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 :املقدمة
هيئرج  منظمارج  عاورجمي ايهرج للردمم ل وار         إليجرج  لقد ظهرت  للاجةر    

ع ى صيجغ  نبج ئ لوقف لرعكجب لشرد للجرتل خ وررورح  ارب للب رتي  ملم اكرج        
ع ك للهيئج  للااجيدح، يجد ايهج للضاجيج عدللاهخ مللاتعكبوي ل جرتل خ ةرئل هخ    للى

نث  هره  للهيئرج  نظره عهرو       إليجج )عقو اهخ( ملو  ود  ين، مقد  دأ للافكيت ةديًج 
 عتةع للى عهد لمغتيب مللتمنجي .

لي س وك لمنسرجي يريعد  ل ارًج     اقد لثبات للاضجرل  لمنسجني  ةايوهج،  
عصدي للخيت ل  ت، ملي هدف لمنسجي اد  يجعه، كجي  ل اًج للسود لااسين نايج  

لمضجعه مراض للويش  لو   دم  للضتمرح طاوًج  جلايجح لماض ، نن هظج لعت 
اكررتح للاررتب لوسررااولا ع ررى لكبررت قرردر نررن للقرروح مللسرريرتح، اكررجي للصررتل          

ويه هج ي  )لمم  ل   م للب تي نتعبرًج  بدء للخ يق ،  ايث عود  ج ث  قا  قج ي  أل
  (1) ولء( لملى للجتل خ اد للايجح لإلنسجني .

مكجنرررت لمنسرررجني  قرررد عتارررت نررروعين نرررن لشررركجم نولةهررر  للسررر وكيج  
اد لي نجاارع، عاثر  لل رك  لممم ارد لةرتل   لو رد         جألوتينللخجطئ  مللضجرح 

د(، معاثر   نادم  يقع نن ووم نخجلف  للقولنين معرج ل  للاجاارع للردلو د)للوطظ   
لل ك  للثجند  جلجتل خ للدملي  ملمعادلء ع ى للاصجلح للجوهتي  للاد عهخ للاجااع 
للدملد، ياودى لثجرهج  ردم  للاجاارع للردلو د مياسربث  يثرجر مضروي  ارد ن روب         

قولعررد لم ل كررج   مليرره لنسررجني ، مغجلبيرر  للاررتمب اررد للوهررو    جم عاكاهرر ررتمب 
ع رى سرج ت للب رت، مظ رت اكرتح        جنايجزهجل ووب للقديا  عوو  للى لعاقج   وض ل
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للثررولب مللوقررجب عارررور نررع عرررور  جلرر  للفوضررى ملمعااررج  ع ررى للقرروح ل اظمرريخ   
  (1)مللخضو  ل قجنوي، مكجنت للثيا  لمسجسي  اد عرور للقضجء للجظج د للدملد.

لي لمم نن نج ى م  ك  صتيح مملضح،  ضتمرح لن جء هيئه قضرج ي   
 ا  للاظجزعج  للاد قد عظ ي  ين لمعضجء للاجاارع للردملد، للافكرت     ملي ، عاكف  

)غيتند  ظاج (، للهي كجي قد رأى لمنسجي ياااع  يكبت قدر نن للاظفور  عااقرب لره    
-1771للودلل  ملغيت  نن للظجس. مكرجي قرد كارث ارد لملورت للقرتي للثرجنن ع رت)        

آوتهررج، ن ررتم   ( لر ورر  نررهكتل  عررن نبررج ئ للقررجنوي للرردملد لمر  اررد    1771
عقد  للافكت ) ي عسجم(  فكتح  عج ايهج 1711ماد عج  (3)ل سو  للدل خ  ين لمنخ.

مل اررتل  للوضررع للرردملد للررهي 1127للررى ضررتمرح للوررو ح للررى نوجهدح)مسررافجليج( 
أقتعرره لمنررخ لممرم يرر  نررع لن ررجء ناكارر   مليرر   ل ارر  عضرران  اجيرر  للسررو  اررد   

 (2)للاساقب .
للابهمل  نن لةر  عيسريا للهيئرج  مللاظمارج  عاورجمي      لخ عاوقف للجهو  

ايهرج للرردمم اررد عاديررد لسررا ملضررا  لااديرد للجررتل خ ملركجنهررج مللاررد عرردو  ايهررج   
للقجنوي للدملد لمنسجند مللقرجنوي للردملد للجظرج د مقرجنوي  قروس لمنسرجي مليجرج         

 ار ،ماوًو  لمواصجص للقضج د للدملد للاااثر  ارد للااكار  للجظج ير  للدملير  للدل     
لناجت هه  للجهو  ملسااتلرهج عبرت نتل ر  زنظير  نخا فر  معبرت طرتا لماكرجر        
للااجد ح نرن وروم للهيئرج  للو اير  للااورد ح نرن قبر  للفقهرجء مللاخاصرين معبرت           

عكوين معرويت للقضجء للجظج د للدملد، مقد عتكرئ    ألة نؤعاتل   ملي  عقد  
ت معب رور  ارد لاكرجر ةديردح ارد للقرتي       هه  للجهو  اد لملورت للقرتي للاجسرع ع ر    

للو تين نع للات ين للوجلاياين لابتز نوجلخ للااكار  للجظج ير  للدملير  للدل ار  نرع      
 نر ع للقتي للاج ي مللو تين. 

لي لشكجلي  للباث عاارور   روم نقرر  ر يسري  مهرد  يرجي نرج لال كرجي         
جنونيين  جنبثررجس للقضررجء للرردملد قررد شررهد عاقيررب   ررخ رةررجم للقررجنوي مللقضررجء للقرر    

للااكا  للجظج ي  للدملي  لاصربح  قيقر  ملقور  لاربيرب للقرولنين للدملير  للاوجصرتح        
)للقرررجنوي للررردملد لمنسرررجند مللقرررجنوي للررردملد للجظرررج د مللقرررجنوي للررردملد لاقررروس   

 لمنسجي( م  ك  عج م منساق   جلاوجمي نع نؤسسج  م مم للوجلخ  تناه.
للااكا  للجظج ي  للدملي  للدل ا    ين جءمعيعد لهاي  للباث  صف  وجص  

نوتارر  عررن لسرراقولياهج معربيقهررج نبرردأ للاكجن يرر  نررع نؤسسررج  للقضررج ي   معيسرريا
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مكررهلك للاظماررج  للدمليرر  ماررد نقرردناهج نظمارر  لمنررخ للااارردح     لألوررتىللوجلايرر  
  مةتل خ لم ج ح للب رتي  لإلنسجني لاو ق  لورت للجتل خ للوجلاي  مهد ةتل خ ضد 

مكهلك ةتل خ للاتب، نو ق  للاجتنين للدملي ، ملي ضرتمرح عرتلكخ للاو ونرج     
 عن للااكا  للجظج ي  للدملي  كثقجا  قجنوني  ل ضجلوين اد للايدلي للقجنوند.

ماد  اثظرج للااولضرع منمرتًل لا روث للاوضرو  لعااردنج نظهجرًج عكجن يرًج         
لاررجريخد نررع نقررد ةولنررث  عااررور   ررك  لسجسررد ع ررى للاررظه  للقررجنوند للاا ي ررد ل  

  سير  نن مةه  نمتنج.
 رره للاكارر  للجظج يرر    نضررر عميهرردف للباررث للررى عوضرريح للرردمر للررهي   

للدملي  مكهلك عيسيا نوتا  قجنوني  مسراقولهج معا هرج للااورجمي نرع للاؤسسرج       
لااقيب للودلل  للدملي ، منو ق  للاجتنين مر   نرن   لألوتىللقجنوني  مللسيجسي  

 معادلء ع ى للقيخ لمنسجني  ل اجااع للدملد.يفكت  ج
للرررى نررررجس للبارررث م رررد نج نوضررروعه ارررد لسرررايوجب للبارررث   معرتقظرررج

ل ارررورل  للاتلاقرر  لااقيررب للودللرر  للجظج يرر  للدمليرر  للدل ارر  اررد ضرروء لم كررج        
مللقولعررد للدمليرر  للاوجصررتح مللاررد شررا اهج لمعفجقيرر  لمسجسرري  لااكارر  للجظج يرر        

للهت  للقرجنوند للردملد  جنبثرجس هره  للااكار  ممضرع        إلعاج فجقي  رمنج( للدملي  )لع
  دًل لخ ياقوم ع ى للقجنوي للدملد ميصفه  جنه  و ةئلء )عقو ج (.

سظوتض للثيا  لمسجسي  لايسيا للااكا  للجظج ير  للدملير  ارد للابارث     
للرهي  لممم ثخ هيك  للااكار  منررجس لواصجصرهج للقضرج د ارد للابارث للثرجند م       

سررظارتس ايرره للررى نبررج ئ للااكارر  للجظج يرر  للدمليرر  مللقولعررد للقجنونيرر  معوقرر         
للااارردح منخرراخ  اثظررج  خجعارر  مثررخم قج ارر  للاصررج ر للاررد لعاارردهج     ررجألنخللااكارر  

 للباث.

 املبحث االول 
احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة  الثيمة االساسية لتأسيس 

 النشأة والتكوين
قضجء  ألن جءللااكا  للجظج ي  للدملي  أمم ناجمل  ةج ح يود أن جء  

 ملد ةظج د  ل خ، مقد سبب معفجقي   مت مقاع ةتيا  ِل ج ح للجظا للب تي 
كجنج قد نصاج ع ى  1172ملعفجقي   مت مقاع ةتيا  للفص  للوظصتي  1127

ط بت 1171ِلن جء ناكا  ةظج ي   ملي   مي لي يااقب الك  جلفو ، ماد عج  
للااادح نن لجظ  للقجنوي للدملد  رلس  ِلن جء ناكا  ةظج ي   لألنخلجاوي  للوجن  ل

للى  1111 ملي ، معكفت هه  لل جظ  اد  مرل  ِلنوقج هج نن للثجني  ملمر وين 
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ع ى مضع نسو ح نمج  لسجسد ل ااكا ، ملن ي  1112للسج س  ملمر وين عج  
للت يسي  للفظي  ملم لري  ل ا تم   للجاوي  للوجن  لجظ  وجص  لدرلس  للقضجيج

معخ قبوله ع ى نرجس  (1)نص نو د. إلعدل لجظ  عاضيتي  1112كاج ك فت عج  
  نن لة  لعاج  مضع نص نو د، 1117-1111ملسع، ملةااوت ووم لمعول  

قد  للى نؤعات    ونجسد كجي قد عقد  اقت نظما  لمغهي  مللئرلع  اد رمنج 
  ملعااد للظمج  1117عاوز/يوليو 17يتلي/يونيو للى  ئ12ووم للفاتح نن 

مسوف نارتس للى ن يح اكتح للااكا   (3)لمسجسد ل ااكا  للجظج ي  للدملي ، 
للجظج ي  للدملي  مللهيك  للقضج ي  ل ااكا  ملواصجصجعهج منبج  هج مللفتس  يظهج 

للااجكا  مللاكخ  ين ناكا  للودم للدملي  مللقولعد للقجنوني  ملةتلءل  للااقيب م
 للااادح.  جألنخملمسائظجف ثخ عوق  للااكا  

لقد رمل    خ لن جء ناكا  ةظج ي   ملي  نظما  لمنخ للااادح عج  
مالك عظدنج ط بت للجاوي  للوجن  نن لجظ  للقجنوي للدملد  رلس  لنكجني  1127

للدملي  مقفت لن جء ناكا  ةظج ي   ملي  م ل ا  لكن نولزين للقوى  لو  للاظما  
لكن لمنسجني   منًج كجنت عفئ   عقب  اد سبي  لسااتلر للجهو  لااقيب ههل لمن .

نن هوم للجتل خ ضدهج اااجمم عاقيب للا خ  ين جء ناكا  ملكظه كجي يااقب لم 
ع ى نرجس ضيب،  يث عخ ع كي  ناكا  نورنبتغ، مناكا  طوكيو  ود للاتب 

 للوجلاي  للثجني .
قتي للو تين عخ ع كي  ناكا  ةئلء اد  ملاين ل ظمت اد ماد لملوت لل

ةتل خ للاتب يوغسوايج م رملندل. موواًج ل ااجكخ للسج ق  للاد شك ت ل ظمت اد 
ةتل خ مقوت اد ااتل  منظجطب ناد ح شهد  للوجصا  لميرجلي  رمنج عقد 

   ملي  اد ناكا  ةظج ي  ين جءل افوضين للاوظد  للد  ونجسدنؤعات لمنخ للااادح 
.مقد شجرك اد 1117عاوز/يونيو17م اى 1117 ئيتلي/يونيو12للفاتح نن 

(نظما  غيت 121(نظما   ملي )21( مل .)11-لعاجم للاؤعات ماو  عاث )
 كوني   صف  لعضجء نتلقبين مصدر عن ههل للاؤعات للظمج  للدلو د ل ااكا  

نجاهح للافووم  ود نتمر  للجظج ي  للدملي  ميود ههل للظمج  نوجهدح  ملي  ساصبح
 (يونًج نن عصديب للدمل  ع يهج.11)
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( مل ، 131صو  لصجلح لن جء للااكا  للجظج ي  للدملي  للدل ا  )
كجنوي 21اد  (1)( مم.7( مل  عن للاصويت اد  ين عجرضت )31ملناظوت )

، مقع للت يا لمنتيكد لمسبب) ين ك ظاوي( ع ى قجنوي 3111لممم/ يسابت
جسد اد وروح ليجج ي  لاص ا  للااكا ،  يد لي نوقف للوميج  رمنج لمس

للااادح شهد  مرًل هج ًو نظه عس خ لم لرح للجديدح  قيج ح للت يا للسج ب )ةورج 
لعخه   كون   3113أيجر/نجيو 1، ماد 3111 وش لم ن( نهجنهج اد عج  

قيوهج ع ى للوميج  للااادح لمنتيكي  وروح غيت نسبوق  اد للاتلةع عن عو
للااكا  مللوا  ع ى لاو   ألضوجفقجنوي رمنج لمسجسد م دأ   ا   عجلاي  

نن للوقجب للصج ر  اوةث للومي  للقضج ي   نلألنتيكيي للاولطظينةايع 
 (3)ل ااكا .

لنج نظدمب إستل ي  اقد  تر راض  كوناه لن جء للااكا   جنه م 
للاظجطب للااا   ع ى لنه نن كبتيج  للقبوم  جي يظمت للى لمسايرجي اد  جياكظه

للجتل خ للدملي  للاد يقع ضان لواصجصج  للااكا  للجظج ي  لمنت للهي يوظد 
 لنهج  مل  وجرج نرجس لل تعي  للدملي  م جلضد نن قولعد للقجنوي للدملد،
وصوصًج ملي سيجساهًج للوظصتي  ملمسايرجني  ملمةو ي  ع ك  ةتيا  ضد 

قفت للاجاوع  للوت ي  اد لمةااجعج  للااضتي  اد رمنج نوقفًج مقد م لمنسجني .
 نو دًل منا د ًل لزلء عت ي  للسكجي ملزلء نوضو  لمسايرجي.

هد نن للدمم للاد عجرضت  إستل ي ملو  للا فت ل ظمت ليضًج لي 
لن جء للااكا  ملكظهج لناظوت هد لموتى نن للاوقيع ع يهج ع ي  لغوس  جب 

عصج س ع يهج، وصوصًج اد ظ  للدعول  للدملي  للاد عصجعد  للاوقيع ملخ 
لااجكا  )لري  شجرمي( ر يا للوزرلء لمسبب لمستل ي د ملعابجر  نجت  

لرعكباج اد للاجضد  اج ايهج صبتل م شجعيو،    نمتًل  ألعاجم تب، ليا 
غئح ل جتل خ للاسااتح  اب للسكجي للادنيين للوئم اد ةظين منج  ا مرل  لهلل م

                          

www. Ara – omnesty.org.
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(  اج ايهج ناجصتح للئعيخ للف سريظد 1للااا  ،)  للف سريظيمللوديد نن للاظجطب 
يجست عتاج  معد  نن للاقجمنين للف سريظد اد كظيس  للاهد، اضًو عن عدنيت 
للبظي  للاااي  مهد  للاظجزم مللقا  للو ول د  اج اد الك للاوجن   للوأ ني  

للوظصتي م جلضاد نن لعفجقيج  ملم تلر م ظجء ةدلر للفص   لألستى
م خجص  لمعفجقي  للتل و  من اقهج للبتعوكوم لممم لوج  1121ةظيف

 وم) اجي  ضاجيج للظئلعج  للاس ا (م اى  ود صدمر رأي لسا جري 1177
نن ناكا  للودم للدملي  يقضد  ود  شتعي   ظجء للجدلر، اجي لستل ي  لخ عكاتث 

قولعد للقجنوي للدملد منيثجس لمنخ    عااتمرلي قجنوند  ملد كاج لنهج  ألي
  (3)للااادح لم قتلرلعهج.

مةديت  جلهكت لي للوتلس لعخه وروح ليجج ي  نفجةئ  اد عهد  كون  
للدكاور ليج  عومي  يث مقع ع ى للظمج  لمسجسد ل ااكا  للجظج ي  للدملي  اد 

ن لنساث للوتلس  ود أسبوعين  ي اوةئ، ملكن للتأي للوج  3112شبجط/ايتليت 
سيجسي  مله عوق   ألسبجبمنواقد  جنه  (2)أيضًج م مي اكت لمسبجب لم للابترل .

  جم اوم لمنتيكد.
مرغخ نتمر لكثت نن ثاجني  لعول  ع ى لن جء نمج  للااكا  ،ايي 
رمسيج هد لموتى لخ عصدس ع يهج، اد  ين لي للصين لخ عوقع ع يهج، م عت 

ستيوًج للى نوجهدح رمنج  لمنضاج معاج  للدمم للبجقي  للى لسبجنيج  جسخ ر جس  ل
نن  عخ عجلاد نؤكد  ع ى  ننج ياك  يست لكد عامى للااكا  للجظج ي  للدملي  

للضخ غيت للا تمط نن للجايع، مي للااكا  ساكوي ل لح اوجل  اد نكجاا  
تلك  ه للت يا للفتنسد للسج ب ةجك شي ثنج ر لماو  نن للجتل خ مهو 

 (2)ليضًج.
ملال كجي نوقف لستل ي  نفهونًج ا اجال لخ عصدس لي نن للدمم للوت ي  

 مم عت ي   7 جساثظجء لمر ي ع ى نمج  للااكا  للجظج ي  للدملي  لا نجعئلم 
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وجرج نمج  للاوقيع؟ أليا اد لمنت ثا  غتل   مر اج للابجس معد  للقدرح ع ى 
ناولزن ، نظسجا  نع للارور  نولقف ليجج  عفهخ طبيو  للصتل  للدملد م جلاجلد

؟ ملمساودل  ل اوجطد نع نللاسيئيللدملد نن ةه  منن ةه  لوتى  اجي  نصجلح 
  ك  نظجسث ودن  ل اصجلح للوت ي   معوظيفهجللااغيتل  مللاساجدل  

ملمسوني  للو يج. مقد لقدنت م قًج  مل  ةيبوعد ع ى للاصديب ع ى نمج  ناكا  
ك عكوي للدمل  للوت ي  للثجني  اد  ين عم  هه  للاسيل  عثيت عسجؤم  رمنج م هل

 (1)كبيتح، وم ةدي  للاديث عن للودلل  للدملي   جلظسب  ل وديد نن للب دلي للوت ي .
م هه  للصد  م د لمشجرح للى اول د للاوقيع ع ى للاوجهدل  للدملي  قب  

يوات  نن لنايجزل  ل دمم للسبجق   لغوس  جب للاوقيع ملهاي  للاصديب ع يهج  اج
(نن للظمج  لمسجسد ل ااكا  )للفقتح لمملى(غ ب 132 هلك. لقد  د   للاج ح)

مطبقج لهلك ايي للدمم للاوقو  . 3111كجنوي لممم / يسابت 21 جب للاوقيع اد 
ع ى للاوجهدح ساكوي ن جركاهج اد ةاوي  للدمم لمعضجء نظه  دلي  ن ينهج، ناج 

سيت عا  للااكا  للظجشئ  يعل ا جرك  اد لعخج  للقتلر ماد  للفتص  سيوريهج
وصوصًج ملي للج سج  لمملى لجاوي  للدمم لمعضجء شهد  نظجق   قولعد 
لمةتلءل  ملمثبجعج  للخجص   جلااكا  ملركجي للجتل خ للاخا ف  للدلو   اد 

 (3)نرجس لواصجصهج معوتيف لهه  للجتل خ.
للدمم للاوقو  اجي نيئح للاصديب كجي قد  دأ  لال كجنت هه  نيئح 

 مل  لم للاد كجنت قد صدقت  11نبجشتح عظد  دء مظيف  للااكا   اصج ق  
م قًج. ماد للج سج  لمملى لعخه  للااكا  للوديد نن للقتلرل  نث  لناخجب 
للقضجح مناث د لم عجء معاديد للايئلني  مغيت هج نن لمةتلءل ، ملهلك اجي عد  

صج ق  للدمم للوت ي  كجي قد  تنهج نن ههل لمنايجز، مهو لمنت للهي ياكن لخ ن

                          

(2)
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عاججمزهج  اصديب للدمم للاوقو  ع ى لمعفجقي  لايوه نكجنهج ستيوًج اد ةاوي  اجي 
ممشك لي غيجب لستل ي  مكهلك  (1)للدمم لمعضجء )لمطتلف(اد للاوجهدح.

لي يسجعد اد لعخجا قتلرل  لصجلح  للوميج  للااادح   يفاهج لمسجسي ، ياكن
للاب للوت د ملمسوند مر اج م  قًج عوةيه م ا  لعهج  لااجكا  شجرمي مللقيج ح 

نن ةتل خ ضد لل وث للوت د للف سريظد للاس خ  هلرعكبالمستل ي ي  ع ى نج 
م خجص   ود نفج  ل كج  هه  لمعفجقي  م اج عوات  أليج  عا  للااكا ، مرغخ لي 

يار ث مةو  لرل ح عت ي  ملسوني ، اضًو عن لمساودل  لخوض هه  الك 
 للاوتك  للد  ونجسي  م  د معوبئ  للرجقج  لهج يوات لسبجب للظججا.

 املبحث الثاني
 القضائي واختصاصهاهيكل احملكمة .........

          -مزعظج اتم  ههل للاباث ع ى للظاو للقج   مكاج ي د:    
عاكوي للااكا  للجظج ي  نن هيئ  للت جس   -: القضائي للمحكمةالهيكل  -أواًل:

مشوب  لسائظجف مشوب  ل ادل ي  مشوب  عاهيدي ، منكاث للادعد للوج  مق خ كاجب 
( 17للااكا ، مسوف يكوي عد  للقضجح نوزعين ع ى هه  لمقسج  نبد يًج )

مياخ لمناخجب (سظول  غيت قج    ل اجديد، 1قجضد، ياخ لناخج ه لدمرل  ندعهج )
للقضجح نن  ين  لناخجبع ى أسجس أغ بي  ث ثد أصول  للدمم لألعضجء،كاج ياكن 
لوايجر قجضيين  نم ياكنولطظد للدمم لألعضجء  جلو ا  لألسجسي  اقط ،ع ى لنه 

نن  مل  مل دح أنج لل غج  للتساي  مهد: لمنك يئي ، للوت ي ، للفتنسي  
ج لغج  للوا  ااقاصت ع ى لمنك يئي  ،لمسبجني ، للصين مللتمسي  أن

 (3مللفتنسي .)
 -ياكن إيججز لواصجص للااكا  اد ةولنث أر و : -:اختصاص المحكمة -ثانيًا:

-2ي ا  لواصجص للااكا  للجتل خ للاجلي ) -لمواصجص للاوضوعد:-1
ةتيا  إ ج ح للجظا للب تي، مللجتل خ ضد لمنسجني ، مللجتل خ للاتب، (2)(.1

للودملي،  يث عاجرس للااكا  لواصجصهج عجج  هه  للجتيا   يثاج ياخ مةتيا  
لقتلر عوتيف لهج م  تمط للوزن  لااجرس  للااكا  لههل لمواصجص، ملي 

                          

 ( )
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أيضًج للى للجتل خ للاد  (1)/ج(.3/ف7لواصجص للااكا  يااد ماقًج ل اج ح )
ك للاظصوص عتعكث ووم للاظجزعج  للاس ا  غيت ال  للرج ع للدملد، نث  ع 

 نكيوه للتهج . )1121( للا اتك  نن لعفجقيج  ةظيف لوج 2ع يهج اد ) 
ملمعادلء ع ى للسون  للجسدي ، أم ع ى للايجح، لم ع ى كتلن  لألنسجي (. مغيت 
هج نن لألاوجم للاد عخجلف للقولنين ملألعتلف للاربق  ع ى ع ك للاظجزعج  )نث  

لألهدلف للادني ، مللس ث أم للظهث، أم  شن هجو  عادي ضد سكجي للادنيين، أم
 (3)عد  قبوم لساو  لي شخصد(.

(لواصجصهج اقط 11للئنظد: عاجرس للااكا  م اقًج ل اج ح) لمواصجص -3
نصوص للجتل خ للاد ياخ لرعكج هج  ود  ووم للظمج  لألسجسد  يئ للظفجا )نبدأ 

ه  يئ للظفجا اد عد  رةوي  للاوضوعي  (. مقد نص للظمج  لمسجسد ع ى  وول
( يونًج ع ى ليدل  مثيق  للاصديب )لنج للقبوم 11لليو  لألمم ل  هت للاجلد لاتمر )

أم للاولاق  أم لمنضاج (لدى للسكتعيت للوج  لألنخ للااادح. مقد عخ الك اوًو اد 
 .3113لممم نن شهت عاوز/يوليو

ص للهين عاجرس للااكا  لواصجصهج عجج  لمشخج -لمواصجص لل خصد :-2
 نم ياك(. م جلاجلد 32يتعكبوي ةتل خ  ود  ووم للظمج  لمسجسد  يئ للاظفيه ) 

ناجكا  أي شخص عن ةتل خ لرعكبهج قب  الك )نبدأ عد  للتةوي  لل خصي ( 
ل ااكا  أي عاجرس لواصجصهج عجج . لمشخجص للهين كجي  نم ياكمنع الك 

(. معاجرس للااكا  31 ( سظ  مقت لرعكجب للجتيا  )17عاتهخ لق  نن )
 (2(.)12-12لواصجصهج اد لم ولم لمعي  )للاول 

للى للادعد للوج  نن للدمل  طتف اد للظمج  لمسجسد . لم   إ جل 
للى للادعد للوج  نن نج ا لمنن  جلاربيب ل فص  للسج ع نن نيثجس لمنخ   إ جل 

 خصوص نو ونج  وجص   للااادح. لم لال ااح للادعد للوج  عاقيقًج نن ع قجء نفسه
 جلجتل خ للاد عدو  اد لواصجص للااكا . مكاج  جوز ل دمل  غيت للرتف ماقًج 

( نن للظمج  لمسجسد ل ااكا  للجظج ي  للدملي   اوةث 13( نن للاج ح )2ل فقتح)
لعوي يو   لدى سج  للااكا  لي عقب  ناجرس  هه  للااكا  مواصجصجعهج اياج 
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لباث، ع ى لي عاوجمي للدمل  غيت للرتف نع للااكا   مي ياو ب  جلجتيا  قيد ل
للبجب للاجسع نن ههل للظمج  مللخجص  جلاوجمي  أل كج لي عيويت ملساثظجء ماقًج 
 (1)للدملد مللاج ح للقضج ي .

لنج  جلظسب  لوقف لةتلءل  للااقيب مللاو ق  : ياكن مقف لةتلءل  
 اقاضى قتلر صج ر عن نج ا  للااقيب لم للاو ق  لادح أثظى ع ت شهتًل،

لمنن  جلاربيب ل فص  للسج ع نن للايثجس م اج يظص ع ى الك ،مياكن ل اج ا 
 (3)(.11عجديد نث  ههل للر ث) 

للااقيب مللاو ق  اقط  إةتلءل ملاج ا لمنن هه  للس ر  مقف 
  خصوص للااكا  للجظج ي  للدملي  كاج مر  اد للظمج  لمسجسد ل ااكا  للجظج ي 
للدملي  ل فص  ايهج ماقًج ل قجنوي للوطظد، ايي نج ا لمنن ليا نن  قه ط ث 

ندح لوتى مالك  أليمقف لةتلءل  للااقيب مللاو ق  لادح أثظى ع ت شهتًل لم 
 للاجلي : لألسبجب

مي للس ر  هه  مر  للظص ع يهج صتل   اد للظمج  لمسجسد ل ااكا   خصوص 
 يا ل ااجكخ للوطظي .للااكا  للجظج ي  للدملي ، مل

ملي هه  للس ر  للاقترح لاج ا لمنن س ر  لساثظج ي  منن للاوتمف  جلضتمرح 
ايه مم يقجس ع يه، كاج أي لي عفسيت يجث لي يفست عفسيتًل  عم ياوسلي لمساثظجء 

ضيقًج ملي نج ا لمنن لال وتج عاج اكتنج  لعو  مط ث نن للااجكخ للوطظي  
( نن نيثجس 3/7ب مللاو ق ، يكوي قد وجلف نص للاج ح)مقف لةتلءل  للااقي

لمنخ للااادح . مللاد عظص ع ى عد  ةولز للادو  اد لل ؤمي للاد عود نن 
 للس رج  للدلو د ل دمم.

 مبادئ المحكمة الجنائية الدولية -ثالثًا:
 -عقو  للااكا  ع ى واس  نبج ئ مهد :  
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مم لمطتلف للاوقو  مللاظ ئ  للد  إرل حلنهج نمج  قضج د  ملد ن ي  -1
 ل ااكا .

لي لواصجص للااكا  سيكوي لواصجصًج نساقب يًج اقط مليا اد ملر    -3
 لعاجله  يثت رةود.

لي للااكا  )للدملد(سيكوي نكاًو لوواصجص للقضج د )للوطظد(، لي أي  -2
ناجرس  لواصجصجعهج   إنكجنهجلمملوي  لوواصجص للوطظد ملكن للااكا  

جلاين لمملى عظد لنهيجر للظمج  للقضج د للوطظد، مللثجني  عظد راضه لم اد  
ا  ه نن للقيج   جلائلنجعه للقجنوني   جلااقيب مناجكا  لمشخجص للااهاين 

  جرعكجب للجتل خ.)ماقًج لابدأ للاكجن ي (.
لقاصت لواصجص للااكا  ع ى ثوث ةتل خ هد ةتل خ للاتب مللجتل خ  -2

 ( نن نوجهدح رمنج.2ةتيا  ل ج ح للجظا للب تي ) ضد لمنسجني  م
 للاسؤملي  للاوجقث ع يهج هد للاسؤملي  للفت ي .-2

مللجديت  جلهكت لي للو ا  لمسجسي  م عواد  جلاصجن  للظجشئ  عن للاتلكئ 
للتساي  لت يا للدمل  لم ر يا  كون  لم مزيت  جلاكون  لم عضو  تلاجي 

ن للاسؤملي  للجظج ي   جلاجلد لن يساح  ر بج   يث لن يكوي هظجك نوجاجح ن
للاصجن  للقج ا  ع ى للاتكئ للتساد ل  خص لثظجء للااجكاج ،كاج لي 
لعضجء للقول  للاس ا  لم لعضجء للاجاوعج  للاسجعدح لهج يقفول عات 

للاد يتعكبونهج نبجشتح لم لمعاجم للاد يتعكبهج  لألعاجمطج    للاسج    مالك 
 (1)نتؤمسيهخ.

 الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية . -رابعًا:
لن عكوي للااكا  ةهجزًل نن أةهئح لمنخ للااادح لم لنهج هيئ  قضج ي   ملي  

للااادح عن طتيب عد  نن لمعفجقيج    جألنخنساق   لم لنهج ساكوي مثيق  للص   
دملي  أ د لمةهئح للست للاج و  للتساي  مالك ع ى للوكا نن ناكا  للودم لل

للااادح مللاد عخاص  س ر     للاظجزعج   ين للدمم،  يظاج عقاصت س ر   لألنخ
ناكا  للجظج ي  للدملي  ع ى للجتل خ للاد يتعكبهج لماتل  معكوي قتلرلعهج ن ئن  

غيت ن ئن  مللااكا  عجد اكتح  لسا جري لنج قتلرل  ناكا  للودم للدملي  اهد 
للسول ب للقضج ي  نججًم ل اربيب أنج  للااكا ، ع ى عكا للاجم  جلظسب  لااكا  

 للودم للدملي  مللاد لخ يظص نمجنهج لمسجسد ع ى الك. 
 -القواعد القانونية التي تطبقها المحكمة:-خامسًا:
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 (1)(:31 جلظسب  للقجنوي للولةث للاربيب، عربب للااكا ) 
نمجنهج لسجسد لم م ا  عظجصت للجتيا  )مهد عبجرح عن للوظجصت للخجص   -أ

غ بي  ث ثد لمعضجء لمطتلف(، يا  مللاد ياخ للاتلاو  ع يهج  ي ك  ةت
 (3)مقولعد لمةتلءل  لمنسجني  للخجص   جلااكا .

الك  اد  اجللاوجهدل  ملةب  للاربيب، منبج ئ مقولعد للقجنوي للدملد،  -ب
 ج ئ للاساقتح لقجنوي للظئلعج  للاس ا .للاب

للابج ئ للوجن  للاد عساقب هج للااكا  نن للقولنين للوطظي  ل ظمخ للقجنوني  اد  -ج
 للوجلخ.

ياكن ل ااكا  عربيب للابج ئ مللقولعد للقجنوني  للاد لوه   هج اد قتلرلعهج  - 
 للسج ق )سول ب قضج ي (.

 -والحكم واالستئناف : اجراءات التحقيق والمحكمة -سادسًا:
 اجراءات التحقيق :-أ

( معا خص 11-22يااوي للبجب للخجنا لةتلءل  للااقيب مللاو ق  للاول )
ل كجنه  اج لي ل ادعد للوج  لي يفاح عاقيقجًِ لال كجنت هظجك أسبجب ةدي  عؤيد 
ل ااجم لرعكجب لل خص ل جتيا  ملي لل خص نوضو  للااقيب ياااع  جلوديد 

 ألي يخضع ممس. نظهج  ب أم ي هد ضد نفسه ملمِّ يواتف  ينه نهنث، نن للاقو
لكتل  لم عهديد لم لي يكوي نوه ناتةخ مهيئه  اج ، ملي ياخ للااقيب نوه اد 

 (2) ضور ناجنيه......[.
عخاص  ل تح للااجكا  للااهيدي   بوض لألنور نظهج: إصدلر لمملنت         

 اجي  للايجح للخجص  ل اجظد ع يهخ ملل هو ،  للوزن  لسيت للااقيب مكفجل 
 مل  نج، أصدلر أملنت للقبض  إق يخمللساجا ل ادعد للوج   يةتلء عاقيب اوس 

 ع ى شخص نج، ململنت نثوله لنج  للااكا ...[
 للااجكا :-ب

يااوي للبجب للسج س نن للظمج  لمسجسد ل ااكا  للجظج ي  للدملي  للقولعد 
( مللضاجنج  للقجنوني  لااجي  للااهخ ملي 71-13د للاول )ننللخجص   جلااجكا  ا
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عكوي للااكا  عج ل  اد  ضور للااهخ نع نتلعجح للابج ئ للسج ق  اكتهج لعو ، 
 (1) ودهج(. منج 12معصدر  كاهج عظد لمواوف ، جألغ بي  )للاول 

 للوقو ج :-ج
للجظج ي  للدملي   عت  للوقو ج  اد للبجب للسج ع نن للظمج  لمسجسد ل ااكا 

( للاد ياكن ل ااكا  عوقيوهج ع ى للفت  للادلي  جرعكجب ةتيا  77-77،للاول )
( نن ههل للظمج  لمسجسد مياكن لصدلرهج 2نن قج ا  للجتل خ للولر ح اد للاج ح )
 نن قب  للااكا .مهه  للوقو ج  هد 

 سظ . 21للسجن لود  نادم  نن للسظول  لفاتح لقصجهج  -1
 جن للاؤ دللس -3
اتض للغتلن  لضجا  للى للسجن، نن للاوجييت للاظصوص ع يهج اد للقولعد  -2

لمةتل ي  مقولعد لمثبج  منصج رح للوج دل  مللااا كج  ملمصوم للاايعي  نن 
 (3)ع ك للجتيا   مي للاسجس  اقوس لماتل  للثجلث  للاسظ  للظي .

 
 لسائظجف ل كج  للااكا  مط ث نتلةواهج: -

 -(اد لأل ولم للاجلي :72-71كن لسائظجف ل كج  للااكا  )للاج عجي يا
لم لن  أم للوقجب ياكن ل ادعد للوج  مكهلك لل خص للادلي  أل كج  جلظسب   -1

، للويث اد لمةتلءل ،  للخري اد للوقج ع، للخري اد لألعي  لألسبجبلسائظجاهج 
 للقجنوي .

اد  جل  عد   لسائظجفلي عقديخ ياكن ل ادعد للوج  مكهلك لل خص للاد -3
 (2)للاظجسث  ين للوقو   للاد عخ عوقيوهج مةتيا  للاد عخ لرعكج هج.

ياكن لسائظجف للقتلرل  لموتى للاد عصدر نن للااكا  )كجلقتلرل  للااو ق   -2
 جمواصجص لم للقبوم، لم ع ك للخجص   تاض لطوس ستلا لل خص نوضو  

اكن ط ث نتلةو  للاكخ عظد عك ف ملقو  ةديدح للااقيب لم للاو ق ( لهلك ي
 (.72هجن ) 

مياكظظج للقوم لنه  جلتغخ نن للظاجج للاد  ققاهج للااجكخ للدملي  للخجص  اد 
نن لن جء للااكا   للاتةوحنو ق  نتعكبـد لناهجكج  للقجنوي للدملد مللظاج   

ا كو  عااجج لاربيب ل كج  للقجنوي للدملد، عوةد  وض لل للدملي للجظج ي  
 -ل اوجلج  مهد:
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عيويت لعاجم ناكااد يوغسوايج للسج ق  مرملندل  سبث عد  للظص ع ى عبظد  -1
 للقبض ع ى للااهاين. ء جل قجنج ا لألنن لاظفيه قتلرلعهج موجص  اياج ياو ب 

للدمر للكبيت للهي يقو   ه نج ا لألنن اياج يخص لم جل  للى للااكا   -3
أم إرةجء للااقيب أم للااجكا  ل ااهخ لادح لثظى ع ت شهتًل  ظجء  للجظج ي  للدملي 

 ع ى قتلر ههل للاج ا للى للااكا  مياكن عجديد ههل للقتلر  دمي  دم .
مةو  ةولنث لةتل ي  قد عوتق  لعاجم للااكا  للجظج ي  للدملي  كضتمرح  -2

( 2ر ح اد للاج ح )نولاق  للدمل  ع ى نو ق  لماتل  للهين لرعكبول للجتل خ للول
نن للظمج  لمسجسد لهه  للااكا  إنج  ود  للاس يخ مللات   معد  للجدي  اد 

 ناجكااهخ.
 المتحدة. باألممعالقة المحكمة الجنائية الدولية  -سابعًا:

( "عرظمخ للووقر   رين    3لقد ةجء اد للظمج  لمسجسد ل ااكا  )رمنرج( مارد للارج ح )   
ث لعفرجس عواارد  ةايرع للردمم لمطرتلف ارد للظمرج         للااكا  ملمنخ للاااردح  اوةر  

لمسجسد ل ااكا  )رمنج( ميبتنه نع لمنخ للااادح  ود الك ر يا للااكار  نيج ر    
يكرروي نقررت للااكارر  اررد    -1عظرره، ماررد للاررج ح للثجلثرر  اررد للظمررج  لمسجسررد  ررييم     

لعفرجس  عوقرد للااكار  نرع للدملر  للاضريف        -3)مهجي(  هولظردل )للدملر  للاضريف (.    
 ود الك ر ريا للااكار  نيج ر  عرظهخ،       ميبت للاقت، عوااد  ةايع للدمم لمطتلف 

ل ااكا  للجظج ي  لي عوقد ة سجعهج اد أي نكجي آورت عظردنج عرتى الرك نظجسربًج،       -2
 ( 1م ود الك ع ى للظاو للاظصوص ع يه اد للظمج  لمسجسد )رمنج(.)

كارر  للجظج ير  للدمليرر  ملمنرخ للااارردح   لي نرج عقرد  يوظررد لي عظمريخ للووقرر   رين للاا    
للص   للار و   ل اوجمي للوظيفد  ين للاظمااين أم للاؤسساين  إلقجن يكوي  جعفجس 

نع للااجام  اد  ين للوقت ع ى لساقوم للااكا ، مهظج يثجر للسرؤلم للرهي هرو،    
  نرن  ه  لي للااكا  عاااع  جل خصي  للقجنوني  للدملي   اى عااكن لي عبت  لعفجقير 

 .لألوتىللدمم مللاؤسسج  للدملي  
مي ماقرًج ل قرجنوي للردملد، ارجيم للااكار  عااارع  جلاورجييت          جإليججبملمةج   عكوي 

 -للخجص   جل خصي  للقجنوني   كونهج عاسخ  جلاولصفج  للاجلي :
  ب لمعفجس للدل خ  ين للدمم. -1
 مةو  هيك  عظمياد لهج. -3
لمهدلف مللاقجصد  ين للاظما  مللدمم للاوبيت للولضح م صورح كجاي  اد  -2

 لمعضجء ايهج.
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مةو  صو يج  قجنوني  اد للظمج  لمسجسد ياكن ناجرسراهج ع رى للصرويد     -2
 للدملد.

 لهدلف منقجصد قجنوني  عسوى للاظما  للى عاقيقهج. -2

منن للولضح لي للاوجييت للسجلف  للهكت عظربب ع ى للااكا  للجظج ي  للدملي  )اقد 
دح  ملي  )للظمج  لمسجسد )رمنج(( مهد عهدف  اوةث للاج ح لمملى  اوجه لن ي

( نن أةهئح للت جس  22للى لي عكوي نؤسس   ل ا  معايلف  اوةث للاج ح )
مشوب  لمسائظجف ملل وب  للااهيدي  ملل وب  لم ادل ي  منكاث للادعد للوج  مق خ 

 ( 1للااكا .)

د عود   عقث لن جء للااكا  للجظج ي  منو  لي ناهكت  ههل للصد   ييم لآلرلء ق
للدملي  ملنقسات آرلء للفقهجء للى لر و  نجاوع  آرلء لظؤكد لساقولي  للااكا  
معوجمنهج نع للدمم مللاظماج  للدملي  لااقيب للودلل  للدملي   جضتًل منساقبًو 

 -منهكت هه  لآلرلء ع ى للظاو لآلعد:
كا  يجث لي يكوي عن طتيب عودي  يتى لنصجر ههل للفتيب  جي لقجن  للاا -1

 (3( نن نيثجس لمنخ للااادح)13للاج ح )
لنج للفتيرب للثرجند نرن للفقهرجء كرجي يرتى لي عظ ري للااكار  للجظج ير  للدملير             -3

للاااررردح، مهرررهل للرررتلي  ايرررئح للسرررتع   لألنرررخ قرررتلر نرررن للجاويررر  للوجنررر  
  اصرتياج  مللسهول ، ع ى لي ياد  لواصجصهج سولء  جعفجقيرج   ملير  أم   

ات ي  نن للدمم، ميؤوه ع ى هرهل للرتأي لنهرج عجور  نرن للااكار  للجظج ير         
للدملي  نؤسسر  عج ور   صرف  نر قر  للرى لمنرخ للاااردح معفقردهج  رهلك صرف            

 لمساقوم ملمساقتلر.
لنج لرلي للثجلث اكجي قد اهث لنصجر  للى ضتمرح لقجن  للااكار  للجظج ير     -2

د ح لمطتلف منن ع قجء للدمم نفسهج اد نؤعات عن طتيب لعفجقي   ملي  ناو
 ع ى عوصي  نن للجاوي  للوجن .  ظجءيوقد لههل للغتض 

للااكارر  للجظج يرر   رتيقرر    ين ررجءلنررج للررتلي للتل ررع ل فقهررجء كررجي قررد طجلررث   -2
للااادح قتلرًل عوصرد ايره  قيرج      لألنخنخا ر  أي لي عصدر للجاوي  للوجن  

لساظج ًل للى ههل للقتلر لو د ، ملنارج   يم عظ لكظهج للااكا  للجظج ي  للدملي  م
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يجث لي عوقد للدمم لعفجقًج  مليًج ياظاهج لمواصجص  جلظمت  جلجتل خ للدملي  
ملكن لؤوه ع ى ههل للتلي لمناقج ل  للسج ق  للاد مةهت للى للرتي للثرجند   

 (1لعو .)

يورك ل قجنوي للدملد لمر و  لعو  قد عخ نظجق اهج اد لجظ  نيو لآلرلءمكجنت 
للااادح، ملويتًل لنصتات للتلي للى مةوب  لألنخللاج و  للى للجاوي  للوجن  

عولات لمساقوم للاج  ل ااكا  للجظج ي  للدملي  ع ى لمنخ للااادح  اى يااقب لهج 
للووق  للوثيق   يظهاج للى زيج ح  يم عؤ صفاد لمساقوم ملمساقتلر، م اى 

للااكا   يم عكود مللخواج  للدملي   لو  لمنخ للااادح، م اى للاوعت للدمل
، ناج يؤثت لألوتىساجرًل يادو  نن و فه  وض للدمم اد لل ؤمي للدلو ي  ل دمم 

 ( 3ع ى لمنن مللس خ للدمليين.)

مكجي للتلي للغجلث اد لجظ  للقجنوي قد لعجه للى ضتمرح قيج  عوجمي مثيب  ين 
لمنخ للااادح، اك  نظهاج هيئ   ملي  قج ا   سث   ألنماللااكا  للجظج ي  مل

ضتمرلعهج معاث  للاظما  للاجااع للدملد مللاجااع للدملد  اجة  للى ناكا  
لضبط للظمج  للجاجعد منظع للجتل خ مللودملي معااجج للااكا  للى لمسافج ح اد 

ج لي للودلل  للدعخ للهي عقدنه للاظما  لهج اد للاججم لإل لري مللاجلد، مكا
ياصور لم كج  للاد  للجظج ي  للدملي  عسجهخ اد  فظ لمنن مللس خ للوجلايين، مم

عصدرهج للااكا  للجظج ي   اوجقب  نتعكبـد للجتل خ للدملي  للاد عوتض للسو  
 (2)للدملد ل خرت.

للااادح اد  لألنخملدى لناهت لل جظ  للدملي  ل قجنوي للدملد اد للجاوي  للوجن  
نيويورك للى لقتلر رلي لمغ بي  للهي يظج ي  وةو  قيج  عوق   ين للااكا  
مللاظما   اى يااقب للاوجمي للدملد اد عاديد لواصجص للااكا  للدملي  ماد 

 (2عظفيه ل كجنهج منجج هج قضج يًج.)
كاج لي للااكا  للجظج ي  للدملي  عاوجمي نع نظما  لمنخ للااادح اد نججم  عدح 

د  جل  لال كجي ل ك ف عن نو ونج  لم نساظدل  أم عقديخ أشكجم عوجمي أم نث  ا
نسجعدح نن شينه لي يوتض سون  نوظفد لمنخ للااادح للاجليين لم للسج قين للى 
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للخرت لم يضت ع ى ناو آوت  ينن عا يج  أم لن ر  لمنخ للااادح  صف  وجص  
 (1 جعخجا عدل يت  اجي  نو ا .)

للااادح مللااكا  للجظج ي  يكوي ليضًج  لألنخنج ا لمنن للاج ع  لي للاوجمي  ين
( نن للظمج  لمسجسد، عظدنج يكوي نج ا لمنن 12ماقًج ل فقتح )ب( نن للاج ح )

( عظدنج ياي  للى 3ناصتاًج  اوةث للفص  للسج ع نن نيثجس لمنخ للااادح.)
نج يبدم، ةتيا  لم لكثت للادعد للوج  ل ااكا  للجظج ي ،  جل  لرعكبت ايهج ع ى 

( اجي لمنين للوج  2( نن للظمج  لمسجسد.)2نن للجتل خ للا جر لليهج اد للاج ح )
ياي  ع ى للفور للى نقتر نج ا لمنن م  ك  ورد للى للادعد للوج ، ن فوعًج 

للاد عكوي مثيق  للص    قتلر نج ا لمنن، مكهلك  لألوتى جلاساظدل  مللاول  
لمنين للوج  للاو ونج  للار و   للاد عقدنهج للااكا  للجظج ي  عاجم عن طتيب 

للدملي  للى نج ا لمنن مماقًج ل ظمج  لمسجسد مللقولعد لمةتل ي  مقولعد 
 لمثبج .

 :اخلامتة
م شك  يي لن جء للااكا  للجظج ي  للدملي  للدل ا  ال  لواصجص عج  يغرد 

د وروح لسجسي  مهجن  اد طتيب للاجااع للب تي ع ى للكتح لمرضي  ، عو
لمهااج  للدملد  اينين للايجح للب تي  معفويًو ألليج  للاظع مللاكجاا  ل جتل خ 

 لمشد ورورح اد للوج ، ممسياج ع ك ال  لمهااج  للدملد.
ملال كجي ههل لمن  للاظ و  كجي   اًج يتلم  للقجنونيين ايي للااقيب للااكجن  له، 

للقبوم ل ظمج  لمسجسد ل ااكا )رمنج(مللتغب  للصج ق  اد ياوقف ع ى لعسج  
عظفيه لملائلنج  ملاسن ني ، ايي للاوجمي للفوجم مللكجن  نع للااكا  معهلي  
نووقج  عا هج ع ى للاساويج  للوطظي  ملمق ياي  مع بي  ط بج  للاوجمي نوهج 

ضيه للوصوم للى ، ملةتلء نج يقاأل كجنهجع ى نخا ف لمشكجم مللاظفيه للفوري 
الك نن عوديو  اد للقولنين للوطظي  ماب نبدأ للاكجن ي  نع للقجنوي للدملد 
للجظج د مللقجنوي لمنسجند للدملد مغيتهج نن للقولنين للدملي ، أوهين اد لمعابجر 

ةجء نكاًو لوواصجصج  للقضج ي  للوطظي  مليا  للااكا لي أن جء هه  
 ناوجرضًج نوهج.

                          



 الثيمة األساسية للتكوين المحكمة الجنائية الدولية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

311 

لي لنه ميئلم اد  دلي   3113ظمج  لمسجسد )رمنج(ل ااكا  نظه عج لقد  و  لل
نولةهجعهج )للااكا  (للوا ي ، م جلاجلد اينظج لخ نهكت للكثيت نن لسجليث للوا  
ملةتلءل  للااكا  ساؤ ي للى   ورح نفجهياهج مل وج هج  ود نضد سظول  لوتى 

م  وض للاوديو  اد للااجرس  للوا ي  للفو ي  مهو نج قد يسادعد ل وج
ملمضجاج  ن فوع   اج يدعاهج اد عربيقج  عاكيف نع مقج ع مل دلث نج يساجد 

 اد ناغيتل  ع ى نرجس للوجلخ.
منساظا  ناج عقد  اد  اثظج  يي للودلل  للدملير  سراكوي  قيقر  ملقور  لاظرع للجرتل خ       

تل خ لمكثرت ورررورح اررد للاجاارع للب ررتي مم سررياج لمناهجكرج  للاجصرر   اررد للجرر   
لمنسجني  ملم ج ح للب تي  مكرهلك ةرتل خ للارتب، ملي نو قر  للاجرتنين سراكوي       
لنتًل ملقوًج م عسظن ل دًل، مللاسؤملي  للجظج ير  لصربات عو رب كر  نرن عسروم  ره        
نفسه لقاتلف لي نو  نن للجتل خ للكبرتى للارهكورح ارد للظمرج  لمسجسرد )لعفجقير        

لااكار   جلاورجمي نرع نج را لمنرن مللردمم       رمنج( ملي للوقو رج  للارد عصردرهج ل   
 سوف لن يف ت نظهج ل دًل  جكاًج أم ناكونًج.

، مناوقرع ل ودللر  للدملير  نرن وروم      لألورتين مساكوي لهه  )للوقو ج ( لثتًل رل عًج 
مةو  للااكا  للجظج ي  للدملير  سريكوي لهرج شريي ارد عجلاظرج للاوجصرت مللاسراقب          

مللسررو    ررجألننللجررتل خ للكبررتى، عررجلخ يررظوخ   م رردح لنسررجني  وجليرر  نررن    لايسرريا
 مللتقد.                                     
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 .3112نوص ، 
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هرروةد، للقررجنوي للرردملد للجظررج د، نظ ررورل  للا بررد     . ع ررد عبرردللقج ر للق  (7
 .3111للاقوقي ،  يتم ، لبظجي، 

للارتب ارد للقرجنوي للردملد      ألسرتى  . نااد  اد للاب د، للاتكئ للقجنوند  (7
 .3111لمنسجند،  لر للظهض ، للقجهتح، 

 . نااو  شتيف  سريوند، مثرج ب للااكار  للجظج ير  للدملير ، نوهرد للردملد         (1
 ، للقجهتح.1ي، ةجنو   ي  وم، شيكجغو،  لر لل تمس، طلاقوس لمنسج

نجةد عجمم، للااكا  للجظج ي  للدملي  مللسريج ح للوطظير ، نتكرئ لمهتلنرج       (11
 .3111ل درلسج  للسيجسي  ملمساتلعيجي ، للقجهتح، 

، للجتل خ للدملي ، نكابر   لر للظهضر  للاصرتي ،    للخجلبدعبنااد عبدللاظوخ  (11
 .1171للقجهتح، 

للاو ونج  مللايهي  منتكئ عدللر  لدرلسرج   قروس لمنسرجي، مرشر       نتكئ  (13
للوارر  للوت يرر  لمملررى  رروم للااكارر  للجظج يرر  للدمليرر ، نجاوعرر  للوثررج ب     

 .3112لمسجسي ، للاا ك  لمر ني  للهجشاي ، عاجي، آيجر، 

نكاث لمعوند لاظما  لمنخ للااادح)نيثجس لمنخ للاااردح(، لمنجنر  للوجنر ،     (12
 .USA ،1111ورك، نيوي
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