (191) .........................ثالثا: انتهاكات حقوق اإلنسان الواقعة يف كينيا
                            الفرع الثاين: اإلشكاالت اليت تعرتض عمل احملكمة اجلنائية الدولية

 (192) ..................................انـــــــــوق اإلنســـــــــة حقـــــــي محايـــــف
 (193) ......................................أوال: تغليب االعتبارات السياسية

 (194) .............ثانيا:اإلشكاالت الكامنة يف االختصاص النوعي للمحكمة.
 (195) ..................م املتهمنيثالثا: احملكمة اجلنائية الدولية وإجراءات تسلي

 (196)..............................................................................اخلـــــــــــامتــــــــــــــــــــة
 (201)..............................................................................قائمة املراجع

 (226)..............................................................................تـــــويـــــــــــاتاحمل
 


