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 ةالمقدم
ا  عػػػارض اات ػػػاص القػػػانوف الجنػػػا ا الػػػوطنا مػػػ  ا ات ػػػاص الجنػػػايت قػػػد

 ىاػر احاكـ الدولػة دػد دوؿ  يرتكبهاأحقية النظر فا الجرا ـ التا  الدولا مف حيت
الجػػرا ـ أو  دولػػا كالعػػدواف ولػػف الحػػرب بطػػاب  ا و ػػا أذا اتسػػمت اػػذي الجريمػػة

 المسػػتبدحػػاكـ يقػػوـ ال حيػػث ـ بالطػػاب  داامػػا واػػا تحمػػؿ المعنػػ  الػػدولاتتسػػالتػػا 
 الدوليػػة أتجػػاي لػػعبد انػػداا يكػػوف مػػف حػػؽ المحكمػػة الجنا يػػة اإلنسػػانيةبجػػرا ـ دػػد 

محاكمتػػد والحكػػـ اميػػة بالعقوبػػة التػػا يسػػتحقها وانػػاؾ ملػػكمة ايمنػػة مجمػػس ا مػػف 
ارات ر ملػػػكمة قػػػوة اإللػػػزاـ لقػػػإلػػػ   وحػػػدود اػػػذي الهيمنػػػة أدػػػافد المحكمػػػة الػػػدولا امػػػا

 .الملاكؿالدوء ام  اذي  يسمط ثالمحكمة الجنا ية واذا البح
أاميػػػػة اػػػػذا البحػػػػث بػػػػالتعرؼ امػػػػ  كيميػػػػة حػػػػؿ التعػػػػارض بػػػػيف امػػػػؿ  وتكمػػػػف
انيف الوطنيػػػة و القػػػ واات ػػػاصالجنا يػػػة الدوليػػػة  بالمحكمػػػة لا المتمثػػػؿو القدػػػاء الػػػد

دػػوع البحػػث و القدػػا ا لممحكمػػة م الجهػػاز الملػػاركة فػػا تطػػويرإلػػ   مدولػػة إدػػافةل
النظػر فيهػا والطػرؽ  فػا ونوايد الجرا ـ التا لها الحػؽوالتعريؼ ام  اات ا اتها 

 إلا توسي   الحياتها. تؤديالتا 
أيجػػػػػاد السػػػػػبؿ القانونيػػػػػة لمحاريػػػػػة الجريمػػػػػة الدوليػػػػػة إلػػػػػ   اػػػػػذا البحػػػػػث يهػػػػػدؼ

وجػػػرا ـ اإلبػػػادة  اإلنسػػػانيةفػػػا فمسػػػطيف والجػػػرا ـ دػػػد  ا سػػػتيطاف وا و ػػػا جريمػػػة
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 القانونيػػةأيجػػاد السػػبؿ إلػػ   , إدػػافةالػػدوؿ الجماايػػة وجػػرا ـ الحػػرب والعػػدواف امػػ 
الػػذيف يرتكبػػوف  الظػػالميف التػػا تمكػػف المحكمػػة الجنا يػػة الدوليػػة مػػف محاكمػػة الحكػػاـ

بػادة جػزء مػف لػعبهـ  سػبابأمػوال وسػرقةالجرا ـ القتػؿ دػد لػعبهـ  أو  يػة مطا هـ وا 
 . يةناثأو  قوميةأو  دينيةأو  سياسية

 المبحث األول
 لدوليةتأسيس المحكمة الجنائية ا
قػػػػانوف رومػػػػا ا ساسػػػػا إلػػػػ   لقػػػػد ت سسػػػػت المحكمػػػػة الجنا يػػػػة الدوليػػػػة اسػػػػتنادا

افػرز نظامػا ذات  ػمد دا مػة  اتطور القداء الجنػا ا الػدول, و 8991ال ادر ااـ 
لػـ يكػف وليػد ال ػدفة بػؿ جػاء نتيجػة الحاجػة  واػذا بالمحكمة الجنا ية الدولية متمثمة

الكثيػػػرة وتوسػػػ  نطػػػاؽ  فػػػالحروب الػػػدولا.المعميػػػة لمثػػػؿ اػػػذي المؤسسػػػة فػػػا المجتمػػػ  
الػػدولا  الجنػػا ا نحػػو نلػػوء قوااػػد جديػػدة لمقػػانوفإلػػ   الجريمػػة دفػػ  بلػػكؿ مدػػطرد

والتػػا كػػاف تعوزاػػػا المؤسسػػة القدػػػا ية العادلػػة والمسػػتقمة لتدػػػعها مودػػ  التطبيػػػؽ 
التمكير والمناداة فا إنلػا ها حيػث تحققػت جهػوداـ فػا إل   دف  المات يف ما واو

 .( 1)ا ساسا روما مؤتمر
 اسػتكممت لجنػة القػانوف الػدولا  ػيارة ملػروع النظػاـ ا ساسػا لممحكمػة لقد

وبموجبػد  1991 إلا الجمعية العامة لألمـ المتحدة فػا اػاـ وقدمتد الجنا ية الدولية
المجنػػة الاا ػػة بءنلػػاء المحكمػػة  8991 اػػاـ المتحػػدة لػػكمت الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ

انتهػػػػت  8991. وفػػػػا اػػػػاـ المحكمػػػػة جنػػػػة التحدػػػػيرية إلنلػػػػاءالجنا يػػػػة الدوليػػػػة والم
فا دورتها  المتحدة مـالمجنة التحديرية مف أامالها حيث قررت الجمعية العامة لأل

 الثانيػػة والامسػػوف اقػػد مػػؤتمر رومػػا الدبموماسػػا لمبحػػث فػػا إنلػػاء المحكمػػة الػػػذي
اػػػذا  وتماػػػض اػػػف 8991تمػػػوز اػػػاـ  8۱إلػػػ   حزيػػػراف 85فعػػػال لممتػػػرة مػػػف  انعقػػػد

دولػػػػة  8۲۱ا ساسػػػػا لممحكمػػػػة الجنا يػػػػة الدوليػػػػة بموافقػػػػة  النظػػػػاـ المػػػػؤتمر ااتمػػػػاد
المعاردػػػػة  ومػػػػف أبػػػػرز الػػػػدوؿ الت ػػػػويت دولػػػػة مػػػػف ۲8دوؿ وامتنػػػػاع  ۱ومعاردػػػػة 

                                                           

( د. تزاء يُذر كًال عثذ ال نطيف: انُظاو انمضائي نهًحكًح انجُائيح انذونيح، دار انحايذ نهطثاعح، 1)

 . 33ص  ،2002، األردٌ
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تحركهػػػػا  ا تهامػػػػاتأو  ىالو يػػػػات المتحػػػػدة ا مريكيػػػػة بحجػػػػة التاػػػػوؼ مػػػػف الػػػػدااو 
 الدواف  السياسية دداا.

كػانوف  8مػ  النظػاـ ا ساسػا أمػاـ جميػ  الػدوؿ حتػ  فتح بػاب التوقيػ  ا وقد
دامت المحكمة الجنا يػة حيػز التنميػذ   ۲۱۱۲ مف تموز  ا وؿ وفا .  0222 أوؿ

 سػػببهاأف تدػػمد كثيػػر مػػف الجػػراح التػػا  فػػا واػػذا مػػا امػػؽ اميػػد الكثيػػر مػػف ا مػػاؿ
.  مػػوميفأمنػػا لممظ مػػالذا واف تػػردع مرتكبيهػػا لتكػػوف ا نسػػانيةالجػػرا ـ الاطيػػرة دػػد 

نقمػػد فػػا السياسػػة الدوليػػة والقػػانوف  يعػػدف إنلػػاء المحكمػػة الجنا يػػة الدوليػػة إ 
إنلاء اي د قدا ية تعمؿ لمعاقبة كػؿ فػرد امػ  وجػد إل   فهو يرما الجنا ا الدولا

 ػػادقت امػػ   ةدوليػػة سػػواء كػػاف مقيمػػا فػػا دولػػ ا رض يتػػورط فػػا ارتكػػاب جريمػػة
التػػا سػػوؼ ت ػػادؽ اميػػد  ويجػػب امػػ  الػػدوؿ نظػػاـ المحكمػػة الجنا يػػة الدوليػػة أـ  

النظػاـ  مستقبال أف تعدؿ دساتيراا وتلػريعاتها الدااميػة بمػا يجعمهػا تتمالػا وأاػداؼ
 .( 1)ا ساسا لممحكمة

وقػػػػد  ػػػػادقت الو يػػػػات المتحػػػػدة ا مريكيػػػػة امػػػػ  المعااػػػػدة ونظػػػػاـ رومػػػػا اػػػػذا 
اتهػاـ أي مسػؤوؿ  دمانات بعػدـ أاطيتالجنا ية الدولية بعد أف  ا ساسا لممحكمة

  . جرا ـ حربأو  وجرا ـ دد اإلنسانية جمااية أمريكا بارتكاب جريمة أبادي
إسرا يؿ فكانت باسػتمرار تعػارض المحكمػة الجنا يػة الدوليػة حيػث انسػحب  أما

الػػػػػيكـ )مػػػػػف المناقلػػػػػات الاا ػػػػػة بنظػػػػػاـ رومػػػػػا ا ساسػػػػػا  اإلسػػػػػرا يما ر ػػػػػيس الوفػػػػػد
إداػػاؿ ممهػػوـ ا سػػتيطاف دػػمف الجػػرا ـ  مػػ ا مػػف المػػداو ت احتجاجػػا  (روينلػػتايف

ال حمييف اند: وفقا لما   حد التا تاتص بها المحكمة الجنا ية الدولية وأفاد مجيبا
قػرار  متاػذي ورد فا نظاـ اذي المحكمة فاف المسؤولية تتجػاوز المسػتوطنيف لتلػمؿ

كبػػػػػار السياسػػػػػييف  أحالػػػػػدتتاػػػػػوؼ مػػػػػف  ا سػػػػػتيطاف فػػػػػا إسػػػػػرا يؿ. واػػػػػا مػػػػػا زالػػػػػت
 حرب والجرا ـجرا ـ ال ةالمحكمة الجنا ية الدولية بتهمإل   يفياإلسرا يم عسكرييفوال

                                                           

 3۳( د. تزاء يُذر عثذ انهطيف كًال: انًزجع انساتك، ص 1)
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 .(1)ةدد اإلنسانية فا رز 
معظػػػـ الػػػدوؿ العربيػػػة لػػػـ ت ػػػادؽ امػػػ  ميثػػػاؽ المحكمػػػة الجنا يػػػة الدوليػػػة  أمػػػا

 اذي ا نظمة واوفا مف محاكمتهـ أماـ تمؾ المحكمة. الحكاـ نظرا لمطاب  القمعا
 المبحث الثاني

 أركان الجريمة الدولية
 لكؿ جريمة ثالثة أركاف واا الركف المادي والركف المعنوي والركف اللراا .

 أو : الركف المادي لمجريمة الدولية ويتكوف مف ثالثة انا ر
 السموؾ اإلجراما : -1

واػػو سػػموؾ ايجػػابا يتمثػػؿ بقيػػاـ الدولػػة بعمػػؿ يحظػػري القػػانوف الػػدولا كػػءاالف 
ا سػتيطاف أو  جػزء منهػاأو  ةاحػتالؿ دولػأو  أاػرى ةدول ادوانا ام  الحرب بلكؿ

إسرا يؿ بسموؾ إجراما باحتالؿ ا رادا الممسػطينية  الدوؿ مثؿ قياـ ب راداالدا ـ 
بالسػػػمب أي اػػػف طريػػػؽ ا متنػػػاع.  ؽ السػػػموؾ اإلجرامػػػا ؽيتحقػػػوطػػػرد لػػػعبها. وقػػػد 

المحتمػػة  رادػػاا  ا دويػػة للػػعبأو  النػػاس بالطعػػاـ واللػػراب تزويػػدكا متنػػاع اػػف 
 لغرض أبادتهـ.

 النتيجة اإلجرامية -2
الت ثير الدار الذي يح ؿ فا العالـ الاارجا نتيجة لمسػموؾ اإلجرامػا  واا

 نتيجػػػةالقػػػوي دػػػد الػػػدوؿ بػػػدوف مبػػػرر ملػػػروع حيػػػث سػػػتكوف  باسػػػتعماؿ التهديػػػدمثػػػؿ 
د ا جتمااا والسياسا لمدولة الموجد التهدي واإلرباؾ الجرمية إلااة الذار والاوؼ

وما يرافقها مف قتؿ الناس جػراء  الجمااية اإلبادة اماؿ  مةالنتيجة الجريأو  دداا
 السموؾ اإلجراما لمدولة المعتدية.

 والنتيجة الجرمية اإلجراماالعالقة السببية بيف السموؾ  -3
 يد بػػػيف مػػػا يحدثػػػد السػػػموؾ اإلجرامػػػايجػػػب أف تكػػػوف انػػػاؾ االقػػػة سػػػبب حيػػػث

 معدوافاماؿ القتؿ واإلبادة وا حتالؿ اا نتيجة لتكوف أ أف والنتيجة الدارة أي
                                                           

( د. أتى انخيز احًذ عطيح: انًحكًح انجُائيح انذونيح انُظاو األساسي نهًحكًح وانجزائى انتي تختض 1)

 201ص ، 1111تها، دار انُهضح انعزتيح، انماهزج، 
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 .( 1)الذي قامت بد الدولة المعتدية
 : الجريمة الدولية ارتكابالشروع في 

راػا ثايبػة أأو  إتمامهاا بتنميذ الجريمة وادـ استطااتد ناللروع او بدء الجا
مجػػرد ب ؽيتحقػػإ  أف اللػػروع فػػا الجريمػػة الدوليػػة  : انارادة الجػػا اػػارج اػػفب بسػػب

بحلػد قواتهػا المسػػمحة وا سػمحة والبػػوارج  التهديػد بالعػدواف مثػػؿ قيػاـ الدولػة المعتديػػة
تنميػػػػذ ملػػػػرواها  تراجػػػػ  الدولػػػػة اػػػػفإلػػػػ   الحربيػػػػة وقػػػػد يػػػػؤدي الػػػػرأي العػػػػاـ العػػػػالما

وبػػػػػذلؾ تكػػػػػوف قػػػػػد ارتكبػػػػػت اللػػػػػروع بجريمػػػػػة العػػػػػدواف الػػػػػذي يقػػػػػ  دػػػػػمف  العػػػػػدوانا
  المحكمة الجنا ية الدولية. اات اص

جريمػة تامػة واف  ارتكبتتكوف قد  الدولة المعتدية أف نمذت تهديداا بالعدوافف
ف نها تكوف قد قامػت باللػروع بارتكػاب الجريمػة. وفػا كمتػا الحػالتيف  لـ تنمذ تهديداا

المحكمػة الجنا يػة الدوليػة إلػ   الجنػاة أحالػدويمكػف  يعاقب القانوف ام  اذا العػدواف
تقريػر وجػود العػػدواف مػف ادمػػد  لػدولا حيػػث أفامػ  طمػػب مػف مجمػس ا مػػف ا بنػاءً 

  .( 0)او مف اات ا د
 : المساهمة الجنائية في الجريمة الدولية

قسػػميف المسػػاامة إلػػ   فػػا القػػانوف الجنػػا ا تقسػػـ المسػػاامة فػػا الجريمػػة     
وتتحقؽ المساامة ا  مية اندما تقوـ أكثػر مػف دولػة  ,التبعية ا  مية, والمساامة

جريمػػة اإلبػػادة الجماايػػة والجػػرا ـ دػػد  وترتكػػب ىالػػر امػػ  دولػػة أاػػر بالعػػدواف المب
. حيث أف اذي الدوؿ تعتبػر الدولية اإلنسانية وا نتهاكات ا ارى لمقوانيف وا اراؼ

الدولػػػػة  اتجػػػاي مسػػػؤوليتدالملػػػروع اإلجرامػػػا اػػػاص بهػػػػا واػػػا التػػػا تنمػػػذي وتتحمػػػػؿ 
 المعتدي اميها واتجاي العالـ.

أو  ة فتتحقؽ اندما تقوـ الدولة امػ  تحػريض دولػة أاػرىالمساامة التبعي أما
أو  الجػػرا ـ التػا تكػػوف مػف اات ػػاص المحكمػة الجنا يػػة ارتكػاب ا تمػاؽ معهػا امػػ 

                                                           

، 1ح في لاَىٌ انعمىتاخ انمسى انعاو، ط( د. عهي حسيٍ انخهف ود. سهطاٌ انشاوي: انًثادئ انعاي1)

 .132ص ، 1112، دار انعاتك نهطثاعح،انماهزج 

 . 131( د. عهي حسيٍ انخهف ود. سهطاٌ انشاوي: انًزجع انساتك، ص 2)
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أي أو  اسكريد كانت كتقديـ السالح المعتدية الدولةإل   أف تقدـ الدولة أي مساادي
جػػرا ـ أو  انيةدػػد اإلنسػػ جػػرا ـ متممػػة  رتكػػابأو  مسػػهمةأو  مسػػاادي أاػػر مجهػػزي
اات ػػاص  أي جريمػػة تكػػوف مػػفأو  ا سػػتيطافأو  العػػدوافأو  إبػػادة الجػػنس البلػػري

تبعيػػػة فػػػا  ةلؾ تكػػػوف اػػػذي الدولػػػة قػػػد سػػػاامة مسػػػاامذالمحكمػػػة الجنا يػػػة الدوليػػػة وبػػػ
 .(1)الجريمة ارتكاب

والجػػدير بالػػذكر أف السػػموؾ اإلجرامػػا المكػػوف لمػػركف المػػادي لمجريمػػة من ػػب 
أكثػر ولكػػف قػد ترتكػب اػػذي الجريمػة مػػف قبػؿ السػػمطة أو  دولتػػيف يفامػ  كونػد يقػػ  بػ

 جرا ـ القتؿ واإلبادة الجمااية  سػباب دينيػة الحاكمة دد لعبها اف طريؽ ارتكاب
لألفػراد حيػث يعاقػب القػانوف  جريمة اإلاماء ألقسريأو  أثنيةأو  ارقيةأو  طا ميةأو 

حيػػث ن ػػت  ة الجنا يػػة الدوليػػةوف المحكمػػنالجنػػا ا الػػدولا امػػ  ذلػػؾ والمتمثػػؿ بقػػا
 اللػػػاص الػػػذي يرتكػػػب جريمػػػة تػػػداؿ فػػػا اات ػػػاص (امػػػ  أف ۲فقػػػري  ۲1 المػػػادة

المحكمػػة يكػػوف مسػػؤو  انهػػا ب ػػمد فرديػػد واردػػد ؿ لعقػػاب وفقػػا لمنظػػاـ ا ساسػػا 
حيػػػث اقػػػر نظػػػاـ رومػػػا ا ساسػػػا مسػػػؤولية رؤسػػػاء الػػػدوؿ )الدوليػػػة لممحكمػػػة الجنا يػػػة

 يرتكبونها. را ـ التاوالقادة العسكري يف اف الج
 :  الركن المعنوي في الجريمة الدولية بمعنى القصد الجنائي  - ثانيا

واػػو الق ػػد الجنػػا ا  رتكػػاب الجريمػػػة حيػػث اػػرؼ اػػذا الق ػػد باتجػػػاي أرادة 
, (0)الجريمػػة لغػػرض تحقيػػؽ النتيجػػة الجرميػػة التػػا أراداػػا مػػف فعمػػد الجػػانا  رتكػػاب

فػػػا حالػػػة  وليسػػػتادة وادػػػحة فػػػا لػػػف اػػػدوانها فيجػػػب أف تكػػػوف لمدولػػػة المعتديػػػة أر 
اػػف نمسػػها. وكػػذلؾ الحالػػة حكومػػة الدولػػة يجػػب أف تكػػوف لهػػا أرادة  اللػػراا الػػدفاع

 أو العدوافأو  الجرا ـ دد اإلنسانيةأو  الجمااية اإلبادة وامـ ب نها ترتكب جريمة
 ريراا مف الجرا ـ.

 

                                                           

، تغذاد، ، يطثعح انسُهىري1( د. يحزوص َصار انهيتي : شزح لاَىٌ انعمىتاخ انمسى انعاو، ج1)

 .321ص ،  2011

 . 332ص ٍ انخهف و د. سهطاٌ انشاوي: انًزجع انساتك، ( د. عهي حسي2)
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 مبدأ الشرعية في القانون الجنائي الدولي . - ثالثا
 لدوليػػة ويعنػػا وجػػود الػػنص القػػانوناالػػركف الثالػػث مػػف أركػػاف الجريمػػة ا واػػو

  جريمػػػة و  اقوبػػػة إ  بػػػنص واػػػو مبػػػدأ قانونيػػػة الجػػػرا ـ  حيػػػث الػػػذي يجػػػـر المعػػػؿ
رومػػػػا امػػػػ  اات ػػػػاص المحكمػػػػة  المػػػػؤتمر والعقوبػػػػات, لقػػػػد نػػػػص النظػػػػاـ ا ساسػػػػا

الطػػاب  الػػدااما أو  الػػدولاالجنا يػػة الدوليػػة فػػا النظػػر بجػػرا ـ معينػػد تتسػػـ بالطػػاب  
 جريمػةأو  جػرا ـ اإلبػادة الجماايػةأو  ارتكاب الجرا ـ دػد اإلنسػانيةإل   الذي يؤدي
با سػػتيالء امػػ  أرادػػا الغيػػر. حيػػث نسػػتطي  القػػوؿ أف فمسػػمد التجػػريـ  ا سػػتيطاف

واػا النتيجػة الدػارة لمجريمػة والتػا  ةالدااما اػا واحػد والقانوف فا القانوف الدولا
ا سػػػاس ا االقػػػا لمحيػػػاة البلػػػرية.  الػػػذي اػػػا بقوااػػػد العدالػػػة والحػػػؽ ا ذىتمحػػػؽ 

امػػػ  الحػػػؽ الػػػذي يحميػػػد  الػػػدولا اػػػا ا اتػػػداءأو  فالجريمػػػة فػػػا الممهػػػوـ الػػػوطنا
وحػػؽ  وحػػؽ الممكيػػة ةالقػػانوف فالقتػػؿ اػػـ سػػمب الحيػػاة واػػو حػػؽ يحميػػد القػػانوف بلػػد

مف أي ادواف. ونظرا  زديػاد  يحميها القانوف الدااما والدولا ةالعيش بحريد وكرام
امػػػ  الحيػػػاة البلػػػرية حيػػػث ازداد ارتكػػػاب الجػػػرا ـ ا كثػػػر اطػػػورة بحقهػػػا  الماػػػاطر

الدااميػػػة لمػػػدوؿ فقػػػد ادػػػطرت قػػػوى الايػػػر فػػػا العػػػالـ  بحجػػػة اػػػدـ التػػػداؿ باللػػػؤوف
اات ا ػػػها النظػػػر فػػػا ااطػػػر  لمػػػنص امػػػا إنلػػػاء محكمػػػة ذات طػػػاب  دولػػػا يكػػػوف

تنظر فا ريػر  نسانية. حيث   يجوز لهذي المحكمة أفالجرا ـ التا ترتكب بحؽ اإل
الجػػػرا ـ التػػػا نػػػص اميهػػػا قانونهػػػا تطبيقػػػا لمػػػركف اللػػػراا  ركػػػاف الجريمػػػة الدوليػػػة 

المبػػػدأ قانونيػػػة الجػػػرا ـ والعقوبػػػات أي مبػػػدأ   جريمػػػة و  اقوبػػػة إ  بػػػنص.  وتطبيقػػػا
المحكمػة  مف قانوف ۲۲ اذا اإلطار حيث ن ت المادة واناؾ ن وص  ريحة فا

 :الحنا ية الدولية ام 
  يسػػػ ؿ اللػػػاص جنا يػػػا بموجػػػب اػػػذا النظػػػاـ ا ساسػػػا مػػػا لػػػـ يلػػػكؿ  :لا أو 

 جريمة تداؿ دمف اات اص المحكمة. سموكد وقت ارتكابد
طاقػد اػف طريػؽ القيػاس نيؤوؿ تعريؼ الجريمة تػ ويال دقيقػا و  يوسػ   : ثانياا 

 اإلدا ةأو  محؿ التحقيؽيمسر التعريؼ ل الح اللاص  وفا حالد الغموض
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  تػػؤثر اػػذي المػػادة امػػ  تكييػػؼ أي سػػموؾ امػػا انػػد سػػموؾ أجرامػػا  ثالثااا :
 اارج أطار اذا النظاـ ا ساسا. بموجب القانوف الدولا

وفا حالة ادـ وجود نص يقدػا بتجػريـ المعػؿ والعقػاب اميػد فعمػا القادػا 
 .( 1)وا   كاف حكمد ماطا أف يحكـ بالبراءة

 :  لشرعية في القانون الجنائي الدولينتائج مبدأ ا
 : أول : عدم رجعية القانون الجنائي الدولي عمى الماضي

أو : أف قػػػانوف المحكمػػػة الجنا يػػػة ينطبػػػؽ امػػػ  الجػػػرا ـ التػػػا تقػػػ  بعػػػد إنلػػػاء 
 .  8991الدولية أي بعد أقراراا فا مؤتمر روما ا ساسا ااـ  المحكمة الجنا ية

قانوف الجنا ا اػو لمحمػاظ امػ  حقػوؽ المػواطنيف حيث أف مبدأ ادـ رجعيد ال
انوف ويسػػتنغذ كافػػة إجػػراءات مسػػا مة ا لػػااص اػػف فعػػؿ لػػـ يجرمػػد القػػ اذ   يجػػوز

ام  أف اات اص المحكمة الجنا ية الدولية ينطبؽ امػ  الجػرا ـ المسػتمرة ,  دوري
إلجرامػا قانوف المحكمة الجنا يػة الدوليػة أي أف جػزء مػف السػموؾ ا التا يدركها نماذ

وق  فا ظؿ قػانوف المحكمػة الجنا يػة الدوليػة واميػد  لمركف المادي لمجريمة المستمرة
المحكمػة الجنا يػة  يحػاكـ مػتهـ امػاـ  فاف القانوف سوؼ ينطبػؽ اميػد. فػال يجػوز أف

 يحػاكـ مػتهـ امػاـ الجرا ـ دد اإلنسانيةأو  الدولية اف جريمة إبادة الجنس البلري
 .  8991رتكبت قبؿ ااـ وجرا ـ العدواف التا ا

إ  أف مػػف الدػػروري أف نتػػذكر جريمػػة ا سػػتيطاف التػػا وقعػػت فػػا فمسػػطيف 
حػػػد أ ف ويمكػػػف تطبيػػػؽ القػػػانوف إلػػػ   مػػػف الجػػػرا ـ المسػػػتمرة واػػػا8911منػػػذ اػػػاـ 

تبعيػة و  يتوقػؼ أو  إنلػا ها مسػاامد أ ػميد الجنا ا الدولا ام  كؿ مف سااـ فػا
وااتػػراؼ إسػػرا يؿ بهػػا وسػػحب  قيػػاـ دولػػة فمسػػطيف اسػػتمرار ارتكػػاب الجريمػػة إ  بعػػد

فػػا إسػػرا يؿ  الجػػيش اإلسػػرا يما مػػف أرادػػيها. حيػػث أف سياسػػة ا سػػتيطاف  تتبػػدؿ
 .( 0)منذ زمف طويؿ إذ تتبدؿ الحكومات وسياسة إسرا يؿ   تتبدؿ

                                                           

 ۳0ص  1163د. يحًىد َجية حسُي شزح لاَىٌ انعمىتاخ انمسى انعاو  (1)

، 2010د. عثذ انزساق يحًذ انذنيًي: انذعايح واإلرهاب، دار جزيز نطثاعح، عًاٌ، األردٌ،  (2)

 .16۳ص 
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والمالحػػظ أف ا سػػاس فػػا أاػػداؼ القػػانوف الجنػػا ا الػػدولا والقػػانوف الجنػػا ا 
اػػو واحػػد واػػو حمايػػة حقػػوؽ النػػاس وم ػػالحهـ ينمػػا وجػػدوا ف اػػداؼ  الػػدااما لمػػدوؿ

ا كثػػػر اطػػػورة امػػػ  اإلنسػػػا ية. فجػػػرا ـ  ا فعػػػاؿ تجػػػريـا امػػػؿ المحكمػػػة الدوليػػػة اػػػ
دراراا الجسػيمة  اإلنسانية اإليادة الجمااية تحمؿ معنا القتؿ الواس  الذي يلمؿ وا 

كونهػػػػػا تسػػػػتطي  جمػػػػػب الدوليػػػػػة فػػػػا  الجنا يػػػػة امػػػػ  العػػػػالـ وتبػػػػػرز أاميػػػػة المحكمػػػػػة
فػػػػا حػػػػؽ  الجػػػػرا ـ ومحاكمػػػػة الحكػػػػاـ السياسػػػػييف والعسػػػػكرييف الػػػػذيف يرتكبػػػػوف أبلػػػػ 

 لعوبهـ والتا   تستطي  القػوانيف الوطنيػة لػدولهـ مػف محػاكمتهـ واػذا يعتبػر تطػور
فػا التمكيػر اإلنسػانا. وانػاؾ ن ػوص وادػحة امػ  تطبيػؽ مبػدأ اػدـ رجعيػة  كبير

المادػػا حيػػث ن ػػت  امػػ  الجػػرا ـ دػػدأو  ف النػػاسد كبيػػر مػػاػػد  القػػانوف الجنػػا ا
 :  مف قانوف المحكمة الجنا ية الدولية ام  ۲۲ المادة

  يسػػاؿ اللػػاص جنا يػػا بموجػػب النظػػاـ ا ساسػػا مػػا لػػـ يمثػػؿ سػػػموكد  :أول
 جريمة تداؿ دمف اات اص المحكمة. الجريمة وقت ارتكاب
نطاقػد اػف طريػؽ القيػاس يؤوؿ تعريؼ الجريمة تػ ويال دقيقػا و  يوسػ   : ثانيا

 .  اإلدانةأو  التعريؼ ل الح اللاص محؿ التحقيؽ يمسر وفا حالة الغموض
  تػػػ ثر اػػػذي المػػػادة امػػػ  تكييػػػؼ أي سػػػموؾ امػػػ  انػػػد سػػػموؾ أجرامػػػا  :ثالثاااا

 أطار اذا النظـ السياسا. اارج بموجب القانوف الدولا
 :الركن الخاص لمجريمة الدولية
 ركػف اػاص أدػػافدإلػ   لقػانوف الجنػا ا الػػدولاقػد تحتػاج بعػض الجػػرا ـ فػا ا

ركػػف الوظيمػػة إلػػ   الثالثػػة لمجريمػػة كجريمػػة الرلػػوة التػػا تحتػػاج ا ركػػاف العامػػةإلػػ  
بالجريمػػػة الدوليػػػة واػػػو الػػػذي يتمثػػػؿ بارتكػػػاب  لكػػػا تتحقػػػؽ. وكػػػذلؾ الػػػركف الاػػػاص
تقػػػػ  مػػػػف قبػػػػؿ أو  مػػػػف يمثمونهػػػػا مػػػػف ا فػػػػرادأو  الجريمػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ الدولػػػػة المعتديػػػػة

 ألػػػػااص يتسػػػػمطوف امػػػػ  الحكػػػػـ فػػػػا الػػػػدااؿ ويرتكبػػػػوف الجػػػػرا ـ التػػػػا تقػػػػ  دػػػػمف
اات ػػػاص المحكمػػػة الجنا يػػػة الدوليػػػة مثػػػؿ جػػػرا ـ اإليػػػادة الجماايػػػة والجػػػرا ـ دػػػد 

 طابقا بيف القداء الدولا الجنا افا أاالي نرى أف اناؾ ت اإلنسانية. ومما جاء



 في القضاء الجنائي الدوليوالعقوبة الجريمة  

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

746 

 : ( 1)رير ذلؾإل   اب البعضحيث يذ وبيف النظـ القدا ية فا القوانيف الداامية
 العقوبات التي يمكن لممحكمة الجنائية الدولية فرضها.

 سند . ۰۱الحكـ بالسجف اد د محد د مف السنوات لمترة اق ااا  أول:
السػػػػػػجف المؤيػػػػػػد حيثمػػػػػػا تكػػػػػػوف مبػػػػػػرري بػػػػػػالاطوات البالغػػػػػػة لمجريمػػػػػػة  ثانيااااااا :

 ت مر بما يما وباإلدافة لمسجف فمممحكمة أف وبالظروؼ الاا ة بالمداف.
فػػػػرض ررامػػػػد بموجػػػػب المعػػػػايير المن ػػػػوص اميهػػػػا فػػػػا القوااػػػػد اإلجرا يػػػػة  -1

 وقوانيف اإلثبات.
ريػػػر أو  م ػػػادرة العا ػػػدات والػػػـ متمكػػػات وا  ػػػوؿ المتاتيػػػة ب ػػػوري مبالػػػري -0

 مبالري مف تمؾ الجريمة
 دوف المساس بحقوؽ الطرؼ الثالث حسف النية .

 :  استبعاد عقوبة اإلعدام
روما ا ساسا الحكـ تطبيػؽ اقوبػة اإلاػداـ تمالػيا مػ  المبػادئ  استبعد نظاـ

العقػػاب حيػػث   يجػػوز تطبيػػؽ اقويػػة اإلاػػداـ مػػف قبػػؿ كافػػة المحػػاكـ  ا وربيػػة فػػا
 ا وربية.

 : التقادم
لممحكمػػة الجنا يػػة الدوليػػة الدا مػػة  امػػف نظػػاـ رومػػا ا ساسػػ ۲9تػػنص المػػادة 

ات ػػاص المحكمػػة أيػػا كانػػت أحكامػػد   تسػػقط بالتقػػادـ التػػا تػػداؿ فػػا ا)أف  امػػ 
بسػػبب طبيعػػة اػػذي الجػػرا ـ ومػػا تحممػػد اػػذي الجػػرا ـ ومػػا تحممػػد مػػف  )وقػػد كػػاف اػػذا
 . (اإلنسانية وا مف الدولا مااطر اما

 المبحث الثالث
اختصاص  فيهاة ي تختص المحكمة الجنائية الدوليالجرائم الت

 المحكمة الجنائية الدولية
 مؿ جمي  الجرا ـ الدولية انماية الدولية   يلة الجنا مكحاات اص الم إف

                                                           

 .122ص  ، 2001، ار انكتة نهطثاعح، يصزد. يصطفي أحًذ فؤاد: انُظاو انمضائي انذوني، د (1)
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اات ا ػػها امػػ  الجػػرا ـ التػػا و ػػمها النظػػاـ ا ساسػػا لممحكمػػة الجنا يػػة  قت ػػرت
ولممحكمػة  (الد الجرا ـ اطورة مود  ااتماـ المجتم  الػدولا ب سػري ) الدولية ب نها

ـ التاليػػة بموجػػب اػػذا النظػػاـ ا س سػػا اات ػػاص النظػػر فػػا الجػػرا  الجنا يػػة الدوليػػة
وا سػاس  أالجرا ـ المن وص اميها أدناة اا تلابد مف حيت المبد م  مالحظة أف

 الفات . اميها فا القوانيف الداامية لمدوؿ م  بعض ا ات الجرا ـ المن وص
 أول: جريمة اإلبادة الجماعبية

 ثانيا الجرائم ضد اإلنصانية
 ثالثا:جرائم الحرب

 رابعا: جرائم العدوان
أف جريمػػة اإلبػػادة الجماايػػة تقتػػرب كثيػػرا مػػف الجػػرا ـ دػػد اإلنسػػانية  والحقيقػػة

تقتػػػػرب جريمػػػػة الحػػػػرب مػػػػف جػػػػرا ـ العػػػػدواف. فجريمػػػػة اإلبػػػػادة الجماايػػػػة  فػػػػا حػػػػيف
يف أف حػمجمواػة افػراد فػا أو  اإلنسانية يمكف أف يرتكبها حاكـ ظػالـ والجريمة دد

وؿ مػثال و  يسػعنا فػا اػذا وجرا ـ العػدواف  يمكػف ارتكابهػا إ  اػف طريػؽ الػد جرا ـ
 لمتوس  فا المقارنة. البحث
ف الجػػػرا ـ التػػػا تاػػػتص بهػػػا المحكمػػػة الجنا يػػػة الدوليػػػة تلػػػكؿ اطػػػرا جسػػػيما إ
فجريمػػػة اإلبػػػادة الجماايػػػة والجػػػرا ـ دػػػد اإلنسػػػانية تتسػػػـ بالهمجيػػػد  اإلنسػػػانية امػػػ 

أو  مجمواػػة معينػػة مػػف السػػكاف لت ػػميتهـ اػػف طريػػؽ القتػػؿ وراليػػا مػػا توجػػد دػػد.
اجبػػاراـ امػػ  ا امػػاؿ أو  ااػػذاـ راػػانفأو   انسػػانية تعػػذيبهـ بطػػرؽأو  التهجيػػراـ

 تػدمير ـ متمكػاتـ ونهبهػاأو  من  تناسػمهـأو  رااية طبية اللاقة وتركهـ يموتوف دوف
ا امػػػػػاؿ العسػػػػػكرية و ودػػػػػعهـ دروع بلػػػػػرية فػػػػػا  اجبػػػػػاراـ امػػػػػ  ا لػػػػػتراؾ فػػػػػاأو 

ا سػػتعباد الجنسػػا أو  امػػا كػػرامتهـ اإلنسػػانية ا اتػػداءأو  الاطػػوط ا ماميػػة لمقتػػاؿ
اء كػؿ غػاجيػاراـ امػ  ممارسػة البأو  ت ػابهـروا ا ا اتػداء الجنسػا امػيهـ ا و 

 .  اثنيةأو  ارقيةأو  مذابيةأو  ذلؾ  سباب قومية
أمػػا جريمػػة الحػػرب وجريمػػة العػػدواف فقػػد اانػػت منهػػا البلػػرية منػػذ القػػدـ حيػػث 

تبيح أردػػػها سػػػمسػػػيطرة اميهػػػا فتلدوؿ الدػػػعيمة القويػػػة الحػػػرب امػػػ  الػػػ تلػػػف الػػػدوؿ
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ثرواتهػػػا وتقتػػػؿ رجالهػػػا وتػػػدمر كػػػؿ لػػػاء بطػػػرؽ وحلػػػية وتاريانػػػا  ونسػػػانها وتسػػػرؽ
يف البلػر فػا الحػربييف العػالميتيف ا ولػا يػر بهػا مالالم سػا التػا س ػ مميػ  ب الحديث

تقميديػة بػيف  وبولت مػف حػر حبلكؿ اطير وتب تطورت  ور الحرو  والثانية حيش
ماؿ السػػالح النػػووي دػػد عحػػروب تسػػار التكنولوجبػػا التػػا انتهػػت باسػػتإلػػ   فدولتػػي

  .ازي ر الحديث بامتعوكانت اذي جريمة ال الناس العزؿ
الحقيقية التا تمر بها المحكمػة الجنا يػة الدوليػة اػا أف الػذي يقػرر  والملكمة

ؿ اػػدواف ويحيمهػػا اليهػػا اػػو مجمػػس ا مػػف الػػدولا واػػو مجمػػس الػػدو  جريمػػة أف انػػاؾ
 دواف انػػداـ يقػػ  انػػدما تتعػػرضعػػفػػا الحػػرب العالميػػة الثانيػػة فال المنت ػػرة العظمػػا

 لماطر . م الحهـ
 :   الشروع في الجرائم الدولية

تكاب الجرا ـ التػا تاػتص بهػا المحكمػة ر يمكننا القوؿ أف اللروع يتحقؽ فا ا
فػػا  الدوليػػة. فمػػثال فػػا مجػػاؿ جريمػػة الحػػرب حيػػث يمكػػف لمدولػػة أف تلػػرع الجنا يػػة

ة ونبػػدا ير كهػػا العسػػتالجريمػػة انػػدما تجهػػز نمسػػها لػػذلؾ حيػػث تسػػتنمر قو  ارتكابػػد اػػذي
 ىالعسػػػكرية وتحػػػرؾ اسػػػاطيمها بق ػػػد البػػػدء بالعػػػدواف دػػػد دولػػػة أاػػػر  بحلػػػد قواتهػػػا

أمػػػػاـ احتجاجػػػػات ا مػػػػـ المتحػػػػدة ودوؿ العػػػػالـ اوفػػػػا مػػػػف قطػػػػ   ولكنهػػػػا قػػػػد تتراجػػػػ 
 العقوبات دداا أوا دارالعالقات معها 

        يػت يعػرؼ اللػروع حرب حػتكػوف الدولػة قػد ارتكبػت اللػروع فػا جريمػة ال وانا
                 اػػػػػػارج اػػػػػػف ارادةب ايبػػػػػػة إثراػػػػػػا بسػػػػػػبأو  جريمػػػػػػة واػػػػػػدـ اكمالهػػػػػػا بارتكػػػػػػاب البػػػػػػدء)

ربية باستنماراا العسكري حالدولة المعتدية قد بالرت با اماؿ ال تكوف وانا (الجانا
 اللكؿ التالا م الجريمة وااللروع ب تبوارتك لوداماحو 

 یاولػػػػػ والحلػػػػد العسػػػػكري وا سػػػػتنمارو الجهػػػػد والمنػػػػاخ الحربػػػػا اػػػػ يعػػػػد :اول
واػػذا اػػو السػػموؾ  نحػػو جسػػـ الجريمػػةبالتنميػػذ اي أنهػػا بػػدأت بػػالتحرؾ  البػػدء اطػوات
 جريمة واو العن ر ا وؿ مف انا ر الركف المادي لمجريمةال  رتكاب ا جراما

ار ملػػػوداا واسػػػتنحجػػػرد بمديػػػة تمدولػػػة المعلا  الجنػػػا د ػػػويتحقػػػؽ الق : ثانياااا
 .العسكرية قواتها 



  (0202لعام )ا(/43(/العدد )9)لمجلد/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

742 

هػػا لجريمػػة الحػػرب كػػاف ا رجػػا اػػف ارادتهػػا فهػػا تراجعػػت لف اػػدـ اكماإ :ثالثااا
 اارجية كا حتجاجات دداا مثالً  اوامؿبب بس

ها قبػؿ مسدوؿ ا اتياري و او أف تتراج  الدولة مف تمقاء نعإل حالة فا ولكف
والحلود العسكرية. وفا اذي الحالة تعتبػر ا فعػاؿ التػا قامػت بهػا  كاتبالتحر ء البد

ا اماؿ التحدػيرية التػا تسػبؽ مرحمػة البػدء بتنميػذ الجريمػة وفػا اػذي  باب اا مف
 .  ؽ اللروع بارتكاب الجريمة الدوليةيتحق لـالحالة 

 :اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وشموله ا لجرائم المرنكبة داخل الدول
التػػػا ترتكػػػب  الجػػػرا ـالمحكمػػػة الجنا يػػػة الدوليػػػة يمتػػػد ليلػػػمؿ  صاات ػػػا إف

جرا ـ دد اإلنسػانية والمرتكبػة مػف أو  سـ با بادة الجماايةتاذا كانت ت الدوؿ دااؿ
ؽ حػمعهـ فا ارتكابها. واذا الحؽ لممحكمة اػو  ءالدوؿ وكؿ مف بدا قبؿ حكاـ تمؾ

كمػة الجنا يػة الدوليػة حاف الم حيثري ثمرة لنداؿ لعوب العالـ باس أنةحيث مقدس 
 يفقاتورييف والقتمػة والسػار تحكامػة الػدك ا رض مػف ظمػـ لكافػة سػكاف  اميػةحتعتبر ال

ولة مامهػػػا القتمػػػة ريػػػر ملػػػحكد اليػػػوـ اي دولػػػة مػػػف دوؿ العػػػالـ و جػػػتو ال . فػػػ دموالػػػ 
امػػ  النظػػاـ مػػف الػػدوؿ الموقعػػة كمػػة سػػواء كانػػت تمػػؾ الدولػػة حالم اػػذي باات ػػاص

جػػػػة الػػػػـ توقػػػػ  اميػػػػد فػػػػالمجـر  حأو  8991 والموقػػػػ  اػػػػاـ ساسػػػػا لممكمػػػػة  ا رومػػػػ
 لموافقتد لتطبيؽ القانوف اميد.

دػد اي حػػاكـ  ىتحريػؾ اللػػكو  بأف يطمػػالعػػاـ لممحكمػة داػاء ا  حػػؽ اف مػف
ت ا ػػها فػػاف كانػػت اـ مػػف ا كابػػد جػػراتكمػػة بتهمػػة ار حامػػاـ الم دلغػػرض مثولػػظػػالـ 

 ج اندبا فرا در قراراً  د واف أـ تكف كذلؾ فتبحقحكـ در ال إلدانتة ت يدفدلة كاا 
امػػػر   ػػداركمػػة فمهػػػا احمحدػػػور الػػا الملثػػؿ توحسػػب ا حػػػواؿ واف لػػـ يم د تػػبراأو 

 . اكمة المتهميف ريابياً حجري مت  يجوز أف  حيث القبض اميد
  : مشكمة تقرير حالة العدوان

إلػػ   ؼ العػػدوافيػػلتعر  لػػـ تتو ػػؿ المجنػػة التحدػػيرية لممحكمػػة الجنا يػػة الدوليػػة
تحديد العدواف او مف اات اص مجمس ا مف فا ف ػمد السػاب  فهػو   فحد ا ف 

, المحكمػة الجنا يػة الدوليػة لممحاكمػةإل   المعتدي ومف ثـ يحيمد الذي يحدد الطرؼ
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واذي مف اكبػر العقبػات التػا تواجػد المحكمػة و تلػؿ مػف فعاليتهػا فػالمنطؽ الممسػما 
مميػػد لمقػػانوف العػػادؿ مػػا لػػـ تسػػهر امػػ  تطبيقػػد مؤسسػػد قدػػا ية   قيمػػد ا يؤكػػد أف
 و ية قداة المحكمة الجنا ية الدولية اادلد

مدي الو ية فا المحكمة الجنا يػة الدوليػة ا  ػؿ فيهػا أف القدػاة ينتابػوف  إف
سنوات ولمرة واحدي فقط وبعداا يعطا راتػب تقااػدي بمقػدار ن ػؼ راتبػد  لمدة تس 

 .( 1)لمحكمة مف ر يس ونا بيف لمر يسا السنوي وتتكوف
 : حقوق األشخاص أثناء التحقيق والمحاكمة

 .ا اتراؼ ب ند مذنبأو  ادـ إجبار اللاص ام  تجريـ نمسد -8
 .ديالتهدأو  ياإلكراأو  ادـ إاداع اللاص  ي لكؿ مف ألكاؿ الق ر -۲
 .رية الالزمةحؽ ا ستعانة مجانا بمترجـ لمها والح وؿ ام  الترجمة التحري -۰
حرمانػد مػػف حريتػػد إ  أو  ا حتجػػاز التعسػػماأو  اػدـ إادػػاع اللػػاص لمقػبض -1

 . إلجراءات المن وص اميها فا النظاـ ا ساسال  سباب و وفقا
ا اتقػػػاد ب نػػػد ارتكػػػب جريمػػػة إلػػػ   تػػػداو اً أبالرػػػد مقػػػدما أف انػػػاؾ أسػػػباب يجػػػري -5

 .المحكمة اات اص تداؿ فا
 .البراءةأو  ؤاذ اامال فا تقرير الذنبالتزاـ ال مت   ي  -6
 ة التػػػػا ياتاراػػػػا النظػػػػاـ ا سػػػػاس. حػػػػؽ اللػػػػاص با سػػػػتعانة بالمسػػػػاادة القانونيػػػػ۱

  رح بجواز تنازؿ اللاص اف حقد فاالدولية قد  لممحكمة الجنا ية
 . اف نمسد ا ستعانة بمحاما ويتول  او مهمة الدفاع

 :  حضور المتهم جمسات المحكمة
كمػػة المػػتهـ ريابيػػا إذ يجػػب أف يحدػػر المػػتهـ وتكػػوف المحاكمػػة   يجػػوز محا

حالػة أذا ااػؿ المػتهـ بػاإلجراءات المتبعػة أثنػاء المحاكمػة وحتػ  فػا  وجااية إ  فػا
المػػػتهـ الوسػػػا ؿ التػػػا تكمػػػؿ متابعػػػد المحاكمػػػة  ف مػػػف  اػػػذي الحالػػػة يجػػػب أف تػػػوفر

 حالد اإلدانة. الدروري إ دار حكـ واقوبة لمتنميذ فا
                                                           

د. ضاري خهيم يحًىد و تاسيم يىسف: انًحكًح انجُائيح انذونيح هيًُح انماَىٌ او لاَىٌ انهيًُح،  (1)

 .3ص، 2003يطثعح انشياٌ، تغذاد، 
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 :   ية الجمساتعالن
يجب أف تكوف جمسات المحكمة امنية إ  فا حا ت استثنا ية تتعمؽ بحماية 

أو  لحمايػة المعمومػات السػريةأو  اميد واللهود اند التراكهـ فا اإلجراءات المجنا
 الحساسة.

 :  عالقة المحكمة الجنائية الدولية باألمم المتحدة
دوليػػة بمثابػػة اإلاػػالف اػػف و دة كػػاف اإلاػػالف اػػف إنلػػاء المحكمػػة الجنا يػػة ال

الجنا يػػة الوطنيػػة )وطبيعتػػد المزدوجػػة , ألػػااص القػػانوف الػػدولا لػػاص جديػػد مػػف
المحكمػػة وألػػااص القػػانوف الػػدولا ومػػف  أف انالػػؾ االقػػات واسػػعة بػػيف  (والدوليػػة

الدولية وا مـ المتحػدة  الطبيعا أف تكوف انالؾ االقات قويد بيف المحكمة الجنا ية
لهػا  المتحػدة حيػث كانػتي  القوؿ أف اذي المحكمة ولدت مف رحػـ ا مػـ حيث نستط

ابتػػػداء مػػػف إنلػػػاء اػػػا , النػػػورإلػػػ   دور مميػػػز فػػػا اػػػروج المحكمػػػة الجنا يػػػة الدوليػػػة
التا أادتها المجاف التابعة لها مف اجؿ إنلػاء المحكمػة ثػـ انعقػاد  بالملاري  ومروراً 

نظامهػػػا. ا ساسػػػا والحػػػث امػػػ  اػػػف إقػػػرار  مػػػؤتمر رومػػػا الدبموماسػػػا الػػػذي أسػػػمر
إلػ   المكممة لنظامهػا ومازالػت ت ديؽ الدوؿ ام  نظامها ا ساسا وامؿ الملاري 

وانػد أاػداد  اليوـ ت تمقا المحكمة الجنا ية الدولية الداـ الكامؿ مف ا مـ المتحػدة
 بػاف تكػوف المحكمػة یاتمػاؽ يقدػإلػ   ملروع النظاـ ا ساسا لممحكمة تـ التو ػؿ

اف ا مـ المتحدة ام  أف تربطها بها االقة تعاوف متعددة الجوانػب تنظمػد  مستقمة
جرا ا وتلريعا بيف المحكمػة  حيث اتماقيد اا ة. أف انالؾ تعاوف أداري ومالا وا 

 الجنا ية الدولية وا مـ المتحدة.
فجميػػػػػ  الػػػػػدوؿ واإلطػػػػػراؼ فػػػػػا النظػػػػػاـ ا ساسػػػػػا لممحكمػػػػػة اػػػػػا التػػػػػا تقػػػػػر 

ويجػوز لألمػـ المتحػدة أف تقتػرح بنػودا تػدرج دػمف  لمحكمػةالتلريعات التا تتعمؽ با
المتحػػدة حػػؽ الت ػػويت امػػ   جػػدوؿ أامػػاؿ الجمعيػػد كػػا تنظػػر فيهػػا. ولػػيس لألمػػـ

مػػػف  889 قػػػرارات الػػػدوؿ اإلطػػػراؼ فػػػا المحكمػػػة الجنا يػػػة الدوليػػػة وبموجػػػب المػػػادة
 یسػػو النظػػاـ ا ساسػػا لممحكمػػة فػػاف أي نػػزاع يتعمػػؽ بالوظػػا ؼ القدػػا ية لممحكمػػة ي
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استادا لمتعاوف القدا ا بيف المحكمة الجنا ية الدوليػة وا ـ ـ المتحػدة و  منها بقرار
 النظاـ ا ساسا أف ياتص بتحريؾ الداوى. مف 8۰يحؽ وفقا لممادة 

 أحد الدوؿ ا طراؼ. -1
 مجمس ا مف الدولا.  -0
 المداا العاـ لممحكمة. -3

الدوليف أف يحيػؿ  يحؽ لمجمس ا مف بااتبارة مسؤوؿ اف ا مف والسمـ حيث
أكثػػر مػػف الجػػرا ـ الداامػة فػػا اات ا ػػها قػػد أو  أف جريمػة فيهػػا القدػايا التػػا يبػػدو

النظػػػاـ ا ساسػػػا يجػػػوز لمجمػػػس ا مػػػف  مػػػف 86ارتكبػػػت. اممػػػا انػػػد بموجػػػب المػػػادة 
قابمد لمتمديػد لمػدي  لهر 8۲المقاداة لمدة أو  الدولا أف يطمب ادـ البدء بالتحقيؽ

  .( 1)كمة الجنا ية الدولية أف تتب  ذلؾرير محدودة وام  المح
حالة ادـ استجابة الدوؿ لطمبات المحكمة الجنا يػة الدوليػة فمهػا أف تبمػ   وفا
 الدرورية.أو  كامؿ القدية  تااذ اإلجراءات المناسبة لد تحيؿأو  المجمس

 :  العقوبات تنفيذ
ذا لػػـ تتػوفر فمػػا أمػا السػػجف الػػذي  أف ينمػػذ الحكػػـ فػػا دولػة تعينهػػا المحكمػػة وا 

 : . ويقوـ مبدأ تنميذ ا حكاـ ام  أساسالمديمة توفري الدولة
 مبدأ المساواة فا تقاسـ ا اداء لمسؤولية تنميذ أحكاـ السجف -8
 معاممة السجناء حسب المعايير الدولية. ريتطبيؽ معاي - ۲
 أراء اللاص المحكوـ اميد - ۰
 اللاص المحكوـ اميد جنسية - 1
 أارى تتعمؽ بظروؼ الجريمة.أي معايير  - 5

                                                           

، د. احًذ عثذ انكزيى عثًاٌ: انجزائى انذونيه في ضىء انماَىٌ انذوني انجُائي وانشزيعه االسالييه (1)

 .21ص ، 2001، يطاتع شُاخ، يصز
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 الخاتمة
 :  الستنتاجات

ف أاػػػػـ مػػػػا يممػػػػت النظػػػػر أف المحكمػػػػة الجناثيػػػػة الدوليػػػػة لػػػػف ت اػػػػذ بعقويػػػػة إ -1
الجػػرا ـ التػػا تنظراػػا المحكمػػة وبػػالررـ مػػف أف  اإلاػػداـ بػػالررـ مػػف اطػػورة

ونمػػػػذت اإلحكػػػػاـ  قػػػػد أ ػػػػدرت غالمحكمػػػػة العسػػػػكرية الدوليػػػػة فػػػػا نورامبػػػػور 
حػػرب العالميػػة الثانيػػة. أف سػػبب اػػدـ ااػػذ المحكمػػة بعقوبػػة باإلاػػداـ بعػػد ال

إلػػ   1916ف اػػو التطػور ا نساسػػا الكبيػػر الحا ػؿ بػػيف المتػرة مػػ اإلاػداـ
 اإلنسانية ابتعدت اف القتؿ باسـ القانوف. يومنا اذا حيث كمما تطورت

امػػػ  كافػػػة حكػػػاـ العػػػالـ بػػػدوف اسػػػتثناء ابتػػػداء مػػػف قػػػادة  ديػػػو دة رقابػػػد دول -0
امػػ  قػػدـ المسػػاواة حيػػث انتهػػا مبػػدأ  یال ػػغر  كبػػرى وقػػادة الػػدوؿالػػدوؿ ال

الجػػرا ـ سػػواء دػػد  ارتكػػابإلػػ   اػػدـ التػػداؿ فػػا اللػػؤوف الدااميػػة بالنسػػبة
 دد بقية الدوؿ.أو  مواطنا الدولة

ف المحكمػػة الجنا يػػة الدوليػػة وررػػـ ثبػػات أساسػػها إ  أف المػػؤامرات  زالػػت إ -3
و ػػػػػا فػػػػػا مسػػػػػ لة جريمػػػػػة مػػػػػف ت ثيراػػػػػا وا  الحػػػػػد تحػػػػػاؾ دػػػػػداا لغػػػػػرض

ا سػػتيطاف فػػا  جريمػػة ا سػػتيطاف حيػػث لػػـ تعػػرض اميهػػا لحػػد ا ف. واػػا
 فمسػػطيف إذ أنهػػػا الجريمػػػة الوحيػػدة مػػػف اػػػذا النػػػوع فػػا العػػػالـ التػػػا   زالػػػت

 . لحد ا ف مستمرة
لقػػػد رفعػػػت المحكمػػػة الجنا يػػػة الدوليػػػة مػػػف معنويػػػات اللػػػعوب حيػػػث أاػػػذت  -1

حكػػاـ . وايػػر دليػػؿ امػػ  ذلػػؾ مػػا يػػدور ال جػػرا ـ تلػػعر أف انػػاؾ مػػف يراقػػب
حيػػػػث نجحػػػػت  الطغػػػػاة ا ف مػػػػف ثػػػػورات فػػػػا العػػػػالـ العربػػػػا دػػػػد حكامهػػػػا

بػػػػالررـ مػػػػف المعانػػػػات اللػػػػديدة  بيػػػػايالثػػػػورات فػػػػا تػػػػونس وم ػػػػر والػػػػيمف ول
مة ايػػر مػػف حػػاكـ مجػػـر وقاتػػؿ  نػػد بالت كيػػد لػػأف دولػػة فا وااتقػػد للػػعوبها

  يسػػػتطي  لػػػعبها أف يتػػػنمس  انػػػدما دولػػػة فالػػػمة فالدولػػػة تملػػػؿإلػػػ   يقػػػود
 الحرية ويعرؼ معن  الكرامة.
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 :التوصيات
دػػػػػرورة داػػػػػـ المحكمػػػػػة الجنا يػػػػػة الدوليػػػػػة مػػػػػف الناحيػػػػػة اإلداريػػػػػة والماليػػػػػة  -1

 . القدا ية ودرورة دامها بالكماءات
زيػػػادة التعػػػاوف بػػػيف المحكمػػػة الجنا يػػػة الدوليػػػة والمحػػػاكـ الوطنيػػػة اإلقميميػػػة  -0

زيػػػػادة مهػػػػارات القدػػػػاة اإلقميميػػػػيف وفهػػػػـ  إلػػػػ  واػػػػذا التعػػػػاوف سػػػػوؼ يػػػػؤدي
 الوطنية أاداء المحكمة الجنا ية الدولية لطبيعة امؿ المحاكـ

درورة إرساؿ کػوادر قانونيػد مػف دوؿ العػالـ الثالػث حيػث مكػاف الظمػـ فػا  -3
كمػػاءة القدػػاء والنيابػػة العامػػة والمحققػػيف واإلداريػػيف  العػػالـ لمتػػدريب ولزيػػادة

المحػػػػاكـ اإلقميميػػػة والمحكمػػػػة  ونا الجنػػػػا ا بػػػيفوذلػػػؾ لتلػػػابد العمػػػػؿ القػػػان
 الجنا ية الدولية.

دػػػػػػػػرورة توسػػػػػػػػي  ممهػػػػػػػػوـ العػػػػػػػػدواف وودػػػػػػػػعد كاات ػػػػػػػػاص أ ػػػػػػػػيؿ مػػػػػػػػف  -1
الدوليػػػة واػػػدـ ربػػػط أحالػػػة قدػػػايا العػػػدواف  اات ا ػػػات المحكمػػػة الجنا يػػػة

بقػػػرار الموافقػػػة مػػػف مجمػػػس ا مػػػف الػػػدولا الػػػذي كثيػػػرا مايتػػػ ثر بالم ػػػػالح 
 یالسياسية لمدوؿ الكبر 

دػػرورة زيػػادة تحػػرؾ ا داػػاء العػػاـ فػػا المحكمػػة لجعػػؿ جريمػػة ا سػػتيطاف  -5
الجنا يػػػة الدوليػػػة لمػػػا فػػػا ذلػػػؾ مػػػف أن ػػػاؼ  المحكمػػػة مػػػف دػػػمف أولويػػػات

أف نظػػاـ رومػػا  وا و ػػا ديػػاراـإلػػ   وااػػادة الػػذيف لػػرداـ الغػػزاة دلمعدالػػ
 ا ساسػػػػا قػػػػد اقػػػػر بػػػػ ف جػػػػرا ـ ا سػػػػتيطاف اػػػػا مػػػػف اات ػػػػاص المحكمػػػػة

 لدولية.ا الجنا ية
دػػرورة العمػػؿ امػػا فػػتح فػػروع ؿ لمحكمػػة الجنا يػػة الدوليػػة فػػا اػػد د مػػف  -6

المسػػػػتقرة والتػػػػا تلػػػػهد القمػػػػ  واإلبػػػػادة  ريػػػػر دوؿ العػػػػالـ وا و ػػػػا الػػػػدوؿ
البػدء بءنلػاء  يكػوف الجمااية لألقميات القومية والدينية وا ثنيػة. ونقتػرح أف

 محكمد جنا ية دوليد فا كؿ قارة مف قارات العالـ.
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المحكمة الجنا ية الدوليػة يتوقػؼ امػ  تعػاوف إل   أف تسميـ المتهميف حيث -7
اميد مف الدػروري التمكيػر بػبعض اإلجػراءات  الجنا ية الدوؿ م  المحكمة

ريػػر المتعاونػػة مػػ  المحكمػػة  الػػدوؿ التػا تتاػػذ مػػف قبػػؿ ا مػػـ المتحػػدة دػد
   أنػد العمػـ اػدـ التعػاوف العممػا معهػا مػ أو  مثػؿ اػدـ تقػديـ قػروض لهػا

 المحكمػة ثػاؽيتوقػ  امػ  مأو  يوجد ما يمن  مف أحالة الدوؿ التا لـ تنظـ
الجنا يػػػػػػة اػػػػػػف أي جريمػػػػػػة ترتكبهػػػػػػا وتقػػػػػػ  دػػػػػػمف  المحكمػػػػػػة قدػػػػػػاءإلػػػػػػ  

 اات ا ها.
نظرا لاطورة الجرا ـ التا تاتص بهػا المحكمػة أرى أف يػتـ توسػي  اي اتهػا  -8

 ر يس ونا بيف لمر يس فقط. ام  القدا ية و  تقت ر
ف يكػػوف تنميػػػذ أحكػػػاـ المحكمػػػة والعقوبػػػات السػػػالبة لمحريػػػة فػػػا الػػػدوؿ أرى أ -9

السجوف مف توفير المعايير الدوليػة لحقػوؽ  اذا المتقدمة نظرا لما تتمت  بد
احتػػػراـ كرامتػػػد  ويجػػػب اإلنسػػػاف حيػػػث أف المجػػػـر اػػػو إنسػػػاف قبػػػؿ كػػػؿ لػػػا

 حت  واف أديف بجرا ـ اطيرة.
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۲۱8۱ 
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 :الممخص
بػيف محاربػػة الجريمػة الدوليػػة ودػػغط التػ ثيرات السياسػػية الدوليػة تنادػػؿ المحكمػػة 

لمتوفيػػؽ بػػيف تطبيػػؽ القدػػاء الػػدولا امػػ  الجنػػاة ومحاولػػة  نلػػ تهاالجنا يػػة الدوليػػة منػػذ 
 السياسا فا العالـ. تمادي الدغط الواق  اميها مف قبؿ الدوؿ ذات الت ثير

إف اػػدؼ القدػػاء الػػدولا اػػو محاريػػة الجريمػػة الدوليػػة ذات الاطػػورة البالغػػة امػػ  
 ا حػػػػػتالؿجػػػػػرا ـ البلػػػػػري والجػػػػػرا ـ دػػػػػد اإلنسػػػػػانية و  ادة الجػػػػػنسبػػػػػالبلػػػػػر مثػػػػػؿ جػػػػػرا ـ إ

العقبػات التػا تودػ  أمامهػا مػف  وا ستيطاف وجػرا ـ العػدواف واػا جػرا ـ اطيػرة. إ  أف
السياسػػية  م ػالح بمػػدانهـإلػػ   مجمػس ا مػػف الػػدولا التػا يسػػتند أادػػاءي فػا ت ػػرفاتهـ

وا قت ادية حيث تحد اذي العقبػات مػف امػؿ المحكمػة لتحقيػؽ العدالػة فػا العػالـ إذ أف 
يمكػػف لممحكمػػة الجنا يػػة الدوليػػة النظػػر فيهػػا إ  بعػػد إحالتهػػا إليهػػا مػػف  واف  جػػرا ـ العػػد

 أمامها. العقبات التا تود  قبؿ مجمس ا مف الدولا واذا مف أاـ
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ABSTRACT: 

Between fighting international crime and the pressures of 

international political influences, the International Criminal Court 

has been struggling since its foundation to conform between 

applying international law against perpetrators and trying to avoid 

pressure exerted on it by the countries of political influence in the 

world . The objective of international judiciary is to fight 

international crimes of extreme impact on humans, like genocides, 

crimes against humanity, occupation and settlement crimes and 

aggression crimes, which are serious crimes. But the obstacles 

placed against it by the International Security Council of which its 

members rely in their actions to their countries political and 

economic interests. Where such obstacles limit the Court's 

function in trying to achieve justice in the world, where 

aggression crimes cannot be looked into by the International 

Criminal Court before being referred to it by the International 

Security Council, which is one of the main obstacles placed 

against it. 

 

 


