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مؼىقات حتقيق انؼذانة اجلىائية انذونية
أماو احملكمة اجلىائية انذونية
أ.م.د ياسر محمد عبداهلل
أستاذ القانون الجنائي المساعد

جامعة كركوك  /كمية القانون والعموم السياسية

المقدمـــة

شكؿ تأسيس المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة ذركة التطكر في القانكف الجنائي الدكلي ,بعد

جيكد طكيمة ناىزت ما يربك عمى نصؼ قرف مف الدراسات كالمقترحات كالبحكث كالمشاريع الرسمية

كغير الرسمية بخصكص تشكيؿ ىكذا محكمة ,كقد جاء تشكيؿ المحكمة بجيكد كبيرة بذلتيا منظمة
االمـ المتحدة كالدكؿ االعضاء في المنظمة ,كقد كاف ليذا الدكر اثره البالغ عمى نصكص النظاـ
االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ,اذ لـ تخمك نصكص ىذا النظاـ مف الكثير مف المكاد التي جاءت

كحؿ كسط كتكفيقي بيف رغبات الدكؿ كالمنظمة الدكلية كالمنظمات الدكلية غير الحككمية ,اذ حاكلت
جميع ىذه االطراؼ اف تؤطر كتضع في متف النظاـ االساسي لممحكمة تصكراتيا كافكارىا عف

طبيعة ىذه المحكمة ككيفية عمميا في نطاؽ المجتمع الدكلي ,كؿ ىذا كاف لو دكر كبير في التأثير
عمى ميمة المحكمة في تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية ,بصكرة فاعمية كبدكف تحيز اك عدـ حيادية,

لذا فاف قراءة متأنية لنصكص النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ,كالدكر الذم انيط بمجمس
االمف الدكلي في عالقتو مع المحكمة ,فضال عف مكاقؼ الدكؿ كتعاكنيا مع المحكمة في اداء

كظائفيا ,تكشؼ لنا الكثير مف اكجو القصكر التي تشكؿ عقبات ميمة تعيؽ دكر المحكمة في تحقيؽ

العدالة الجنائية الدكلية.
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أهمية انبحج

تدكر اىمية البحث في بياف المعكقات التي تعترض عمؿ المحكمة لقياميا بدكر فاعؿ في تحقيؽ

العدالة الجنائية الدكلية ,كمدل تأثير ىذه المعكقات عمى فاعمية المحكمة ,كمستقبؿ المحكمة في
المدل المنظكر كامكانية تغمب المحكمة عمى ىذه المعكقات لتحقيؽ عدالة جنائية دكلية ذات طابع

حقيقي عمى الصعيد الدكلي.
إشكانية انبحج

تتجمى إشكالية البحث حكؿ التساؤالت التالية:

 .1ما ىي المعكقات التي تعترض عمؿ المحكمة الجنائية الدكلية التي تضمنيا النظاـ االساسي
لممحكمة.

 .2ما ىك تأثير مجمس االمف الدكلي عمى فاعمية المكمة خصكصا في ظؿ ما تـ منحو ليذا الجياز
مف سمطات مطمقة تجاه عمؿ المحكمة.

 .3ما ىك المكقؼ الدكلي مف المحكمة ككيفية تعامؿ الدكؿ عمى صعيد المجتمع الدكلي مع المحكمة
كتأثير ذلؾ في دكر المحكمة في تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية.

مىهجية انبحج

يعتمد البحث عمى المنيج االستقرائي لنصكص النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية,

فضال عف المنيج التحميمي مف خالؿ تحميؿ نصكص النظاـ االساسي التي تؤثر عمى فاعمية
المحكمة قدر تعمقيا بمكضكع البحث ,كالمنيج العممي التجريبيمف خالؿ بياف دكر مجمس االمف
الدكلي كمكاقؼ الدكؿ مف المحكمة كمدل تعاكنيا معيا بكصفيا ىيئة قضائية دكلية ,عمى اف يتـ

تقسيـ البحث الى ثالثة مطالب ككالتالي:

المطمب االكؿ :نصكص النظاـ االساسي كتأثيرىا في فاعمية المحكمة الجنائية.
المطمب الثاني :تأثير مجمس االمف الدكلي في فاعمية المحكمة الجنائية الدكلية.

المطمب الثالث :التأثيرات الخارجية في فاعمية المحكمة الجنائية الدكلية.
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املطهب االول

وصىص انىظاو االساسي وتأحريها يف فاػهية احملكمة اجلىائية
شكمت مسالة كضع النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بتفاصيمو العديدة الكثير مف

اإلشكاليات كاالختالؼ في كجيات النظر بيف الدكؿ اثناء انعقاد مؤتمر ركما عاـ  , 1998كبعد اف
تـ كضع النظاـ االساسي لممحكمة كدخكلو حيز النفاذ في  ,)1(2002/7/1اصبحت المحكمة

الجنائية الدكلية ىيئة قضائية دكلية دائمة تمارس عمميا في اطار المجتمع الدكلي ,كقد تضمف النظاـ
االساسي الية متكاممة لتككيف المحكمة كعمميا(.)2

كما ييمنا ىنا ىك مسالة اختصاص المحكمة ,فمف المعركؼ اف القضاء الدكلي لديو

االختصاص سكاء كاف مدنيا اـ جنائيا( ,)3لذا جاء النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية متضمنا

تحديدا الخ تصاصات المحكمة الجنائية الدكلية ,عمى غرار ما تحتكيو القكانيف الجنائية الكطنية ,اال
اف ىذا االختصاص لـ يخمك مف الكثير مف اكجو االنتقاد كالقصكر التي قد تشكؿ عائقا تجاه فاعمية
المحكمة في تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية ,كلبياف ىذه االكجو مف القصكر سيتـ بحثيا مف خالؿ

الفركع التالية.

انفرع االول

االختصاص املىضىػي (انىىػي)

يعد مبدا قانكنية الجرائـ كالعقكبات مف المبادئ الراسخة في القانكف الجنائي الكطني ,كقد

اخذت بيذا المبدأ اغمب القكانيف العقابية( ,)4كقد جاء النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كفيا

ليذا المبدأ ,حيث نص عمى الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة في المادة الخامسة مف النظاـ
()1النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ,المكاد()126-124-1/42-11
() 2لممزيد حكؿ اجيزة المحكمة ينظر :د .ابػراىيـ محمػد العنػاني ,منشػكرات المجمػس االعمػى لمثقافػة  ,القػاىرة,2006 ,
ص  55كما بعدىا.
( )3د .عصاـ العطية,القانكف الدكلي العاـ,طبعة ثالثة,منقحة كمزيدة ,المكتبة القانكنية ,بغداد,2010 ,ص.45

( )4لممزيد ينظر :د.عمي حسيف الخمؼ ,كد .سمطاف عبد القػادر الشػاكم,المبادئ العامػة فػي قػانكف العقكبات,المكتبيػة
القانكنية,بدكف سنة,ص 30كما بعدىا.
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االساسي لممحكمة كىذه الجرائـ ىي االبادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية كجريمة الحرب كجريمة

العدكاف(.)1

كفيما يتعمؽ باالختصاص المكضكعي لممحكمة ,فانو بالرغـ مف اف النظاـ االساسي قدنص

عمى مبدا قانكنية الجرائـ كالعقكبات( ,)2اال انو لـ يخمك مف الثغرات التي قد تشكؿ عقبة في فاعمية

عمؿ المحكمة في تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية ,كاىـ ىذه المعكقات التي قد تعترض االختصاص
المكضكعي لممحكمة يمككف ابرازىا عمى النحك التالي:

 .1اقتصار النظام االساسي عمى عدد معين ومحدود من الجرائم
مف خالؿ استقراء نص المادة الخامسة مف النظاـ االساسي لممحكمة ,نرل اف المحكمة
اختصت بعدد محدكد مف الجرائـ الدكلية ,كقد اثارت مسالة االختصاص المكضكعي لممحكمة الكثير

مف النقاشات الطكيمة داخؿ لجنة القانكف الدكلي ,فعند اعداد المشركع االكؿ الخاص بإنشاء المحكمة
كانت ىناؾ اقتراحات اف تمارس المحكمة اختصاصاتيا عمى جميع الجرائـ التي نظمتيا االتفاقيات

الدكلية ,اال اف ىذا المقترح لـ يمقى القبكؿ ,فعمى الرغـ مف العدد الكبير ليذه الجرائـ ,اال انو لـ يكف
ىنا كاتفاؽ عمى تعريفيا كتجريميا دكليا ,باستثناء جريمة االبادة الجماعية ,ثـ تـ تعديؿ المقترح عاـ
 1994ليشمؿ سبعة جرائـ ىي الجرائـ االربعة الداخمة في اختصاص المحكمة ,فضال عف اضافة

ثالثة جرائـ اخرل ىي جريمة االتجار بالبشر كالجرائـ ضد مكظفي االمـ المتحدة كجريمة االرىاب(.)3

كقد شكمت مسالة اختصاص المحكمة كاقتصارىا عمى طائفة محدكدة مف الجرائـ الدكلية

خالفات كاسعة بيف الدكؿ اثناء مؤتمر ركما ,اذ طالبت بعض الدكؿ بتكسيع اختصاص المحكمة

()1منتصػػر سػػعيد حمػػكدة  ,المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة النظريػػة العامػػة لمجريمػػة الدكليػة كاحكػػاـ القػػانكف الجنػػائي الػػدكلي,
دار الجامعة الجديدة لمنشر االسكندرية ,القاىرة ,2006 ,ص  103كما بعدىا
()2يطمؽ البعض عمى ىذا المبدأ تسمية (مبدا الشرعية) لممزيد ينظر د .طالؿ عبد حسيف البدراني  ,مبدا الشرعية في
القانكف الجنائي ,اطركحة دكتكراه ,كمية القانكف ,جامعة المكصؿ ,2002 ,ص  22كما بعدىا.

( )3تقريػػر لجنػػة القػػانكف الػػدكلي المقػػدـ الػػى الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة الػػدكرة ( )43الكثيقػػة ( )A/43/40ص
.43
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ليشمؿ جميع الجرائـ الدكلية( ,)1بينما ذىبت بعض الدكؿ الى اف تكسيع اختصاص المحكمة سكؼ
يقمؿ مف مقبكليتيا عمى الصعيد الدكلي بسبب احجاـ عدد كبير مف الدكؿ عمى المكافقة عمى النظاـ

االساسي لممحكمة(.)2

لذلؾ اتجيت اغمبية الدكؿ في مؤتمر ركما الى االقتصار عمى الجرائـ االربعة فقط ,كاستبعاد

الجرائـ الثالثة عمى اساس اف تعريفيا غير محدد كاف اختصاص المحكمة الدكلية بنظرىا سكؼ يثير
الكثير مف المتاعب كاف االفضؿ ىك ترؾ مسالة االختصاص الى القضاء الكطني لكي ال تعرقؿ

اختصاص المحكمة ,كقد انتيى المؤتمر الى حؿ كسط مقتضاىتأكيد خطكرة تمؾ الجرائـ ,اال انو
يمكف اضافة تمؾ الجرائـ الى اختصاص المحكمة الحقا بعد اجراء الدراسات المستفيضة حكليا كعند

النظر في مسالة تعديؿ اختصاص المحكمة الحقا(.)3

لذا فقد اثارت مسالة االختصاص المكضكعي لممحكمة الكثير مف االنتقادات باعتبار

اقتصاره عمى ىذا العدد المحدكد مف الجرائـ سكؼ يحد كثي ار مف فاعمية المحكمة الجنائية الدكلية في

تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية ,عمى الرغـ مف اف البعض ذىب الى امكانية امتداد اختصاص

المحكمة لينطبؽ عمى بعض الجرائـ منيا جريمة االرىاب ,بإمكانية تكييؼ الجرائـ االرىابية عمى انيا
جرائـ حرب اك جرائـ ضد اإلنسانية ,لكي ال يفمت مرتكبكىا مف العقاب كالمحاسبة في اطار المحكمة

الجنائية الدكلية( , )4فيما ذىب البعض الى اف النظاـ االساسي لـ يتضمف العديد مف الجرائـ التي

(Nicolas Straoatsas , Uneversal Jursidiction and The International Ctiminal Law , )1
Manitoba Law Journal.vol29,no1,2002,p12

( )2د .ابراىيـ احمد السامرائي  ,المحكمة الجنائية الدكلية  ,مجمة العمكـ القانكنية  ,كميػة القػانكف  ,جامعػة بغػداد ,العػدد
(,2001 )2-1ص.126
()3د .عمػػي عبػػد القػػادر القيػػكجي  ,القػػانكف الجنػػائي الػػدكلي ,اىػػـ الج ػرائـ الدكليػػة ,المحػػاكـ الجنائيػػة الدكليػػة ,منشػػكرات
الحمبي الحقكقية ,بيركت ,2001 ,ص ص .325-322

()4دب ػراء من ػذر كمػػاؿ عبػػد المطيؼ,نػػاظر احمػػد منػػديؿ ,امتػػداد اختصػػاص كالمحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة لشػػمكؿ الج ػرائـ
االرىابية(دراسة مستقبمية) ,مجمة جامعة تكريت لمعمكـ االنسانية ,المجمد( )16العدد( ,)5ايار  ,2009ص.250
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تشكؿ خطكرة كبيرة عمى االنسانية منيا تجريـ استخداـ االسمحة النككية كالبيكلكجية كىي فقرة اثارت

الكثير مف النقاشات المطكلة عند كضع النظاـ االساسي لممحكمة(.)1

.2الجرائم الداخمة في اختصاص المحكمة

تختص المحكمة بالنظر في اربعة جرائـ حددىا النظاـ االساسي ,ككضع الضكابط الخاصة

بكؿ جريمة ضمف نصكص المكا ( )8/7/6مف النظاـ االساسي ,بحيث جعؿ لكؿ جريمة طابعيا

الخاص بيا ,اال اف التعمؽ في قراءة النصكص المتعمقة بيذه الجرائـ يثير العديد مف االشكاليات
كالخالفات حكؿ كؿ جريمة عمى حدة.

ففيما يتعمؽ بجريمة االبادة الجماعية ,حدد النظاـ االساسي لممحكمة الفئات التي قد تتعرض

الى ىذه الجريمة كحددىا بأربعة فئات ىي الجماعات القكمية اك االثنية اك العرقية اك الدينية ,لذا

انتقد العض تكجو المحكمة نحك استبعاد الجماعات السياسية كاالجتماعية مف الفئات المستيدفة التي

اشار الييا النظاـ االساسي ,كما كجو نفس االنتقاد الى المحاكمات التي اجرتيا محكمتي يكغسالفيا
السابقة كركاندا حكؿ تحديد الجماعات كاالنتماء الييا(.)2

فيما ذىب البعض الى اف تعريؼ جريمة االبادة الجماعية في ظؿ النظاـ األساسي يثير

الكثير مف المخاكؼ لدل القضاة لصعكبة تفسير ىذه الجريمة كتزايد تعقيدىا خاصة في مجاؿ اثبات

القصد الخاص في القضاء عمى جماعة معينة(.)3

اما بالنسبة الى الجرائـ ضد االنسانية فقد اثارت ىي االخرل مشكمة حكؿ طبيعتيا خصكصا

في ظؿ ما جاءت بو المادة( )1/7مف النظاـ االساسي حكؿ اف يككف اليجكـ مكجو ضد اية
مجمكعة مف المدنييف كاف يككف اليجكـ تطبيقا لسياسة دكلة اك منظمة تقضي بارتكاب ىذا اليجكـ

بتكرير االفعاؿ التي نصت عمييا ىذه المادة ,اذ اشترطت ىذه المادة عمـ المتيـ باليجكـ ,كما اثارت

عبارة اليجكـ الكاسع النطاؽ تساؤال ميما حكؿ ما يقصده ىؿ ىك اتساع نطاؽ االفعاؿ الجرمية اك
()1د .عمي عبد القادر القيكجي ,مصدر سابؽ ,ص .326
()2محمػػد خميػػؿ مرسػػي  ,جريمػػة االبػػادة الجماعيػػة فػػي القضػػاء الجنػػائي الػػدكلي ,قسػػـ الد ارسػػات القانكنيػػة ,جامعػػة اؿ
البيت ,االردف ,بحث منشكر عمى المكقع التالي  www.arablaw.info.com :تاريخ الزيارة 2016/11/15

()3حكريػػة كاسػػع ,النظػػاـ االساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة ,د ارسػػة تحميميػػة نقديػػة ,رسػػالة ماجسػػتير ,جامعػػة فرحػػات
عباس كمية الحقكؽ  ,سطيؼ ,الجزائر ,2004-2003 ,ص ص .135-134
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اتساع نطاؽ عدد الضحايا ,كاف كاف ىذا معيا ار عاما كيثير الصعكبة فيؿ يتـ االخذ بكمييما اـ

بأحدىما(.)1

فبالنسبة الى مفيكـ اتساع النطاؽ فقد عرفتو الفقرة ( )1/2مف المادة السابعة مف النظاـ

االساسي لممحكمة بانو " ارتكاب متكرر لألفعاؿ الجرمية ضد مجمكعة مف السكاف المدنييف"(,)2
فالتحميؿ الحرفي ليذا النص قد يستبعد الجرائـ المرتكبة في اطار ىجكـ كاحد قد يخمؼ عدد كبير

م نالضحايا ,كما اف اتساع عدد الضحايا يثير صعكبة ايضا حيث يختمؼ تبعا الختالؼ مكاف
اليجكـ فيما اذكاف يستيدؼ قرية صغيرة اك مدينة كبيرة ,كىك ما دعا البعض الى القكؿ بضركرة اف

تأخذ المحكمة في االعتبار حجـ المدينة التي يرتكب فييا اليجكـ كنسبة الضحايا مقارنة بعدد

سكانيا(.)3

كفيما يتعمؽ بجرائـ الحرب التي نصت عمييا المادة ( )8مف النظاـ االساسي ,فقد حددت

ىذه المادة طائفة ميمة مف الجرائـ التي ترتكب اثناء النزاعات المسمحة الدكلية كغير الدكلية ,االاف

البعض يذىب الىانتقاد عدـ تجريـ بعض االفعاؿ التي ترتكب في ىذه النزاعات كتعمد تجكيع
المدنييف كأسمكب م ناساليب الحرب كتكجيو اليجمات ضد المنشات كالبنى اليندسية التي تحكم مكاد

خطرة (كالمكاد النككية كاالشعاعية) كاالفعاؿ التي تسبب اضرار كاسع النطاؽ كطكيمة االمد تضر
بالبيئة الطبيعية(.)4

فضال عف اف النظاـ االساسي لـ يتطرؽ الى حظر كتجريـ استخداـ االسمحة النككية ضمف

جرائـ الحرب ,بالرغـ مف اقتراح العديد مف الدكؿ ادراج ىذا النكع مف االسمحة في النظاـ االساسي

لممحكمة ,كقد انتقد ىذا المكقؼ باعتبار اف نظاـ نكرمبرغ كاف قد نص عمى تجريـ بعضيا,كاف كانت

()1سكسف تمر خاف بكة ,الجرائـ ضد االنسانية في ضكء احكاـ النظػاـ االساسػي لممحكمػة الجنائيػة الدكليػة ,منشػكرات
الحمبي الحقكقية ,بيركت ,2006 ,ص ص .258-257
()2النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ,المادة ( )7الفقرة (.)1/2
()3عبػػد الق ػػادر البقيرات,مفي ػػكـ الجػ ػرائـ ض ػػد االنس ػػانية (عم ػػى ض ػػكء الق ػػانكف ال ػػدكلي الجن ػػائي كالقكانينالكطني ػػة) ديػ ػكاف
المطبكعات الجامعية ,الجزائر,2011 ,ص .53

()4حكرية كاسع  ,مصدر سابؽ ,ص .140
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جرائـ الحرب في نظاـ نكرمبرغ جاء تعدادىا عمى سبيؿ الذكر ال الحصر

()1

فيما اعتبر البعض اف

ىذه المسالة تمثؿ خطكة الى الكراء في مسالة تطكر القانكف الدكلي الجنائي كتحقيؽ العدالة الجنائية

الدكلية(.)2

 .3اختصاص المحكمة فيما يتعمق بجريمة العدوان

جريمة العدكاف ىي الجريمة الرابعة التي تدخؿ في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية ,كقد

تـ ذكرىا في المادة ( )5الفقرة (/1د) مف النظاـ االساسي كالخاصة باالختصاص المكضكعي

لممحكمة(.)3

كقد شكمت مسالة تعريؼ ىذه الجريمة مثا ار لنقاشات مطكلة بيف الدكؿ التي شاركت فيمؤتمر

ركما الدبمكماسي ,اذا انقسمت ىذه الدكؿ الى فريقيف االكؿ مؤيد إلدراج جريمة العدكاف كتعريفيا
حسب ما ذىبت اليو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في قرارىا رقـ ( )3314لسنة  1974حكؿ تعريؼ

العدكاف( ,)4فيما عارضت دكؿ اخرل ادراج ىذه الجريمة متذرعة بعراقيؿ قانكنيةكسياسية شتى(.)5

كبعد اقرار النظاـ االساسي تـ تأجيؿ النظر في تعريؼ جريمة العدكاف لحيف انعقادالمؤتمر

االستعراضي لجمعية الدكؿ االطراؼ الحقا ,كقد انعقد ىذا المؤتمر في مدينة كمباال لمفترة مف 31

( )1د .محمكد شريؼ بسيكني ,القانكف الدكلي االنساني ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,2007ص .12
( )2د .عميعبد القادر القيكجي ,مصدر سابؽ ,ص.326

( )3لنػ ػ ػ ػ ػػدة معمػ ػ ػ ػ ػػر يشػ ػ ػ ػ ػػكم,المحكمة الجنائيػ ػ ػ ػ ػػة الدكليػ ػ ػ ػ ػػة كاختصاصػ ػ ػ ػ ػػاتيا ,الطبعػ ػ ػ ػ ػػة االكلػ ػ ػ ػ ػػى ,دار الثقافػ ػ ػ ػ ػػة لمنشػ ػ ػ ػ ػػر
كالتكزيع,عماف,2008,ص.35
()4ابراىي ـ الدراجي ,جريمة العدكاف كمدل المسؤكلية القانكنية الدكلية عنيا ,منشكرات الحمبي الحقكقية ,الطبعة االكلى,
بيركت ,2005,ص ص .955-954
()5د .محمد عزيز شكرم ,العدكاف في النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ,كرقة عمؿ مقدمة الػى النػدكة العمميػة
حػػكؿ المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة(الطمكح ,الكاقػػع كافػػاؽ المسػػتقبؿ) المعقػػكدة بػػيف  11-10كػػانكف الثػػاني ,اكاديميػػة
الدراسات العميا ,طرابمس ,2007 ,ص .3
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

372

معوقات حتقيق العداةل اجلنائية ادلولية امام احملمكة اجلنائية ادلولية

ايار لغاية  11حزيراف  ,2010اذ تـ ادخاؿ بعض التعديالت عمى النظاـ االساسي لممحكمة كمف
ضمنيا االتفاؽ عمى تعريؼ جريمة العدكاف(.)1

اال اف ىذه التعديالت لف تككف سارية المفعكؿ اال بعد اتخاذ قرار مف جمعية الدكؿ االطراؼ

كالتي اليمكف ليا اتخاذه اال بعد االكؿ مف يناير  ,2017كبعد سنة مف مصادقة اك قبكؿ ىذه

التعديالت مف ( )30دكلة طرؼ في النظاـ االساسي(.)2

كما ذىب البعض الى اف ربط ممارسة المحكمة الختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة العدكاف

بمجمس االمف الدكلي كتدخؿ المجمس إلعماؿ ىذا االختصاص مسالة في غاية الخطكرة باعتبار
المجمس ىيئة سياسية كالمحكمة ىيئة قضائية ,كما يمكف اف ينتج عنو مف تعارض كتضارب بيف
العدالة كالسياسة ,فضال عف تأثر المجمس كعجزه عف التصرؼ في حالة تعارض ميامو مع مصالح

الدكؿ الكبرل(.)3

لذا فاف عدـ االتفاؽ عمى تعريؼ جريمة العدكاف كتأجيؿ نفاذ التعريؼ الذم اخذ بو مؤتمر

كمباال لحيف المصادقة عميو اك قبكلو مف قبؿ الدكؿ االطراؼ ,سيعرقؿ مف فاعمية المحكمة في
اعماؿ اختصاصيا بخصكص جريمة العدكاف ,عمى الرغـ مف اف محاكمات نكرمبرغ اعتبرت العدكاف

جريمة عظمى كعاقبت مرتكبييا حتى قبؿ اف يككف ليذه الجريمة تعريؼ محدد(.)4

()1لممزيد حكؿ ىذه التعديالت ينظر :منشكرات المحكمة الجنائية الدكلية  ,المؤتمر االستعراضي لنظاـ ركما االساسي
لممحكم ػػة الجنائي ػػة الدكلي ػػة  ,الكث ػػائؽ الرس ػػمية لجمعي ػػة ال ػػدكؿ االطػ ػراؼ ف ػػي نظ ػػاـ ركم ػػا األساس ػػي ,الكثيق ػػة رق ػػـ

).(RC/11
()2جمعية الدكؿ االطراؼ  ,القرار رقـ ( )6لسنة  , 2010كمباال ,الكثيقة رقـ )(RS/RES6
()3ثقػػؿ سػػعدالعجمي  ,مجمػػس االمػػف كعالقتػػو بالنظ ػػاـ االساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة ,د ارسػػة تحميميػػة لمقػػرارات
( )1497/1487/1422مجمة الحقكؽ ,جامعة الككيت ,السنة ( ,)29العدد ( ,)4ديسمبر  ,2005ص .62

( )4د .كماؿ حماد النزاع المسمح كالقانكف الدكلي العاـ ,المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  ,القاىرة ,
,1997ص.272
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انفرع انخاوي

حمذودية االختصاص انزماوي

يعد مبدأ عدـ رجعية القانكف الجنائي الى الماضي مف المبادئ الراسخة في القانكف الجنائي

الداخمي( ,)1ال بؿ انو اصبح مف المبادئ الدستكرية التي ال تخمك دساتير العالـ مف االشارة اليو
باعتباره مف اىـ ضمانات حقكؽ كحريات االفراد(.)2

كقد جاء النظاـ األساسي لممحكمة متبنيا صراحة لمبدا عدـ رجعية القانكف الجنائي عمى

الماضي( ,)3كبمكجب المادة ( )11الفقرة ( )1فاف اختصاص المحكمة ال ينعقد اال بعد نفاذ النظاـ
االساسي لممحكمة ,كاختصاص المحكمة ال ينفذ بنظر الجرائـ الدكلية اال بعد نفاذ النظاـ االساسي

لممحكمة كما نصت عميو المادة ( ,)1/26ام اف اختصاص المحكمة ىك اختصاص مستقبمي(,)4
كقد دخؿ النظاـ االساسي لممحكمة النفاذ بتاريخ  2002/7/1بعد استكماؿ اجراءات التصديؽ التي

نص عمييا النظاـ االساسي.

كقد اثارت مسالة االختصاص الزماني لممحكمة خالفا فقييا حكؿ االخذ بمبدأ عدـ الرجعية

مف عدمو ,كانقسـ الفقو الى اتجاىيف يذىب االكؿ الى ضركرة االخذ بمبدأ عدـ الرجعية باعتبار انو
نتيجة ىامة لمبدا الشرعية الذم يعد مف اىـ مبادئ العدالة الجنائية( ,)5كما يرل البعض الى اف

( )1لممزيد حكؿ ىذا المبدأ ينظر  :د .عمي حسيف الخمؼ ,كد سمطاف عبدالقادر الشاكم ,مصدر سابؽ ,ص 56
كما بعدىا.
()2نص عمى ىذا المبدأ الدستكر العراقي لسنة  2005في المادة (/19عاشرا) كالدستكر المصرم لستة  2014في
المادة(.)95

()3د .ضارم خميؿ محمكد ,مبدا التكامؿ في النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ,مجمة دراسات قانكنية,بيت
الحكمة ,بغداد ,العدد ( ,)1السنة ( ,1999 ,)1ص.7
()4حيدرعبد الرزاؽ حميد ,تطكر القضاء الدكلي الجنائي مف المحاكـ المؤقتة الى المحكمةالدكلية الجنائية الدائمة ,دار
الكتب القانكنية  ,مصر ,2008 ,ص ص .181-180

( )5د .براء منذر كماؿ عبد الطيؼ ,النظاـ القضائي لممحكمة الجنائية الدكلية ,الطبعة االكلى ,دار الحامد,
عماف,2008,ص .176
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االخذ بمبدأ عدـ الرجعية افسح المجاؿ اماـ الكثير مف الدكؿ لالنضماـ الى المحكمة الجنائية كدكلة

طرؼ في النظاـ االساسي دكف الخكؼ مف فتح ممفات الماضي(.)1

فيما ذىب االتجاه الثاني الى اف النص عمى مبدا عدـ الرجعية خضع العتبارات سياسية

كانتقائية خاصة فيما يتعمؽ بمصالح الدكؿ الكبرل ,كانو كاف مف االجدر اف ال يتـ النص عمى مبدا

عدـ الرجعية في النظاـ االساسي لممحكمة( ,)2كما اف المحاكـ الجنائية الدكلية السابقة كاف كانت

مؤقتة لـ تأخذ بمبدأ عدـ الرجعية في انظمتيا االساسية(.)3

كذىب البعض الى اف النص عمى ىذا المبدأ جاء بصكرة سمبية كاضفى طابعا سمبيا عمى

عمؿ المحكمة كيحد مف اختصاصاىا ,مما يؤدم الى افالت الجناة مف قبضة العدالة الجنائية

الدكلية ,كىك امر يؤدم الى الحد مف فاعمية المحكمة في القضاء عمى الجريمة(.)4

كما اثارت مسالة االختصاص الزماني لممحكمة التساؤالت حكؿ الجرائـ المستمرة كما في

جريمة السجف اك جريمة االخفاء القسرم لألشخاص ,فيذا النكع مف الجرائـ يتطمب نشاطا مف الجاني

قد يستغرؽ زمنا طكيال لتنفيذ جريمتو ,كذلؾ الحاؿ بالنسبة الى الجرائـ المتراخية النتيجة التي تظير
نتائجيا بعد مركر فترة زمنية طكيمة اك تبقى ىذه النتائج تؤثر عمى البيئة التي يعيش فييا االفراد كما

( )1د .ابك الخيػر احمػد عطيػة المحكمػة الجنائيػة الدكليػة الدائمػة د ارسػة لمنظػاـ االساسػي لممحكمػةكالجرائـ التػي تخػتص
بالنظر فييا ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,1999 ,ص .39

( )2د .اميف مكي مدني ,المسؤكلية الشخصية كالمحكمة الجنائية الدكلية ,بحػث مقػدـ الػى النػدكة العربيػة حػكؿ المحكمػة
الجنائية الدكلية ,عماف 18-12( ,كانكف االكؿ)  ,2000 ,ص .77
()3د .محم ػ ػػد ام ػ ػػيف المي ػ ػػداني ,المحكم ػ ػػة الجنائي ػ ػػة الدكلي ػ ػػة ليكغس ػ ػػالفيا الس ػ ػػابقة ,المجم ػ ػػة العربي ػ ػػة لحق ػ ػػكؽ االنس ػ ػػاف,
المعيدالعربي لحقكؽ االنساف ,العدد ( ,)34السنة ( ,)3ايمكؿ  ,1996ص .44

()4ارتكبػػت خػػالؿ القػػرف الماضػػي الكثيػػر مػػف الفظػػائع ضػػد البش ػرية خاصػػة فػػي الن ازعػػات المسػػمحة الكبػػرل كػػالحرب
العالميػػة االكلػػى كالثانيػػة كاالب ػادة الجماعيػػة التػػي تعرضػػت ليػػا الكثيػػر مػػف الشػػعكب فػػي كمبكديػػا كجنػػكب افريقيػػا,
كالكثيػػر مػػف ىؤالءالجنػػاة لػػـ يمقػكا العقػػاب عمػػى جرائميمػػالتي ارتكبكىػػا بػػؿ كانػػت العدالػػة ىػػي عدالػػة انتقائيػػة كذات
طػابع سياسػي يعتمػد عمػػى مصػالح الػدكؿ اكثػر مػػف سػعييا الػى تحقيػؽ العدالػػة الجنائيػة الدكليػة بإنصػاؼ الضػػحايا
كالقصػػاص مػػف الجنػػاة ,لممزيػػد ينظػػر سػػممىجياد ,جريمػػة ابػػادة الجػػنس البشػػرم ,بػػيف الػػنص كالتطبيػػؽ ,دار اليػػدل,

عيف مميمة ,الجزائر ,2009,ص  85كما بعدىا.
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في حالة استخداـ االسمحة البيكلكجية اك الكيميائية اذ تستغرؽ ىذه االسمحة فترة طكيمة حتى تظير
نتائجيا اذ لـ يتطرؽ النظاـ االساسي الى ىذه الجرائـ(.)1

فضال عف ما اثارتو المادة ( )124مف النظاـ االساسي لممحكمة انتقاد جانب كبير مف الفقو

 ,فقد تضمنت ىذه المادة حكما يسمح لمدكلة التي تصبح طرفا في النظاـ االساسي اف تعمؽ

اختصاص المحكمة فيما يخص جرائـ الحرب لمدة ( )7سنكات مف تاريخ سرياف النظاـ األساسي
بحؽ الدكلة ,اذ ا عتبره البعض حكما انتقاليا خطي ار مف حيث اثاره كطكؿ المدة التي تضمنتيا

المادة(.)2

كيمكف القكؿ اف اختصاص المحكمة الزماني جاء بصكرة تؤثر كثي ار عمى فاعمية المحكمة

في تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية  ,فما تضمنتو المادة ( )124كانو يمثؿ رخصة لمدكلة بارتكاب

جرائـ حرب معينة ثـ بعدىا تصبح دكلة طرؼ بالنظاـ االساسي ,كما اف النص عمى عدـ الرجعية
براينا يمثؿ انتكاسة لمقانكف الدكلي الجنائي فاغمب الجرائـ التي تضمنيا النظاـ االساسي ىي جرائـ
دكلية منذ فترة طكيمة كليست مف استحداث النظاـ االساسي ,بؿ اف الكثير مف المحاكـ الجنائية
الدكلية عاقبت عمى ىذه الجرائـ قبؿ اف يككف ىناؾ اتفاؽ عمى تعريؼ ىذه الجرائـ كما في محاكـ

نكرمبرغ كيكغسالفيا السابقة كركاندا كغيرىا.

()1سكسف تمر خاف بكة ,مصدر سابؽ ,ص .217
()2د .عمي عبد القادر القيكجي  ,مصدر سابؽ ,ص ص .327-326
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انفرع انخانج

حمذودية االختصاص انشخصي

حسب النظاـ االساسي لممحكمة فاف اختصاص المحكمة يقتصر فقط عمى االشخاص
الطبيعية ,كال ينعقد اختصاص المحكمة عمى مف كاف عمره يقؿ عف ( )18سنة كقتارتكابو الجريمة

المنسكبة اليو(.)1

كقد اثارت ىذه المسالة خالفات كبيرة ,اذ اف المحكمة استبعدت االشخاص المعنكية مف

اختصاصيا كجعمت اختصاصاىا قاص ار عمى االشخاص الطبيعييف فقط ,عمى العكس مف ما جاءت

بو بعض المحاكـ الجنائية الدكلية كخاصة محكمة نكرمبرغ اذ اقرت ىذه المحكمة مسؤكلية

االشخاص المعنكية االلمانية(.)2

كما اف عدـ النص عمى محاكمة مف تقؿ اعمارىـ عف ( )18سنة سيدفع الحككمات

كالميميشيات المسمحة الى استخداـ مف تقؿ اعمارىـ عف ( )18سنة كمجنديف في اغمب النزاعات

المسمحة ,اذ اشارت منظمة مراقبة حقكؽ االنساف الى اف ما يقارب مف ( )60دكلة تستمر في تجنيد
االطفاؿ الذيف تتراكح اعمارىـ ما بيف ( )17-16سنة في الجيكش اك القكات الخاصة كمف بينيـ

الكاليات المتحدة كبريطانيا كالمانيا كاستراليا كالنمسا(.)3

كما نص النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى اعتبار تجنيد االطفاؿ دكف سف

الخامسة عشر جريمة حرب( ,)4كىذا معناه اف تجنيد مف تككف اعمارىـ بيف ( )18-15سنة ال يشكؿ
جريمة حرب ,مما يعني جكاز تجنيد الدكؿ افرادا بمثؿ ىذه السف كمقاتميف الف النظاـ االساسي ال

يعتبرىا جريمة تختص بيا المحكمة( ,)5مما يعني امكانية ارتكاب ىذه الفئة لجرائـ داخمة في
اختصاص المحكمة دكف امكانية مسالتيـ عنيا.
()1النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية  ,المادة (.)26
()2د .عبد الكىاب حكمد ,االجراـ الدكلي ,مطبكعات جامعة الككيت ,ط ,1978 ,1ص .76
()3لندة معمر يشكم ,مصدر سابؽ ,ص.159
()4النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية  ,المادة ( )8الفقرات (/2ب/2 .26,ق.)7

()5د .عبػػد الفتػػاح محمػػد سػػراج  ,مبػػدا التكامػػؿ فػػي القضػػاء الجنػػائي الػػدكلي ,د ارسػػة تحميميػػة تأصػػيمية ,دار النيضػػة
العربية ,القاىرة ,2001 ,ص .108
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كقداقترح البعض اف ينص النظاـ االساسي عمى تجريـ مف ىـ دكف سف ( )18سنة اك

تخفيض سف المسالة اماـ المحكمة ليشمؿ مف ىـ فكؽ عمر( )15سنة تحقيقا لالنسجاـ بيف ركح

النصيف القانكنييف لممادة ( )8كالمادة ( )26مف النظاـ االساسي( ,)1في حيف ايد البعض االخر

االتجاه الذم تبنتو المحكمة حكؿ عدـ مسالة مف يقؿ عمره عف ()18سنة باعتباره متكافقا مع
اتجاىات التشريعات الكطنية كمبادئ كقكاعد االمـ المتحدة(.)2

في حيف اقترح كفد الكاليات المتحدة االمريكية اثناء انعقاد مؤتمر ركما لمنظاـ االساسي

بضركرة ترتيب المسؤكلية الجنائية عمى مف ىـ دكف سف ( )18سنة ك االخذ بنظر االعتبار
ككنالتعامؿ مع ىذه الفئة باف تفرد قكاعد خاصة بالنظاـ االساسي لممحكمة سكاء مف حيث المحاكمة

اـ مف حيث العقكبة(.)3

كال شؾ اف ىذا االمر لو تأثير عمى عمؿ المحكمة كيحد مف فاعميتيا عمى الصعيد الدكلي,

خصكصا في ظؿ ما نشيده مف نزاعات عمى المستكل الدكلي تككف ىذه الفئة ىي االكثر استيدافا
فييا سكاء مف حيث ككنيـ ضحايا اـ جناة في ىذه النزاعات كلعؿ الحركب االىمية التي حصمت

كتحصؿ في القارة االفريقية ليي دليؿ بارز عمى ىذا االمر.

()1د .عمر محمكد المخزكمي ,القانكف الدكلي االنساني فػي ضػكء المحكمػة الجنائيػة الدكليػة ,ط , 1دار الثقافػة لمنشػر
كالتكزيع ,عماف ,2009,ص ص .323-322
()2د .ب ػراء كمػػاؿ منػػذر عبػػد المطيػػؼ’ النظػػاـ القضػػائي لممحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة ,مصػػدر سػػابؽ ,ص ص -180
.181

()3لندة معمر يشكم ,مصدر سابؽ ,ص .160
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انفرع انرابغ

غمىض انىصىص املتؼهقة بانؼقىبات

نصت المادة ( )23مف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى انو " ال يعاقب ام
شخص ادانتو المحكمة اال كفقا ليذا النظاـ االساسي" ,اذ جاء النظاـ االساسي لممحكمة محددا

العقكباتعمى سبيؿ الحصر كبما ينسجـ مع مبدا " ال عقكبة اال بنص"  ,كحددت المادة ( )77مف

النظاـ االساسي العقكبات الكاجبة التطبيؽ كىي السجف لعدد محدكد مف السنكات لفترة اقصاىا ()30
سنة كالسجف المؤبد (مدل الحياة) فضال عف عقكبة الغرامة كالمصادرة(.)1

كقد مثمت العقكبات التي تضمنيا النظاـ االساسي عقبة كبيرة في مؤتمر ركما الدبمكماسي,

خاصة فيما يتعمؽ بعقكبة االعداـ ,اذ انقسمت الكفكد المشاركة الى فريقيف االكؿ معارض لفكرة ادراج
عقكبة االعداـ في النظاـ االساسي مستنديف الى الحجج التقميدية التي نادل بيا بعض الفقو الجنائي

إللغاء ىذه العقكبة باعتبارىا ال تحقؽ الردع اك االصالح اك عدـ تدارؾ اثارىا( ,)2كاضاؼ ىذا الفريؽ
حجة اخرل كىي اف االخذ بيذه العقكبة سكؼ يخرؽ النصكص الدستكرية ليذه الدكؿ ككنيا الغت

عقكبة االعداـ ,فيما ذىب الفريؽ الثاني الى ضركرة النص عمى عقكبة االعداـ فيالنظاـ االساسي

لممحكمة ككف الجرائـ التي تختص بيا المحكمة ىي جرائـ اشد خطكرة كجسامة مف بعض الجرائـ
التي تنص عمى عقكبة االعداـ في القكانيف الداخمية ليذه الدكؿ ,كمااف عدـ النص عمى عقكبة
االعداـ قد يؤدم الى نشؤ قاعدة دكلية فيما بعد تعد ىذه العقكبة مرفكضة دكليا بينما يستمر العمؿ

بيا في القكانيف الداخمية ليذه الدكؿ ,كقد تزعـ ىذا االتجاه غالبية الدكؿ العربية كاالسالمية كبعض

الدكؿ االخرل(.)3

()1النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المادة (.)77
()2لممزيد حكالرآلراء المعارضة لعقكبػة االعػداـ ينظػر :د.عمػي حسػيف الخمػؼ ,كد .سػمطاف عبػد القػادر الشػاكم ,مصػدر
سابؽ ,ص  417كما بعدىا.

()3د .ضارم خميؿ محمكد ,مصدر سابؽ ,ص .27
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كيرل البعض انو عمى الرغـ مف عدـ اخذ النظاـ االساسي لممحكمة بعقكبة االعداـ لمجرائـ

الكاردة فيو ,اال اف ىذا النظاـ يقدـ ضمانات كافية لمدكؿ باف العقكبات المنصكص عمييا في النظاـ

االساسي لف تؤثر في العقكبات المنصكص عمييا في قكانينيا الكطنية( ,)1في حيف انتقد البعض
االخر مكقؼ النظاـ االساسي مف عقكبة االعداـ معتب ار اف ذلؾ يشكؿ عائقا اماـ فاعمية المحكمة

الجنائية لتحقيؽ عدالة جنائية دكلية تتناسب فييا العقكبة مع جسامة كخطكرة الجرائـ المرتكبة(,)2
فضال عف اف محكمة نكرمبرغ كمحكمة طككيك قد اخذت بعقكبة االعداـ ,حيث اصدرتكمتا المحكمتيف

احكاما باإلعداـ ضد العديد مف القادة االلماف كاليابانييف(.)3

لذا يبدك مس تغربا عدـ اخذ المحكمة الجنائية الدكلية بعقكبة االعداـ ,فضال عف عدـ النص

عمى العقكبات بصكرة صريحة بحيث تككف لكؿ جريمة عقكبة محددة بشكؿ مستقؿ ,دكف اف يترؾ

االمر لمسمطة التقديرية لممحكمة ,فيذا االمر يعد قصك ار يؤثر بصكرة كبيرة عمى فاعمية المحكمة في
اداء كظيفتيا القضائية كما انو انتياؾ لحقكؽ المتيـ بعدـ معرفتو العقكبة التي يمكف ايقاعيا بحقو

بسبب غمكض ىذه النصكص.

()1د .محمكد شريؼ بسيكني ,المحكمة الجنائية الدكلية  ,مدخؿ لدراسة احكاـ كاليات االنفاذ الكطني لمنظاـ االساسػي,
دار الشركؽ ,القاىرة ,2004 ,ص .182
( )2د .عبػػد السػػتار الكبيسػػي ,العقكبػػات ( د ارسػػة فػػي نظػػاـ ركمػػا االساسػػي لممحمػػة الجنائيػػة الدكليػػة)  ,مجمػػة د ارسػػات
قانكنية ,بيت الحكمة ,العدد ( ,)1السنة ( ,)2بغداد ,2000 ,ص .59

( )3لممزيػػد حػػكؿ ىػػذه المحاكمػػات ينظػػر :د .محمػػد سػػميـ محمػػد غػػزكم ,جريمػػة ابػػادة الجػػنس البشػػرم ,الطبعػػة الثانيػػة,
مؤسسة شباب الجامعة ,االسكندرية ,1972 ,ص .49
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املطهب انخاوي
تأحري جمهس االمه انذويل يف فاػهية احملكمة اجلىائية انذونية
يعد مجمس االمف الدكلي السمطة التنفيذية لمنظمة االمـ المتحدة ,كىك يممؾ صالحيات
كاسعة بمكجب نصكص ميثاؽ االمـ المتحدة في مجاؿ حفظ السمـ كاالمف الدكلييف ,لذا اعطى النظاـ

االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية مجمس االمف صالحيات ميمة تتداخؿ مع اختصاص المحكمة,

كال شؾ اف ىذه الصالحيات ليا تأثير ميـ عمى عمؿ المحكمة كىذه الصالحيات نجد تأثيرىا في

مسالتيف ميمتيف ىي دكر المجمس في احالة القضايا لممحكمة اك ارجاء نظر المحكمة فييا كىك ما
سنبحثو في الفركع التالية.

انفرع االول

دور اجملهس يف احانة انقضايا نهمحكمة

تضمنت المادة (/13ب) مف النظاـ االساسي لممحكمة عمى كجو الدقة جيات االحالة ,كمف
بينيا مجمس االمف الدكلي بكصفو الجياز المختص بدكف غيره مف اجيزة االمـ المتحدة بيذه االحالة,

كقد شكمت مسالة منح مجمس صالحية احالة القضايا الى المحكمة الجنائية محؿ خالؼ كبير بيف
الدكؿ ,كانقسمت ارآلراء الى مؤيد ليذه الصالحية كفريؽ معارض ليا ,كقد تزعـ الفريؽ االكؿ الدكؿ

الدائمة العضكية كانقسمكا الى اتجاىيف االكؿ تزعمتو الكاليات المتحدة االمريكية كيدعك الى حصر

سمطة االحالة بمجمس االمف لكحده دكف غيره مف الجيات( ,)1اما االتجاه الثاني ضـ باقي الدكؿ
الدائمة العضكية الذم دعا الى منح مجمس االمف صالحية االحالة جنبا الى جنب مع الدكؿ

( )1د .احمػػد عبػػد الظػػاىر ,سػػمطة مجمػػس االمػػف فػػي االحالػػة الػػى المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة ,مجمػػة السياسػػة الدكليػػة,
مؤسسة االىراـ ,المجمد ( ,)44العدد ( , )176السنة ( ,)45القاىرة  ,2009 ,ص.9
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االطراؼ كالمدعي العاـ( ,)1اما الفريؽ المعارض لمنح المجمس الحؽ في االحالة فاف حجتو كانت
لمنع ىيمنة الدكؿ الكبرل عمى عمؿ المحكمة كتسيسييا(.)2

كقد ساؽ الفريؽ االكؿ العديد مف المبررات لمنح ىذه الصالحيات ,منيا اف المجمس كاف لو

دكركبير في ترسيخ العدالة الجنائية الدكلية خاصة بقيامو بإنشاء العديد مف المحاكـ المؤقتة كمحاكـ

يكغسالفيا السابقة كركاندا( ,)3فضال عف امتالؾ المجمس سمطات كاسعة بمكجب ميثاؽ االمـ المتحدة
كامكانية استفادة المحكمة منيا لتفعيؿ اختصاصيا( ,)4كما اف منح المجمس ىذه الصالحية يمكف اف
يمنع قياـ التعارض بيف عمؿ المجمس كالمحكمة( ,)5كاف ىذا التعاكف يشكؿ بديؿ عف انشاء المجمس

لمحاكـ خاصة( ,)6كىذا يؤدم الى تقميؿ نفقات انشاء ىذه المحاكـ كنفقات القضاة كالسفر كالمكظفيف
كغيرىا مف النفقات المؤقتة(.)7

()1د .ح ػػازـ محم ػػد ع ػػتمـ  ,نظ ػػـ االدعػ ػاء ام ػػاـ المحكم ػػة الجنائي ػػة الدكلي ػػة ف ػػي ,المحكم ػػة الجنائي ػػة الدكلي ػػة المؤام ػػات
الدستكرية كالتشريعية ,مشركع قانكف نمكذجي ,اعداد شريؼ عتمـ ,القاىرة ,2006 ,ص .169
()2د .عمػػي جميػػؿ حػػرب ,القضػػاء الػػدكلي الجنػػائي المحػػاكـ الجنائيػػة الدكليػػة ,ط ,1دار المنيػػؿ ,بيػػركت  , 2010ص
.504

( )3د.احمد عبد الظاىر ,مصدر سابؽ ,ص .9
()4د  .مدكس فالح الرشيدم ,الية تحديد االختصاص كانعقاده في نظر الجرائـ الدكلية كفقػا التفػاؽ ركمػا لعػاـ ,1998
مجمة الحقكؽ الككيتية ,جامعة الككيت ,العدد( ,)2السنة ( ,2003 ,)27ص .19
()5د .ثقؿ سعد العجمي ,مصدر سابؽ ,ص.19
()6د .عمي جميؿ حرب ,مصدر سابؽ ,ص .504

( )7د .سامح محمد عمرك ,عالقة مجمػس االمػف بالمحكمػة الجنائيػة الدكليػة ,دار النيضػة العربيػة ,القػاىرة ,2008,ص
.30
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كىذه المبررات رغـ كجاىتيا ,اال انيا لـ تستطع تبرير دكر المجمس في عرقمة فاعمية عمؿ

المحكمة الجنائية في تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية ,فمنح مجمس االمف ىذه الصالحية جعؿ

المحكمة عرضة لمتسيس مف الدكؿ الدائمة العضكية بحكـ سيطرتيا عمى مجمس االمف الدكلي(,)1
كىذه الصالحية تتعارض مع الكاقع العممي ,ففي ظؿ انتقائية عمؿ مجمس االمف كاتسامو بالطابع

السياسي سيككف لو تأثير كبير عمى استقاللية المحكمة كفاعميتيا كجعميا اداة بيد الدكؿ الدائمة
العضكية لتحقيؽ مصالحيا كما حصؿ في دارفكر(,)2كما قامت بو الكاليات المتحدة االمريكية مف
جرائـ بعد احتالليا لمعراؽ بعد عاـ .2003

كما اف منح المجمس ىذه الصالحية يمنح المحكمة الجنائية ايضا سمطات كاسعة فالمحكمة

ستمارس اختصاصيا عمى جميع الجرائـ حتى كاف ارتكبت في اقميـ دكلة غير طرؼ اك مف قبؿ

رعايا دكلة غير طرؼ في النظاـ االساسي ,حتى كاف لـ تقبؿ الدكلة التي كقعت في اقميميا الجرائـ
اك دكلة جنسية المتيـ( ,)3كىذا يشكؿ تجاك از عمى سيادة الدكؿ(.)4

فضال عف اف ىذه الصالحية ستكرس عدالة جنائية غير مكتممة اذ يجكز لمجمس االمناف

يحيؿ اية قضية تخص اية دكلة الى المحكمة باستثناء الدكؿ الخمس الدائمة العضكية فيي الدكؿ

الكحيدة التي ستبقى خارج نطاؽ العدالة الجنائية الدكلية فمف جية تممؾ ىذه الدكؿ حؽ النقض

(الفيتك) فيذا يمنع عمميا احالة الجرائـ التي يرتكبيا مكاطني ىذه الدكؿ اكترتكب في اقميميا

()1لممزيد حكؿ تأثير الدكؿ الدائمة العضكية في مجمس االمف كخاصة الكاليػات المتحػدة االمريكيػة فػي عمػؿ المحكمػة
ينظ ػػر :عص ػػاـ نعم ػػة اس ػػماعيؿ  ,الكالي ػػات المتح ػػدة كالقض ػػاء الجن ػػائي ال ػػدكلي ,الق ػػانكف ال ػػدكلي االنس ػػاني افػػػاؽ
كتحديات ,ج ,1ط ,1منشكرات الحمبي الحقكقية ,بيركت ,2005 ,ص .60
()2حكؿ التدخالت في دارفكر ينظر  :د .عمر محمكد المخزكمي  ,مصدر سابؽ ,ص  78كما بعدىا.

()3د .يكسؼ حسف يكسؼ ,المحكمة الدكلية ,ط ,1المركز القكمي لإلصدارات القانكنية ,القاىرة ,2011 ,ص.23
()4د .احمد عبد الظاىر ,مصدر سابؽ ,ص .9
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كمف جانب اخر اف ثالثة دكؿ ( الكاليات المتحدة االمريكية كالصيف كركسيا)ليست اعضاء

في المحكمة الجنائية الدكلية(.)1

كما اف ىذه الصالحية تتعارض مع مبدا المساكاة بيف الدكؿ ,سكاء الدكؿ االعضاء في

مجمس االمف اك غير االعضاء فيو ,اك فيما بيف الدكؿ االطراؼ اك غير االطراؼ في النظاـ

ا الساسي لممحكمة ,كىذا االمر يؤدم الى اضعاؼ دكر المحكمة كامتناع الدكؿ مف االنضماـ الى
النظاـ االساسي.

انفرع انخاوي

دور اجملهس يف ارجاء انقضايا

تشكؿ السمطة الممنكحة لمجمس االمف الدكلي بمكجب المادة( )16مف النظاـ االساسي

لممحكمة ,اخطر كاكسع الصالحيات الممنكحة لممجمس ,ال بؿ تعد بحؽ في راينا نسفا لنصكص
النظاـ االساسي كتحد مف فاعمية المحكمة بصكرة مطمقة لتحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية ,كقد شكمت
ىذه الصالحية جدال كاسعا بيف الكفكد التي اشتركت في مؤتمر ركما بيف مؤيد لمنحيا كمعارض ليا

كلكؿ فريؽ حججو كمبرراتو(.)2

كعف تأثير ىذه السمطة في فاعمية المحكمة فيتحقيؽ العدالة الجنائية ,فاف ىذه الصالحية

كحسب ما جاء في المادة ( )16قد منحت المجمس سمطة مطمقة في منع المحكمة مف البدء اك

المضي في تحقيؽ بقرار صادر مف ىذا المجمس ,كالقيد الكحيد المفركض عمى المجمس ىك قيد زمني

بضركرة تجديد ىذه المدة كؿ ( )12شير بقرار يصدر عف المجمس.

كال شؾ اف ىذه الصالحية تشكؿ عقبة ميمة اماـ المحكمة خاصة في ظؿ امكانية تجديد

قرار مجمس االمف بإرجاء التحقيؽ اك المقاضاة الى ما النياية ,كىذا سكؼ يؤدم عمميا الى تعطيؿ
( )1لػػـ تصػػادؽ الكاليػػات المتحػػدة االمريكيػػة كالصػػيف عمػػى النظػػاـ االساسػػي لممحكمػػة ,فضػػال عػػف ركسػػيا التػػي اعمنػػت
انسحابيا مف المحكمة في نكفمبر  , 2016لممزيػد ينظػر :ناصػر السػيمي ,انسػحابات مػف الجنائيػة الدكليػة ,خطػكة
ب ػ ػ ػ ػػال ج ػ ػ ػ ػػدكل قانكني ػ ػ ػ ػػا ,عم ػ ػ ػ ػػى المكق ػ ػ ػ ػػع الت ػ ػ ػ ػػالي https://www.alaraby.co.uk/politics :ت ػ ػ ػ ػػاريخ الزي ػ ػ ػ ػػارة
2016/12/15

()2لممزيػػد ينظػػر سكسػػف تمػػر خػػاف بكػػة ,مصػػدر سػػابؽ ,ص  ,126كد .عبػػد الفتػػاح محمػػد س ػراج ,مصػػدر سػػابؽ ,ص
.111
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كشؿ عمؿ المحكمة,كما كتنتج عنو نتيجة خطيرة كىي تبعية المحكمة كجياز قضائي الى مجمس

االمف الدكلي الذم يعد جيا از سياسيا(.)1

كيذىب البعض الى اف ىذه الصالحية متناقضة مع المادة ( )40مف النظاـ االساسي

كالمتعمقة باستقالؿ القضاة كبمبدأ استقالؿ القضاء عمكما ,اذ انو يعد مساسا بفاعمية المحكمة
كاستقالليا كمشركعيتيا ,اذ تمنح مجمس االمف اختصاصا تكقيفيا كثير االتساع كتترؾ مساحة كاسعة
لالعتبارات السياسية اذ تمكف مجمس االمف مف اف " ينقذ كؿ مف يريد انقاذه" مف دائرة نظر

المحكمة(.)2

كتطبيقا لممادة ( )16مف النظاـ االساسي ,فقد اصدر مجمس االمف الدكلي عدة ق اررات تمنع

المحكمة مف النظر في بعض الجرائـ التي تدخؿ في اختصاصيا كمف ىذه الق اررات القرار رقـ

()1422لسنة  ,)3(2002الذم منع المحكمة مف مالحقة كمتابعة الحاالت المتعمقة بمكظفي الدكلة
غير الطرؼ المشاركة قكاتيا في قكات حفظ السالـ التابعة لألمـ المتحدة ,كىذا القرار جاء بعد

ضغكط امريكية لحماية جنكدىا المشاركيف في عمميات حفظ السالـ في البكسنة كاليرسؾ ,كتـ تجديد
ىذا القرار بمكجب القرار رقـ ( )1487لسنة ,)4(2003كحاكلت الكاليات المتحدة االمريكية تجديد

الميمة التي كردت في الق ارريف السابقيف سنة  ,2004اال اف ما كشفت عنو مجمة (نيكيكرؾ مجازيف)

مف جرائـ ارتكبتيا قكاتيا في سجف ابك غريب جعميا تسحب مشركع القرار مف التداكؿ في اركقة
مجمس االمف الدكلي( .)5كفي الحقيقة اف الق ارريف السابقيف لـ يكقفا اختصاص المحكمة البؿ انيما
كانا متعارضيف مع العديد مف نصكص النظاـ االساسي لممحكمة كمنيا المادة ( )27مف النظاـ التي

منعت االعتداد بالصفة الرسمية اك الحصانة ككسيمة لإلفالت مف العقاب.
(Lattanzi flavia , competence de la courpenale international et le consentement des )1
etats, revue generale de droit international public , N1999, pp443.
()2د .ضارم خميؿ محمكد ,باسيؿ يكسؼ ,المحكمة الجنائية الدكلية( ىيمنة القانكف اـ قػانكف الييمنة)منشػاة المعػارؼ,
القاىرة  ,2008 ,ص .20
()3قرار مجمس االمف الدكلي رقـ ( )1422لسنة  ,2002الكثيقة رقـ (.)S/RES/1422( )2002

()4قرار مجمس االمف الدكلي رقـ ( )1487لسنة  ,2002الكثيقة رقـ (.).)S/RES/1422( )2002
()5د.ضارم خميؿ محمكد ,كباسيؿ يكسؼ ,مصدر سابؽ ,ص ص .277-276
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كفي القرار رقـ ( )1497لسنة  ,2003تجاكز مجمس االمف حتى صالحياتو المذككرة في

المادة ( )16مف النظاـ االساسي ,اذ انو ذىب في الفقرة السابعة مف ىذا القرار الى منح القكات
المتعددة الجنسيات التي انشاءىا فيميبريا حصانة مطمقة ,فيذه الفقرة تثير مشاكؿ قانكنية خطيرة فيي

لـ تقـ بتأجيؿ اجراءات المحكمة الجنائية ,بؿ انيت اختصاص المحكمة بشاف االفعاؿ التي يرتكبيا
افراد القكات الدكؿ غير االطراؼ في النظاـ االساسي المشاركة في عمميات حفظ السالـ في القكات
()1

المتعددة الجنسيات

كىكذا يتبيف لنا مدل تأثير ىذه الصالحية فيفاعمية المحكمة الجنائية الدكلية في تحقيؽ

العدالة الجنائية الدكلية ,فيي مشكبة بالعديد مف االنتقادات اذ تجعؿ مف مجمس االمف كىك سمطة

سياسية اعمى مف القضاء ,كما انيا التعطي اية سمطة اك ىيئة امكانية فرض الرقابة عمى ق اررات

مجمس االمف المتعمقة باإلرجاء ,كليس ىناؾ حد اعمى لتكرار طمبات االرجاء.

فضالن عف تأثير ىذه المادة عمى االفالت مف العقاب فتدخؿ مجمس االمف الدكلي سيؤدم

حتما الى عرقمة قياـ المحكمة بكاجباتيا مما يؤدم الى افالت الجناة مف العقاب ,كحتما اف ىذه
الصالحية لف يستخدميا اك يعترض عمييا غير الدكؿ الخمس الدائمة العضكية ,مما يعني انو يشكؿ

حصانة دائمة كمطمقة لمكاطنييا تجاه المحكمة ,فضال عف اف ثالثة مف ىذه الدكؿ ليست اطراؼ

في النظاـ االساسي.

()1قرار مجمس االمف الدكلي رقـ ( )1497لسنة  ,2003الكثيقة رقـ (.)S/RES/1497( )2003
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املطهب انخانج

انتأحريات اخلارجية يف فاػهية احملكمة اجلىائية انذونية
اف المحكمة الجنائية الدكلية ىيئة قضائية دكلية ,كىي تتمتع بمقكمات الشخصية القانكنية

الدكلية(,)1كبالطبع فاف المحكمة تتأثر بما يجرم عمى صعيد المجتمع الدكلي ,كباألحداث الدكلية
كمكاقؼ الدكؿ منيا ,كلبحث ىذه التأثيرات عمى فاعمية المحكمة سيتـ تقسيـ ىذا المطمب الى الفركع

التالية

انفرع االول

طبيؼة احملكمة اجلىائية انذونية

تعدالمحكمة ىيئة قضائية دكلية كىك ما نصت عمية المادة ( )1مف النظاـ االساسي

لممحكمة ,اذ انيا انشئيت بمكجب معاىدة دكلية بيف الدكؿ االطراؼ مما حدل بالبعض الى كصفيا

بانيا"كياف قانكني ذك صفة دكلية"(.)2

كقد تباينت ارآلراء حكؿ كيفية كطريقة تأسيس محكمة جنائية دكلية دائمة كمدل اىميتيا منذ

المحاكالت االكلى التي بدأت منذ ما يناىز النصؼ قرف مف الزمف ,اذ انقسمت ارآلراء الى اتجاىيف
االكؿ يعارض انشاء ىكذا محكمة كاالخر يؤيد التكجو نحك انشاء ىذه المحكمة ,ككانت مف اىـ

الرم االكؿ ىي االنتقاص مف سيادة الدكلة فكجكد ىكذا محكمة يمس سيادة الدكلة
حجج كمبررات ا

عمى اقميميا كينشئ جكامف االضطراب كالتنازع القانكني كالقضائي( ,)3كعدـ تكافر قانكف جنائي دكلي

تطبقو المحكمة(,)4

()1حػػكؿ الشخصػػية القانكنيػػة الدكليػػة لممنظمػػات الدكليػػة ينظػػر :د.عبػػدال عم ػي عبػػك ,المنظمػػات الدكليػػة,ط,1مطبعػػة
جامعة دىكؾ ,دىكؾ ,2010 ,ص  30كما بعدىا.
()2د .محمد فيد الشاللدة ,القانكف الدكلي االنساني ,منشاة المعارؼ ,االسكندرية ,2005 ,ص .374

()3د .سعد عبد الطيؼ حسف ,المحكمة الجنائية الدكلية ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,2004 ,ص ص .148-147
()4سكسف تمر خاف بكة ,مصدر سابؽ ,ص.77
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كاالفتقار الى جياز دكلي قادر عمى تنفيذ احكاـ المحكمة( ,)1فضال عف اف انشاء ىذه

المحكمة لف يمنع مف قياـ الحركب كلف يقمص مف اثارىا كاستحالة التكصؿ الى اتفاؽ دكلي إلنشاء
محكمة جنائية دكلية كانعداـ المساكاة بيف الدكؿ الكبرل في العالـ كالدكؿ الضعيفة اماـ ىذه

المحكمة(.)2

اما انصار االتجاه المؤيد إلنشاء المحكمة الجنائية الدكلة فقد برركا حججيـ ,باف الحديث

عف مبدا السيادة امر تجاكزه الزمف كاف تمسؾ الدكؿ بحصاناتيا ىك دليؿ رغبة منيا إلسباغ قدر مف

الحصانة عمى حكاميا كتصرفاتيـ( ,)3كما اف الفرد اصبح مف اشخاص القانكف الدكلي كانو يعتبر

مسؤكؿ مسؤكلية شخصية اماـ القضاء الدكلي( ,)4كلضماف عدـ االفالت مف العقاب( ,)5كالتأسيس
لعدالة جنائية دكلية كتاميف نظاـ بديؿ لنظاـ الجزاءات الجماعية الدكلية كالحد مف اعماؿ االنتقاـ

اثناء النزاعات المسمحة كضماف الفاعمية إلحكاـ القانكف الدكلي(.)6

كتأسيسان عمى ذلؾ فقد تباينت ارآلراء حكؿ الية تأسيس المحكمة ,سكاء عف طريؽ االمـ

المتحدة اك بمؤتمر دكلي ,اال اف الرام االخير الذم تكصمت اليو الدكؿ ىك اف يتـ تأسيس المحكمة

بمكجب معاىدة دكلية تعقد عف طريؽ مؤتمر دبمكماسي برعاية االمـ المتحدة(.)7

اما عف طبيعة المحكمة كاسمكب نشاءتيا كمدل كتأثير ذلؾ في فاعميتيا في تحقيؽ العدالة

الجنائية الدكلية ,يرل البعض اف النظاـ االساسي عبارة عف حؿ كسط تـ التكصؿ اليو بعد مفاكضات
مضنية ,كقد جاء بحمكؿ تكفيقية بيف التيارات المتعارضة االمر الذم يعني اف ىذه الحمكؿ ىي

( )1د .عبػػد الكاحػػد محمػػد الفػػار  ,الج ػرائـ الدكليػػة كسػػمطة العقػػاب عمييػػا ,دار النيضػػة العربيػػة ,القػػاىرة ,1996 ,ص
.121

()2سكسف تمر خاف بكة  ,مصدر سابؽ ,ص .78
()3د .سعيد عبد المطيؼ حسف ,مصدر سابؽ ,ص.150
()4د .حسيف الشيخ محمد طو الباليساني ,القضاء الدكلي الجنائي ,مطبعة الثقافة ,اربيؿ ,2004 ,ص .328
()5د .ابك الخير احمد عطية  ,مصدر سابؽ ,ص.9
()6د .عبد الكىاب حكمد ,مصدر سابؽ ,ص ,283د .سعيد عبد الطيؼ حسف  ,مصدر سابؽ ,ص .154

()7معتصـ خميس مشعشع ,المالمح الرئيسية لممحكمة الجنائية الدكليػة ,مجمػة االمنكالقػانكف ,جامعػة اؿ البيػت  ,السػنة
السنة ( ,)9العدد ( ,)1االردف ,يكليك  ,2001ص .327
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الكحيدة كالممكنة ضمف الكضع الدكلي الراىف لمعالقات الدكلية الحالية ,لذا كاف مف الميـ اف يككف
كضع نظاـ المحكمة بصكرة ال تثير الشؾ كالريبة لدل الدكؿ حتى يككف دافعا ليا الى اف تصبح

طرفا فيو(.)1

كما اف انشاء المحكمة عف طريؽ معاىدة دكلية يعنيانو قد ال تصادؽ عمى ىذه المعاىدة

اال الدكؿ التي ال تخشى اف يككف مكاطنكىا عرضة لممحاكمة اماـ ىذه المحكمة ,مما يترتب عميو
افالت مكاطني الدكؿ غير االطراؼ مف المحاكمة ,كبالتالي لف يككف لمثؿ ىذه المحكمة فائدة ألنيا

ستقؼ عاجزة ازاء الجرائـ التي يرتكبيا ىؤالء ككنيا انشئيت بمكجب معاىدة التمزـ اال اطرافيا),(2
كبما اف المحكمة انشئيت بمكجب معاىدة دكلية فاف لمدكؿ حرية كاسعة في اف تككف طرفا فييا اـ ال,

كذلؾ اعماال لمبدا الرضائية في عقد المعاىدات الدكلية ,فال يجكز اجبار دكلة عمى اف تككف طرفا

في النظاـ االساسي رغما عنيا ,كما انو استنادا الى مبدا نسبية اثر المعاىدات فاف النظاـ االساسي

ال يمكف اف تسرم اثاره عمى دكلة غير طرؼ بدكف رضاىا) ,(3فالنظاـ االساسي لممحكمة تسرم عميو
عميو كؿ القكاعد التي تطبؽ عمى المعاىدات الدكلية ,ال سيما تمؾ الخاصة باالنضماـ كاالنسحاب

كالتفسير كالتطبيؽ كالتحفظات ,خاصة المكاد التي نصت عمييااتفاقية فينا لقانكف المعاىدات لسنة

 ,1969كىذا كمو تعبير عف سيادة الدكلة كحرية إراداتيا).(4

كتطبيقا لككف النظاـ االساسي معاىدة دكلية نصت المادة( )120مف النظاـ األساسي عمى

عدـ جكاز ابداء التحفظات عميو ,ام اف النظاـ كؿ ال يتج أز فالدكلة التي تريد االنضماـ اليو اما اف

()1د .محمديكسػػؼ عم ػكاف ,المحكمػػة الجنائيػػة الدكلػػة ,بحػػث منشػػكر فػػي مجمػػة القػػانكف الػػدكلي االنسػػاني ,تص ػدر عػػف
الصميب االحمر الدكلي ,دمشؽ ,2001 ,ص ص.203-202

(2)David eric ‘ l avenir de la cour penaleinternational:un sicle de droit internationale
humanitaire (ouvrage collective) sous la direction de paul Tavernier et laurnce
burgorgue-larsenbrylant, bruxelles,2001,pp186.
)(3د .محمد يكسؼ عمكاف ,مصدر سابؽ ,ص .203

) (4اذ تنص المادة ( )34مف اتفاقية فينا لقانكف المعاىدات لسنة 1969عمى انو" ال تنشئ المعاىدة التزاما اك حقكقا
حقكقا لمدكلة بغير رضاىا"
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تأخذ بو كمو اك تطرحو كمو ,كىذا النص كاف لو دكر في جعؿ عدة دكؿ ال تكقع عمى النظاـ

االساسي اك تنظـ اليو لغاية االف).(1

لذا فاف طبيعة المحكمة الجنائية كانت كال تزاؿ ليا دكر كبير في الحد مف فاعمية المحكمة

في تحقيؽ العدالة الجنائية ,فإنشاء ىذا المحكمة عف طريؽ معاىدة دكلية متعددة االطراؼ يؤثر عمى

الدكؿ الراغبة في اف تككف طرفا في المعاىدة المنشئة ,فيك يمزـ ىذه الدكؿ بضركرة تعديؿ تشريعاتيا
الداخمية لتتكافؽ مع نظاـ المحكمة ,كىذا سيؤدم الى البطء في استقطاب عدد اكبر مف الدكؿ,
كبالتالي تككف المحكمة محصكرة في عدد محدكد مف الدكؿ عمى الرغـ مف اف اختصاصيا ييدؼ

الى معاقبة جرائـ تيدد المجتمع الدكلي باسره ,كما اف عدـ قدرة الدكؿ عمى تعديؿ تشريعاتيا قد يؤدم

الى انسحابيا مف نظاـ المحكمة.

انفرع انخاوي

مىاقف انذول مه احملكمة

لقد تباينت مكاقؼ الدكؿ مف المحكمة الجنائية الدكلية منذ المحاكالت األكلى إلنشائيا التي

امتدت لفترة نصؼ قرف ,كقد بقي ىذا التبايف حتى عند تكقيع نظاـ ركما االساسي المنشئ لممحكمة

اذ ايدت ( )130دكلة انشاء المحكمة بينما عارضت ()21دكلة كامتنعت ( )7دكؿ عف التصكيت).(2

كتعددت االسباب التي تذرعت بيا الدكؿ التخاذ مكاقفيا مف المحكمة الجنائية الدكلية ,لعؿ

مف بينيا مكقؼ الكاليات المتحدة االمريكية ,اذ كانت الكاليات المتحدة مناشد الدكؿ تحمسا لقياـ
قضاء جنائي دكلي بعد محاكمات نكرمبرغ ,اذ قدمت الى الجمعية العامة لألمـ المتحدة المشركع

الذم اعده (فرانسيس بيدؿ) احد قضاة محكمة نكرمبرغ كالذم نص عمى تبني مبادئ محاكمات
نكرمبرغ ككضع قانكف عقكبات دكلي شامؿ كمقنف كدائـ كيحدد الجرائـ الدكلية كقد عممت الجمعية

) (1باسػػيؿ يكسػػؼ ,تحفظػػات الكالي ػات المتحػػدة االمريكيػػة عمػػى االتفاقيػػات الدكليػػة لحقػػكؽ االنسػػاف فػػي ضػػكء القػػانكف
الدكلي  ,مجمة دراسات قانكنية ,بيت الحكمة  ,العدد( , )1بغداد ,2001 ,ص.9

)(2انجي غناـ  ,المحكمػة الجنائيػة الدكليػة ....محكمػة القػرف ,21مجمػة السياسػة الدكليػة  ,العػدد ( ,)144السػنة(,)37
مؤسسة االىراـ ,القاىرة ,2001 ,ص .138
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العامة بذلؾ المقترح ك انشئت لجنة القانكف الدكلي ككمفتيا بتقنيف مبادئ محكمة نكرمبرغ كدراسة

امكانية انشاء محكمة جنائية دكلية).(1

اال انو عند انعقادمؤتمر ركما الدبمكماسي عارضت الكاليات المتحدة المكافقة عمى النظاـ

االساسي كصكتت بالضد منو ,كشاركت في مفاكضات ركما حتى المحظة االخيرة اذ استطاعت

ادخااللكثير مف التعديالت عمى احكاـ النظاـ االساسي مف اجؿ ضماف الحصانة كاالفالت مف

العقاب لمكاطنييا خاصة ما جاء في المادة ( )98مف النظاـ االساسي) ,(2ككانت حجة الكالياتالمتحدة

االمريكية تتمحكر حكؿ ككف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ,ال بؿ اف المحكمة في حد

ذاتيا تشكؿ مساسا مباش ار لألمف الكطني االمريكي كالمصالح الكطنية االمريكية ,اذ قررت الكاليات
المتحدة االمريكية استنادا الى ذلؾ اف كجكد ىذه المحكمة لو نتائج غير مقبكلة عمىالسيادة الكطنية

األمريكية االساسية كلفكرة السيادة كاالستقالؿ الكطني).(3

كبعد مركر عاميف مف تاريخ مؤتمر ركما قامت االدارة االمريكية في عيد الرئيس كمنتكف

بالتكقيع عمى النظاـ االساسي لممحكمة في 31ديسمبر ,(4)2000اال انو لـ تمضي سكل خمسة
اشير حتى قررت االدارة االمريكية الجديدة برئاسة جكرج بكشاالبف سحب تكقيع الكاليات المتحدة في

حزيراف سنة  2001بحجة اف المحكمة سكؼ تعيؽ كفاحيا ضد االرىاب(.)5

كلـ تكتفي الكاليات المتحدة بيذا االمر بؿ انيا سعت الى ممارسة الضغكط عمى مجمس

االمف الدكلي الستصدار ق اررات بحصانة مكاطنييا تجاه المحكمة ,كعمى الصعيد الداخمي فقد سنت
قانكف حماية افراد القكات المسمحة االمريكية الذم تضمف حصانة لقكاتيا كفرضت عقكبات عمى

)(1عصاـ اسماعيؿ نعمة ,مصدر سابؽ ,ص .61
)(2سػ ػػيتا كريشػ ػػكياف ,المحكمػ ػػة الجنائيػ ػػة الدكليػ ػػة ,فػ ػػي قضػ ػػايا حقػ ػػكؽ االنسػ ػػاف ,العػ ػػدد ال اربػ ػػع ,2001 ,عمػ ػػى المكقػ ػػع
التالي  www.humanirightslebanon.org/qadaya/docQadaya4comتاريخ الزيارة .2016/11/22
)(3كنكت دكرماف .اركاف جرائـ الحرب ,المحكمة الجنائية الدكلية ,المؤامات الدستكرية كالتشريعية ,منشك ارتالصميب
االحمر الدكلي ,القاىرة  ,2004 ,ص .40

()4لندة معمر يشكم  ,مصدر سابؽ ,ص .275
( )5د .عبد الفتاح بيكمي حجازم ,المحكمة الجنائية الدكلية ,دار الفكر الجامعي  ,االسكندرية ,2004 ,ص .437
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الدكؿ االطراؼ في المحكمة الجنائية الدكلية كمنع المساعدات عنيا(.)1فضال عف قياميا بعقد العديد
مف االتفاقيات الثنائية مع العديد مف الدكؿ لتضمف الحصانة لمكاطنييا كاالفالت مف العقاب(.)2

كذلؾ رفضت الصيف كاليند التكقيع عمى النظاـ االساسي لممحكمة ,كىذه الدكؿ ليا كزنيا

ع ؿ صعيد المجتمع الدكلي ,كىي تمثالف كثافة سكانية كبيرة ,فضال عف تمتع الصيف بمقعد دائـ في
مجمس االمف الدكلي ,مما يشكؿ عقبة كبيرة في تعاكنيا مع المحكمة كيحد مف فاعمية المحكمة

لتحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية في حالة افالت مكاطني ىاتيف الدكلتيف مف العدالة الجنائية الدكلية.

اما بخصكص المكقؼ االسرائيمي فمف المالحظ انيا ىي االخرل كقعت عمى النظاـ

االساسي بنفس تاريخ تكقيع الكاليات المتحدة االمريكية كقامت بإلغاء تكقيعيا في ,2002/8/28
تخكفامف اف تتصرؼ المحكمة ضدىا بدكافع سياسية كمعادية لمسامية بعد اف كاجيتيا الكثير مف
االنتقادات حكؿ انتياكاتيا لحقكؽ االنساف في مؤتمر ديرباف الذم عقد في جنكب افريقيا ,فضال عف

تخكفيا مف تطبيؽ نص المادة( )8البند()2مف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية بحقيا كالذم ينص
عمى اعتبار قياـ دكلة االحتالؿ عمى نحك مباشر اك غير مباشر بنقؿ اجزاء مف سكانيا المدنييف الى

األرض التي تحتميا اك ابعاد اك نقؿ كؿ سكاف االرض المحتمة اك اجزاء منيـ داخؿ ىذه االرض اك
خارجيا جريمة مف جرائـ الحرب(.)3

اما ركسيا االتحادية فقد كقعت عمى النظاـ االساسي لممحكمة بتاريخ  ,2000/9/13اال انيا

لـ تصادؽ عميو نيائيا ,ثـ قامت بسحب تكقيعيا في  ,2016/10/16خكفا مف مالحقتيا بسبب
مشاركتيا في الحرب في كؿ مف اككرانيا كسكريا ,اذ اعتبر ىذا االنسحاب خطكة نحك تقكيض

()1د .محمكد شريؼ بسيكني ,القانكف الدكلي االنساني ,مصدر سابؽ ,ص .143
( )2منظمة العفك الدكلية ,المحكمة الجنائية الدكلية ,الجيكد التي تبذليا الكاليات المتحدة االمريكية لضماف االفالت مػف
العقاب عمى االبػادة الجماعيػة كالجػرائـ ضػد االنسػانية كجػرائـ الحػرب ,الكثيقػة رقػـ ( )IOR40/025/2003عمػى
المكقع التالي  WWW.amnesty.com :تاريخ الزيارة 2016/12/18

()3د .زياد عيتاني ,المحكمة الجنائية الدكلية كتطكر القانكف الدكلي الجنائي  ,ط ,1منشػك ارتالحمبي الحقكقيػة  ,بيػركت,
 ,2009ص .415
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المحكمة الجنائية الدكلية كالحد مف اىمية المحكمة كاضعاؼ فاعميتيا في تحقيؽ العدالة الجنائية

الدكلية ككضع حد لإلفالت مف العقاب(.)1

كجاء االنسحاب الركسي محاكلة لميركب مف المحكمة الجنائية الدكلية كمنعيا مف ممارسة

اختصاصيا فيما يتعمؽ بالجرائـ المرتكبة في الحرب في جكرجيا عاـ  ,2008كضـ جزيرة القرـ الى

ركسيا في اذار عاـ  ,2014كالدعـ الذم تقدمو ركسيا الى سكريا حسب ما يراه البعض(.)2

اما عمى الصعيد االفريقي فاف ( )34دكلة افريقية قد صادقت عمى النظاـ االساسي لممحكمة

مف اصؿ ( )124دكلة صادقت عمى النظاـ االساسي( ,)3كشيدت السنة الماضية ( )2016انسحاب
ثالثة دكؿ افريقية مف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ىي غامبيا( ,)4كجنكب افريقيا

كبكركندم( ,)5كتبنت دكؿ االتحاد االفريقي في مايك عاـ  ,2013في قمتيا في اديس ابابا ق ار ار
باإلجماع يقضي بنقؿ اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية الى القضاء الكطني لمدكؿ االفريقية ,اذ

عبرت ىذه الدكؿ عف استيائيا مف تطبيؽ اجراءات المحكمة ضدىا فقط ,فجميع القضايا التي تنظرىا

المحكمة ىي خاصة بالقارة االفريقية( ,)6كبررت العديد مف الدكؿ االفريقية ىذه االنسحابات بالعديد
مف الحجج منيا التحيز ضد القارة االفريقية( ,)7فيما اتيـ البعض المحكمة بتجاىؿ جرائـ الدكؿ

()1سػػامية صػػديؽ  ,فػػي مكاجيػػة ركسػػيا ,مقالػػة عمػػى المكقػػع التػػالي:
تاريخ الزيارة 2016/11/22

https//www.alaraby.co.uk/opinion

()2ناصر السيمي انسحابات مف الجنائية الدكلية  .مصدر سابؽ.
()3منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الفتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح  ,الجنائيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الدكليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالعصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياف االفريقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مقالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي:
 https://www.alarby.co.uk/opinionتاريخ الزيارة 2016/11/25

( )4غابيا تنسحب مف المحكمة الجنائية الدكلية ,خبر عمى المكقع التالي:

 https:// www.aljazeera.net/news/internationalتاريخ الزيارة 2016/12/5
( )5المحكم ػ ػ ػ ػ ػػة الجنائي ػ ػ ػ ػ ػػة تكاج ػ ػ ػ ػ ػػو االنس ػ ػ ػ ػ ػػحاب االفريق ػ ػ ػ ػ ػػي بضػػ ػ ػ ػ ػػغكط دكليػػ ػ ػ ػ ػػة  ,خبػػ ػ ػ ػ ػػر عمػػ ػ ػ ػ ػػى المكقػػ ػ ػ ػ ػػع التػ ػ ػ ػ ػ ػػالي:
 https://www.alaraby.co.uk/politicsتاريخ الزيارة 2016/12/13
()6المصدر نفسو .

( )7جنػ ػػكب افريقي ػ ػػا تب ػ ػػدا رسػ ػػميا اجػ ػ ػراءات االنس ػ ػػحاب م ػ ػػف المحكم ػ ػػة الجنائي ػ ػػة الدكلي ػ ػػة ,خب ػ ػػر عم ػ ػػى المكق ػ ػػع الت ػ ػػالي:
 https://www.bbc.com/arabic/worldتاريخ الزيارة 2016/12/18
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()1

الغربية كالسعي فقط لمحاكمة كمقاضاة االفارقة

بالرغـ مف اف المدعية العامة لممحكمة الجنائية

الدكلية (فاتك بنسكدا) اقرت باف انسحاب الدكؿ االفريقية يشكؿ تراجعا ,اال انيا عبرت باف ذلؾ ال
يعني ىزيمة المحكمة بحيث تككف عمى كشؾ االغالؽ( ,)2كال شؾ اف ىذا لو تأثير كبير كمباشر في

عمؿ المحكمة كيحد بصكرة كبيرة مف فاعميتيا في تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية.

اما فيما يخص الدكؿ العربية  ,فاف االردف ىي الدكلة الكحيدة التي كقعت كصادقت عمى

النظاـ االساسي لممحكمة في  ,2002/4/11اما الدكؿ التي كقعت عمى النظاـ االساسي كلـ تصادؽ
عميو فيي كؿ مف (االمارات ,مصر ,البحريف ,الجزائر ,الككيت  ,المغرب ,عماف ,سكريا ,السكداف,

اليمف)( ,)3كاالسباب التي دعت الدكؿ العربية الى عدـ التصديؽ عمى النظاـ االساسي فيي:

 .1اف معظـ الدكؿ العربية ىي مف دكؿ العالـ الثالث التي تخشى مف استخداـ المحكمة ضدىا
باعتبارىا دكال تشتير بارتكاب العديد مف الجرائـ ضد االنسانية مثؿ تعذيب المعارضيف كالقتؿ

خارج القانكف كغيرىا مف الجرائـ.

 .2اف كتيرة التصديؽ عمى نظاـ المحكمة كاف اسرع مما تكقعتو الدكؿ العربية ,اذ كانت تتكقع اف
تستغرؽ فترة طكيمة قبؿ دخكؿ النظاـ االساسي حيز النفاذ ,اال انيا فكجئت باكتماؿ النصاب

المطمكب لمتصديؽ قبؿ اف تجرم الدكؿ العربية التعديالت المطمكبة في قكانينيا الكطنية بما ال
يتعارض مع النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كىك شرط مف شركط االنضماـ لممحكمة.

 .3ممارسات الضغط التي مارستيا الكاليات المتحدة االمريكية عمى العديد مف الدكؿ العربية
الستقطابيا لناحية تأييد المكقؼ األمريكي الرافض لفكرة انشاء المحكمة كاالنضماـ الييا(.)4

كبخصكص العراقفقد انضـ العراؽ الىالمحكمة في يكليك عاـ  ,2002ثـ انسحب مف

المحكمة في عاـ  2005بعد االحتالؿ االمريكي لمعراؽ ,كانشاء المحكمة الجنائية العميا في العراؽ
بالقانكف رقـ ( )10لسنة  ,2004لمحاكمة رمكز النظاـ السابؽ.

( )1غامبيا تنسحي رسميا مف المحكمة الجنائية الدكلة ,مصدر سابؽ.
()2جنكب افريقيا تبدا رسميا اجراءات االنسحاب مف المحكمة الجنائية الدكلية ,مصدر سابؽ.
()3د .زياد عيتاني,مصدر سابؽ ,ص .113

( )4جماؿ سيؼ فارس  ,التعاكف الدكلي في تنفيذ االحكاـ الجنائية االجنبية ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,2007 ,ص
ص .409
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انفرع انخانج

تأحريات انتؼاون انذويل

لتفعيؿ كدعـ فاعمية المحكمة الجنائية الدكلية في تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية كتكقيع
المسؤكلية الجنائية عف الجرائـ الكاردة في المادة ( )5مف النظاـ االساسي ,فرض نظاـ ركما عمى

الدكؿ االطراؼ التزاـ التعاكف مع المحكمة ,كتضمف الفصؿ السابع مف النظاـ احكاـ ىذا التعاكف(.)1

كبخصكص تعاكف الدكؿ نجد اف المحكمة الجنائية قد كاجيت الكثير مف المصاعب في

مجاؿ تعاكف الدكؿ معيا ,ال بؿ اف بعضيا رفض مجرد االعتراؼ بيا اك التعامؿ معيا ,ففي حالة

دارفكر رفض السكداف التعاكف مع المحكمة بصكرة مطمقة ,عمى الرغـ اف القضية احيمت مف قبؿ

مجمس االمف الدكلي الى المحكمة استنادا الى المادة (/13ب) مف النظاـ االساسي ,اذ درج السكداف

كاصر عمى رفض التعاكف مع المحكمة كاكدت العديد مف التصريحات الرسمية السكدانية عدـ

االعتراؼ بالمحكمة كاعتبر تدخميا مساسا بسيادة السكداف( ,)2في حيف عبر كزير الخارجية السكداني

عف التعامؿ مع المحكمة بقكلو" اف بالده ال تتعامؿ مع المحكمة الجنائية الدكلية ألنيا ال اختصاص
ليا كال كالية عمى السكداف" كسعى السكداف منذ اتياـ رئيسيا بارتكاب جرائـ الحرب كالجرائـ ضد

االنسانية عاـ  2009الى حشد الدكؿ العربية ك االفريقية ضد المحكمة ,ال بؿ اف بعض الدكؿ

االفريقية المكقعة عمى النظاـ االساسي استقبمت الرئيس السكداني كرفضت اعتقالو متجاىمة امر القاء

القبض الصادر بحقو(.)3

كذلؾ رفضت ليبيا التعاكف مع المحكمة كالمثكؿ لق اررات مجمس االمف ()1973-1970

الصارة سنة  ,2011كلمذك ارت االعتقاؿ الصادرة بحؽ بعض المسؤكليف الميبييف(.)4

( )1النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المكاد ()102-86
()2لممزيد حكؿ قضية دارفكر ينظر :د .عمر محمكد المخزكمي ,مصدر سابؽ ,ص  378كما بعدىا.
()3المحكمة الجنائية الدكلية تكاجو االنسحاب االفريقي بضغكط دكلية ,مصدر سابؽ.

()4مجمس االمف الدكلي  ,الق اررات ( )1973-1970الكثائؽ التالية(S/RES/1970)(2011) :
)(S/RES/1973)(2011
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كرفضت جميكرية اكغندا التعاكف مع المحكمة رغـ ككنيا دكلة طرؼ في النظاـ االساسي,

كلـ تنفذ مذكرات االعتقاؿ الصادرة عف المحكمة بحؽ (جكزيؼ ككني) عاـ ,2005كثالثة مف القادة

العسكرييف ,كما اعمف الرئيس االكغندم اف الرئيس السكداني يمكنو زيارة اكغندا كىذا شكؿ تحديا

لممحكمة الجنائية الدكلية(.)1

كما تضمف النظاـ االساسي لممحكمة بعض االستثناءات عمى مبدا الزامية التعاكف الدكلي,

مجي از لمدكؿ رفض التعاكف مع المحكمة اك تأجيمو ,كمنيا ما نصت عميو المادة ( )4/93مف جكاز

رفض الدكؿ التعاكف مع المحكمة اذ كاف الطمب يتعمؽ بتقديـ اية كثائؽ اك كشفا ألدلة تتعمؽ بأمنيا

الكطني كذلؾ كفقا لممادة ( )72مف النظاـ االساسي( ,)2كما تضمنتو المادة ( )73مف النظاـ
االساسي مف قيكد عمى التعاكف الدكلي بشاف معمكمات اك كثائؽ تتعمؽ باألمف الكطني لطرؼ ثالث

غير طرؼ في النظاـ االساسي ,فيحؽ لمدكؿ اف ترفض التعاكف مع المحكمة اك تزكيدىا بيذه
الكثائؽ اك المعمكمات بسبب كجكد التزاـ سابؽ مف قبميا تجاه الدكلة الطرؼ الثالث ,اما اذا كانت

الدكلة الثالثة طرفا في النظاـ االساسي فيحؽ لممحكمة اف تتخذ االجراء المنصكص عمييفي المادة

( )72مف النظاـ( ,)3كىذا االمر نتيجتو المنطقية ىك اعاقة لعمؿ المحكمة كفاعميتيا في تحقيؽ
العدالة الجنائية الدكلية.

فيما اضافت المادة ( )98مف النظاـ االساسي بفقراتيا ,قيكدا عمى نشاط المحكمة ,اذ الزمت

المحكمة بعدـ تكجيو طمب الى دكلة بشاف تقديـ اك مساعدة بشاف اشخاص اك ممتمكات تابعة لدكلة
ثالثة ,اال بعد تأكد المحكمة مف مطابقة مكضكع الطمب مع احكاـ القانكف الدكلي المتعمقة بالحصانة,

اك اية قكاعد قانكنية دكلية اتفاقية اك عرفية .4كاضافت المادة ( )2/98قيدا اخر الى تعاكف الدكؿ مع
المحكمةكاذ اشترطت عدـ كجكد اتفاقية دكلية بيف الدكلة المضيفة كالدكلة المرسمة تقضي بعدـ جكاز

قياـ الدكلة المضيفة بتسميـ اك تمبية طمبات المحكمة بخصكص الدكلة المرسمة ,اذ استغمت الكاليات
()1تقريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر منظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك الدكليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ  ,2010اكغنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا ,عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي:
 https://amnesty.org/ar/region/ugandaتاريخ الزيارة 2016/11/3
()2النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المادة ( )4/93المادة(.)72
()3النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المادة ( )72المادة (.)73
()4النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المادة (.)2/98 -1/98
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المتحدة االمريكية ,ىذه المادة كقامت بعقد العديد مف االتفاقيات الدكلية لتضمف حماية مكاطنييا مف
المسؤكلية اماـ المحكمة الجنائية الدكلية كجنكدىا العامميف خارج اراضييا لإلفالت مف العقاب( .)1اما
عف صالحية المحكمة في حاالت التعاف الدكلي فقد اجازت المادة ( )7/87لممحكمة رفع مسالة عدـ

التعاكف الدكلي معيا الى جمعية الدكؿ االطراؼ اك الى مجمس االمف الدكلي اذ كاف ىك مف احاؿ

القضية(.)2

كفيما يخص ىذه المادة نجد اف جمعية الدكؿ االطراؼ ال تممؾ اية سمطة تجاه الدكلة

الرافضة لمتعاكف ,كما اف النظاـ االساسي لـ يتضمف اية اجراءات مكجب اتخاذىا لمعالجة ىكذا
حاالت ,اما فيما يتعمؽ بمجمس االمف الدكلي فيذه الحالة تقتصر عمى االحالة التي يقكـ بيا المجمس
فقط ,كقد اثبتت التجربة العممية في حالة السكداف كليبيا عدـ كفاية اجراءات المجمس لضماف تعاكف
ىذه الدكؿ ,كتغاضي المجمس عف متابعة ىذه القضايا ,كىك دليؿ عمى الطابع السياسي الذم اتصؼ

بو تدخؿ المجمس في كمتا الدكليتيف .عميو فاف رفض الدكؿ التعاكف مع المحكمة الجنائية الدكلية
بتذرعيا بككنيا ليست دكلة طرؼ في النظاـ االساسي ,ك تمسكيا بالرفض بحجة حماية االمف

الكطني اك بشاف معمكمات ككثائؽ تتعمؽ بطرؼ ثالث اك التذرع بكجكد التزامات عمى الدكلة بمكجب

القانكف الدكلي كالحصانات كاالتفاقيات الثنائية ,فضال عف محدكدية الضمانات المقررة في النظاـ

االساسي التي تمزـ الدكؿ بالتعاكف مع المحكمة كميا شكمت معكقات كعكامؿ ساىمت كال زالت تساىـ
كثي ار في الحد مف ميمة المحكمة الجنائية الدكلية لمعمؿ بفاعمية لتحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية
بصكرة شاممة كمتساكية عمى الصعيد الدكلي.

()1لندة معمر يشكم  ,مصدر سابؽ ,ص .282
()2النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المادة

(.)7/87
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الخاتمة

في نياية ىذا البحث يمكف لنا اف ندرج االستنتاجات التي تكصمنا الييا ,كالمقترحات التي

نقترح األخذ بيا إلغناء مكضكع الدراسة ,كىي كالتالي:

أوالا :االستنتاجات

 .1اف المحكمة الجنائية الدكلية ىيئة قضائية دكلية دائمة ,تـ انشائيا بمجكب معاىدة دكلية بيف
الدكؿ االطراؼ ,كاف النظاـ االساسي لممحكمة تـ كضعو كفيو الكثير مناكجو القصكر مف عدة

جكانب ,اذ لـ يتضمف االختصاص المكضكعي لممحكمة العديد مف الجرائـ الدكلية التي تمس

المجتمع الدكلي كمنيا االتجار بالمخدرات كجرائـ االرىاب الدكلي كاالتجار بالبشر ,اما
االختصاص الزماني لممحكمة نجد انيا اخذت بمبدأ عدـ رجعية القانكف ,كىك اتجاه غير مكفؽ

براينا ,ككاف مف الممكف لممحكمة اف ال تأخذ بيذا المبدأ بصكرة مطمقة خصكصا انيا انشئيت
لمنظر في جرائـ شديدة الجسامة كالخطكرة عمى االنسانية.

 .4بخصكص االختصاص الشخصي,

فاف استبعاد مسؤكلية االشخاص المعنكية كاالشخاص

الطبيعييف ممف تقؿ اعمارىـ عف ( )18سنة تعد ثغرة ليست باليسيرة في نظاـ المحكمة ,خاصة

في ظؿ النزاعات المسمحة الحديثة عمى الصعيد الدكلي.

 .5يبقى اختصاص المحكمة في نظر جريمة العدكاف اختصاص قاص ار كمحدكدا ,حتى كاف تـ

كضع تعريؼ ليذه الجريمة في مؤتمر كمباال ,فيك خاضع لضركرة المصادقة عميو في المؤتمر

االستعراضي المزمع انعقاده في يناير  ,2017كيبقى خاضعا إلجراءات تعديؿ النظاـ االساسي

كىذ الشؾ سيستغرؽ بعض الكقت.

 .6استبعاد المحكمة لعقكبة االعداـ جعؿ العديد مف الدكؿ كفي مقدمتيا الدكؿ العربية كاالسالمية
مترددة في االنضماـ الى المحكمة  ,فضال عف الغمكض الذم اتصفت بيا العقكبات التي

كضعيا النظاـ االساسي ,اذ لـ تأتي العقكبات بصكرة محددة كدقيقة ,بتحديد العقكبة لكؿ جريمة
اك تحديد الحد االعمى اك االدنى ليا ,مبتعدة عف مبدا تفريد العقاب لكؿ جريمة.

 .7اف مجمس االمف يتمتع بامتيازات عديدة تجاه المحكمة خاصة في مسالة االحالة اك االرجاء,
كىذا االمر الشؾ يشكؿ عقبة ميمة اماـ فاعمية المحكمة كيجعؿ الكثير مف الدكؿ تنظر بعيف
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الشؾ كالريبة لممحكمة كتتردد في االنضماـ الييا ,كما انو ييدد حياد كنزاىة المحكمة تجاه الدكؿ,

بكضع المحكمة تحت سيطرة مجمس االمف ,كما يشكمو ىذا االمر مف تعارض بيف مقتضيات
العدالة كتحقيؽ السمـ كاالمف الدكلييف  ,فضال عف اف مجمس االمف الدكلي جياز سياسي ذك

سمطة مطمقة ال يحد ىا اية قيكد اك رقابة كىك يعتمد في اداء كظائفو عمى ارادة الدكؿ الخمس

الدائمة العضكية كمصالحيا ,فاألمر ىك بمثابة جعؿ العدالة رىينة بيد السمـ الدكلي.

 .8انشاء المحكمة بمكجب معاىدة دكلية اكسبيا الشخصية القانكنية الدكلية ,كىذه المعاىدة تخضع
الى المبادئ العامة التي تحكـ المعاىدات منيا مبدا الرضائية كمبدا نسبية اثر المعاىدات  ,اال

اف العديد مف نصكص النظاـ خالفت ىذه المبادئ االساسية ,اذ سرت بأثارىا عمى الدكؿ غير

االطراؼ في المحكمة كىذا االمر الشؾ يعد تجاك از كافتاتا عمى سيادة الدكؿ غير االطراؼ.

 .9كجكد تبايف كبير في مكاقؼ الدكؿ مف المحكمة ,فالدكؿ االكربية جميعيا تؤيد المحكمة كتطالب
بجعميا اكثر فاعمية ,بينما ركسيا كالصيف كاليند ترفض التعاكف مع المحكمة ,كالكاليات المتحدة

االمريكية ترفض االنضماـ الى المحكمة اك التعاكف معيا ,بؿ انيا تسعى بكؿ الكسائؿ كالطرؽ
الى الحد مف فاعمية المحكمة ,اما الدكؿ العربية فمازالت اغمبيا خارج عضكية المحكمة كتتخكؼ

مف االنضماـ الييا ,اما الدكؿ األفريقية نرل انيا بدأت االنسحاب تباعا مف النظاـ االساسي

لممحكمة ابتدأ مف نياية عاـ  ,2016متذرعة بعدة حجج كمبررات ,معتبريف اف المحكمة كأنيا
انشئيت فقط لمقارة االفريقية  ,كتغض الظر عف الجرائـ التي ترتكبيا الدكؿ الغربية كعمى راسيا
الكاليات المتحدة االمريكية ,فضال عف عدـ تمقى المحكمة الدعـ اك التعاكف مف العديد مف

الدكؿ لمقياـ بمياميا سكاء مف الدكؿ االطراؼ اك غير االطراؼ كما ىك الحاؿ في قضيتي

السكداف كليبيا ,كاف بعضيا ال يعترؼ بالمحكمة كبسمطاتيا.

.10

ال يمكف انكار اف المحكمة تخضع الى نكع مف الضغط السياسي لمتأثير في عمميا كاتخاذىا

لمكاقؼ كاجراءات معينة تجاه الدكؿ ,مما يؤثر عمى فاعميتيا في تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية,

كاال ما الذم يمنع المحكـ متمثمة بالمدعي العاـ مف التحرؾ باتجاه الجرائـ التي ترتكب في العديد
الدكؿ ,كالتساؤؿ الكبير ىك ايف صكت المحكمة مف الجرائـ التي تحصؿ في سكريا كاليمف
كميانمار كفمسطيف المحتمة ,بينما نجد االدعاء العاـ يتحدث عف الجرائـ التي يمكف اف تككف قد

حدثت في جزيرة القرـ كاالنشغاؿ بمالحقة الرئيس السكداني.
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ثاني ا :المقترحات

 .1نقترح اف يتـ تكسيع اختصاص المحكمة المكضكعي ليشمؿ عمى االقؿ جرائـ االرىاب الدكلي
كتجارة المخدرات كاالتجار بالبشر كاليجرة غير الشرعية ,فيذه الجرائـ ال تقؿ خطكرة كجسامة عف

الجرائـ التي نص عمييا النظاـ االساسي ,كىذا ما اثبتو الكضع الدكلي الراىف ,كفيما يتعمؽ
باالختصاص الزماني لممحكمة  ,نقترح اف ال يعتد بمبدأ عدـ الرجعية في الجرائـ ضد االنسانية

كجرائـ الحرب كجريمة االبادة الجماعية ,خصكصا اف التاريخ يبيف اف ىذه الجرائـ ترتكب خالؿ

فترة زمنية طكيمة نسبيا ,كالمثاؿ البارز امامنا ىك الجرائـ التي ارتكبيا نظاـ الفصؿ العنصرم في

جنكب افريقيا لفترة تربك عمى االربعيف سنة ,كما ارتكبو الخمير الحمر مف جرائـ في كمبكديا,
كالجرائـ االسرائيمية في فمسطيف المحتمة.

 .2نقترح تعديؿ االختصاص الشخصي لممحكمة ليشمؿ عمى االقؿ االشخاص الطبيعييف ممف
تتراكح اعمارىـ بيف ( )18-15سنة ,عمى اف تتخذ بحقيـ اجراءات كتدابير خاصة غير
العقكبات البدنية ,عمى غرار ما تأخذ بو القكانيف العقابية الكطنية ,خاصة كاف ىذه الفئة تعتبر

مف اشد الفئات استيدافا في النزاعات المسمحة الداخمية ,اذ نجد ىذه الفئة االكثر تضر ار في
الحركب االىمية مف ناحيتيف اما ككنيـ ضحايا ليذه الحركب ,اـ باستخداميـ كمقاتميف مف

اطراؼ الصراع.

 .3يمكف تالفي مسالة عدـ النص عمى عقكبة االعداـ بالنص عمى امكانية تنفيذ العقكبات التي
ينص عمييا قانكف الدكلة التي تحيؿ الدعكل الى المحكمة اك العقكبات التي تطبقيا دكلة

الشخص المتيـ ,فضال عف االخذ بنظاـ تحديد العقكبة لكؿ جريمة دكف تركيا خاضعة لمسمطة

التقديرية المطمقة لمقضاء.

 .4كضع تعريؼ لجريمة العدكاف كتحديد اركانيا بصكرة كاضحة كاضافة مسالة استخداـ االسمحة
المحرمة دكليا سكاء الجرثكمية اـ الكيميائية اـ النككية ,اك التي تسبب ضر ار كبي ار بالبيئة

الطبيعية سيككف لو دكر في تفعيؿ عمؿ المحكمة بصكرة افضؿ كانجع.

 .5ضركرة اعادة النظر بحكـ المادة ( )16مف النظاـ االساسي المتعمقة بسمطة مجمس االمف
بإرجاءالتحقيؽ اك المقاضاة اماـ المحكمة ,اذ تمثؿ ىذه السمطة قيدا كبي ار يحد مف فاعمية
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المحكمة في اداء كظائفيا ,سكاء عف طريؽ ربط ىذا االرجاء بمكافقة ىيئة المحكمة اك بمكافقة

جمعية الدكؿ االطراؼ.

 .6نقترح اف تركز المحكمة في اداء مياميا عمى التعاكف مع الدكؿ التي يعتقد حصكؿ جرائـ عمى
اراضييا اك قياـ رعاياىا بارتكاب ىذه الجرائـ خاصة عف طريؽ االتفاقات الثنائية ,كاف تبذؿ

المحكمة اقصى ما يمكنيا مف جيكد ليذا الغرض ,فيذا االمر يساعد عمى اثبات جدية المحكمة
كحيادىا كنزاىتيا ,فضال اف حصكؿ ىكذا امر سيدفع بقية الدكؿ الى التعامؿ مع المحكمة

بصكرة جدية كبعيدا عف الشؾ كالقمؽ كبما يحفظ لمدكؿ سيادتيا.

 .7اعادة النظر في سمكؾ االدعاء العاـ بما يضمف ممارستو لميامو بصكرة حيادية كنزيية بعيدا

عف مظاىر الريبة كعدـ الثقة ,فالممارسة الفعمية لممحكمة خالؿ الفترة الماضية تثبت عدـ حيادية

االدعاء العاـ كتعاممو بصكرة متساكية كعادلة مع القضايا التي نظرتيا المحكمة ,كاال ما الذم
يبرر سمكؾ االدعاء العاـ كمكقفو المتشدد مف قضية دارفكر كليبيا ,بينما يغض النظر عف

الجرائـ التي ترتكب في سكريا كاليمف كغيرىا مف الدكؿ ,اك ما يجرم مف جرائـ ابادة جماعية
بحؽ اقمية الركىينغا في ميانمار اذا يتفاخر الجناة بتكثيؽ جرائميـ بالصكت كالصكرة.
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الممخص
يعد تأسيس المحكمة الجنائية الدكلية خطكة ميمة نحك انشاء عدالة جنائية دكلية دائمة,

تضمف عدـ افالت مرتكبي الجرائـ الدكلية التي تؤثر عمى المجتمع الدكلي مف العقاب ,كجاء تشكيؿ
ىذه المحكمة كخطكة لمتكفيؽ بيف رغبات الدكؿ كالمنظمات الدكلية الحككمية كغير الحككمية إذ كاف

ليذه الرغبات أثرىا البارز عمى نصكص النظاـ األساسي لممحكمة كعمى طبيعة عمميا في إطار
المجتمع الدكلي.

كيأتي ىذا البحث مستيدفان المعكقات التي تكاجو فاعمية المحكمة الجنائية الدكلية في تحقيؽ

ىدفيا الرئيسي أال كىك تأسيس كترسيخ العدالة الجنائية الدكلية الدائمة ،كتجاكز ارآلثار السمبية التي
سببتيا المحاكـ الجنائية المؤقتة ،إذ أف المالحظ ليذه المحكمة يرل كجكد العديد مف المعكقات التي
تكاجييا ،خاصة بما تضمنو النظاـ األساسي لممحكمة مف االختصاصات كالعقكبات التي تفرضيا،

تـ منحو مف سمطات تقديرية كاسعة لمتدخؿ في عمؿ المحكمة كاعاقة
كتأثير مجمس األمف الدكلي بما ّ
التي
الخارجية
التأثيرات
عف
بمياميا،
قياميا
فضالن
اء فيما يتعمؽ بطبيعة المحكمة نفسيا بكصفيا جياز قضائي
تساىـ في الحد مف فاعمية المحكمة سك ن
دكلي دائمي ،أـ ما يتعمؽ بالمكقؼ الدكلي مف المحكمة ،أـ تأثيرات التعاكف الدكلي عمى ىذه

المحكمة.
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ABSTRACT
The establishment of the International Criminal Court is an important
step towards the establishment of a permanent international criminal justice,
ensure that the perpetrators of international crimes affecting the international
community, and the formation of this Court as a step to reconcile the wishes
of States and international governmental and non-governmental
organizations, since this was a prominent impact desires on the texts of the
Statute of the Court and on the nature of the work within the international
community.
This target search constraints facing the effectiveness of the
International Criminal Court in achieving its main objective is to establish
and consolidate permanent international criminal justice, and overcome the
negative effects caused by temporary criminal courts, as the observer of this
Tribunal finds there are many constraints faced, particularly the provisions
of the Statute of the Court of jurisdiction and penalties imposed by the UN
Security Council, and the effect of the grant of wide discretionary powers to
interfere in the work of the Court and obstruction of the performance of its
tasks, as well as external influences that contribute to reducing The
effectiveness of the Court as regards both the nature of the Court itself as a
permanent international judicial organ, or with respect to the international
position of the Court, or the effects of international cooperation on this
Court.
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