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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

االتفاقيػػػات الدكليػػػة ال تمػػػـ  االتفاقيػػػات الدكليػػػة ال تمػػػـ  بػػػ ف بػػػ ف   مػػػف المعمػػػكـ كقامػػػدة مامػػػة لػػػي القػػػا كف الػػػدكليمػػػف المعمػػػكـ كقامػػػدة مامػػػة لػػػي القػػػا كف الػػػدكلي
ثر مػف ال احيػة ثر مػف ال احيػة   ف تتػف تتػأأامػا الػدكؿ االخػرل لػك يمكػف امػا الػدكؿ االخػرل لػك يمكػف أم الدكؿ التػي الت مػت ب ػا أم الدكؿ التػي الت مػت ب ػا   رطراؼرطراؼاألاأل

ممػػذ كلػػؾ لػػي المػػادة ممػػذ كلػػؾ لػػي المػػادة   >9>9>9>9القا ك يػػة كقػػد  صػػت اتفاقيػػة لي ػػا لقػػا كف المعا ػػدات لعػػاـ القا ك يػػة كقػػد  صػػت اتفاقيػػة لي ػػا لقػػا كف المعا ػػدات لعػػاـ 
لػػ ف لػػ ف   كبالتػػاليكبالتػػالي  ،،رطػػراؼرطػػراؼحيػػث اف المعا ػػدات ال تكلػػد الت امػػات ممػػذ الػػدكؿ  يػػر األحيػػث اف المعا ػػدات ال تكلػػد الت امػػات ممػػذ الػػدكؿ  يػػر األ، ، ((4343))

الػػدكؿ الػػدكؿ   أقػػاليـأقػػاليـالمحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة لػػف تسػػترطيظ ممارسػػل كتاةف ػػا كسػػمرطات ا اال ممػػذ المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة لػػف تسػػترطيظ ممارسػػل كتاةف ػػا كسػػمرطات ا اال ممػػذ 
ي ي ساسػساسػال تػاـ األال تػاـ األ  أحكػاـأحكػاـي اال اف العديػد مػف ي اال اف العديػد مػف ساسساسلي ا كالمكقعة ممذ  تام ا األلي ا كالمكقعة ممذ  تام ا األ  رطراؼرطراؼاألاأل

مػػػد القػػػا كف الػػػدكلي المسػػػتقرة كالمتعػػػارؼ ممي ػػػا كالتػػػي مػػػد القػػػا كف الػػػدكلي المسػػػتقرة كالمتعػػػارؼ ممي ػػػا كالتػػػي  ػػػي لػػػي حقيقت ػػػا مسػػػتمدة مػػػف قكا ػػػي لػػػي حقيقت ػػػا مسػػػتمدة مػػػف قكا
لػػػكا كجػػػدت اسػػػتث ا ات لػػػكا كجػػػدت اسػػػتث ا ات ، ، كبػػػي الجػػػراةـ الدكليػػػة اػػػامك كمامػػػاكبػػػي الجػػػراةـ الدكليػػػة اػػػامك كمامػػػاتجعػػػؿ االلتػػػ اـ بمعاقبػػػة مرتتجعػػػؿ االلتػػػ اـ بمعاقبػػػة مرت
متعػددة تعكػ  متعػددة تعكػ    أج ػ ةأج ػ ةكتحتكم المحكمة الج اةية الدكليػة ممػذ كتحتكم المحكمة الج اةية الدكليػة ممػذ ، ، جك رية ممذ تمؾ القامدةجك رية ممذ تمؾ القامدة

ار ػػػػا ج ػػػػا ا قتػػػػاةيا يخػػػػت  ار ػػػػا ج ػػػػا ا قتػػػػاةيا يخػػػػت  الب يػػػػة الت تيميػػػػة كرطبيعػػػػة الم ػػػػاـ المككمػػػػة ل ػػػػا كلػػػػؾ بامتبالب يػػػػة الت تيميػػػػة كرطبيعػػػػة الم ػػػػاـ المككمػػػػة ل ػػػػا كلػػػػؾ بامتب
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ي كمػا اف  تػاـ ركمػا ي كمػا اف  تػاـ ركمػا  سػا  سػا القػا كف الػدكلي اإالقػا كف الػدكلي اإ  أحكػاـأحكػاـبمحاكمة االاػخا  الػكيف ي ت كػكف بمحاكمة االاػخا  الػكيف ي ت كػكف 
الج ػػػا  الج ػػػا    ::ية  ػػػيية  ػػػيأساسػػػأساسػػػثػػػكث ثػػػكث   أج ػػػ ةأج ػػػ ةي حػػػدد ب يػػػة المؤسسػػػة الج اةيػػػة الدكليػػػة لػػػي ي حػػػدد ب يػػػة المؤسسػػػة الج اةيػػػة الدكليػػػة لػػػي ساسػػػساسػػػاألاأل

 كالج ا  االدارم .كالج ا  االدارم .، ، الج ا  االدماةيالج ا  االدماةي، ، القتاةيالقتاةي

دكاةػػر دكاةػػر ، ،  يةػػة الرةاسػػة يةػػة الرةاسػػة))  رةيسػػيةرةيسػػية  أج ػػ ةأج ػػ ةظ ظ بػػبػػأر أر لمحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة مػػف لمحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة مػػف كتتػػ لؼ اكتتػػ لؼ ا
كمػا ا  ػا ت تػر لػي الجػراةـ التػي تقػظ كمػا ا  ػا ت تػر لػي الجػراةـ التػي تقػظ ( ( قمػـ المحكمػةقمػـ المحكمػة، ، المػدمي العػاـالمػدمي العػاـ، ، الاعبالاعبأك أك   المحكمةالمحكمة

 معي ل كسكؼ  بي  ا تباما . معي ل كسكؼ  بي  ا تباما .   آلياتآلياتتمف اختصاص ا كب ا  االممذ تمف اختصاص ا كب ا  االممذ 
 ::همية البحثهمية البحثأأ

  مػػف المسػػاةؿ التػػي اثػػارت الجػػدؿ داخػػؿ لج ػػة القػػا كف الػػدكلي م ػػك اف رطرحػػت لكػػرةمػػف المسػػاةؿ التػػي اثػػارت الجػػدؿ داخػػؿ لج ػػة القػػا كف الػػدكلي م ػػك اف رطرحػػت لكػػرة
المحكمػػة كمعرلػػة مػػا اكا المحكمػػة كمعرلػػة مػػا اكا إلػػذ إلػػذ   اسػػ اد االختصػػا اسػػ اد االختصػػا مسػػ لة مسػػ لة   ا اػػا  المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػةا اػػا  المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة

كا ػػػػػػػت المحكمػػػػػػػة سػػػػػػػتم م اختصاصػػػػػػػا تمقاةيػػػػػػػا كمامػػػػػػػا  ػػػػػػػؿ سػػػػػػػيتـ مبااػػػػػػػرة المحكمػػػػػػػة كا ػػػػػػػت المحكمػػػػػػػة سػػػػػػػتم م اختصاصػػػػػػػا تمقاةيػػػػػػػا كمامػػػػػػػا  ػػػػػػػؿ سػػػػػػػيتـ مبااػػػػػػػرة المحكمػػػػػػػة 
يترطمب كلؾ تكلر اررطا مسبقا ك ك يترطمب كلؾ تكلر اررطا مسبقا ك ك أـ أـ   باكؿ تمقاةيباكؿ تمقاةي  رطراؼرطراؼالختصاصات ا ممذ الدكؿ األالختصاصات ا ممذ الدكؿ األ

متػد اختصػا  المحكمػة لياػمؿ دكال  يػر متػد اختصػا  المحكمػة لياػمؿ دكال  يػر ك ػؿ يك ػؿ ي؟ ؟ قبكؿ الدكلة الرطرؼ ل كا االختصا قبكؿ الدكلة الرطرؼ ل كا االختصا 
ارت  ػػػكل المسػػػاةؿ  قااػػػا حػػػادا لػػػي مػػػؤتمر ركمػػػا ارت  ػػػكل المسػػػاةؿ  قااػػػا حػػػادا لػػػي مػػػؤتمر ركمػػػا أثػػػأثػػػ؟ كقػػػد ؟ كقػػػد ييساسػػػساسػػػلػػػي ال تػػػاـ األلػػػي ال تػػػاـ األ  أرطػػػراؼأرطػػػراؼ

 يستكجب تكتيحل .يستكجب تكتيحل .
 ::مشكمة الدراسةمشكمة الدراسة

ف ال ػػدؼ الرةيسػػي أل اػػا  المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة  ػػك ت سػػي  قتػػا  ج ػػاةي ف ال ػػدؼ الرةيسػػي أل اػػا  المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة  ػػك ت سػػي  قتػػا  ج ػػاةي إإ
ية كام  ػػا لػػي ية كام  ػػا لػػي  سػػا  سػػا سػػمـ اإسػػمـ اإ  دكلػػي داةػػـ ألجػػؿ محاكمػػة مرتكبػػي ااػػد الجػػراةـ خرطػػكرة ممػػذدكلػػي داةػػـ ألجػػؿ محاكمػػة مرتكبػػي ااػػد الجػػراةـ خرطػػكرة ممػػذ

حياد كاستقكؿ تاميف كخاصة بعد قياـ الحربيف العالميتيف كمػا امقب ػا مػف ا اػا  محػاكـ حياد كاستقكؿ تاميف كخاصة بعد قياـ الحربيف العالميتيف كمػا امقب ػا مػف ا اػا  محػاكـ 
مؤقتػػػل لمعاقبػػػة مرتكبػػػي جػػػراةـ الحػػػرب كاالبػػػادة كلجػػػاف تحقيػػػؽ دكليػػػة خاصػػػة كمػػػدد مػػػف مؤقتػػػل لمعاقبػػػة مرتكبػػػي جػػػراةـ الحػػػرب كاالبػػػادة كلجػػػاف تحقيػػػؽ دكليػػػة خاصػػػة كمػػػدد مػػػف 
المحاكـ الكرط ية المفكتة دكليا حيث ا  ا حاكمت مت ميف محػدديف لػي   امػات محػددة المحاكـ الكرط ية المفكتة دكليا حيث ا  ا حاكمت مت ميف محػدديف لػي   امػات محػددة 

رطبغت ا مب  كل المحاكمات بالرطػابظ السياسػي ككك  ػا تعاقػب الرطػرؼ الخاسػر لػي رطبغت ا مب  كل المحاكمات بالرطػابظ السياسػي ككك  ػا تعاقػب الرطػرؼ الخاسػر لػي كاصكاص
ية بدا المجتمػظ الػدكلي يبحػث مػف العدالػة مػف خػكؿ ية بدا المجتمػظ الػدكلي يبحػث مػف العدالػة مػف خػكؿ  سا  سا الحرب كبعد ترطكر المفا يـ اإالحرب كبعد ترطكر المفا يـ اإ

محكمػػة ج اةيػػة دكليػػة مسػػتقمة تتػػكلذ محاكمػػة االاػػخا  الػػكيف يرتكبػػكف ج ايػػات دكليػػة محكمػػة ج اةيػػة دكليػػة مسػػتقمة تتػػكلذ محاكمػػة االاػػخا  الػػكيف يرتكبػػكف ج ايػػات دكليػػة 



   ((42423131لعام )لعام )اا(/(/5353(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

3 

  أج ػػػ ةأج ػػػ ةجػػل ا اػػا  مثػػؿ  ػػػكل المحكمػػة مػػف جػػل ا اػػا  مثػػؿ  ػػػكل المحكمػػة مػػف باػػكؿ م  جػػي تػػد لةػػػة مػػف ال ػػا  كمػػػا يحتاباػػكؿ م  جػػي تػػد لةػػػة مػػف ال ػػا  كمػػػا يحتا
 لتماف حسف سير العمؿ لي ا .لتماف حسف سير العمؿ لي ا .  آلياتآلياتك ك 

 ::منهجية البحثمنهجية البحث

لقػػػد امتمػػػد ا المػػػ  ئ االسػػػتقراةي الكصػػػفي مػػػف خػػػكؿ مػػػر  االلكػػػار كحاكل ػػػا اف لقػػػد امتمػػػد ا المػػػ  ئ االسػػػتقراةي الكصػػػفي مػػػف خػػػكؿ مػػػر  االلكػػػار كحاكل ػػػا اف 
  بيف المكتكع باكؿ مبسرط كسم  . بيف المكتكع باكؿ مبسرط كسم  .

 ::هيكمية البحثهيكمية البحث

احػػث احػػث مبمبإلػػذ إلػػذ   العممػػي مػػف حيػػث التقسػػيمات المتعارلػػةالعممػػي مػػف حيػػث التقسػػيمات المتعارلػػة  البحػػثالبحػػثأسػػ  أسػػ    ممػػذممػػذاسػػت د ا اسػػت د ا 
 ::مبحثيف ككما ي تيمبحثيف ككما ي تيإلذ إلذ   لقسم ا البحثلقسم ا البحث، ، كمرطالبكمرطالب

المحكمة الج اةيػة الدكليػة لػي ترطبيػؽ قكامػد القػا كف الػدكلي المحكمة الج اةيػة الدكليػة لػي ترطبيػؽ قكامػد القػا كف الػدكلي   أج  ةأج  ة  ::األكؿاألكؿالمبحث المبحث 
 ي.ي. سا  سا اإاإ

  يةة الرةاسة . يةة الرةاسة .  ::األكؿاألكؿالمرطمب المرطمب 
 االستة الية (االستة الية (، ، التم يدية ،االبتداةيةالتم يدية ،االبتداةية))  الاعبالاعب  ::المرطمب الثا يالمرطمب الثا ي
 مكتب المدمي العاـ .مكتب المدمي العاـ .  ::المرطمب الثالثالمرطمب الثالث

 قمـ المحكمة(قمـ المحكمة())  سجؿ المحكمةسجؿ المحكمة  ::لمرطمب الرابظلمرطمب الرابظاا
 سير الدمكل اماـ المحكمة الج اةية الدكلية.سير الدمكل اماـ المحكمة الج اةية الدكلية.  آلياتآليات  ::المبحث الثا يالمبحث الثا ي

 ..  رطراؼرطراؼالدمكل مف قبؿ الدكؿ األالدمكل مف قبؿ الدكؿ األ  إحالةإحالة  ::األكؿاألكؿالمرطمب المرطمب 
 ..األمف األمف   مف قبؿ مجم مف قبؿ مجم   حالةحالةاإاإ  ::المرطمب الثا يالمرطمب الثا ي
 الدمكل مف قبؿ المدمي العاـ .الدمكل مف قبؿ المدمي العاـ .  إحالةإحالة  ::المرطمب الثالثالمرطمب الثالث

 الخاتمة الخاتمة 
   لمصادرلمصادراا
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 األولاملبحث 
احملكًت اجلُبئيت اندونيت يف تطبيق قىاعد انقبَىٌ اندويل  أجهزة

 يَابَاإل
ي يتمثػػػػؿ بالحمايػػػػة التػػػػي يكلر ػػػػا ل اػػػػخا  ي يتمثػػػػؿ بالحمايػػػػة التػػػػي يكلر ػػػػا ل اػػػػخا   سػػػػا  سػػػػا جػػػػك ر القػػػػا كف الػػػػدكلي اإجػػػػك ر القػػػػا كف الػػػػدكلي اإ  ففإإ

كالممتمكات لي اث ػا  ال  امػات المسػمحة كلػي اكقػات السػمـ كالحػرب كلكػي يحقػؽ القػا كف كالممتمكات لي اث ػا  ال  امػات المسػمحة كلػي اكقػات السػمـ كالحػرب كلكػي يحقػؽ القػا كف 
ل ككتػع ا مكتػظ ل ككتػع ا مكتػظ أحكامػأحكامػجم ػا البػد مػف تحقيػؽ جم ػا البػد مػف تحقيػؽ أأالل ال ي ا ائ مف الل ال ي ا ائ مف  د دأأي ي  سا  سا الدكلي اإالدكلي اإ

الك مػػة بمػػا يكفػػؿ ترطبيقػػل كاحترامػػل مػػف قبػػؿ الجميػػظ كتعػػػد الك مػػة بمػػا يكفػػؿ ترطبيقػػل كاحترامػػل مػػف قبػػؿ الجميػػظ كتعػػػد   ليػػاتليػػاتالت فيػػك كتسػػيير كػػؿ اآالت فيػػك كتسػػيير كػػؿ اآ
المحكمة الج اةية الدكلية احدل المؤسسػات التػي تعمػؿ ممػذ تحقيػؽ  ػكا ال ػدؼ كتتػ لؼ المحكمة الج اةية الدكلية احدل المؤسسػات التػي تعمػؿ ممػذ تحقيػؽ  ػكا ال ػدؼ كتتػ لؼ 

قمػـ المحكمػة قمػـ المحكمػة ، ، المػدمي العػاـالمػدمي العػاـ، ، لاػعبلاػعبااأك أك    يةة الرةاسػة، دكاةػر المحكمػة يةة الرةاسػة، دكاةػر المحكمػة  ::ك يك ي  أج  ةأج  ةمف مف 
 ::ك كا ما  ت اكلل لي المرطالب االتيةك كا ما  ت اكلل لي المرطالب االتية

 األولاملطهب 
 هيئت انرئبست

تتاػػكؿ  يةػػة الرةاسػػة مػػف رةػػي  ك ػػاةبيف، حيػػث يػػتـ اختيػػار ـ باأل مبيػػة المرطمقػػة تتاػػكؿ  يةػػة الرةاسػػة مػػف رةػػي  ك ػػاةبيف، حيػػث يػػتـ اختيػػار ـ باأل مبيػػة المرطمقػػة 
مممػل بالقتػا  كاي مػا مممػل بالقتػا  كاي مػا   حػيف ا ت ػا  لتػرةحػيف ا ت ػا  لتػرةأك إلػذ أك إلػذ   لمقتاة كيككف ممم ـ لمدة ثكث سػ كاتلمقتاة كيككف ممم ـ لمدة ثكث سػ كات

ا يجك  امادة اال تخابات لمرة كاحدة كتتكلذ  يةػة الرةاسػة االدارة السػممية ا يجك  امادة اال تخابات لمرة كاحدة كتتكلذ  يةػة الرةاسػة االدارة السػممية كمكم، ، ي ت ي اكالي ت ي اكال
كالبػت كالبػت   ((1))مف الكتاةؼ رطبقا لم تػاـ السياسػيمف الكتاةؼ رطبقا لم تػاـ السياسػي  مدا مكتب المدمي العاـ ك ير امدا مكتب المدمي العاـ ك ير ا، ، لممحكمةلممحكمة

  كيقػـك ال اةػبكيقػـك ال اةػب، ، ((2))محكمة لي تك  حجـ العمؿ بالمحكمةمحكمة لي تك  حجـ العمؿ بالمحكمةلي مدل الحاجة لتفرغ قتاة اللي مدل الحاجة لتفرغ قتاة ال
ت حيتػػل كمػػا يقػػـك ال اةػػب الثػػا ي ت حيتػػل كمػػا يقػػـك ال اةػػب الثػػا ي أك أك   حالػػة  يابػػلحالػػة  يابػػل  باػػغؿ كرسػػي رةػػي  المحكمػػة لػػيباػػغؿ كرسػػي رةػػي  المحكمػػة لػػياألكؿ األكؿ 

  ((3))ت حي مػػات حي مػػاأك أك   لػػي حالػة  ياب مػػالػػي حالػة  ياب مػػااألكؿ األكؿ   لمػرةي  بالعمػػؿ بػديك مػػف الػرةي  ك اةػػب الػرةي لمػرةي  بالعمػػؿ بػديك مػػف الػرةي  ك اةػػب الػرةي 
كممذ  يةة الرةاسة لكي تحقػؽ االدارة الصػحيحة لممحكمػة اف ت سػؽ ممم ػا مػظ المػدمي كممذ  يةة الرةاسة لكي تحقػؽ االدارة الصػحيحة لممحكمػة اف ت سػؽ ممم ػا مػظ المػدمي 

بادؿ ليككف ممؿ  يةة بادؿ ليككف ممؿ  يةة العاـ كتستحصؿ مكالقتل لي جميظ المساةؿ مكتكع اال تماـ المتالعاـ كتستحصؿ مكالقتل لي جميظ المساةؿ مكتكع اال تماـ المت
                                                           

 ..  ٖٖصاصصاصهي الٌظام األهي الٌظام األ  ((3333الوادج )الوادج )  ::ٌٗظرٌٗظر( ( 1))

 ..  ٖٖصاصصاص( هي الٌظام األ( هي الٌظام األ33( الفقرج )( الفقرج )3535الوادج )الوادج )( ( 2))

 ..  ٖٖصاصصاص( هي الٌظام األ( هي الٌظام األ22( الفقرج )( الفقرج )3333الوادج )الوادج )( ( 3))



   ((42423131لعام )لعام )اا(/(/5353(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ذ لمػػدمكل الج اةيػػة الدكليػػة كالتػػي تسػػبؽ المحاكمػػة كا رطبيعػػة ذ لمػػدمكل الج اةيػػة الدكليػػة كالتػػي تسػػبؽ المحاكمػػة كا رطبيعػػة األكلػػاألكلػػالرةاسػػة لػػي المراحػػؿ الرةاسػػة لػػي المراحػػؿ 
حػػػػدل دكاةػػػػر المحكمػػػػة ال تػػػػر لػػػػي قتػػػػية مػػػػا حػػػػدل دكاةػػػػر المحكمػػػػة ال تػػػػر لػػػػي قتػػػػية مػػػػا إإذ قػػػػررت ذ قػػػػررت تػػػػتػػػػكمكماألكؿ األكؿ   اجراةيػػػػة لػػػػي المقػػػػاـاجراةيػػػػة لػػػػي المقػػػػاـ

معركتة امام ا ل   ا تمار  كالة الكتاةؼ كالصكحيات المس دة ل ػا كلقػا ل تػاـ ركمػا معركتة امام ا ل   ا تمار  كالة الكتاةؼ كالصكحيات المس دة ل ػا كلقػا ل تػاـ ركمػا 
صػػػفت ا كيا ػػػا كاحػػػدا كمػػػف تػػػمف مسػػػؤكليات ال يةػػػة الرةاسػػػية مجػػػاالت ثػػػكث صػػػفت ا كيا ػػػا كاحػػػدا كمػػػف تػػػمف مسػػػؤكليات ال يةػػػة الرةاسػػػية مجػػػاالت ثػػػكث ي بي بساسػػػساسػػػاألاأل

كالعكقػات الخارجيػة كتكػكف  ػكل الم ػاـ مك مػة كالعكقػات الخارجيػة كتكػكف  ػكل الم ػاـ مك مػة ، ، كالقتاةيةكالقتاةية، ، الم اـ االداريةالم اـ االدارية  ::رةيسية  يرةيسية  ي
 ما بيف امتا   يةة الرةاسة بالاكؿ التالي:ما بيف امتا   يةة الرةاسة بالاكؿ التالي:

المسػػػػؤكليات العامػػػة مػػػػف المحكمػػػػة يقػػػكـ بم مػػػػة ت سػػػػيؽ المسػػػػؤكليات العامػػػة مػػػػف المحكمػػػػة يقػػػكـ بم مػػػػة ت سػػػػيؽ إلػػػػذ إلػػػػذ   ممػػػذ الػػػػرةي  اتػػػالةممػػػذ الػػػػرةي  اتػػػالة   -
 ..  كقات الخارجيةكقات الخارجيةالعالع

 ..لمرةي  يتكلذ م مة ت سيؽ االدارة لمرةي  يتكلذ م مة ت سيؽ االدارة األكؿ األكؿ   ال اةبال اةب   -
ال اةب الثا ي لمػرةي  يتػكلذ م مػة ت سػيؽ الاػؤكف القتػاةية كتتخػك القػرارات جماميػا ال اةب الثا ي لمػرةي  يتػكلذ م مػة ت سػيؽ الاػؤكف القتػاةية كتتخػك القػرارات جماميػا    -

 ..  ((1))مف جا ب جميظ امتا  ال يةة الرةاسية الثكث مف جا ب جميظ امتا  ال يةة الرةاسية الثكث 

ة تاػػكيكت ا ة تاػػكيكت ا كالم ػػاـ االداريػػة ل يةػػة الرةاسػػة تتمثػػؿ بػػاإدارة السػػميمة لممحكمػػة بكالػػكالم ػػاـ االداريػػة ل يةػػة الرةاسػػة تتمثػػؿ بػػاإدارة السػػميمة لممحكمػػة بكالػػ
كاج  ت ا القتػاةية كالتاػكيكت كات الرطػابظ االدارم كقمػـ المحكمػة كتاػكيكتل المرتبرطػة كاج  ت ا القتػاةية كالتاػكيكت كات الرطػابظ االدارم كقمػـ المحكمػة كتاػكيكتل المرتبرطػة 
بل مثؿ كحدة الاػ كد كالمج ػي ممػي ـ كال تاػمؿ  ػكل االدارة مكتػب المػدمي العػاـ بػؿ اف بل مثؿ كحدة الاػ كد كالمج ػي ممػي ـ كال تاػمؿ  ػكل االدارة مكتػب المػدمي العػاـ بػؿ اف 

  ((2))ممي ا اف ت سػؽ معػل كتمػتم  مكالقتػل لػي جميػظ المسػاةؿ مكتػكع اال تمػاـ المتبػادؿ ممي ا اف ت سػؽ معػل كتمػتم  مكالقتػل لػي جميػظ المسػاةؿ مكتػكع اال تمػاـ المتبػادؿ 
  لتقػػػـك ال يةػػػة الرةاسػػػية بتسػػػ يؿ ت تػػػيـ االممػػػاؿ القتػػػاةية لػػػدكاةرلتقػػػـك ال يةػػػة الرةاسػػػية بتسػػػ يؿ ت تػػػيـ االممػػػاؿ القتػػػاةية لػػػدكاةر، ، ـ القتػػػاةيةـ القتػػػاةيةامػػػا الم ػػػاامػػػا الم ػػػا

ي كمػف ي كمػف ساسػساسػالمحكمة اتالة لمسؤكليت ا مف الم اـ االخرل المككمة الي ا كلقػا لم تػاـ األالمحكمة اتالة لمسؤكليت ا مف الم اـ االخرل المككمة الي ا كلقػا لم تػاـ األ
بعػدـ مقبكليػة بعػدـ مقبكليػة أك أك   الرطعف بعدـ اختصػا  المحكمػةالرطعف بعدـ اختصػا  المحكمػة  أحكاـأحكاـبا ف با ف   ((>9>9ا م ا    المادة )ا م ا    المادة )

 االتية:االتية:  رطراؼرطراؼالدمكل مف األالدمكل مف األ

مميػػػػل امػػػػر مميػػػػل امػػػػر أك أك     المػػػػت ـ الػػػػكم قػػػػد صػػػػدر بحقػػػػل امػػػػر القػػػػا  القػػػػب  مميػػػػل  المػػػػت ـ الػػػػكم قػػػػد صػػػػدر بحقػػػػل امػػػػر القػػػػا  القػػػػب  مميػػػػلالاػػػػخالاػػػػخ   -99
 ..  ((;8;8بالحتكر ممك بالمادة )بالحتكر ممك بالمادة )

                                                           

الةةةّ ج اللاللةةح الةةةّ ج اللاللةةح ، ، عةةي اًةةةلح الوحكوةةحعةةي اًةةةلح الوحكوةةح  ذقرٗةةرذقرٗةةر، ، رطةةرا رطةةرا جوع٘ةةح الةةةّ  األجوع٘ةةح الةةةّ  األ، ، الوحكوةةح الاٌاة٘ةةح الةّل٘ةةحالوحكوةةح الاٌاة٘ةةح الةّل٘ةةح( ( 1))

 ..  22(، ص(، صicc-Asp//33//1111الْث٘قح  قن )الْث٘قح  قن )  -21142114اٗلْ  اٗلْ  1111-66الُإ الُإ 

 ..  6161صص، ، د. ضا ٕ خل٘ل ّتاص٘ل ْٗصف ،الوصة  الضاتقد. ضا ٕ خل٘ل ّتاص٘ل ْٗصف ،الوصة  الضاتق( ( 2))
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  تبااػػػػرتبااػػػػرأك أك   الدكلػػػػة التػػػػي يعقػػػػد ل ػػػػا االختصػػػػا  بػػػػال تر لػػػػي الػػػػدمكل كك  ػػػػا تحقػػػػؽالدكلػػػػة التػػػػي يعقػػػػد ل ػػػػا االختصػػػػا  بػػػػال تر لػػػػي الػػػػدمكل كك  ػػػػا تحقػػػػؽ -22
 ..باارت لي المقاتاة بالدمكل كات ا باارت لي المقاتاة بالدمكل كات ا أك أك   لكك  ا حققتلكك  ا حققتأك أك   المقاتاة لعكالمقاتاة لعك

 ..  ((9292ا  ممك بالمادة )ا  ممك بالمادة )حالة الدكلة التي ترطمب قبكل ا باالختصحالة الدكلة التي ترطمب قبكل ا باالختص -44
ممػػذ اقتػػراح يقدمػػل المسػػجؿ بعػػد التاػػاكر مػػظ المػػدمي ممػػذ اقتػػراح يقدمػػل المسػػجؿ بعػػد التاػػاكر مػػظ المػػدمي   ب ػػا ن ب ػػا ن كممػػذ  يةػػة الرةاسػػة ك كممػػذ  يةػػة الرةاسػػة ك 

إلػػػذ إلػػػذ   العػػػاـ صػػػيا ة مدك ػػػة السػػػمكؾ الم  ػػػي لممحػػػاميف كبعػػػد كلػػػؾ يحػػػاؿ ماػػػركع المدك ػػػةالعػػػاـ صػػػيا ة مدك ػػػة السػػػمكؾ الم  ػػػي لممحػػػاميف كبعػػػد كلػػػؾ يحػػػاؿ ماػػػركع المدك ػػػة
كبخصػػك  العكقػػات الخارجيػػة ػ لمػػف اال ػػداؼ كبخصػػك  العكقػػات الخارجيػػة ػ لمػػف اال ػػداؼ   ((1))لغػػر  امتمػػادل لغػػر  امتمػػادل   رطػػراؼرطػػراؼالػػدكؿ األالػػدكؿ األ

  ((2))ةاسية  ك تع ي  االدراؾ كالف ـ العػاـ لممحكمػة ممػذ السػاحة الدكليػةةاسية  ك تع ي  االدراؾ كالف ـ العػاـ لممحكمػة ممػذ السػاحة الدكليػةالرةيسية لم يةة الر الرةيسية لم يةة الر 
  األمػـاألمػـ  المفاكتات التي اجريت  يابة مف المحكمة مػظالمفاكتات التي اجريت  يابة مف المحكمة مػظكما قامت ال يةة الرةاسية بت سيؽ كما قامت ال يةة الرةاسية بت سيؽ 
ي ليمػػا يتعمػػؽ بامتمػػاد ي ليمػػا يتعمػػؽ بامتمػػاد ساسػػساسػػ( مػػف  تػػاـ المحكمػػة األ( مػػف  تػػاـ المحكمػػة األ22المتحػػدة كلقػػا لمػػا تفتتػػيل المػػادة )المتحػػدة كلقػػا لمػػا تفتتػػيل المػػادة )

 اتفاؽ العكقة بيف المؤسستيفاتفاؽ العكقة بيف المؤسستيف

 انثبَي بطهامل
 االبتدائيت، االستئُبفيت (، انشعب )انتًهيديت

كالاػػػػعب كالاػػػػعب ، ، الاػػػػعب التم يديػػػػةالاػػػػعب التم يديػػػػة  ::كتتػػػػ لؼ المحكمػػػػة مػػػػف ثػػػػكث اػػػػعب رةيسػػػػية  ػػػػيكتتػػػػ لؼ المحكمػػػػة مػػػػف ثػػػػكث اػػػػعب رةيسػػػػية  ػػػػي
كتقػػكـ  يةػػة رةاسػػة المحكمػػة بتك يػػظ القتػػاة امتػػا  كتقػػكـ  يةػػة رةاسػػة المحكمػػة بتك يػػظ القتػػاة امتػػا  ، ، كاػػعبة ثالثػػة اسػػتة اليةكاػػعبة ثالثػػة اسػػتة الية، ، االبتداةيػػةاالبتداةيػػة

 ي كممذ ال حك التالي:ي كممذ ال حك التالي:سسساساال يةة القتاةية كلقا لما تقررل الكةحة الداخمية كال تاـ األال يةة القتاةية كلقا لما تقررل الكةحة الداخمية كال تاـ األ

 كتتككف مفكتتككف مف  ::طمق عميها بشعبة ما قبل المحاكمةطمق عميها بشعبة ما قبل المحاكمةما يما يأو أو   التمهيديةالتمهيديةالشعب الشعب   ::اوالاوال

                                                           
( هةةي القْاعةةة االجراة٘ةةح ّقْاعةةة االثثةةاخ ّقةةة اعةةةخ الِ٘لةةح الرةاصةة٘ح تالفعةةل هةةةرّ  ( هةةي القْاعةةة االجراة٘ةةح ّقْاعةةة االثثةةاخ ّقةةة اعةةةخ الِ٘لةةح الرةاصةة٘ح تالفعةةل هةةةرّ  33القاعةةةج )القاعةةةج )( ( 1))

( ( icc-Asp13 /11/Rev.1الوضال ّقةة اي٘لةد الْث٘قةح الورقوةح )الوضال ّقةة اي٘لةد الْث٘قةح الورقوةح )هقررح قةهَ هقررح قةهَ   أصاسأصاسهةًّح علٔ هةًّح علٔ 

فٖ دّ ذِا اللاللح لغرض اعروادٍ رطثقا للفقرج فٖ دّ ذِا اللاللح لغرض اعروادٍ رطثقا للفقرج   رطرا رطرا جوع٘ح الةّ  األجوع٘ح الةّ  األإلٔ إلٔ   الورضوٌح ًص الوةرّ الورضوٌح ًص الوةرّ 

دّ ذِةا الراتعةح ٌٗظةر: جوع٘ةح دّ ذِةا الراتعةح ٌٗظةر: جوع٘ةح إلةٔ إلةٔ   ٖ فأجلةد الٌظةر ف٘ةَٖ فأجلةد الٌظةر ف٘ةَصاصةصاصة( هي الٌظةام األ( هي الٌظةام األ122122( هي الوادج )( هي الوادج )77))

اللاللةح اللاللةح   الةةّ جالةةّ ج، ، الْث٘قح الرصو٘حالْث٘قح الرصو٘ح، ، ٖ للوحكوح الاٌاة٘ح الةّل٘حٖ للوحكوح الاٌاة٘ح الةّل٘حصاصصاصهي ًظام  ّها األهي ًظام  ّها األ  رطرا رطرا الةّ  األالةّ  األ

 ..    6666(، ص(، ص icc –Asp/3/10الْث٘قح  قن )الْث٘قح  قن )  -21142114اٗلْ  اٗلْ    1111–66الوٌعقةج فٖ الُإ هي الوٌعقةج فٖ الُإ هي 

ّقةةة قةةام الةةرة٘ش تةةةّ   اةةةة فةةٖ ُةةعا الصةةةد، فقةةة عقةةة اجرواعةةاخ هٌرظوةةح هةة    صةةا  الةةةّ  ّقةةة قةةام الةةرة٘ش تةةةّ   اةةةة فةةٖ ُةةعا الصةةةد، فقةةة عقةةة اجرواعةةاخ هٌرظوةةح هةة    صةةا  الةةةّ  ( ( 2))

، ، قل٘و٘ةةةحقل٘و٘ةةةح، ّهوللةةةٖ الةةةةّ  ّالوٌظوةةةاخ الةّل٘ةةةح، ّاإ، ّهوللةةةٖ الةةةةّ  ّالوٌظوةةةاخ الةّل٘ةةةح، ّاإّالةةةْء ا  ّرثةةةا  الوضةةة ّل٘يّالةةةْء ا  ّرثةةةا  الوضةةة ّل٘ي، ، ّالحكْهةةةاخّالحكْهةةةاخ

جوع٘ةح جوع٘ةح -الوحكوةح الاٌاة٘ةح الةّل٘ةحالوحكوةح الاٌاة٘ةح الةّل٘ةح  ::ّالوٌظواخ غ٘ر الحكْه٘ح، ّأعضا  الواروة  األرةادٗوٖ ٌٗظةرّالوٌظواخ غ٘ر الحكْه٘ح، ّأعضا  الواروة  األرةادٗوٖ ٌٗظةر

 ..55صص، ، ، الوصة  الضاتق، الوصة  الضاتقالةّ ج اللاللحالةّ ج اللاللح-ذقرٗر عي أًةلح الوحكوحذقرٗر عي أًةلح الوحكوح-رطرا رطرا الةّ  األالةّ  األ



   ((42423131لعام )لعام )اا(/(/5353(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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التحقيقات ككؿ ما التحقيقات ككؿ ما إلذ إلذ   اتالةاتالة  ((2))حيث تتكلذ  كل الاعبة االمكر التم يدية حيث تتكلذ  كل الاعبة االمكر التم يدية ((1))ستة قتاةستة قتاة
يرتبرط ب ا كما يجك  اف تتاػكؿ لي ػا اكثػر مػف داةػرة تم يديػة لتػماف حسػف سػير العمػؿ يرتبرط ب ا كما يجك  اف تتاػكؿ لي ػا اكثػر مػف داةػرة تم يديػة لتػماف حسػف سػير العمػؿ 

حػيف البػت حػيف البػت أك إلػذ أك إلػذ   كمة كيعمؿ القتػاة لػي الاػعبة التم يديػة لمػدة ثػكث سػ كاتكمة كيعمؿ القتػاة لػي الاػعبة التم يديػة لمػدة ثػكث سػ كاتلي المحلي المح
لي القتايا المعركتة امام ـ ككؿ اعبة تتـ م يجا مف الخبرات لػي القػا كف الج ػاةي لي القتايا المعركتة امام ـ ككؿ اعبة تتـ م يجا مف الخبرات لػي القػا كف الج ػاةي 

  ( كيتػكلذ ادارة  ػكل الػدكاةر قػا  كاحػد( كيتػكلذ ادارة  ػكل الػدكاةر قػا  كاحػد99->4>4ات الج اةية كلقػا لممػادة )ات الج اةية كلقػا لممػادة )جرا جرا كالدكلي كاإكالدكلي كاإ
كاكا مػػػػا اقت عػػػػت  ػػػػكل الػػػػدكاةر باألدلػػػػػة كاكا مػػػػا اقت عػػػػت  ػػػػكل الػػػػدكاةر باألدلػػػػػة ، ، ((44ب /ب ///>4>4ثكثػػػػة قتػػػػاة حسػػػػب المػػػػػادة )ثكثػػػػة قتػػػػاة حسػػػػب المػػػػػادة )إلػػػػذ إلػػػػذ 

  ممػذ رطمػب م ػل ككجػكد مسػكغ لكمتقػادممػذ رطمػب م ػل ككجػكد مسػكغ لكمتقػاد  ب ػا ن ب ػا ن كالمعمكمات المقدمة ل ا مف المدمذ العػاـ ك كالمعمكمات المقدمة ل ا مف المدمذ العػاـ ك 
الاػػخ  المع ػػي قػػد ارتكػػب جريمػػة تػػدخؿ مػػف تػػمف اختصػػا  المحكمػػة كتصػػمم الاػػخ  المع ػػي قػػد ارتكػػب جريمػػة تػػدخؿ مػػف تػػمف اختصػػا  المحكمػػة كتصػػمم بػػ ف بػػ ف 

السػػيد السػػيد لتجربػػة محكمتػػي يك سػػكليا السػػابقة كراك ػػدا كالصػػعكبات التػػي كاج ت ػػا ممػػا دلػػظ لتجربػػة محكمتػػي يك سػػكليا السػػابقة كراك ػػدا كالصػػعكبات التػػي كاج ت ػػا ممػػا دلػػظ 
تقػػػديـ تقريػػػر ل مػػػيف العػػػاـ ل مػػػـ تقػػػديـ تقريػػػر ل مػػػيف العػػػاـ ل مػػػـ إلػػػذ إلػػػذ   )كمكدجػػػكردا( رةػػػي  محكمػػػة يك سػػػكليا السػػػابقة)كمكدجػػػكردا( رةػػػي  محكمػػػة يك سػػػكليا السػػػابقة

المتحدة يكتم ليل ا ـ القتية لم تر لي ا امام ا لعمي ا لي الحاؿ اصدار امػر امتقػاؿ المتحدة يكتم ليل ا ـ القتية لم تر لي ا امام ا لعمي ا لي الحاؿ اصدار امػر امتقػاؿ 
مػػدـ تعرطيػػؿ مػػدـ تعرطيػػؿ أك أك   لعػػدـ ارتكابػػل الجريمػػة مػػرة اخػػرللعػػدـ ارتكابػػل الجريمػػة مػػرة اخػػرلأك أك   بحقػػل لتػػماف مثكلػػل امػػاـ المحكمػػةبحقػػل لتػػماف مثكلػػل امػػاـ المحكمػػة

  ب ػا ن ب ػا ن ي كقد ا اات  ػكل الاػعبة ي كقد ا اات  ػكل الاػعبة ساسساس( مف ال تاـ األ( مف ال تاـ األ;8;8قا لممادة )قا لممادة )ممؿ المحكمة ككلؾ كلممؿ المحكمة ككلؾ كل
ل يعػكد الصػعكبات التػي كاج ػت المحكمتػيف لػي ل يعػكد الصػعكبات التػي كاج ػت المحكمتػيف لػي أساسػأساسػممذ اقتػراح مقػدـ مػف قبػؿ لر سػا ك ممذ اقتػراح مقػدـ مػف قبػؿ لر سػا ك 

قػػرارا قػػرارا األمػػف األمػػف   ممػػذ كلػػؾ اصػػدر مجمػػ ممػػذ كلػػؾ اصػػدر مجمػػ   ب ػػا ن ب ػػا ن مجػػاؿ كثػػرة الكثػػاةؽ كالتحقيػػؽ كامتمػػاد الػػت ـ ك مجػػاؿ كثػػرة الكثػػاةؽ كالتحقيػػؽ كامتمػػاد الػػت ـ ك 
ا لممسامدة لي التحقيؽ مف االمبا  ا لممسامدة لي التحقيؽ مف االمبا  خاصخاص( ( 3))( قاتيا( قاتيا9999))إلذ إلذ   يتتمف  يادة مدد القتاةيتتمف  يادة مدد القتاة

 ال ااةة مف كثرة القتايا كتقميؿ مدة ال تر لي تمؾ القتايا. ال ااةة مف كثرة القتايا كتقميؿ مدة ال تر لي تمؾ القتايا. 

ـــا ـــاثاني ـــة  ::ثاني ـــةالشـــعبة االبتدائي تتكػػػكف ممػػػذ االقػػػؿ مػػػف سػػػتل قتػػػاة ياػػػكمكف دكاةػػػر تتكػػػكف ممػػػذ االقػػػؿ مػػػف سػػػتل قتػػػاة ياػػػكمكف دكاةػػػر : : الشـــعبة االبتدائي
المحكمػػة كيجػػك  اف تاػػكؿ اكثػػر مػػف داةػػرة داخػػؿ الاػػعبة االبتداةيػػة اكا مػػا اقتتػػذ كلػػؾ المحكمػػة كيجػػك  اف تاػػكؿ اكثػػر مػػف داةػػرة داخػػؿ الاػػعبة االبتداةيػػة اكا مػػا اقتتػػذ كلػػؾ 

حػػػيف حػػػيف أك إلػػػذ أك إلػػػذ   ة ممػػػؿ القتػػػاة لػػػي م صػػػب ـ ثػػػكث سػػػ كاتة ممػػػؿ القتػػػاة لػػػي م صػػػب ـ ثػػػكث سػػػ كاتحسػػػف سػػػير العمػػػؿ كتمتػػػد مػػػدحسػػػف سػػػير العمػػػؿ كتمتػػػد مػػػد
ك البػا ك البػا   ،،((4))الفصؿ لي القتايا الم تكرة امام ـ كتت لؼ دكاةر المحكمة مػف ثكثػة قتػاة الفصؿ لي القتايا الم تكرة امام ـ كتت لؼ دكاةر المحكمة مػف ثكثػة قتػاة 

                                                           

 ..  ٖ ٖ صاصصاص( هي الٌظام  ّها األ( هي الٌظام  ّها األ11//3333الوادج )الوادج )( ( 1))

 ..  ٖٖصاصصاص( هي ًظام  ّها األ( هي ًظام  ّها األ5757دج )دج )الواالوا( ( 2))

))3) UN doc. SC/ RES/1329/2000, 30 November 2000 . 

 ..  ٖٖصاصصاصهي ًظام  ّها األهي ًظام  ّها األ( ( /ا ،ب/ا ،ب  22//  11//3333الوادج )الوادج )( ( 4))
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  أكأك  مػػػا تاػػػتمؿ قتػػػاة ككم خبػػػرة لػػػي القتػػػا  الج ػػػاةي كمػػػا اف الحكػػػـ يصػػػدر باألجمػػػاعمػػػا تاػػػتمؿ قتػػػاة ككم خبػػػرة لػػػي القتػػػا  الج ػػػاةي كمػػػا اف الحكػػػـ يصػػػدر باألجمػػػاع
ة كيجك  اف تجرم بصكرة ة كيجك  اف تجرم بصكرة باأل مبية كتككف المحاكمات بصكرة مم ية اماـ الداةرة االبتداةيباأل مبية كتككف المحاكمات بصكرة مم ية اماـ الداةرة االبتداةي

أك أك   لتػػركؼ القتػػية الم تػػكرةلتػػركؼ القتػػية الم تػػكرةأك أك   سػػرية ككلػػؾ تبعػػا أل ميػػة بعػػ  المسػػت دات المسػػتخدمةسػػرية ككلػػؾ تبعػػا أل ميػػة بعػػ  المسػػت دات المسػػتخدمة
 ..  ((1))لحماية المج ي ممي ـلحماية المج ي ممي ـ

ــا: الشــعبة االســتئنافية ــا: الشــعبة االســتئنافيةثالث كتتػػ لؼ مػػف رةػػي  كاربعػػل قتػػاة اخػػريف كيسػػتمركف كتتػػ لؼ مػػف رةػػي  كاربعػػل قتػػاة اخػػريف كيسػػتمركف : : ثالث
م ـ كمػا تتكفػؿ م ـ كمػا تتكفػؿ حيف الفصؿ لي القتايا الم تػكرة امػاحيف الفصؿ لي القتايا الم تػكرة امػاأك إلذ أك إلذ   بالعمؿ لفترة قتاةية كاممةبالعمؿ لفترة قتاةية كاممة
  اتاتجػرا جػرا كالقػرارات الصػادرة ليمػا اكا اػاب ا خرطػا لػي اإكالقػرارات الصػادرة ليمػا اكا اػاب ا خرطػا لػي اإ  حكػاـحكػاـالاعبة بم اـ االستة اؼ ل الاعبة بم اـ االستة اؼ ل 

اف تامر بمحاكمة اف تامر بمحاكمة أك أك   القرارالقرارأك أك   تعدؿ الحكـتعدؿ الحكـأك أك   لي ترطبيؽ القا كف ليجك  ل ا اف تمغيلي ترطبيؽ القا كف ليجك  ل ا اف تمغيأك أك 
جديدة اماـ داةرة ابتداةية مختمفة كتفصؿ الاعبة االسػتة الية لػي مكتػكع ت حيػل المػدمي جديدة اماـ داةرة ابتداةية مختمفة كتفصؿ الاعبة االسػتة الية لػي مكتػكع ت حيػل المػدمي 

كما تتكلذ امػر امػادة ال تػر لػي الحكػـ ال  ػاةي بالعقكبػة كاإدا ػة ككلػؾ كما تتكلذ امػر امػادة ال تػر لػي الحكػـ ال  ػاةي بالعقكبػة كاإدا ػة ككلػؾ   ((2)) كابل كابلأك أك   العاـالعاـ
كرثتػػل كم ػػد ت ػػكر ادلػػة كرثتػػل كم ػػد ت ػػكر ادلػػة أك أك   مػػف يكمفػػل بػػكلؾمػػف يكمفػػل بػػكلؾأك أك   يقدمػػل الاػػخ  المػػدافيقدمػػل الاػػخ  المػػداف  ممػػذ رطمػػبممػػذ رطمػػب  ب ػػا ن ب ػػا ن 

جديػػدة لػػـ تكػػف متاحػػة كقػػت المحاكمػػة ممػػذ المػػدمي العػػاـ تقػػديـ رطمػػب امػػادة ال تػػر لػػي جديػػدة لػػـ تكػػف متاحػػة كقػػت المحاكمػػة ممػػذ المػػدمي العػػاـ تقػػديـ رطمػػب امػػادة ال تػػر لػػي 
التػػػي ت تػػػر لػػػي التػػػي ت تػػػر لػػػي أك أك   ة قاتػػػي مػػػف ج سػػػية الدكلػػػة الاػػػاكيةة قاتػػػي مػػػف ج سػػػية الدكلػػػة الاػػػاكيةكمػػػا ال يجػػػك  ماػػػارككمػػػا ال يجػػػك  ماػػػارك، ، الحكػػػـالحكػػػـ

((3))القتية القتية 
.. 

 املطهب انثبنث
 يكتب املدعي انعبو

االخػرل لممحكمػة االخػرل لممحكمػة   ج ػ ةج ػ ةيعمؿ مكتب المدمي العاـ باكؿ مستقؿ كم فصػؿ مػف األيعمؿ مكتب المدمي العاـ باكؿ مستقؿ كم فصػؿ مػف األ
الج اةية الدكلية كيعمؿ باسػتقكلية تامػة مػف أم تػ ثير خػارجي كيتػ لؼ المكتػب مػف مػدد الج اةية الدكلية كيعمؿ باسػتقكلية تامػة مػف أم تػ ثير خػارجي كيتػ لؼ المكتػب مػف مػدد 

مػدد مػف المحققػيف الػكيف يقػـك مػدد مػف المحققػيف الػكيف يقػـك إلػذ إلػذ   األمماؿ االدارية كالف ية اتالةاألمماؿ االدارية كالف ية اتالةمف المكتفيف لمقياـ بمف المكتفيف لمقياـ ب
كياػػػتررط لػػػي المػػػدمي العػػػاـ ك كابػػػل اف يتمتعػػػكا بكفػػػا ة ماليػػػة كياػػػتررط لػػػي المػػػدمي العػػػاـ ك كابػػػل اف يتمتعػػػكا بكفػػػا ة ماليػػػة ( ( 4))المػػػدمي العػػػاـ بتعييػػػ  ـالمػػػدمي العػػػاـ بتعييػػػ  ـ

                                                           

 ..  ٖٖصاصصاص( هي ًظام  ّها األ( هي ًظام  ّها األ77//6464الوادج )الوادج )( ( 1))

 ..  ٖٖصاصصاص( هي ًظام  ّها األ( هي ًظام  ّها األ33//4343الوادج )الوادج )( ( 2))

 ..  ٖٖصاصصاص( هي ًظام  ّها األ( هي ًظام  ّها األ3333الوادج )الوادج )( ( 3))

 ..  ٖٖصاصصاص( هي ًظام  ّها األ( هي ًظام  ّها األ11/ / 4242الوادج )الوادج )( ( 4))



   ((42423131لعام )لعام )اا(/(/5353(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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كيتكػػكف مكتػػب كيتكػػكف مكتػػب   ((1))كاخػػكؽ رليعػػة كاف يجيػػدكا برطكقػػة احػػدل لغػػات العمػػؿ لػػي المحكمػػةكاخػػكؽ رليعػػة كاف يجيػػدكا برطكقػػة احػػدل لغػػات العمػػؿ لػػي المحكمػػة
 ::المدمي العاـ مفالمدمي العاـ مف

ذ رةاسػػػة المكتػػػب كيتمتػػػظ بالسػػػمرطة الكاممػػػة لػػػي ادارة ذ رةاسػػػة المكتػػػب كيتمتػػػظ بالسػػػمرطة الكاممػػػة لػػػي ادارة كيتػػػكلكيتػػػكلالمـــدعي العـــا  المـــدعي العـــا    ::اوالاوال  
كيتـ ا تخاب كيتـ ا تخاب ((2))كت تيـ اؤكف المكتب كلل صكحية مباارة التحقيؽ بمبادرة م ل اخصيا كت تيـ اؤكف المكتب كلل صكحية مباارة التحقيؽ بمبادرة م ل اخصيا 

ألمتػػػا  جمعيػػػة الػػػدكؿ ألمتػػػا  جمعيػػػة الػػػدكؿ   مػػػف رطريػػػؽ االقتػػػراع السػػػرممػػػف رطريػػػؽ االقتػػػراع السػػػرمك ك   المػػػدمي العػػػاـ باأل مبيػػػة المرطمقػػػةالمػػػدمي العػػػاـ باأل مبيػػػة المرطمقػػػة
  ((3))ا تخابػل بمػدة اقصػر ا تخابػل بمػدة اقصػر   ( س كات  ير قابمة لمتجديد اال اكا قرر كقػت( س كات  ير قابمة لمتجديد اال اكا قرر كقػت>>كلمدة )كلمدة )  رطراؼرطراؼاألاأل

كمػػػا يمكػػػف لممػػػدمي العػػػاـ اف يعػػػيف مستاػػػاريف مػػػف ككم الدرايػػػة كالخبػػػرة القا ك يػػػة لػػػي كمػػػا يمكػػػف لممػػػدمي العػػػاـ اف يعػػػيف مستاػػػاريف مػػػف ككم الدرايػػػة كالخبػػػرة القا ك يػػػة لػػػي 
ممػػذ كلػػؾ الع ػػؼ بػػيف الج سػػيف ممػػذ كلػػؾ الع ػػؼ بػػيف الج سػػيف   ك ػػي المسػػاةؿ المتعمقػػة بػػالع ؼ مثػػاؿك ػػي المسػػاةؿ المتعمقػػة بػػالع ؼ مثػػاؿ  مجػػاالت محػػددةمجػػاالت محػػددة
((4))الع ؼ تد االرطفاؿالع ؼ تد االرطفاؿ، ، كالع ؼ الج سيكالع ؼ الج سي

.. 

عػػاـ مػػف رطريػػؽ االقتػػراع عػػاـ مػػف رطريػػؽ االقتػػراع يػػتـ ا تخػػاب  ػػكاب المػػدمي اليػػتـ ا تخػػاب  ػػكاب المػػدمي ال//نــواب المــدعي العــا نــواب المــدعي العــا   ::ثانيــاثانيــا
، ، رطػراؼرطػراؼجمعيػة الػدكؿ األجمعيػة الػدكؿ األإلػذ إلػذ   السرم مف بيف قاةمة المراحيف التي يقدم ا المدمي العػاـالسرم مف بيف قاةمة المراحيف التي يقدم ا المدمي العػاـ

 ::ممذ اف يجمظ المدمي العاـ ك كابل بيف الصفات التاليةممذ اف يجمظ المدمي العاـ ك كابل بيف الصفات التالية  ((5))( س كات( س كات>>لمدة )لمدة )

                                                           

ضةةرّ ج اًربةةاب الوةةةعٖ العةةام ًّْاتةةَ عةةي رطرٗةةق ُ٘لةةح ضةةرّ ج اًربةةاب الوةةةعٖ العةةام ًّْاتةةَ عةةي رطرٗةةق ُ٘لةةح إلةةٔ إلةةٔ   ٖ للوحكوةةحٖ للوحكوةةحصاصةةصاصةةلةةن ٗةةةر الٌظةةام األلةةن ٗةةةر الٌظةةام األ( ( 1))

 القضا  ّذلك دعوا لوثةا االصرقالل٘ح الرٖ ٗرور  تِا جِاء االدعا  العام .القضا  ّذلك دعوا لوثةا االصرقالل٘ح الرٖ ٗرور  تِا جِاء االدعا  العام .

اليةةم هعا ضةةح الكل٘ةةر هةةي اليةةم هعا ضةةح الكل٘ةةر هةةي ( هةةي ًظةةام الوحكوةةح ً( هةةي ًظةةام الوحكوةةح 1515ًاالعوةةا  الرحضةة٘رٗح للوةةادج )االعوةةا  الرحضةة٘رٗح للوةةادج )إلةةٔ إلةةٔ   تةةالرجْ تةةالرجْ ( ( 2))

ّتع٘ةةا عةي إٔ  قاتةح ّخابةح تعةة ّتع٘ةةا عةي إٔ  قاتةح ّخابةح تعةة ، ، الةّ  لةّ  االدعا  العام فٖ هثاشرج الرحق٘قاخ هي ذلقا  ًفضَالةّ  لةّ  االدعا  العام فٖ هثاشرج الرحق٘قاخ هي ذلقا  ًفضَ

ابةا  الض٘ةج )لْٗز ا تْ ( هةةعٖ عةام هحلوةْ ْٗغضةالف٘ا الضةاتقح هةعررج اذِةام ضةة صةلْتْداى ابةا  الض٘ةج )لْٗز ا تْ ( هةةعٖ عةام هحلوةْ ْٗغضةالف٘ا الضةاتقح هةعررج اذِةام ضةة صةلْتْداى 

ح الةّل٘ةح تفةرض رطلةة االذى ح الةّل٘ةح تفةرض رطلةة االذى ذق٘٘ةة الوةةعٖ العةام لةةّ  الوحكوةح الاٌاة٘ةذق٘٘ةة الوةةعٖ العةام لةةّ  الوحكوةح الاٌاة٘ةإلٔ إلٔ   ه٘لْءّف٘رش هوا ادٓه٘لْءّف٘رش هوا ادٓ

 تفرح الرحق٘قاخ هي الةاةرج الروِ٘ةٗح اًظر:تفرح الرحق٘قاخ هي الةاةرج الروِ٘ةٗح اًظر:

William BOURDON,La cour penal international,ed.du seuil,paris,2000. 

p.148   

 ..  ٖ ٖ صاصصاصهي ًظام  ّها األهي ًظام  ّها األ  ((  44//4242الوادج )الوادج )( ( 3))

 ..  ٖ ٖ صاصصاص( هي ًظام  ّها األ( هي ًظام  ّها األ33/ / 4242الوادج )الوادج )( ( 4))

  (2) Le 9 séptembre 2003, le magistra Belge, Serge Bramretz, ancient 

procureur féderal de Belgique, était élu procureur adjoint, chargé 

d’enquetes. En janvier 2006, S. Bramretz était détaché par la Cour auprès 

des NU pour conduire l’enquete Internationale sur l’attentat contre 

l’ancien 1er minister libanais Rafik el Hariri, survenu à Beyrouth le 14 

février 2005. Depuis, les functions de chef des enquetes ont été placées 

sous la seule responsabilité du procureur general.. Le 8 septembre 2004, 
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 مختمفة مختمفة ف تككف ج سيات ـ ف تككف ج سيات ـ أأ  .. 
 ف يمتا كا بدرجة مالية مف االخكؽ الرليعة ف يمتا كا بدرجة مالية مف االخكؽ الرليعة أأ.. 
 الخبػػرة العمميػػة الكاسػػعة كالكفػػا ة العاليػػة لػػي مجػػاؿ المحاكمػػة الخبػػرة العمميػػة الكاسػػعة كالكفػػا ة العاليػػة لػػي مجػػاؿ المحاكمػػة   ف يكك ػػكا مػػف ككمف يكك ػػكا مػػف ككمأأ

 ..  كاالدما  لي القتايا الج اةيةكاالدما  لي القتايا الج اةية
  كجػػػكب اتقػػػا  ـ لمغػػػة كاحػػػدة ممػػػذ االقػػػؿ مػػػف لغػػػات العمػػػؿ الرسػػػمية لػػػي المحكمػػػة كجػػػكب اتقػػػا  ـ لمغػػػة كاحػػػدة ممػػػذ االقػػػؿ مػػػف لغػػػات العمػػػؿ الرسػػػمية لػػػي المحكمػػػة

كيجب ممػذ المػدمي العػاـ كيجب ممػذ المػدمي العػاـ ((1))الج اةية الدكلية كخاصة المغتيف اال كمي ية كالفر سية الج اةية الدكلية كخاصة المغتيف اال كمي ية كالفر سية 
ف ـ كال ي اكلػكا أم  اػارط يتعػار  مػظ م ػاـ االدمػا  العػاـ ف ـ كال ي اكلػكا أم  اػارط يتعػار  مػظ م ػاـ االدمػا  العػاـ ك كابل اف يتفر كا لكتاةك كابل اف يتفر كا لكتاة

كيجب ممػذ المػدمي كيجب ممػذ المػدمي   ((2))أم ممؿ كا رطابظ م  ي أم ممؿ كا رطابظ م  ي أك أك   كي اؿ مف الثقة لي استقكل ـكي اؿ مف الثقة لي استقكل ـ
العاـ ك كابل اف يت حكا مف ال تر لػي أم قتػية يكػكف حيػاد ـ لي ػا مكتػكع اػؾ العاـ ك كابل اف يت حكا مف ال تر لػي أم قتػية يكػكف حيػاد ـ لي ػا مكتػكع اػؾ 

المحاكمػػػة اف يرطمػػػب ت حيػػػة المحاكمػػػة اف يرطمػػػب ت حيػػػة أك أك   كيكػػػكف مػػػف حػػػؽ الاػػػخ  الػػػكم يختػػػظ لمتحقيػػػؽكيكػػػكف مػػػف حػػػؽ الاػػػخ  الػػػكم يختػػػظ لمتحقيػػػؽ
ل  اؾ  تاميف لمت حي اما ل  اؾ  تاميف لمت حي اما   ((3))لكلؾ لكلؾ   سبابسباباحد  كابل اكا تكلرت األاحد  كابل اكا تكلرت األأك أك   لمدمي العاـلمدمي العاـاا

احػد  كابػل بػال تر لػي دمػكل مكتػكمة امػاـ احػد  كابػل بػال تر لػي دمػكل مكتػكمة امػاـ أك أك   كجكبي ليما اكا قاـ المدمي العػاـكجكبي ليما اكا قاـ المدمي العػاـ
مستاػػار مستاػػار أك أك   المحكمػػة كقػػد سػػبؽ ل ػػـ االاػػتراؾ لي ػػا بػػام صػػفة لكاػػتراؾ )قاتػػيالمحكمػػة كقػػد سػػبؽ ل ػػـ االاػػتراؾ لي ػػا بػػام صػػفة لكاػػتراؾ )قاتػػي

أك أك   ي ت تػر لي ػػا المحكمػة اػػككلي ت تػر لي ػػا المحكمػة اػػككلت حػي جػػكا م ككلػؾ لػػي الحػاالت التػػت حػي جػػكا م ككلػؾ لػػي الحػاالت التػػأك أك ( ( قػا ك يقػا ك ي
أك أك   كػاف الاػخ  محػؿ المقاتػاةكػاف الاػخ  محػؿ المقاتػاةأك أك   ج سية المػدمي العػاـج سية المػدمي العػاـ  قتية تقدمت ب ا دكلةقتية تقدمت ب ا دكلة

 ..((4))احد  كابلاحد  كابلأك أك    ا ا فس فس  التحقيؽ مف ج سية المدمي العاـالتحقيؽ مف ج سية المدمي العاـ

 
 

                                                                                                                                                      
l’AEP élisait la gambienne Fatoumata Bensouda procureur adjoint 

chargée des poursuites,V. Stephanie MAUPAS, op.cit. , p.143, 144 . . 

( ( الفرًضةة٘حالفرًضةة٘ح، ، العرت٘ةةحالعرت٘ةةح، ، الصةةٌ٘٘حالصةةٌ٘٘ح، ، الرّصةة٘حالرّصةة٘ح، ، اإًكل٘زٗةةحاإًكل٘زٗةةح، ، االصةةثاً٘حاالصةةثاً٘ح))  ::اللغةةاخ الرصةةو٘ح للوحكوةةح ُةةٖاللغةةاخ الرصةةو٘ح للوحكوةةح ُةةٖ( ( 1))

ح ّالفرًضة٘ح ح ّالفرًضة٘ح الصاد ج عي الوحكوةح تاللغةاخ الرصةو٘ح اهةا لغةح العوةل فِةٖ االًكل٘زٗةالصاد ج عي الوحكوةح تاللغةاخ الرصةو٘ح اهةا لغةح العوةل فِةٖ االًكل٘زٗة  يكاميكامّذٌةر األّذٌةر األ

 ..  ٖ ٖ صاصصاص( هي ًظام  ّها األ( هي ًظام  ّها األ11//5151الوادج )الوادج )  ::اًظراًظر

 ..  ٖ ٖ صاصصاص( هي ًظام  ّها األ( هي ًظام  ّها األ55//4242الوادج )الوادج )( ( 2))

 ..  ٖ ٖ صاصصاص( هي ًظام  ّها األ( هي ًظام  ّها األ33،،  77، ، 4242الوادج )الوادج )( ( 3))

ٖ ّالاةراةن الرةٖ ذبةرص تةالٌظر فِ٘ةا، دا  الٌِضةح ٖ ّالاةراةن الرةٖ ذبةرص تةالٌظر فِ٘ةا، دا  الٌِضةح صاصةصاصةد اصح الٌظةام األد اصح الٌظةام األ، ، هحوة عل٘ح اتْ الب٘رهحوة عل٘ح اتْ الب٘ر( ( 4))

 ..  2323صص  ،،13331333، ، القاُرجالقاُرج، ، العرت٘حالعرت٘ح
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 املطهب انرابع
 سجم احملكًت )قهى احملكًت (

كيػػد ا كيػػد ا ك ػػك الج ػػا  المسػػؤكؿ مػػف الجكا ػػب  يػػر القتػػاةية لػػي ادارة المحكمػػة كت  ك ػػك الج ػػا  المسػػؤكؿ مػػف الجكا ػػب  يػػر القتػػاةية لػػي ادارة المحكمػػة كت    
بالخػػدمات بمػػػا ال يتعػػار  مػػػظ م ػػاـ المػػػدمي العػػػاـ كيتكػػكف  ػػػكا الج ػػا  مػػػف المسػػػجؿ بالخػػدمات بمػػػا ال يتعػػار  مػػػظ م ػػاـ المػػػدمي العػػػاـ كيتكػػكف  ػػػكا الج ػػا  مػػػف المسػػػجؿ 
ك اةبل كمدد مف المكتفيف كيكك كف مسؤكليف مف الجكا ب االدارية لي المحكمة كيتكلذ ك اةبل كمدد مف المكتفيف كيكك كف مسؤكليف مف الجكا ب االدارية لي المحكمة كيتكلذ 
المسػػػػجؿ رةاسػػػػة قمػػػػـ المحكمػػػػة كيمثػػػػؿ المسػػػػؤكؿ االدارم الرةيسػػػػي لػػػػي المحكمػػػػة كالػػػػكم المسػػػػجؿ رةاسػػػػة قمػػػػـ المحكمػػػػة كيمثػػػػؿ المسػػػػؤكؿ االدارم الرةيسػػػػي لػػػػي المحكمػػػػة كالػػػػكم 

اؼ رةي  المحكمة كيتـ ا تخابل باأل مبية المرطمقػة مػف اؼ رةي  المحكمة كيتـ ا تخابل باأل مبية المرطمقػة مػف يمار  كتاةفل كاممالل تحت اار يمار  كتاةفل كاممالل تحت اار 
قبػػؿ  يةػػة القتػػاة كمػػف رطريػػؽ االقتػػراع السػػرم مػػظ االخػػك بعػػيف المتبػػار كػػؿ التكصػػيات قبػػؿ  يةػػة القتػػاة كمػػف رطريػػؽ االقتػػراع السػػرم مػػظ االخػػك بعػػيف المتبػػار كػػؿ التكصػػيات 

سػ كات قابمػة لمتجديػد لمػرة سػ كات قابمػة لمتجديػد لمػرة   كمػدة كاليتػل تكػكف لخمػ كمػدة كاليتػل تكػكف لخمػ   رطػراؼرطػراؼالتي تقدم ا جمعية الدكؿ األالتي تقدم ا جمعية الدكؿ األ
صػر صػر لمػدة اقلمػدة اقأك أك    فسػ ا فسػ ا  مػدةمػدةممكلكلكاحدة كيمكف لمقتاة ا تخاب  اةب لممسجؿ ب ق  الرطريقػة كاحدة كيمكف لمقتاة ا تخاب  اةب لممسجؿ ب ق  الرطريقػة 

كيجػػػب ممػػػذ المسػػػجؿ ك اةبػػػل اف يكك ػػػكا مػػػػف ككم كيجػػػب ممػػػذ المسػػػجؿ ك اةبػػػل اف يكك ػػػكا مػػػػف ككم ، ، ((1))تحػػػدد ا  يةػػػة القتػػػاة باأل مبيػػػةتحػػػدد ا  يةػػػة القتػػػاة باأل مبيػػػة
الكفػػا ة العمميػػة الكاسػػعة كاالخػػكؽ الرليعػػة مػػظ اػػررط اتقػػاف ممػػذ االقػػؿ لغػػة كاحػػدة مػػف الكفػػا ة العمميػػة الكاسػػعة كاالخػػكؽ الرليعػػة مػػظ اػػررط اتقػػاف ممػػذ االقػػؿ لغػػة كاحػػدة مػػف 
لغات العمؿ لي المحكمة كيقكـ المسجؿ بتعييف المكتفيف الك ميف لمكتبل كاقتراح  تػاـ لغات العمؿ لي المحكمة كيقكـ المسجؿ بتعييف المكتفيف الك ميف لمكتبل كاقتراح  تػاـ 

كمػػا اف ممػػذ مسػػجؿ المحكمػػة اف كمػػا اف ممػػذ مسػػجؿ المحكمػػة اف ، ، ((2))رطػػراؼرطػػراؼبمكالقػػة جمعيػػة الػػدكؿ األبمكالقػػة جمعيػػة الػػدكؿ األي لممػػكتفيف ي لممػػكتفيف اسػػاسػػأسأس
تتػػػػكلذ تػػػػكلير الحمايػػػػة تتػػػػكلذ تػػػػكلير الحمايػػػػة ((3))  ت اػػػػئ كحػػػػدة لممج ػػػػي ممػػػػي ـ كالاػػػػ كد تػػػػمف قمػػػػـ المحكمػػػػةت اػػػػئ كحػػػػدة لممج ػػػػي ممػػػػي ـ كالاػػػػ كد تػػػػمف قمػػػػـ المحكمػػػػة

كالترتيبػػات االم يػػة كالماػػكرة ككالػػة المسػػامدات االخػػرل لممج ػػي ممػػي ـ كالاػػ كد ك يػػر ـ كالترتيبػػات االم يػػة كالماػػكرة ككالػػة المسػػامدات االخػػرل لممج ػػي ممػػي ـ كالاػػ كد ك يػػر ـ 
الج ػػة الج ػػة إلػػذ إلػػذ   اراػػاد ـاراػػاد ـإلػػذ إلػػذ   باػػ ادت ـ اتػػالةباػػ ادت ـ اتػػالة  الخرطػػر  تيجػػة االدال الخرطػػر  تيجػػة االدال إلػػذ إلػػذ   ممػػف يتعرتػػكفممػػف يتعرتػػكف

كيحػػؽ لممسػػجؿ تعيػػيف كيحػػؽ لممسػػجؿ تعيػػيف ، ، ((4))السػػيما تمػػؾ التػػي تتعمػػؽ باػػ ادت ـالسػػيما تمػػؾ التػػي تتعمػػؽ باػػ ادت ـ  التػػي تكفػػؿ حمايػػة حقػػكق ـالتػػي تكفػػؿ حمايػػة حقػػكق ـ
كيحػػػؽ كيحػػػؽ ، ، ((5))لخبػػػرة لػػػي معالجػػػة الصػػػدمات ال فسػػػيةلخبػػػرة لػػػي معالجػػػة الصػػػدمات ال فسػػػيةالمػػػكتفيف الك مػػػيف لمكتبػػػل مػػػف ككم االمػػػكتفيف الك مػػػيف لمكتبػػػل مػػػف ككم ا

لػػػي لػػػي لممسػػػامدة لممسػػػامدة   لممحكمػػػة اف تسػػػتعيف بخبػػػرات المػػػكتفيف لػػػي تػػػؿ التػػػركؼ االسػػػتث اةيةلممحكمػػػة اف تسػػػتعيف بخبػػػرات المػػػكتفيف لػػػي تػػػؿ التػػػركؼ االسػػػتث اةية
                                                           

 ..  ٖٖصاصصاصهي ًظام  ّها األهي ًظام  ّها األ( ( 55//  4343الوادج )الوادج )( ( 1))

 ..  ٖ ٖ صاصصاصهي ًظام  ّها األهي ًظام  ّها األ( ( 33/ / 4444الوادج )الوادج )( ( 2))

 ..  ٖٖصاصصاص( هي ًظام  ّها األ( هي ًظام  ّها األ66//4343لوادج )لوادج )( ( 3))

القةاًْى القةاًْى   أيكةامأيكةامالٌظرٗح العاهح للارٗوةح الةّل٘ةح الٌظرٗح العاهح للارٗوةح الةّل٘ةح ، ، الوحكوح الاٌاة٘ح الةّل٘حالوحكوح الاٌاة٘ح الةّل٘ح، ، د. هٌرصر صع٘ة يوْدجد. هٌرصر صع٘ة يوْدج( ( 4))

 ..    233233صص  ،،21162116، ، اةٗةج للٌةر ،االصكٌة ٗحاةٗةج للٌةر ،االصكٌة ٗحدا  الااهعح الدا  الااهعح ال، ، الةّلٖ الباصالةّلٖ الباص

 ..  ٖٖصاصصاص( هي ًظام  ّها األ( هي ًظام  ّها األ4444الوادج )الوادج )( ( 5))
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  لتكجي ػػات كمبػػادئ جمعيػػةلتكجي ػػات كمبػػادئ جمعيػػة  محكمػػة كيعمػػؿ  ػػؤال  المػػكتفيف كلقػػامحكمػػة كيعمػػؿ  ػػؤال  المػػكتفيف كلقػػاالال  أج ػػ ةأج ػػ ةاكمػػاؿ أم مػػف اكمػػاؿ أم مػػف 
 ..  ((1))رطراؼرطراؼالدكؿ األالدكؿ األ

 املبحث انثبَي 
 سري اندعىي ايبو احملكًت اجلُبئيت اندونيت آنيبث
سػير الػدمكل امػاـ المحكمػة الج اةيػة الدكليػة كبمكجػب ثكثػة لػركع سػير الػدمكل امػاـ المحكمػة الج اةيػة الدكليػة كبمكجػب ثكثػة لػركع   آليػاتآليػاتس  اقش س  اقش 
كالفػرع الثػا ي  كتػم مػف كالفػرع الثػا ي  كتػم مػف   رطػراؼرطػراؼدمكل مف قبػؿ الػدكؿ األدمكل مف قبػؿ الػدكؿ األالال  حالةحالةإإاألكؿ األكؿ    خص  الفرع خص  الفرع

  إحالػػػةإحالػػػةالػػدكلي ،ك  ػػػاقش لػػي الفػػػرع الثالػػث الػػدكلي ،ك  ػػػاقش لػػي الفػػػرع الثالػػث األمػػػف األمػػػف   الػػػدمكل مػػف قبػػػؿ مجمػػ الػػػدمكل مػػف قبػػػؿ مجمػػ   إحالػػةإحالػػةخكلػػل خكلػػل 
 الدمكل مف قبؿ المدمي العاـ ككما ي تي:الدمكل مف قبؿ المدمي العاـ ككما ي تي:

 األولاملطهب 
 رطرا اندعىي يٍ قبم اندول األ إحبنت

المحكمة الج اةية المحكمة الج اةية إلذ إلذ   اككلاككل  الدكؿ التي تسترطيظ اف تقدـالدكؿ التي تسترطيظ اف تقدـبا ف با ف   لقد تباي ت اآرا لقد تباي ت اآرا   
بػػ ف بػػ ف   ليػػرل الػػبع ليػػرل الػػبع   الدكليػػة مػػف جريمػػة دكلػػة مػػا تػػدخؿ مػػف تػػمف اختصػػا  المحكمػػة،الدكليػػة مػػف جريمػػة دكلػػة مػػا تػػدخؿ مػػف تػػمف اختصػػا  المحكمػػة،

الجراةـ الدكلية ت ـ المجتمظ الدكلي باسرل لكلؾ مػف حػؽ كػؿ دكلػة اف تتقػدـ باػككل امػاـ الجراةـ الدكلية ت ـ المجتمظ الدكلي باسرل لكلؾ مػف حػؽ كػؿ دكلػة اف تتقػدـ باػككل امػاـ 
 ال.ال.أـ أـ   ييساسساسالمحكمة الج اةية الدكلية سكا  كا ت رطرلا لي  تاـ ركما األالمحكمة الج اةية الدكلية سكا  كا ت رطرلا لي  تاـ ركما األ

الخػػر اف حػػؽ تقػػديـ الاػػككل يكػػكف لمػػدكؿ كات الصػػمة بالجريمػػة الخػػر اف حػػؽ تقػػديـ الاػػككل يكػػكف لمػػدكؿ كات الصػػمة بالجريمػػة كيػػرل الػػبع  اكيػػرل الػػبع  ا  
المرتكبػػة أل  ػػا صػػاحبة المصػػمحة المبااػػرة كالحقيقيػػة لػػي مكالحػػة الجريمػػة سػػكا  كا ػػت المرتكبػػة أل  ػػا صػػاحبة المصػػمحة المبااػػرة كالحقيقيػػة لػػي مكالحػػة الجريمػػة سػػكا  كا ػػت 

أك أك   كػكف الجػا يكػكف الجػا يأك أك   ال ككف الجريمػة كقعػت لػي اقميم ػاال ككف الجريمػة كقعػت لػي اقميم ػاأـ أـ   ييساسساسرطرلا لي  تاـ ركما األرطرلا لي  تاـ ركما األ
 ..  ((2))كك  ا  دلا لمجريمةكك  ا  دلا لمجريمةأك أك   المج ي ممي ـ مف رمايا االمج ي ممي ـ مف رمايا ا

لي  تاـ ركما لي  تاـ ركما   رطراؼرطراؼك  اؾ اتجال ثالث يقصر حؽ تقديـ الاككل ممذ الدكؿ األك  اؾ اتجال ثالث يقصر حؽ تقديـ الاككل ممذ الدكؿ األ  
كقعػػت ممػػذ كقعػػت ممػػذ أك أك   كالػػدكؿ التػػي ل ػػا صػػمة بالجريمػػة المرتكبػػة كػػكف الجريمػػة كج ػػت تػػد اكالػػدكؿ التػػي ل ػػا صػػمة بالجريمػػة المرتكبػػة كػػكف الجريمػػة كج ػػت تػػد ا

                                                           

 ..  241241صص، ، صاتقصاتق  هصة هصة ، ، د. هٌرصر صع٘ة يوْدجد. هٌرصر صع٘ة يوْدجأ.أ.( ( 1))

جاهعةح جاهعةح ، ، رل٘ةح الحقةْ رل٘ةح الحقةْ ، ،  صالح دررْ اٍ صالح دررْ اٍ، ، الٌظرٗح العاهح للارٗوح الةّل٘حالٌظرٗح العاهح للارٗوح الةّل٘ح، ، د. عثة الوٌعن عثة البالقد. عثة الوٌعن عثة البالق( ( 2))

 ..  133133، ص، ص13331333، ، ع٘ي شوشع٘ي شوش
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كجػػػكد المػػػت ـ لػػػي اقميم ػػػا ككلػػػػؾ كجػػػكد المػػػت ـ لػػػي اقميم ػػػا ككلػػػػؾ أك أك   التػػػحية مػػػف رمايا ػػػاالتػػػحية مػػػف رمايا ػػػاأك أك   لكػػػكف المػػػت ـلكػػػكف المػػػت ـأك أك   اقميم ػػػااقميم ػػػا
ادلػػة االثبػػات المرطمكبػػة كالكثػػاةؽ كات الصػػمة ادلػػة االثبػػات المرطمكبػػة كالكثػػاةؽ كات الصػػمة بامتبػػار اف تمػػؾ الػػدكؿ سػػتتمكف مػػف تقػػديـ بامتبػػار اف تمػػؾ الػػدكؿ سػػتتمكف مػػف تقػػديـ 

حػػؽ الػػدكؿ حػػؽ الػػدكؿ إلػػذ إلػػذ   بالجريمػػة اال اف الماػػرع الػػدكلي قػػد حسػػـ  ػػكا االمػػر مػػف خػػكؿ ااػػارتلبالجريمػػة اال اف الماػػرع الػػدكلي قػػد حسػػـ  ػػكا االمػػر مػػف خػػكؿ ااػػارتل
ي اف تتقػػػدـ بالاػػػككل امػػػاـ المحكمػػػة الج اةيػػػة الدكليػػػة ي اف تتقػػػدـ بالاػػػككل امػػػاـ المحكمػػػة الج اةيػػػة الدكليػػػة ساسػػػساسػػػلػػػي  تػػػاـ ركمػػػا األلػػػي  تػػػاـ ركمػػػا األ  رطػػػراؼرطػػػراؼاألاأل

مػػف مػػف ( ( /ا/ا  9494))  ماػػفكمة بالاػػكا د كاالدلػػة ممػػذ ارتكاب ػػا كجػػا ت  ػػكل االاػػارة لػػي المػػادةماػػفكمة بالاػػكا د كاالدلػػة ممػػذ ارتكاب ػػا كجػػا ت  ػػكل االاػػارة لػػي المػػادة
( مػػػف قكامػػػد االثبػػػات كالقكامػػػد االجراةيػػػة ( مػػػف قكامػػػد االثبػػػات كالقكامػػػد االجراةيػػػة 3838ي لممحكمػػػة كالقامػػػدة رقػػػـ )ي لممحكمػػػة كالقامػػػدة رقػػػـ )ساسػػػساسػػػال تػػػاـ األال تػػػاـ األ

المػػدمي المػػدمي إلػػذ إلػػذ   الخاصػػة بالمحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة كمػػا يحػػؽ ألم دكلػػة رطػػرؼ اف تحيػػؿالخاصػػة بالمحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة كمػػا يحػػؽ ألم دكلػػة رطػػرؼ اف تحيػػؿ
كقعػت ممػذ اقميم ػا ممػذ مػتف كقعػت ممػذ اقميم ػا ممػذ مػتف   العاـ خرطيا أم جريمة تػدخؿ تػمف اختصػا  المحكمػةالعاـ خرطيا أم جريمة تػدخؿ تػمف اختصػا  المحكمػة

كترطمػب كترطمػب ( ( يكػكف المػت ـ احػد رمايا ػا )مبػدا الاخصػيةيكػكف المػت ـ احػد رمايا ػا )مبػدا الاخصػيةأك أك ( ( ميميػةميميػةققرطاةرة )مبدا اإرطاةرة )مبدا اإأك أك   سفي ةسفي ة
ماػفكمة بالكثػاةؽ كالمسػت دات التػي تؤيػد ماػفكمة بالكثػاةؽ كالمسػت دات التػي تؤيػد   حالػةحالػةم ل التحقيؽ لػي الحالػة ممػذ اف تكػكف اإم ل التحقيؽ لػي الحالػة ممػذ اف تكػكف اإ

  كلؾ كلػي  ػكل الحالػة تصػبم الدكلػة الرطػرؼ مت ا لػة مػف كاليت ػا القتػاةية ممػذ الجريمػةكلؾ كلػي  ػكل الحالػة تصػبم الدكلػة الرطػرؼ مت ا لػة مػف كاليت ػا القتػاةية ممػذ الجريمػة
  ((1))التحقيػػؽ كالمقاتػػاة ل ػػكل الجريمػػة التحقيػػؽ كالمقاتػػاة ل ػػكل الجريمػػة   المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة لكػػي تقػػكـ بممارسػػةالمحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة لكػػي تقػػكـ بممارسػػةإلػػذ إلػػذ 

ت ػا ؿ الدكلػة مػف ت ػا ؿ الدكلػة مػف   ::المػدمي العػاـ با  ػاالمػدمي العػاـ با  ػاإلذ إلذ   الدكلة لحالة ماالدكلة لحالة ما  إحالةإحالةكمف   ا يمكف تعريؼ كمف   ا يمكف تعريؼ 
تاكؿ جريمة تدخؿ لي اختصػا  المحكمػة الج اةيػة الدكليػة تاكؿ جريمة تدخؿ لي اختصػا  المحكمػة الج اةيػة الدكليػة ، ، كاليت ا القتاةية لحالة ماكاليت ا القتاةية لحالة ما

رطػػرؼ لحالػػػة رطػػرؼ لحالػػػة   دكلػػةدكلػػة  إحالػػةإحالػػةلكػػي تقػػـك بػػالتحقيؽ كالمقاتػػػاة باػػ   ا ك  ػػاؾ اػػركرط لصػػػحة لكػػي تقػػـك بػػالتحقيؽ كالمقاتػػػاة باػػ   ا ك  ػػاؾ اػػركرط لصػػػحة 
 التالي:التالي:إلذ إلذ   المدمي العاـ يمكف تقسيم االمدمي العاـ يمكف تقسيم اإلذ إلذ   معي ةمعي ة

 ::وهيوهي، ، ((2))  الشروط الشكميةالشروط الشكمية  ::والوالأأ

 ..  خرطية خرطية   حالةحالة( يجب اف تككف اإ( يجب اف تككف اإ3434حسب القامدة )حسب القامدة ) -99
بياف لممدمي العاـ لي تقرير ليما اكا كاف ي بغي مباارة التحقيقات ككلؾ اكا ما كرد بياف لممدمي العاـ لي تقرير ليما اكا كاف ي بغي مباارة التحقيقات ككلؾ اكا ما كرد  -22

 ::ما ي تيما ي تي  حالةحالةلي اإلي اإ
الجػػراةـ التػػي تخػػت  المحكمػػة لػػي ال تػػر ب ػػا كلقػػا الجػػراةـ التػػي تخػػت  المحكمػػة لػػي ال تػػر ب ػػا كلقػػا   حالػػةحالػػةيجػػب اف تػػرد لػػي قػػرار اإيجػػب اف تػػرد لػػي قػػرار اإ -  أأ

 ..ي ي ساسساس( مف ال تاـ األ( مف ال تاـ األ88لممادة )لممادة )
                                                           

 ..  ٖ ٖ صاصصاصهي ًظام  ّها األهي ًظام  ّها األ  ((1414الوادج )الوادج )( ( 1))

الةةّ ج الحادٗةةح الةةّ ج الحادٗةةح ، ، الاوع٘ةح العاهةحالاوع٘ةح العاهةح، ، الوالةة اللةاًٖالوالةة اللةاًٖ، ، ذقرٗةر اللاٌةح الرحضة٘رٗح إًةةا  هحةارن جٌاة٘ةةحذقرٗةر اللاٌةح الرحضة٘رٗح إًةةا  هحةارن جٌاة٘ةةح( ( 2))

 ..  3333،ص،ص( ( A//  5151//  2222ّالبوضْى )ّالبوضْى )
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 تركؼ الجريمة المدمذ ارتكاب ا مثؿ كقكم ا جرا  حرب ا مية لي اقميـ معيف تركؼ الجريمة المدمذ ارتكاب ا مثؿ كقكم ا جرا  حرب ا مية لي اقميـ معيف  -  بب
 ..  كا كا كا معركليف كا كا كا معركليف إإديد  كيات الا كد كمكاف تكاجد ـ ديد  كيات الا كد كمكاف تكاجد ـ تحتح  -جج
كػاف كػاف   حالػةحالػةلػة الرطػرؼ لػي اصػدار اإلػة الرطػرؼ لػي اصػدار اإالتػي تسػت د ممي ػا الدك التػي تسػت د ممي ػا الدك   سػبابسػبابالكقاةظ المبي ػة كاألالكقاةظ المبي ػة كاأل  -دد

 ..  ككف الجا ي احد رمايا ا ككف الجا ي احد رمايا ا أك أك   تككف الجريمة كقعت ممذ اقميم اتككف الجريمة كقعت ممذ اقميم ا
 ..  تحديد  كيات الماتبل ب ـ لي ارتكاب الجريمةتحديد  كيات الماتبل ب ـ لي ارتكاب الجريمة  -قق
 ..كصؼ االدلة التي ل ا صمة بالتحقيؽ كصؼ االدلة التي ل ا صمة بالتحقيؽ   -كك

   ((1))الشروط الموضوعيةالشروط الموضوعية  ::ثانياثانيا

ميمػػػػي ميمػػػػي كيكمػػػف  ػػػكا الاػػػررط لػػػي ثبػػػػكت االختصػػػا  الاخصػػػي كاالختصػػػا  االقكيكمػػػف  ػػػكا الاػػػررط لػػػي ثبػػػػكت االختصػػػا  الاخصػػػي كاالختصػػػا  االق
المحكمػة بعػد الت كػد المحكمػة بعػد الت كػد إلػذ إلػذ   حالػةحالػةك  ا البػد اف تصػدر الدكلػة الرطػرؼ قػرار اإك  ا البػد اف تصػدر الدكلػة الرطػرؼ قػرار اإ  لمدكلة الرطرؼلمدكلة الرطرؼ

 ::مف تكلر الاركرط المكتكمية ك يمف تكلر الاركرط المكتكمية ك ي
   قميميةقميميةاإلاإلمبدأ مبدأ   -11

ترطبيػؽ القػا كف الج ػاةي ممػذ كالػة االلػراد ترطبيػؽ القػا كف الج ػاةي ممػذ كالػة االلػراد   ::لي القػا كف الج ػاةيلي القػا كف الج ػاةي  قميميةقميميةكيقصد باإكيقصد باإ
 ا كا ال يحممكف ج سية  كل الدكلة .ا كا ال يحممكف ج سية  كل الدكلة .ممف يرتكبكف الجراةـ ممذ اقميـ الدكلة حتذ اكا كممف يرتكبكف الجراةـ ممذ اقميـ الدكلة حتذ اكا ك

تمؾ المساحة مف االر  التي تمار  ممي ا الدكلة  اارطات ا تمؾ المساحة مف االر  التي تمار  ممي ا الدكلة  اارطات ا ب  ل ب  ل   قميـقميـكيعرؼ اإكيعرؼ اإ  
االقمػػػػيـ االقمػػػػيـ –اإقمػػػػيـ المػػػػاةي اإقمػػػػيـ المػػػػاةي –)االقمػػػػيـ االرتػػػػي )االقمػػػػيـ االرتػػػػي إلػػػػذ إلػػػػذ   ممػػػػذ كجػػػػل الػػػػدكاـ كاالسػػػػتقرار كتقسػػػػـممػػػػذ كجػػػػل الػػػػدكاـ كاالسػػػػتقرار كتقسػػػػـ

الجػػػراةـ الجػػػراةـ    حالػػػة حالػػػةككلػػػؾ بككلػػػؾ ب  قميميػػػةقميميػػػةكمػػػا يعتػػػرؼ القػػػا كف الػػػدكلي الج ػػػاةي بمبػػػدأ اإكمػػػا يعتػػػرؼ القػػػا كف الػػػدكلي الج ػػػاةي بمبػػػدأ اإ، ، ((2))((الجػػػكمالجػػػكم
القتػا  الػداخمي ككلػؾ ممػذ الػػر ـ مػف ا ػل قػد ال يحقػؽ العػدؿ لػي بعػػ  القتػا  الػداخمي ككلػؾ ممػذ الػػر ـ مػف ا ػل قػد ال يحقػؽ العػدؿ لػي بعػػ  إلػذ إلػذ   ((3))الدكليػةالدكليػة

االحياف بمعاقبة مرتكبي الجراةـ الدكلية كخاصة اكا كاف مرتكبك ػا مػف اصػحاب السػمرطة االحياف بمعاقبة مرتكبي الجراةـ الدكلية كخاصة اكا كاف مرتكبك ػا مػف اصػحاب السػمرطة 

                                                           
 ..  ٖ ٖ صاصصاصهي الٌظام األهي الٌظام األ( ( / ب/ ب22//1212الوادج )الوادج )  ::ٌٗظرٌٗظر( ( 1))

-123123صص، ، 13731373القةاُرج ،القةاُرج ،  ،،دا  الٌِضةح العرت٘ةحدا  الٌِضةح العرت٘ةح، ، 33رطرط، ، شةرح قةاًْى العقْتةاخشةرح قةاًْى العقْتةاخ، ، د. ًا٘ة يضٌٖد. ًا٘ة يضٌٖ( ( 2))

131131    .. 

افعةا  هبالفةح للقةاًْى افعةا  هبالفةح للقةاًْى   ::ِةاِةاأًأً  ذلةك ذعةر  ت  ذلةك ذعةر  تال ْٗجة ذعرٗف هرفةق عل٘ةَ فقِ٘ةا للارٗوةح الةّل٘ةح ّهةال ْٗجة ذعرٗف هرفةق عل٘ةَ فقِ٘ةا للارٗوةح الةّل٘ةح ّهة( ( 3))

الةةةّلٖ ّذرضةةوي اًرِارةةا لوصةةالح ذِةةن الاواعةةح الةّل٘ةةح الرةةٖ ذقةةر  يواٗرِةةا تقْاعةةة ُةةعا القةةاًْى الةةةّلٖ ّذرضةةوي اًرِارةةا لوصةةالح ذِةةن الاواعةةح الةّل٘ةةح الرةةٖ ذقةةر  يواٗرِةةا تقْاعةةة ُةةعا القةةاًْى 

٘ح ٘ح أصاصةأصاصةث٘ةرج هةي االُو٘ةح لحواٗةح هصةالح ث٘ةرج هةي االُو٘ةح لحواٗةح هصةالح ّذعرفِا لاٌح القاًْى الةّلٖ تالرزام دّلٖ علةٔ د جةح رّذعرفِا لاٌح القاًْى الةّلٖ تالرزام دّلٖ علةٔ د جةح ر

 ..    2121صص، ، هصة  الضاتقهصة  الضاتق، ، د. هٌرصر صع٘ة يوْدجد. هٌرصر صع٘ة يوْدج  ::للوارو  الةّلٖ ٌٗظرللوارو  الةّلٖ ٌٗظر



   ((42423131لعام )لعام )اا(/(/5353(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 كل الجػراةـ مػف اممػاؿ السػيادة التػي  كل الجػراةـ مػف اممػاؿ السػيادة التػي ب ف ب ف   لكيؼ تحاكـ السمرطة  فس ا ك البا ما يتكرمكفلكيؼ تحاكـ السمرطة  فس ا ك البا ما يتكرمكف
 ة القتا  المحمي.ة القتا  المحمي.ال تختظ لكاليال تختظ لكالي

 مبدا الشخصية االيجابي (مبدا الشخصية االيجابي ())  جنسيةجنسية_ شرط ال_ شرط ال22  
تعرؼ الج سية با  ا الرابرط القا ك ي بيف الفػرد كالدكلػة كيكػكف الفػرد لي ػا خاتػعا تعرؼ الج سية با  ا الرابرط القا ك ي بيف الفػرد كالدكلػة كيكػكف الفػرد لي ػا خاتػعا   

لمسػػمرطة القتػػاةية لتمػػؾ الدكلػػة ممػػا يرتػػب حقػػكؽ متبادلػػة لمرطػػرليف كلػػـ تتفػػؽ الػػدكؿ ممػػذ لمسػػمرطة القتػػاةية لتمػػؾ الدكلػػة ممػػا يرتػػب حقػػكؽ متبادلػػة لمرطػػرليف كلػػـ تتفػػؽ الػػدكؿ ممػػذ 
مػ م مػ م أك أك   ج سػية بػالكالدة ممػذ اقميم ػاج سػية بػالكالدة ممػذ اقميم ػارطريقة كاحدة الكتساب الج سػية لم  ػا مػف تكسػب الرطريقة كاحدة الكتساب الج سػية لم  ػا مػف تكسػب ال

الج سػػية مػػف رطريػػؽ الػػ كاج كقػػد تتعػػدد الج سػػيات لمفػػرد ممػػا يثيػػر ماػػاكؿ قا ك يػػة مديػػدة الج سػػية مػػف رطريػػؽ الػػ كاج كقػػد تتعػػدد الج سػػيات لمفػػرد ممػػا يثيػػر ماػػاكؿ قا ك يػػة مديػػدة 
..الػ  كمػا ي م ػا   ػا  ػك ..الػ  كمػا ي م ػا   ػا  ػك ..  ت ديػة الخدمػة العسػكريةت ديػة الخدمػة العسػكريةأك أك   م  ػا ت ػا ع االختصػا  القتػاةيم  ػا ت ػا ع االختصػا  القتػاةي

ي ي اسػػاسػػسسمػػدل ختػػكع مرتكػػب الجريمػػة الختصػػا  المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة لال تػػاـ األمػػدل ختػػكع مرتكػػب الجريمػػة الختصػػا  المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة لال تػػاـ األ
يجعؿ مف قامدة ج سية المت ـ امػرا م مػا ممػذ الػر ـ مػف اف الدكلػة قػد تتخمػذ مػف احػد يجعؿ مف قامدة ج سية المت ـ امػرا م مػا ممػذ الػر ـ مػف اف الدكلػة قػد تتخمػذ مػف احػد 

 المحكمة لممقاتاة .المحكمة لممقاتاة .إلذ إلذ   قد تمتـ  بتقديملقد تمتـ  بتقديملأك أك   رمايا ا ككلؾ بسحب الج سية م لرمايا ا ككلؾ بسحب الج سية م ل
قميميػةك ك ، ، الج سػيةالج سػية  مسػ لةمسػ لةكيتتم مف  ػكا العػر  المبسػرط لكيتتم مف  ػكا العػر  المبسػرط ل قميميػةا  الجريمػة المرتكبػة ا ػل الجريمػة المرتكبػة ا ػل   ا 

كالت كػػػد مػػػف كك  ػػػا مصػػػحكبة كالت كػػػد مػػػف كك  ػػػا مصػػػحكبة   حالػػػةحالػػػةقػػػرار اإقػػػرار اإ  يجػػػب ممػػػذ المػػػدمي العػػػاـ لحػػػ  كدراسػػػةيجػػػب ممػػػذ المػػػدمي العػػػاـ لحػػػ  كدراسػػػة
ات المسػػمكح ب ػػا ات المسػػمكح ب ػػا جػػرا جػػرا بالتفاصػيؿ كالمسػػت دات المؤيػػدة لصػػحة االدمػػا  كاف يتخػػك كالػػة اإبالتفاصػيؿ كالمسػػت دات المؤيػػدة لصػػحة االدمػػا  كاف يتخػػك كالػػة اإ

قبػكؿ الػدمكل قبػكؿ الػدمكل مسػ لة مسػ لة   امػاامػا، ، ( م ل( م ل9898ي كحسب    المادة )ي كحسب    المادة )ساسساسكلقا ل صك  ال تاـ األكلقا ل صك  ال تاـ األ
  التحقيػؽالتحقيػؽ  ا ا  جر  جر مف مدمل لي بغي ممذ المدمي العاـ اف يت كد مف مدـ قياـ دكلة اخػرل بػمف مدمل لي بغي ممذ المدمي العاـ اف يت كد مف مدـ قياـ دكلة اخػرل بػ

مػػدـ قيػػاـ دكلػػة اخػػرل مػػدـ قيػػاـ دكلػػة اخػػرل باػػ ف باػػ ف   المقاتػػاة ليجػػك  لػػل اف يرطمػػب بيػػاف مػػف الدكلػػة الاػػاكيةالمقاتػػاة ليجػػك  لػػل اف يرطمػػب بيػػاف مػػف الدكلػػة الاػػاكيةأك أك 
 ..  ((1))المقاتاة المقاتاة أك أك   بالتحقيؽبالتحقيؽ
المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة باػػررط المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة باػػررط إلػػذ إلػػذ   ليحػػؽ ل ػػا المجػػك ليحػػؽ ل ػػا المجػػك   رطػػراؼرطػػراؼمػػا الػػدكؿ  يػػر األمػػا الػػدكؿ  يػػر األأأ

قبػكؿ قبػكؿ   ( ممذ " اكا كاف( ممذ " اكا كاف9292( مف المادة )( مف المادة )44قبكل ا الختصا  المحكمة لقد  صت الفقرة )قبكل ا الختصا  المحكمة لقد  صت الفقرة )
( جػػا  لتمػػؾ الدكلػػة ( جػػا  لتمػػؾ الدكلػػة 22ي ال مػػا بمكجػػب الفقػػرة )ي ال مػػا بمكجػػب الفقػػرة )ساسػػساسػػدكلػػة  يػػر رطػػرؼ لػػي  ػػكا ال تػػاـ األدكلػػة  يػػر رطػػرؼ لػػي  ػػكا ال تػػاـ األ

كاف تقبػػؿ ممارسػػة المحكمػػة اختصاصػػ ا كاف تقبػػؿ ممارسػػة المحكمػػة اختصاصػػ ا ، ، بمكجػػب امػػكف يػػؤدم لػػدل مسػػجؿ المحكمػػةبمكجػػب امػػكف يػػؤدم لػػدل مسػػجؿ المحكمػػة

                                                           

بةةالي٘اخ الوةةعٖ العةةام فةٖ الوحكوةةح الاٌاة٘ةح الةّل٘ةةح ّالق٘ةْد الةةْا دج بةةالي٘اخ الوةةعٖ العةةام فةٖ الوحكوةةح الاٌاة٘ةح الةّل٘ةةح ّالق٘ةْد الةةْا دج ، ، صةٌةٗاًح ايوةةة تْد اعةحصةٌةٗاًح ايوةةة تْد اعةح( ( 1))

 ..  111111صص، ، 21112111،،  11رطرط، ، االصكٌة ٗحاالصكٌة ٗح، ، دا  الفكر الااهعٖدا  الفكر الااهعٖ، ، علِ٘اعلِ٘ا
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أك أك   كتتعػاكف الدكلػة القابمػة مػظ المحكمػة دكف أم تػ خيركتتعػاكف الدكلػة القابمػة مػظ المحكمػة دكف أم تػ خير، ، ليما يتعمؽ بالجريمة قيد البحػثليما يتعمؽ بالجريمة قيد البحػث
    استث ا  كلقا لمباب التاسظ"استث ا  كلقا لمباب التاسظ"

ك كا يبػيف اف ممػذ الدكلػة القابمػة باختصػا  المحكمػة التبعػي ايػداع امػكف لػدل ك كا يبػيف اف ممػذ الدكلػة القابمػة باختصػا  المحكمػة التبعػي ايػداع امػكف لػدل 
مسجؿ المحكمة ليعمـ المسجؿ سرا المدمي العاـ بقبكؿ الدكلة لكالية المحكمة كم د كلػؾ مسجؿ المحكمة ليعمـ المسجؿ سرا المدمي العاـ بقبكؿ الدكلة لكالية المحكمة كم د كلػؾ 
يرتفظ القيد ممذ ممارسة المحكمة الختصاصػ ا بعػد ابػكغ الدكلػة ب تيجػة االمػكف الػكم يرتفظ القيد ممذ ممارسة المحكمة الختصاصػ ا بعػد ابػكغ الدكلػة ب تيجػة االمػكف الػكم 

ات المتبعػػة ات المتبعػػة جػرا جػرا كيمكػف لممػدمي العػاـ لػػي  ػكل الحالػة البػد  بممارسػة اإكيمكػف لممػدمي العػاـ لػػي  ػكل الحالػة البػد  بممارسػة اإ، ، قامػت ب يدامػلقامػت ب يدامػل
يػػػة لمتحقيقػػػات مػػػظ تػػػركرة التػػػ اـ الدكلػػػة القابمػػػة الختصػػػا  المحكمػػػة يػػػة لمتحقيقػػػات مػػػظ تػػػركرة التػػػ اـ الدكلػػػة القابمػػػة الختصػػػا  المحكمػػػة األكلاألكللػػػي المرحمػػػة لػػػي المرحمػػػة 

بػػػااللت اـ بقكامػػػد الفصػػػؿ التاسػػػظ المتتػػػمف التعػػػاكف الػػػدكلي مػػػظ المحكمػػػة لتػػػماف سػػػير بػػػااللت اـ بقكامػػػد الفصػػػؿ التاسػػػظ المتتػػػمف التعػػػاكف الػػػدكلي مػػػظ المحكمػػػة لتػػػماف سػػػير 
تمػد المػدمي العػاـ بكالػة المعمكمػات تمػد المػدمي العػاـ بكالػة المعمكمػات بػ ف بػ ف   ي ككلػؾي ككلػؾساسساسات كلقا ل تاـ المحكمة األات كلقا ل تاـ المحكمة األجرا جرا اإاإ
التحقيػػؽ كاف تتعػػاكف مػػظ المحكمػػة لػػي تقػػديـ الماػػتبل ب ػػـ التحقيػػؽ كاف تتعػػاكف مػػظ المحكمػػة لػػي تقػػديـ الماػػتبل ب ػػـ   إجػػرا إجػػرا ية التػػي تخػػ  ية التػػي تخػػ  ساسػػساسػػاألاأل

ات القب  كالتحقيؽ داخؿ اقميم ا ك ير ا مف ات القب  كالتحقيؽ داخؿ اقميم ا ك ير ا مف إجرا إجرا كالا كد لمتحقيؽ كالمحاكمة كتس يؿ كالا كد لمتحقيؽ كالمحاكمة كتس يؿ 
 ..  ((1))  االلت امات كالتس يكت الكاردة كالم صك  ممي اااللت امات كالتس يكت الكاردة كالم صك  ممي ا

 املطهب انثبَي
 يٍ قبم جمهس االيٍ حبنتاإل

تتمتػػظ المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة بكاتيػػة كاسػػتقكلية ل ػػي ال تتبػػظ أم م تمػػة دكليػػة تتمتػػظ المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة بكاتيػػة كاسػػتقكلية ل ػػي ال تتبػػظ أم م تمػػة دكليػػة 
حالػػػة معي ػػة بمكجػػػب الفصػػػؿ حالػػػة معي ػػة بمكجػػػب الفصػػػؿ   إحالػػةإحالػػةمػػػف مػػػف األمػػف األمػػف   اال اف  ػػكل االسػػػتقكلية ال تم ػػظ مجمػػػ اال اف  ػػكل االسػػػتقكلية ال تم ػػظ مجمػػػ 

  لةلةالمتحػدة كمسػؤك المتحػدة كمسػؤك   األمػـاألمػـ  المتحػدة كػكف المحكمػة اداة ت فيكيػة لػيالمتحػدة كػكف المحكمػة اداة ت فيكيػة لػي  األمػـاألمػـ  السابظ مػف ميثػاؽالسابظ مػف ميثػاؽ
 ..  ((2))مف حفت السمـ كاالمف الدكلييفمف حفت السمـ كاالمف الدكلييف

مػف  تػاـ ركمػا مػف  تػاـ ركمػا ( ( 99//  9292بالاركرط الكاردة لػي المػادة )بالاركرط الكاردة لػي المػادة )األمف األمف   حيث ال يتقيد مجم حيث ال يتقيد مجم 
بمعرقػػة احػػد مكارط ي ػػا بمعرقػػة احػػد مكارط ي ػػا أك أك   ي بخصػػك  ارتكػػاب الجريمػػة ممػػذ اقمػػيـ دكلػػة رطػػرؼي بخصػػك  ارتكػػاب الجريمػػة ممػػذ اقمػػيـ دكلػػة رطػػرؼساسػػساسػػاألاأل

األمف األمف   الحالة ت ديدا ل مف كالسمـ الدكلييف كيترتب ممذ ممارسة مجم الحالة ت ديدا ل مف كالسمـ الدكلييف كيترتب ممذ ممارسة مجم   ممذ اف تتتمفممذ اف تتتمف
المحكمة الج اةية الدكليػة تعرطيػؿ العمػؿ بمبػدأ االختصػا  التكميمػي المحكمة الج اةية الدكليػة تعرطيػؿ العمػؿ بمبػدأ االختصػا  التكميمػي إلذ إلذ   حالةحالةسمرطة اإسمرطة اإلل

                                                           

 ..112112صص  ،،هصة  الضاتقهصة  الضاتق، ، ايوة تْ د اعحايوة تْ د اعحصٌةٗاًح صٌةٗاًح ( ( 1))

 ٖ.ٖ.صاصصاصهي ًظام  ّها األهي ًظام  ّها األ( ( بب//1313الوادج )الوادج )( ( 2))



   ((42423131لعام )لعام )اا(/(/5353(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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  حالػػػػةحالػػػػةأم سػػػػمب اختصػػػػا  القتػػػػا  الػػػػكرط ي بػػػػال تر لػػػػي الجػػػػراةـ المرتكبػػػػة كتسػػػػرم اإأم سػػػػمب اختصػػػػا  القتػػػػا  الػػػػكرط ي بػػػػال تر لػػػػي الجػػػػراةـ المرتكبػػػػة كتسػػػػرم اإ
لػػي ال تػػاـ لػػي ال تػػاـ ( ( رطػػراؼرطػػراؼك يػػر األك يػػر األ  رطػػراؼرطػػراؼممػػذ جميػػظ الػػدكؿ )األممػػذ جميػػظ الػػدكؿ )األاألمػػف األمػػف   الصػػادرة مػػف مجمػػ الصػػادرة مػػف مجمػػ 

   ..  ((1))ي ي ساسساساألاأل
بػكات ا ال تاػكؿ ااػكالية قا ك يػة اال اف الماػكمة بػكات ا ال تاػكؿ ااػكالية قا ك يػة اال اف الماػكمة   الػةالػةححباإباإاألمػف األمػف   اف سمرطة مجمػ اف سمرطة مجمػ 

تكمف لي سمب اختصا  المحكمة كمدـ اس اد تمؾ الحاالت ل ػا بػؿ معالجت ػا مػف قبػؿ تكمف لي سمب اختصا  المحكمة كمدـ اس اد تمؾ الحاالت ل ػا بػؿ معالجت ػا مػف قبػؿ 
( مػػػف ( مػػػف 9999، كبمكجػػػب المػػػادة )، كبمكجػػػب المػػػادة )((2))خكلػػػا لقكامػػػد العدالػػػة كالم رطػػػؽ القػػػا ك يخكلػػػا لقكامػػػد العدالػػػة كالم رطػػػؽ القػػػا ك ياألمػػػف األمػػػف   مجمػػػ مجمػػػ 

قيػػؽ لمحػػاالت التػػي قيػػؽ لمحػػاالت التػػي ت جيػػؿ التحت جيػػؿ التحبسػػمرطة المحاكمػػة ك بسػػمرطة المحاكمػػة ك األمػػف األمػػف   ي يتمتػػظ مجمػػ ي يتمتػػظ مجمػػ ساسػػساسػػال تػػاـ األال تػػاـ األ
مػػف رطريػػؽ دكلػػة مػػف رطريػػؽ دكلػػة أك أك   تمػػت احالت ػػا لممحكمػػة سػػكا  بمعرلػػة المػػدمي العػػاـ مػػف تمقػػا   فسػػلتمػػت احالت ػػا لممحكمػػة سػػكا  بمعرلػػة المػػدمي العػػاـ مػػف تمقػػا   فسػػل

ك ػػك بمثابػػة رد ك ػػك بمثابػػة رد األمػػف األمػػف   كيكػػكف الت جيػػؿ كلػػؽ قػػرار صػػادر مػػف مجمػػ كيكػػكف الت جيػػؿ كلػػؽ قػػرار صػػادر مػػف مجمػػ ، ، رطػػرؼ لػػي ال تػػاـرطػػرؼ لػػي ال تػػاـ
يمار  سمرطة قتاةية مف يمار  سمرطة قتاةية مف األمف األمف   مجم مجم ل ف ل ف   ، كب كا، كب كا((3))لدكلييفلدكلييفممذ ت ديد السمـ كاالمف اممذ ت ديد السمـ كاالمف ا

كيػرل الػبع  اف سػػمرطة كيػرل الػبع  اف سػػمرطة ، ، المحكمػة ككلػؾ ب رجػػا  التحقيػؽ كالمحاكمػةالمحكمػة ككلػؾ ب رجػػا  التحقيػؽ كالمحاكمػة  اػا  ا مرقمػة ممػؿاػا  ا مرقمػة ممػؿ
 فسػل دكف اف  فسػل دكف اف األمػف األمػف    كل ت حصر تمف ترطاؽ الحالة التي احال ا مجمػ  كل ت حصر تمف ترطاؽ الحالة التي احال ا مجمػ األمف األمف   مجم مجم 
الحاالت االخرل لتماف استقكلية القتا  الج اةي الدكلي كمدـ مرقمة أممالل الحاالت االخرل لتماف استقكلية القتا  الج اةي الدكلي كمدـ مرقمة أممالل إلذ إلذ   تمتدتمتد

ؽ حتػػػػذ لػػػػي حالػػػػة المبااػػػػرة ؽ حتػػػػذ لػػػػي حالػػػػة المبااػػػػرة سػػػػمرطة ارجػػػػا  المحاكمػػػػة كالتحقيػػػػسػػػػمرطة ارجػػػػا  المحاكمػػػػة كالتحقيػػػػاألمػػػػف األمػػػػف   كيمػػػػار  مجمػػػػ كيمػػػػار  مجمػػػػ 
ات التػي ات التػي جرا جرا ( ا را حيث تؤجؿ خكل ا كالة اإ( ا را حيث تؤجؿ خكل ا كالة اإ9292بالتحقيقات كالسير لي ا كلي حدكد )بالتحقيقات كالسير لي ا كلي حدكد )

كممػػػػذ الػػػػػر ـ مػػػػف اال تقػػػػػادات كممػػػػذ الػػػػػر ـ مػػػػف اال تقػػػػػادات ، ، ((4))مػػػػف الممكػػػػف اف تتبع ػػػػػا المحكمػػػػة الج اةيػػػػػة الدكليػػػػة مػػػػف الممكػػػػف اف تتبع ػػػػػا المحكمػػػػة الج اةيػػػػػة الدكليػػػػة 
لػي ارجػا  المحاكمػة كالتحقيػؽ اال اف لػي ارجػا  المحاكمػة كالتحقيػؽ اال اف األمف األمف   التي تترتب ممذ سمرطة مجم التي تترتب ممذ سمرطة مجم   اكالياتاكالياتكاإكاإ
ابعػػاد المكتػػػكع ابعػػاد المكتػػػكع إلػػذ إلػػذ   ككلػػؾ بػػال ترككلػػؾ بػػال تر  ؛؛ؾ ا صػػار إمرطػػا  مثػػؿ  ػػكل السػػمرطة لممجمػػ ؾ ا صػػار إمرطػػا  مثػػؿ  ػػكل السػػمرطة لممجمػػ   ػػا  ػػا

االيجابية التػي تمكػف الػدكؿ التػي تقػظ الجػراةـ لػي داخػؿ اقميم ػا اف ت تػر القتػية خػكؿ االيجابية التػي تمكػف الػدكؿ التػي تقػظ الجػراةـ لػي داخػؿ اقميم ػا اف ت تػر القتػية خػكؿ 
ات المحاكمة كالتحقيؽ كامرطا  لرصة لمقتا  الكرط ي ات المحاكمة كالتحقيؽ كامرطا  لرصة لمقتا  الكرط ي إجرا إجرا لترة الس ة التي ارجةت لي ا لترة الس ة التي ارجةت لي ا 

                                                           

، ، 21152115، ، القةةةاُرجالقةةةاُرج، ، دا  الٌِضةةةح العرت٘ةةةحدا  الٌِضةةةح العرت٘ةةةح، ، القضةةةا  الاٌةةةاةٖ الةةةةّلٖالقضةةةا  الاٌةةةاةٖ الةةةةّلٖ، ، عثةةةة القةةةاد  بةةةاتر جةةةرادجعثةةةة القةةةاد  بةةةاتر جةةةرادج( ( 1))

 255255صص

 252252، ص، ص13611361، ، دا  الٌِضح العرت٘حدا  الٌِضح العرت٘ح، ، د. هحوْد ًا٘ة يضٌٖ ،د ّس فٖ القاًْى الةّلٖد. هحوْد ًا٘ة يضٌٖ ،د ّس فٖ القاًْى الةّلٖ( ( 2))

 257257صص، ، هصة  صاتقهصة  صاتق، ، قاد  باتر جرادجقاد  باتر جرادجد. عثة الد. عثة ال( ( 3))

، ، ت٘ةرّخت٘ةرّخ، ، هٌةةْ اخ الحلثةٖ الحقْق٘ةحهٌةةْ اخ الحلثةٖ الحقْق٘ةح، ، 11رطرط، ، القاًْى الةّلٖ الاٌةاةٖالقاًْى الةّلٖ الاٌةاةٖ، ، د. علٖ عثة القاد  القِْجٖد. علٖ عثة القاد  القِْجٖ( ( 4))

 ..  345345صص، ، 21112111، ، لثٌاىلثٌاى
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ي ي ساسػػػساسػػػالدكليػػػة الم صػػػك  ممي ػػػا لػػػي ال تػػػاـ األالدكليػػػة الم صػػػك  ممي ػػػا لػػػي ال تػػػاـ األلػػػي ممارسػػػة اختصاصػػػل ممػػػذ الجػػػراةـ لػػػي ممارسػػػة اختصاصػػػل ممػػػذ الجػػػراةـ 
سػػػمرطة رطمػػػب كقػػػؼ سػػػمرطة رطمػػػب كقػػػؼ األمػػػف األمػػػف   لمفصػػػؿ لي ػػػا كلقػػػا لمقػػػا كف الج ػػػاةي الػػػكرط ي، كلػػػي  لمجمػػػ لمفصػػػؿ لي ػػػا كلقػػػا لمقػػػا كف الج ػػػاةي الػػػكرط ي، كلػػػي  لمجمػػػ 

ي تتعمػػػؽ ي تتعمػػػؽ ساسػػػساسػػػات المحاكمػػػة كالتحقيػػػؽ حيػػػث اف سػػػمرطتل كبمكجػػػب  تػػػاـ ركمػػػا األات المحاكمػػػة كالتحقيػػػؽ حيػػػث اف سػػػمرطتل كبمكجػػػب  تػػػاـ ركمػػػا األإجػػػرا إجػػػرا 
ي خػػك ي خػػك ، ك ، ك ((1))اممػػاؿ المحػػاكـ الكرط يػػةاممػػاؿ المحػػاكـ الكرط يػػةإلػػذ إلػػذ   ب ممػػاؿ المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة لقػػرط كال تمتػػدب ممػػاؿ المحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة لقػػرط كال تمتػػد

با ػػػػل يتكػػػػكف مػػػػف كبػػػػار الػػػػدكؿ كاكا كا ػػػػت مؤم ػػػػة بعدالػػػػة كاػػػػرمية با ػػػػل يتكػػػػكف مػػػػف كبػػػػار الػػػػدكؿ كاكا كا ػػػػت مؤم ػػػػة بعدالػػػػة كاػػػػرمية األمػػػػف األمػػػػف   ممػػػػذ مجمػػػػ ممػػػػذ مجمػػػػ 
ي لممحكمة كم  ا الكاليات المتحدة االمريكية ي لممحكمة كم  ا الكاليات المتحدة االمريكية ساسساسال تاـ األال تاـ األإلذ إلذ   المحكمة لكا ت ا تمتالمحكمة لكا ت ا تمت

لػي تقػدير مػا اكا لػي تقػدير مػا اكا األمف األمف   كالصيف التي رلتت التكقيظ ممذ  كا ال تاـ كاف سمرطة مجم كالصيف التي رلتت التكقيظ ممذ  كا ال تاـ كاف سمرطة مجم 
ال  ػػػي سػػػمرطة تقديريػػػة حيػػػث مػػػدت بعػػػ  ال  ػػػي سػػػمرطة تقديريػػػة حيػػػث مػػػدت بعػػػ  أـ أـ   مػػػف الػػػدكلييفمػػػف الػػػدكلييفكػػػاف ال ػػػ اع ي ػػػدد السػػػمـ كاالكػػػاف ال ػػػ اع ي ػػػدد السػػػمـ كاال

كتػرب كتػرب   24442444كالسمـ الدكلييف مثؿ احتكؿ العراؽ مػاـ كالسمـ الدكلييف مثؿ احتكؿ العراؽ مػاـ األمف األمف   ال  امات الم مة ال ت ددال  امات الم مة ال ت دد
كالسػمـ كالسػمـ األمػف األمػف   بي ما ت ريب االلما  كلخاب كامكر اخرل  ير م مة مما ي ددبي ما ت ريب االلما  كلخاب كامكر اخرل  ير م مة مما ي دد، ، ككسكلكككسكلك
 ..((2))الدكلييف الدكلييف 

 املطهب انثبنث

 انعبويٍ قبم املدعي  اندعىي إحبنت
لقػػػػد اجػػػػا  الماػػػػرع الػػػػدكلي لممػػػػدمي العػػػػاـ لممحكمػػػػة الج اةيػػػػة الدكليػػػػة اف يبااػػػػر لقػػػػد اجػػػػا  الماػػػػرع الػػػػدكلي لممػػػػدمي العػػػػاـ لممحكمػػػػة الج اةيػػػػة الدكليػػػػة اف يبااػػػػر 

اكثػػر تػػدخؿ مػػف اكثػػر تػػدخؿ مػػف أك أك   معمكمػػات مػػف كقػػكع جريمػػةمعمكمػػات مػػف كقػػكع جريمػػة  أسػػا أسػػا تمقػػا   فسػػل ممػػذ تمقػػا   فسػػل ممػػذ   التحقيقػػات مػػفالتحقيقػػات مػػف
مػػػظ كجػػػكب المحالتػػػة ممػػػذ سػػػرية الاػػػ ادات الاػػػف ية مػػػظ كجػػػكب المحالتػػػة ممػػػذ سػػػرية الاػػػ ادات الاػػػف ية   ((3))تػػػمف اختصػػػا  المحكمػػػة تػػػمف اختصػػػا  المحكمػػػة 

، كياػػػػتررط ، كياػػػػتررط ((4))الك مػػػػة بحكػػػػـ كاجباتػػػػل الك مػػػػة بحكػػػػـ كاجباتػػػػل   كااللػػػػادات الخرطيػػػػة كالمعمكمػػػػات كاتخػػػػاك التػػػػدابيركااللػػػػادات الخرطيػػػػة كالمعمكمػػػػات كاتخػػػػاك التػػػػدابير
أك أك   لمباارة التحقيؽ لي الجراةـ التي تدخؿ تمف اختصا  المحكمة استحصاؿ مكالقػةلمباارة التحقيؽ لي الجراةـ التي تدخؿ تمف اختصا  المحكمة استحصاؿ مكالقػة

كال دؼ مػف  ػكا الاػررط كال دؼ مػف  ػكا الاػررط   ((5))اكف الداةرة التم يدية مدمما كلؾ بالمست دات كالكثاةؽ الماديةاكف الداةرة التم يدية مدمما كلؾ بالمست دات كالكثاةؽ المادية
                                                           

 ..  272272صص، ، هصة  صاتقهصة  صاتق، ، الوحكوح الاٌاة٘ح الةّل٘حالوحكوح الاٌاة٘ح الةّل٘ح، ، د. هحوْد شرٗف تضًْٖ٘د. هحوْد شرٗف تضًْٖ٘(. (. 1))

  17331733ّالقةرا  ّالقةرا    21162116//  17121712ّالقةرا  ّالقةرا  ، ، 21162116  //17211721القةرا  القةرا    ::األهةياألهةي  ذراج  قةرا اخ هالةشذراج  قةرا اخ هالةش  ((2))

//21172117    ..  17331733 / /S /RES((21172117 ) )216114216114  - 

 

 ٖ ٖ صاصصاص/ا( هي ًظام  ّها األ/ا( هي ًظام  ّها األ1515الوادج )الوادج )( ( 3))

 ( هي القْاعة االجراة٘ح ّقْاعة االثثاخ البابح تالوحكوح الاٌاة٘ح الةّل٘ح ( هي القْاعة االجراة٘ح ّقْاعة االثثاخ البابح تالوحكوح الاٌاة٘ح الةّل٘ح 4646القاعةج )القاعةج )( ( 4))

اجةة  عةةي اخرصابةةاخ الوةةةعٖ العةةام اجةة  عةةي اخرصابةةاخ الوةةةعٖ العةةام ٖ للوحكوةةح ٗرٖ للوحكوةةح ٗرصاصةةصاصةة( هةةي الٌظةةام األ( هةةي الٌظةةام األ1515))ّّ  /ج(/ج(1313الوةةادج )الوةةادج )( ( 5))

هٌةةْ اخ اللاٌةح هٌةةْ اخ اللاٌةح ، ، د. يةاءم هحوةة عةرلن الوحكوةح الاٌاة٘ةح الةّل٘ةحد. يةاءم هحوةة عةرلن الوحكوةح الاٌاة٘ةح الةّل٘ةح  ::للوحكوح الاٌاة٘ح الةّل٘ح ٌٗظةرللوحكوح الاٌاة٘ح الةّل٘ح ٌٗظةر



   ((42423131لعام )لعام )اا(/(/5353(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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بػ ف بػ ف   راسػة الرطمػبراسػة الرطمػبكاكا رات الداةرة التم يدية بعػد دكاكا رات الداةرة التم يدية بعػد د، ، تحقيؽ مصمحة مامة لممجتمظ الدكليتحقيؽ مصمحة مامة لممجتمظ الدكلي
ات التحقيػػػػؽ كاف الػػػػدمكل تقػػػػظ تػػػػمف اختصػػػػا  ات التحقيػػػػؽ كاف الػػػػدمكل تقػػػػظ تػػػػمف اختصػػػػا   جرا  جرا ا معقػػػػكال لماػػػػركع بػػػػا معقػػػػكال لماػػػػركع بػػػػأساسػػػػأساسػػػػ  ػػػػاؾ   ػػػػاؾ 

التحقيػػػؽ مػػػف دكف المسػػػا  بمػػػا تقػػػررل التحقيػػػؽ مػػػف دكف المسػػػا  بمػػػا تقػػػررل    جرا  جرا المحكمػػػة ليكػػػكف ممي ػػػا اف تتػػػ كف بالبػػػد  بػػػالمحكمػػػة ليكػػػكف ممي ػػػا اف تتػػػ كف بالبػػػد  بػػػ
مػػدل مقبكليػػة الػػدمكل كاالختصػػا  كليمػػا اكا رلتػػت الػػداةرة مػػدل مقبكليػػة الػػدمكل كاالختصػػا  كليمػػا اكا رلتػػت الػػداةرة باػػ ف باػػ ف   المحكمػػة ليمػػا بعػػدالمحكمػػة ليمػػا بعػػد

التحقيػػؽ لػػك يحػػكؿ كلػػؾ دكف قيػػاـ المػػدمي العػػاـ بتقػػديـ التحقيػػؽ لػػك يحػػكؿ كلػػؾ دكف قيػػاـ المػػدمي العػػاـ بتقػػديـ   جرا جرا   التم يديػػة امرطػػا  االكف بػػالتم يديػػة امرطػػا  االكف بػػ
امػػا اكا اسػػت تئ المػػدمي امػػا اكا اسػػت تئ المػػدمي ، ، ادلػة ككقػػاةظ جديػػدة يتعمػػؽ بالحالػة كات ػػاادلػة ككقػػاةظ جديػػدة يتعمػػؽ بالحالػة كات ػػاإلػػذ إلػػذ   رطمػب جديػػد يسػػت درطمػب جديػػد يسػػت د

التحقيػؽ كػاف ل امػا مميػل اف التحقيػؽ كػاف ل امػا مميػل اف   جػرا جػرا ا معقكال إا معقكال إأساسأساسالمعمكمات المقدمة ال تاكؿ المعمكمات المقدمة ال تاكؿ ب ف ب ف   العاـالعاـ
المػػػػدمي العػػػػػاـ مػػػػػف امػػػػادة ال تػػػػػر لػػػػػي المػػػػدمي العػػػػػاـ مػػػػػف امػػػػادة ال تػػػػػر لػػػػػي يبمػػػػد مقػػػػػدمي المعمكمػػػػػات بػػػػكلؾ ك ػػػػػكا ال يم ػػػػػظ يبمػػػػد مقػػػػػدمي المعمكمػػػػػات بػػػػكلؾ ك ػػػػػكا ال يم ػػػػػظ 

 ((1))ادلة جديدةادلة جديدةأك أك   المعمكمات التي تخ  الحالة كات ا لي تك  كقاةظالمعمكمات التي تخ  الحالة كات ا لي تك  كقاةظ

استغكل ا لمصالم استغكل ا لمصالم إلذ إلذ   امرطا   كل الصكحيات لممدمي العاـ قد تؤدمامرطا   كل الصكحيات لممدمي العاـ قد تؤدمب ف ب ف   ك رلك رل
( ( ممػر الباػيرممػر الباػير))  سياسية كمثال ا رطمب المدمي العاـ القا  القػب  ممػذ الػرةي  السػكدا يسياسية كمثال ا رطمب المدمي العاـ القا  القػب  ممػذ الػرةي  السػكدا ي

اةـ حرب احتجت السكداف بتسي  المحكمػة ل ػكا كػاف ي بغػي اف تاػكؿ اةـ حرب احتجت السكداف بتسي  المحكمػة ل ػكا كػاف ي بغػي اف تاػكؿ بت مة ارتكاب جر بت مة ارتكاب جر 
كمػا اف الكاقػظ اثبػت كمػا اف الكاقػظ اثبػت ، ،  يةة قتاةية تحقيقية يراس ا قا  كك خبرة لتكلي مثؿ  كل الم ػاـ يةة قتاةية تحقيقية يراس ا قا  كك خبرة لتكلي مثؿ  كل الم ػاـ

المػػػػدمي العػػػػاـ العػػػػدؿ كاحقػػػػاؽ الحػػػػؽ كمثػػػػاؿ كلػػػػؾ الجػػػػراةـ التػػػػي ارتكب ػػػػا المػػػػدمي العػػػػاـ العػػػػدؿ كاحقػػػػاؽ الحػػػػؽ كمثػػػػاؿ كلػػػػؾ الجػػػػراةـ التػػػػي ارتكب ػػػػا   مػػػػدـ تػػػػكخيمػػػػدـ تػػػػكخي
كمػػػل ب ػػػا كبػػػامتراؼ المسػػػػؤكليف كمػػػل ب ػػػا كبػػػامتراؼ المسػػػػؤكليف االمػػػريكييف لػػػي معتقػػػؿ )ابػػػك  ريػػػب( لقػػػػد اػػػعر العػػػالـ االمػػػريكييف لػػػي معتقػػػؿ )ابػػػك  ريػػػب( لقػػػػد اػػػعر العػػػالـ 

المحكمػة  يػر اف المػدمي العػاـ لػـ يحػػرؾ المحكمػة  يػر اف المػدمي العػاـ لػـ يحػػرؾ   االمػريكييف ك ػي جػراةـ تػدخؿ لػي اختصػػا االمػريكييف ك ػي جػراةـ تػدخؿ لػي اختصػػا 
ساك ا كلـ يرطمب التحقيؽ لي ا ك ػكا يػدؿ بكتػكح ممػذ مػدـ حيػاد ال اةػب العػاـ لممحكمػة ساك ا كلـ يرطمب التحقيؽ لي ا ك ػكا يػدؿ بكتػكح ممػذ مػدـ حيػاد ال اةػب العػاـ لممحكمػة 

تػػػد تػػػد ( ( اسػػػراةيؿاسػػػراةيؿ))  الج اةيػػػة الدكليػػػة ككػػػكلؾ الحػػػاؿ بال سػػػبة لمجػػػراةـ التػػػي ارتكبػػػت مػػػف قبػػػؿالج اةيػػػة الدكليػػػة ككػػػكلؾ الحػػػاؿ بال سػػػبة لمجػػػراةـ التػػػي ارتكبػػػت مػػػف قبػػػؿ
ممػػذ الػػر ـ مػػف التقػػارير الدكليػػة ممػػذ الػػر ـ مػػف التقػػارير الدكليػػة   ;244;244//  9292//  ;9;9  عب الفمسػػرطي ي لػػي  ػػ ة بتػػاري عب الفمسػػرطي ي لػػي  ػػ ة بتػػاري الاػػالاػػ

المػدمي العػاـ لػـ المػدمي العػاـ لػـ لػ ف لػ ف   كاالصكات المتعالية كتقارير الم تمػات الحككميػة ك يػر الحككميػةكاالصكات المتعالية كتقارير الم تمػات الحككميػة ك يػر الحككميػة
   ..( ( 2))يحرؾ ساك ايحرؾ ساك ا

                                                                                                                                                      

، ، هصةةة  صةةاتقهصةةة  صةةاتق، ، صةةٌةٗاًح ايوةةة تةةْ د اعةةحصةةٌةٗاًح ايوةةة تةةْ د اعةةح  ::ّرةةعلكّرةةعلك  164164صص، ، 21152115، ، الةّل٘ةةح للصةةل٘ة االيوةةرالةّل٘ةةح للصةةل٘ة االيوةةر

 113113صص

 ٖٖصاصصاص( هي ًظام  ّها األ( هي ًظام  ّها األ1313-1515الوادج )الوادج )( ( 1))

 222222،ص،ص  21112111، ، 11عواى،رطعواى،رط، ، دا  اللقافحدا  اللقافح، ، القضا  الةّلٖ الاٌاةٖالقضا  الةّلٖ الاٌاةٖ، ، ي الفرالّٕي الفرالّٕا. د صِ٘ل يض٘ا. د صِ٘ل يض٘( ( 2))
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 الخاتمة

لػػي ختػػاـ بحث ػػا المتكاتػػظ كبعػػد العػػر  المػػكج  لمحتكياتػػل يمكػػف اف كرد بعػػ  لػػي ختػػاـ بحث ػػا المتكاتػػظ كبعػػد العػػر  المػػكج  لمحتكياتػػل يمكػػف اف كرد بعػػ  
 ::لتكصيات ككما يميلتكصيات ككما يمياالست تاجات كااالست تاجات كا

 ::االستنتاجاتاالستنتاجات  ::اوالاوال

يعػػػد اختصػػػا  المحكمػػػة اختصاصػػػا مكمػػػك لمكاليػػػة القتػػػاةية الكرط يػػػة ممػػػا يػػػدلظ يعػػػد اختصػػػا  المحكمػػػة اختصاصػػػا مكمػػػك لمكاليػػػة القتػػػاةية الكرط يػػػة ممػػػا يػػػدلظ  -99
كيتكالػػػؽ مػػػظ مقتتػػػيات ال تػػػاـ كيتكالػػػؽ مػػػظ مقتتػػػيات ال تػػػاـ   يػػػتك ـيػػػتك ـمكاةمػػػة تاػػػريعات ا الداخميػػػة بمػػػا مكاةمػػػة تاػػػريعات ا الداخميػػػة بمػػػا إلػػػذ إلػػػذ   الدكلػػػةالدكلػػػة

  ي تتمكف مف متابعة مرتكبي الجراةـ الدكليػة سػكا  مرتكبػة مػف قبػؿ مكارط ي ػاي تتمكف مف متابعة مرتكبي الجراةـ الدكليػة سػكا  مرتكبػة مػف قبػؿ مكارط ي ػاساسساساألاأل
 ػػكل المتابعػػات  ػػكل المتابعػػات   إجػػرا إجػػرا مػػدـ ر بت ػػا لػػي مػػدـ ر بت ػػا لػػي أك أك   ممػػذ اراتػػي ا كلػػي حػػاؿ مػػدـ قػػدرت اممػػذ اراتػػي ا كلػػي حػػاؿ مػػدـ قػػدرت اأك أك 

 تتدخؿ المحكمة الج اةية الدكلية كتقـك بكلؾ.تتدخؿ المحكمة الج اةية الدكلية كتقـك بكلؾ.

لػي لػي   رطػراؼرطػراؼسػمرطة تحريػؾ الػدمكل امػاـ المحكمػة لمػدكؿ األسػمرطة تحريػؾ الػدمكل امػاـ المحكمػة لمػدكؿ األ  ييساسػساسػلقد خكؿ ال تػاـ األلقد خكؿ ال تػاـ األ -22
  رطػػراؼرطػػراؼالمػػدمي العػػاـ كاسػػتث ا  الػػدكؿ  يػػر األالمػػدمي العػػاـ كاسػػتث ا  الػػدكؿ  يػػر األإلػػذ إلػػذ   باإتػػالةباإتػػالةاألمػػف األمػػف   ال تػػاـ كمجمػػ ال تػػاـ كمجمػػ 

ال تػػػاـ ككبػػػؾ بمكجػػػب امػػػكف قبػػػكؿ اختصػػػا  المحكمػػػة ليمػػػا يخػػػ  قتػػػية ال تػػػاـ ككبػػػؾ بمكجػػػب امػػػكف قبػػػكؿ اختصػػػا  المحكمػػػة ليمػػػا يخػػػ  قتػػػية   لػػػيلػػػي
كلػؾ ال يكفػي كخاصػة بعػد العػدكاف االسػراةيمي ممػذ كلػؾ ال يكفػي كخاصػة بعػد العػدكاف االسػراةيمي ممػذ بػ ف بػ ف   محددة بكت ا كلي امتقاد ػامحددة بكت ا كلي امتقاد ػا

ال تفػػا  صػػفة ال تفػػا  صػػفة    ػػ ة كمػػدـ تمكػػف السػػمرطة الفمسػػرطي ية مػػف رلػػظ دمػػكل امػػاـ المحكمػػة ػػ ة كمػػدـ تمكػػف السػػمرطة الفمسػػرطي ية مػػف رلػػظ دمػػكل امػػاـ المحكمػػة
ي ممػا مرقػػؿ ي ممػا مرقػػؿ ساسػػساسػػاألاألكػػكف اسػراةيؿ ليسػػت رطرلػا لػػي ال تػاـ كػػكف اسػراةيؿ ليسػػت رطرلػا لػػي ال تػاـ إلػذ إلػذ   الدكلػة م  ػا اتػػالةالدكلػة م  ػا اتػػالة

تحريػػػؾ الػػػدمكل امػػػاـ المحكمػػػة الج اةيػػػة الدكليػػػة مػػػف الجػػػراةـ المرتكبػػػة خػػػكؿ  ػػػكا تحريػػػؾ الػػػدمكل امػػػاـ المحكمػػػة الج اةيػػػة الدكليػػػة مػػػف الجػػػراةـ المرتكبػػػة خػػػكؿ  ػػػكا 
   العدكاف.العدكاف.

 ::ثانيا: المقترحاتثانيا: المقترحات  

لػػػػي القتػػػػا  لػػػػي القتػػػػا    ا تعػػػػديؿ تاػػػػريعات ا العقابيػػػػة سػػػػكا ن ا تعػػػػديؿ تاػػػػريعات ا العقابيػػػػة سػػػػكا ن ممػػػػذ الػػػػدكؿ كخاصػػػػة العربيػػػػة م  ػػػػممػػػػذ الػػػػدكؿ كخاصػػػػة العربيػػػػة م  ػػػػ -99
ديؽ ديؽ ي لممحكمػػة ثػػـ التصػػي لممحكمػػة ثػػـ التصػػساسػػساسػػالعسػػكرم اسػػتجابتا مػػظ ال تػػاـ األالعسػػكرم اسػػتجابتا مػػظ ال تػػاـ األأك أك   الج ػػاةي المػػد يالج ػػاةي المػػد ي

مميػػل لكػػي تػػتمكف مػػف متابعػػة مرتكبػػي الجػػراةـ الداخميػػة تػػمف اختصػػا  المحكمػػة مميػػل لكػػي تػػتمكف مػػف متابعػػة مرتكبػػي الجػػراةـ الداخميػػة تػػمف اختصػػا  المحكمػػة 
  امػػػاـ محاكم ػػػا الكرط يػػػة االمػػػر الػػػكم يم ع ػػػا مػػػف اف تكػػػكف تػػػحية لقػػػرارات مجمػػػ امػػػاـ محاكم ػػػا الكرط يػػػة االمػػػر الػػػكم يم ع ػػػا مػػػف اف تكػػػكف تػػػحية لقػػػرارات مجمػػػ 

 كما لي ال مككج السكدا ي سالؼ الككر كما لي ال مككج السكدا ي سالؼ الككر األمف األمف 



   ((42423131لعام )لعام )اا(/(/5353(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ي الفقػرة ي الفقػرة ساسػساسػ( مػف ال تػاـ األ( مػف ال تػاـ األ9494ممذ الدكؿ اف تعمؿ ممذ اف يػدرج تػمف المػادة )ممذ الدكؿ اف تعمؿ ممذ اف يػدرج تػمف المػادة ) -22
ابعة تم م حركات المقاكمة الحؽ لي رلظ القتايا اماـ المحكمة مف الجراةـ التي ابعة تم م حركات المقاكمة الحؽ لي رلظ القتايا اماـ المحكمة مف الجراةـ التي الر الر 

 ترتكب تد اعكب ا كما لي جراةـ الحرب االسراةيمية تد الفمسرطي ييف .ترتكب تد اعكب ا كما لي جراةـ الحرب االسراةيمية تد الفمسرطي ييف .
لػػػي مكقتػػػل مػػػظ المحكمػػػة لػػػي مكقتػػػل مػػػظ المحكمػػػة األمػػػف األمػػػف   يجػػػب اف تعمػػػؿ الدكلػػػة ممػػػذ تقمػػػي  دكر مجمػػػ يجػػػب اف تعمػػػؿ الدكلػػػة ممػػػذ تقمػػػي  دكر مجمػػػ  -44

 يػػة لػػي ممػػؿ المحكمػػة  يػػة لػػي ممػػؿ المحكمػػة ال ترطغػػذ االمتبػػارات السياسػػية ممػػذ االمتبػػارات القا ك ال ترطغػػذ االمتبػػارات السياسػػية ممػػذ االمتبػػارات القا ك   حتػػذحتػػذ
كخاصػػة لػػي تػػؿ سػػيرطرة الػػدكؿ داةمػػة العتػػكية كمػػا تتمتػػظ بػػل مػػف امتيػػا ات كحػػؽ كخاصػػة لػػي تػػؿ سػػيرطرة الػػدكؿ داةمػػة العتػػكية كمػػا تتمتػػظ بػػل مػػف امتيػػا ات كحػػؽ 

   ال ق  كالكم مف اا ل اف يؤثر ممذ استقكلية كحياد المحكمة .ال ق  كالكم مف اا ل اف يؤثر ممذ استقكلية كحياد المحكمة .
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 :ـمخــــصــالمـ
ي ي  سػػػا  سػػػا يعػػػد ا اػػػا  المحكمػػػة الج اةيػػػة الدكليػػػة خرطػػػكة  يػػػر مسػػػبكقة لػػػي التػػػاري  اإيعػػػد ا اػػػا  المحكمػػػة الج اةيػػػة الدكليػػػة خرطػػػكة  يػػػر مسػػػبكقة لػػػي التػػػاري  اإ
  اـاـأحكػػأحكػػكالتػػي مػػف اػػا  ا خمػػؽ سػػمرطة قتػػاةية دكليػػة تػػ مف سػػيادة القػػا كف الػػدكلي كترطبيػػؽ كالتػػي مػػف اػػا  ا خمػػؽ سػػمرطة قتػػاةية دكليػػة تػػ مف سػػيادة القػػا كف الػػدكلي كترطبيػػؽ 

كقػػػد اخػػػك اال تمػػػاـ ب  اػػػا   ػػػكل المحػػػاكـ يت ايػػػد لػػػي السػػػ كات كقػػػد اخػػػك اال تمػػػاـ ب  اػػػا   ػػػكل المحػػػاكـ يت ايػػػد لػػػي السػػػ كات ، ، يي سػػػا  سػػػا القػػػا كف الػػػدكلي اإالقػػػا كف الػػػدكلي اإ
  األمـاألمـ  بع  تكصياتبع  تكصياتأك أك   مقد االتفاقيات الدكليةمقد االتفاقيات الدكليةأك أك   االخيرة مف خكؿ الم تمات العالميةاالخيرة مف خكؿ الم تمات العالمية

أك أك   حيػػػث اف كجػػػكد المحكمػػػة يعػػػد مامػػػؿ ردع قػػػد يحػػػكؿ دكف ارتكػػػاب الجػػػراةـحيػػػث اف كجػػػكد المحكمػػػة يعػػػد مامػػػؿ ردع قػػػد يحػػػكؿ دكف ارتكػػػاب الجػػػراةـ، ، المتحػػػدةالمتحػػػدة
اف المحاكمػػػة تصػػػبم امػػػرا كاقعػػػا م ػػػد تػػػكلر م اصػػػر الجريمػػػة اف المحاكمػػػة تصػػػبم امػػػرا كاقعػػػا م ػػػد تػػػكلر م اصػػػر الجريمػػػة   التفكيػػػر لػػػي كلػػػؾ بامتبػػػارالتفكيػػػر لػػػي كلػػػؾ بامتبػػػار

كاف ا تػػماـ كاف ا تػػماـ ، ، ككلػػؾ لكجػػكد ج ػػا  قتػػاةي مسػتعد لمبااػػرة التحقيػػؽ لػػي الجػػراةـككلػػؾ لكجػػكد ج ػػا  قتػػاةي مسػتعد لمبااػػرة التحقيػػؽ لػػي الجػػراةـ، ، كاركا  ػاكاركا  ػا
ي لممحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة كا ا ميػػة بالغػػة ك ػػك يعكػػ  مػػدل ي لممحكمػػة الج اةيػػة الدكليػػة كا ا ميػػة بالغػػة ك ػػك يعكػػ  مػػدل ساسػػساسػػال تػػاـ األال تػػاـ األإلػػذ إلػػذ   الػػدكؿالػػدكؿ

كمػػا اف لممحكمػػة اف كمػػا اف لممحكمػػة اف ، ،  سػػاف سػػافؽ اإؽ اإكحقػػك كحقػػك ، ، يي سػػا  سػػا ا تمػػاـ الػػدكؿ بقتػػايا القػػا كف الػػدكلي اإا تمػػاـ الػػدكؿ بقتػػايا القػػا كف الػػدكلي اإ
  ي ليمػػا اكا كا ػػت الػػدمكلي ليمػػا اكا كا ػػت الػػدمكلساسػػساسػػت تػػر لػػي كقػػاةظ متعمقػػة بدكلػػة  يػػر رطػػرؼ لػػي ال تػػاـ األت تػػر لػػي كقػػاةظ متعمقػػة بدكلػػة  يػػر رطػػرؼ لػػي ال تػػاـ األ

كاف مػػػف مصػػػمحة الػػػدكؿ اف تكػػػكف متػػػكا لػػػي ال تػػػاـ كاف مػػػف مصػػػمحة الػػػدكؿ اف تكػػػكف متػػػكا لػػػي ال تػػػاـ ، ، محالػػػة الي ػػػا مػػػف مجمػػػ  االمػػػفمحالػػػة الي ػػػا مػػػف مجمػػػ  االمػػػف
كالماػػاركة لػػي التعػػديكت كالماػػاركة لػػي التعػػديكت الػػرأم الػػرأم   ي لمػػا يتتػػم ل مػػف م ايػػا م اقاػػات ب ػػكدل كابػػدا ي لمػػا يتتػػم ل مػػف م ايػػا م اقاػػات ب ػػكدل كابػػدا ساسػػساسػػاألاأل

ة مميل كجعمل اكثر امكال لمجراةـ الدكلية، لبي ا  يةات المحكمة كاج  ت ا كالية رلػظ ة مميل كجعمل اكثر امكال لمجراةـ الدكلية، لبي ا  يةات المحكمة كاج  ت ا كالية رلػظ الكاردالكارد
الػػػدمكل لي ػػػا كبيػػػاف ا ميػػػة اال تػػػماـ ل ػػػا خاصػػػة مػػػف قبػػػؿ الػػػدكؿ العربيػػػة بمػػػا يتػػػمف الػػػدمكل لي ػػػا كبيػػػاف ا ميػػػة اال تػػػماـ ل ػػػا خاصػػػة مػػػف قبػػػؿ الػػػدكؿ العربيػػػة بمػػػا يتػػػمف 

 مصالح ا كحماية حقكؽ اعكب ا .مصالح ا كحماية حقكؽ اعكب ا .

المحكمػة الج اةيػة المحكمػة الج اةيػة   أج ػ ةأج ػ ةاألكؿ األكؿ   مبحثػيف ت اكل ػا لػي المبحػثمبحثػيف ت اكل ػا لػي المبحػثإلذ إلذ   كقد قسم ا البحثكقد قسم ا البحث
اربعة مرطالب يتتػمف اربعة مرطالب يتتػمف إلذ إلذ   ي كالكم يقسـي كالكم يقسـ سا  سا لدكلية لي ترطبيؽ قكامد القا كف الدكلي اإلدكلية لي ترطبيؽ قكامد القا كف الدكلي اإاا

 ، ، المحكمة الج اةية الدكليةالمحكمة الج اةية الدكلية  أج  ةأج  ةكؿ مرطمب ج ا  مف كؿ مرطمب ج ا  مف 

سير الػدمكل امػاـ المحكمػة الج اةيػة الدكليػة سير الػدمكل امػاـ المحكمػة الج اةيػة الدكليػة   آلياتآليات  اما المبحث الثا ي لقد بي ا ليلاما المبحث الثا ي لقد بي ا ليل
إلػػذ إلػػذ   الػػدمكلالػػدمكل  إحالػػةإحالػػةلحػػؽ لػػي لحػػؽ لػػي مرطالػػب كتػػح ا لي ػػا الج ػػات التػػي ل ػػا امرطالػػب كتػػح ا لي ػػا الج ػػات التػػي ل ػػا ا  ةةثكثػػثكثػػإلػػذ إلػػذ   مقسػػمامقسػػما

   المحكمة الج اةية الدكلية .المحكمة الج اةية الدكلية .
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ABSTRACT:  

The establishment of the International Criminal Court is an 

unprecedented step in human history, which would create an 

international judicial authority to ensure the rule of international law 

and the application of the provisions of international humanitarian law. 

Attention has been paid to the establishment of such courts in recent 

years through international organizations, international conventions or 

certain UN recommendations, since the presence of the court is a 

Deterrent factor that may prevent the commission of crimes or think 

about it as the trial becomes a reality when the elements of the crime 

and its elements, because the existence of a judicial body is ready to 

initiate the investigation of crimes. The intiation of States to the Statute 

of the International Criminal Court is of great importance and reflects 

the interest of States in issues of international humanitarian law and 

human rights. The facts relating to a State not party to the Statute, 

whether the case is referred to by the Security Council, and that it is in 

the interest of States to be a member of the Statute for the advantages 

of the discussion of its articles and the opinion and participation in the 

amendments contained and make it more comprehensive of 

international crimes, we have the bodies and the organs of the Court 

and the mechanism to file a lawsuit and indicate the importance of 

joining them especially by the Arab states to ensure their interests and 

protect the rights of their peoples 

We divided the research into two sections, the first part dealt with 

the organs of the International Criminal Court in the application of the 

rules of international humanitarian law, which is in turn divided into 

four demands including every requirement of the organs of the 

International Criminal Court, 

As for the second part, we explained the mechanisms of the 

proceedings before the International Criminal Court divided into three 

demands, as we explained the parties that have the right to refer the 

case to the International Criminal Court. 


