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 الممخص:

 ترى عندما آخر مكاف أي في أو بيولندا الىاي في الدولية الجنائية المحكمة مقر يكوف
 نفس ليا تكوف كما دولية، قانونية شخصية الدولية الجنائية لممحكمة مناسبًا ويكوف ذلؾ

 الرسمية المغات وتكوف أىدافيا وتحقيؽ وظائفيا لممارسة الالزمة القانونية األىمية
 واالسبانية، الروسية، اإلنجميزية، الصينية، العربية،: ىي الدولية الجنائية لممحكمة
 معاقبة عمى الدولي المجتمع قدرة في فراًغا الدولية الجنائية المحكمة وتمؤل الفرنسية
 بيدؼ األساسي روما نظاـ واعتمد. الدولي القمؽ تثير التي الخطيرة الجرائـ مرتكبي
 السابقة بيوغوسالفيا الخاصتيف الدوليتيف الجنائيتيف المحكمتيف مف كؿ عمؿ توسيع
 اإلبادة بجريمة المتيميف األفراد عمى اختصاص الدولية، الجنائية ولممحكمة ورواندا

 .العدواف وجريمة اإلنسانية، ضد والجرائـ الحرب، وجرائـ الجماعية،
، المحكمة الجنائية الدوؿ االسالمية، سبب امتناع بعض الدوؿالكممات المفتاحية: )
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The reason for the reluctance of some countries, especially Islamic 

countries, to join the International Criminal Court 
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Abstracts: 

The seat of the International Criminal Court shall be in The Hague, the 

Netherlands, or anywhere else when it deems appropriate. The International 

Criminal Court shall have an international legal personality, and shall have 

the same legal capacity necessary to exercise its functions and achieve its 
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objectives. The official languages of the International Criminal Court are: 

Arabic, Chinese, English, Russian, Spanish, French The International 

Criminal Court fills a void in the international community's ability to punish 

the perpetrators of serious crimes of international concern. The Rome Statute 

was adopted with the aim of expanding the work of the international criminal 

tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, and the International 

Criminal Court, with jurisdiction over individuals accused of genocide, war 

crimes, crimes against humanity, and the crime of aggression. 

Keywords: (the reason for the abstention of some countries, Islamic 

countries, the International Criminal Court). 

 اهمية البحث
ف الجنائي القانوف مجاؿ في تقدًما تمثؿ الدولية الجنائية اف المحكمة   الدولي  وا 

 األطراؼ الدوؿ تسميـ فإف الوطني، الجنائي لالختصاص مكممة الجنائية المحكمة
 سيادتيا مف يقؿ ال( أ: )لممعاىدة نفاذاً  الدولية الجنائية المحكمة اختصاص إلى شخصاً 
 أو الجاني جنسية دولة مثؿ) أخرى لدولة الوطنية السيادة ينتيؾ ال( ب) الوطنية
 االختصاص إلى محاكمتو تنقؿ الذي الشخص حقوؽ ينتيؾ ال( ج) عميو المجنى
اإلنساف  لحقوؽ الدولية لممعايير وفقاً  واليتو يمارس سوؼ الذي) المختص الجنائي
 مثؿ مجاالت في ممحوظ بشكؿ مبتكًرا الدولية الجنائية لممحكمة األساسي النظاـ ويعتبر
 دائمة ىيئة حكمةالم التعويضات فيكوف في الضحايا بحؽ واالعتراؼ الجرائـ، تعريؼ

 موضع خطورة الجرائـ أشد إزاء األشخاص عمى اختصاصيا لممارسة السمطة ليا
 الدولي االىتماـ

 هدف البحث
 الدولي فالمشرع الدولية الجنائية المحكمة يتحدد اليدؼ مف البحث وفؽ التعرؼ عمى 

 ترتكب لـ ولو إلييا، المشار اإلجرامية الجماعة في المساىمة مجرد عمى يعاقب ىنا
ف حتى أو الدولية، الجنائية المحكمة اختصاص في تدخؿ التي الجرائـ إحدى بالفعؿ  وا 

 شيدتيا التي األحداث تطورات إفحيث ـ الجرائ ىذه إحدى في الشروع يتحقؽ لـ
 جمعاء الشعوب عانتو ما السيما المعاصر الدولي المجتمع إطار في الدولية العالقات

 لضرورة البالغة األىمية أظير الثانية و األولى الحربيف خاصة الحروب ويالت مف
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 بإنسانية المتعمقة الحريات و الحقوؽ كافة لحماية جديدة آلية الدولية الجماعة توفير
 مف وضعيا في  االنتقائية و جية مف المحاكـ ىذه عمؿ في ووفؽ االنتقائية  اإلنساف

   العالـ مف مختمفة مناطؽ في  عدة صراعات وجود ظؿ في أخرى جية
 مشكمة البحث

 تتحدد مشكمة البحث وفؽ بياف االتي:
 الدولية الجنائية مفيـو المحكمة  -
 الدولية الجنائية المحكمة الى  باالنضماـ بياف امتناع الدوؿ  -

 منهجية البحث
اعتمدت في بحثي المقرر دراستو عمى المنيج التحميمي والوصفي والمصادر والمراجع 

 لبنية الموضوع المقترح دراستوالمحققة 

 اإلداري الجياز ىو المحكمة قمـ"وفيو   ىي منظمة دولية  الدولية الجنائية المحكمة
 المحكمة إلدارة القضائية غير الجوانب مسؤولية ويتولى الدولية الجنائية لممحكمة
ـ    بالخدمات وتزويدىا  خمس لمدة لمقضاة المطمقة باألغمبية المسجؿ انتخاب ويت
 عند مسجؿ نائب لو يكوف أف ويجوز. واحدة لمرة االنتخاب إلعادة قابمة سنوات،
 سمطة بموجب وظائفو المسجؿ ويمارس. الطريقة بنفس انتخابو يجري والذي الحاجة،
 التي والشيود عمييـ لممجني وحدة تأسيس المسج ؿ مسؤوليات وتشمؿ. المحكمة رئيس
 واألشخاص المحكمة أماـ يمثموف الذيف والشيود عمييـ المجني مساعدة مسؤولية تتولى

 تعر ض أي، بشياداتيـ، الشيود إدالء بسبب لمخطر يتعر ضوف قد الذيف اآلخريف
 والمشورة، األمنية، والترتيبات الحماية، إجراءات بتوفير الوحدة وتقوـ. لمخطر عائالتيـ

ـ   األخرى والمساعدات  لمقضاة المطمقة باألغمبية قضاة ثالثة انتخاب المناسبة ويت
 إعادة ويمكف. سنوات ثالث لمدة والثاني، األوؿ الرئيس ونائبي الرئيس لمنصب
 (1)واحدة لمرة انتخابيـ
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ثقافة يكوف فييا تقديـ شخص ما إلى العدالة لقتمو شخصا واحدا أسيؿ مف  تتحدد فييا
تقديمو ليا لقتمو مئة ألؼ شخص مثاًل، فالمحكمة الجنائية الدولية ىي أوؿ ىيئة قضائية 
دولية تحظى بوالية عالمية، وبزمف غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي 

ىيئة مستقمة عف األمـ فيي  نس البشريالفظائع بحؽ اإلنسانية وجرائـ إبادة الج
المتحدة، مف حيث الموظفيف والتمويؿ وقد تـ وضع اتفاؽ بيف المنظمتيف يحكـ طريقة 

تمقت الحركة الساعية إلنشاء محكمة دولية و  تعاطييما مع بعضيما مف الناحية القانونية
التي تأسست  لمنظر في الجرائـ ضد اإلنسانية دفعة قوية بعد محكمة نورنبيرغ وطوكيو

لمعاقبة الجرائـ التي أتيمت بيا األطراؼ التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت 
لجنة خاصة بطمب مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتقديـ مسودتيف لنظاـ المحكمة 
الجنائية في مطمع الخمسينيات، لكنو حفظ عمى الرؼ تحت وطأة الحرب الباردة التي 

 (2)حكمة مف الناحية السياسية أمرًا غير واقعيجعمت تأسيس الم
تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة وبالنسبة لمدوؿ التي انضمت الحقًا 

يـو 66بعد ىذا التاريخ، تقوـ المحكمة آليا بممارسة سمطتيا القضائية في ىذه الدوؿ بعد
تكوف محكمة مالذ أخير، الغرض مف المحكمة أف و  مف تاريخ مصادقتيا عمى االتفاقية

كانت تجري حيث  فتحقؽ وتحاكـ فقط في حالة فشؿ المحاكـ الوطنية في القياـ بذلؾ
التحقيؽ أو المقاضاة في الدعوى دولة ليا اختصاص عمييا، ما لـ تكف الدولة حقا غير 

ذا كانت قد و راغبة في االضطالع بالتحقيؽ أو المقاضاة أو غير قادرة عمى ذلؾ؛ ا 
 (1)قيؽ في الدعوى دولة ليا اختصاص عمييا أجرت التح

 ممحكمة الجنائية الدوليةلخصائص * 
 النظر في الجرائـ الدولية في حاؿ ارتكبيا األفراد خالفا لمحكمة العدؿ الدولية التي -أ

 تنظر في المنازعات وتقـو بحميا إذا وقعت فقط بيف الدوؿ.
 مقارنة بالمحاكـ المؤقتة السابقة ليا.تتميز المحكمة الجنائية الدولية بالديمومة -ب
 تتميز المحكمة الجنائية الدولية بكونيا مكممة لمقضاء الوطني وليست بديمة عنو -ج

 ( 1)وبكونيا وليدة معاىدة دولية
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المحكمة  تحريؾ الدعوى القضائية أماـ المحكمة الجنائية الدولية يتـ وفؽ آلية عمؿ إف
أحد  مختصة في الدعوى الجزائية في حالة ارتكابوذلؾ عندما تكوف ىذه األخيرة 

 مف الدولية الجنائية المحكمة وتتألؼالجرائـ المنصوص عمييا في نظاميا األساسي، 
 المحكمة، وقمـ القضائية والدوائر الُشعب العاـ، المدعي مكتب: رئيسية أجيزة عدة

 ممثؿ طرؼ دولة لكؿ   يكوف وفييا األطراؼ لمدوؿ جمعية ىناؾ أف كما  الرئاسة وىيئة
 القواعد اعتماد عف المسؤولة ىي نفسيا، المحكمة وليس الجمعية ىذه وأف. واحد

 العاـ والمدعي الرئاسة، ىيئة عمى اإلدارية الرقابة توفير وعف اإلثبات، وقواعد اإلجرائية
 فييا، والبت   المحكمة ميزانية في النظر وعف المحكمة، بإدارة يتعم ؽ ما في والمسجؿ

 موارد األطراؼ وتأتي الدوؿ جانب مف التعاوف بعدـ تتعم ؽ مسألة أية في النظر وعف
 التي واألمواؿ األطراؼ، الدوؿ تقد ميا ثابتة مساىمات مف الدولية الجنائية المحكمة
  (2) المتحدة األمـ تقدميا
 مف يكونوا أف ويجب تامًّا استقالاًل  مستقميف( النواب أو) والنائب العاـ المدعي يكوف

 وكفاءة عالية، أخالقية مستويات ذات شخصيات مف يكوف أف ويجب. مختمفة جنسيات
 مينية وظيفة بأية يرتبطوا أف يجوز وال الجنائية القضايا في الخبرة ذوي ومف عالية،
 ظؿ   نائبو وفي أو الدولية الجنائية لممحكمة العاـ المدعي وظيفة ممارسة أثناء أخرى

 المعمومات أساس عمى منو بمبادرة بتحقيؽ البدء العاـ المدعي يستطيع معينة، ظروؼ
 لو يجوز وقد. المحكمة سمطة ضمف جرائـ بشأف متنوعة، مصادر مف يتمقاىا التي

 الحكومية المنظمات أو المتحدة، األمـ أجيزة أو الدوؿ، مف إضافية معمومات التماس
 لو ويجوز. مالئمة يراىا بيا موثوؽ أخرى مصادر أية أو الحكومية، غير أو الدولية
ذا أو التحريرية الشيادة تمقي  معقوالً  أساًسا ىناؾ أف إلى العاـ المدعي خمص الشفوية وا 

  (1)االبتدائية الدائرة مف إذًنا يطمب أف عميو وجب تحقيؽ، لمباشرة
 يمتمس أف استثنائي، أساس عمى العاـ، لممدعي قرار، التمييدية الدائرة عف يصدر ريثما
 فرصة سنحت إذا األدلة، لحفظ الالزمة التحقيقات إجراء سمطة التمييدية الدائرة مف

 عمى الحصوؿ إمكاف بعدـ كبير احتماؿ ىناؾ كاف أو ىامة أدلة عمى لمحصوؿ فريدة
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 ثمانية مف الدولية الجنائية لممحكمة القضائي الجياز الحؽ ويتألؼ وقت في األدلة ىذه
ـ  . مختمفة دوائر إلى مقسميف قاضًيا عشر  الدوؿ جمعية قبؿ مف القضاة انتخاب ويت

 المينية بالكفاءة يتمي زوا أف ويجب األطراؼ الدوؿ تقدميا مرشحيف قائمة مف األطراؼ
 حقوؽ قانوف أو اإلنساني القانوف مثؿ الدولي بالقانوف الصمة ذات المجاالت في

 واإلجراءات الجنائي القانوف بمجاؿ الصمة ذات الضرورية الخبرة ويمتمكوف اإلنساف
 إلى الحاجة االعتبار بعيف األطراؼ الدوؿ تأخذ أف يجب القضاة، اختيار الجنائية وعند

 والتمثيؿ المتساوي، الجغرافي والتمثيؿ العالـ، في الرئيسية القانونية األنظمة تمثيؿ
 إعادة يجوز وال سنوات تسع لفترة مناصبيـ القضاة ويتولى. الجنسيف بيف العادؿ

 (2)آخر وظيفي عمؿ بأي يرتبطوا أف ليـ يجوز وال. انتخابيـ
 حيز ودخولو القضاة عدد بزيادة اقتراح العتماد تاؿ وقت أي في الرئاسة لييئة يجوز
 يبرر بالمحكمة العمؿ عبء كاف إذا,  القضاة عدد في تخفيض إجراء تقترح وأف  النفاذ
 بيف مف القضاة ويختار  المحدد العدد دوف ما إلى القضاة عدد يخفض أال شريطة ذلؾ

 المؤىالت فييـ وتتوافر والنزاىة والحياد الرفيعة باألخالؽ يتحموف الذيف األشخاص
 يتوافر أف ويجب (1)القضائية  المناصب أعمى في لمتعييف منيـ كؿ دولة في المطموبة

 : مايمي لممحكمة لالنتخاب مرشح كؿ في
 المناسبة والخبرة,  الجنائية واإلجراءات الجنائي القانوف مجاؿ في ثابتة كفاءة  1

 مجاؿ في,  أخرى مماثمة بصفة أو,  محاـ أو عاـ مدع أو كقاض سواء الالزمة
 مثؿ بالموضوع الصمة ذات الدولي القانوف مجاالت في ثابتة كفاءة  2الجنائية الدعاوى
 عمؿ مجاؿ في واسعة مينية وخبرة اإلنساف حقوؽ وقانوف الدولي اإلنساني القانوف
 .لممحكمة القضائي بالعمؿ صمة ذي قانوني

 لغة في وطالقة ممتازة معرفة بالمحكمة لالنتخاب مرشح كؿ لدى يكوف أف يجب 3
 .بالمحكمة العمؿ لغات مف األقؿ عمى واحدة
 لممحكمة لالنتخاب ترشيحات تقدـ أف األساسي النظاـ ىذا في طرؼ دولة ألية يجوز
 -: يمي ما باتباع ذلؾ ويتـ
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 في القضائية المناصب أعمى في لمتعييف مرشحيف بتسمية المتعمقة اإلجراءات  1
 أو المعنية الدولة

 لتسمية الدولية العدؿ لمحكمة األساسي النظاـ في عمييا المنصوص اإلجراءات  2
 يتضمف مفصؿ ببياف مصحوبة الترشيحات تكوف أف المحكمة ويجب لتمؾ مرشحيف

 معيف انتخاب ألي تقدـ أف طرؼ دولة لكؿ و  بيا يثبت التي الالزمة المعمومات
 حاؿ أي عمى يجب ولكف رعاياىا مف واحداً  يكوف أف بالضرورة يمـز ال واحداً  مرشحاً 

 (2)األطراؼ الدوؿ إحدى رعايا مف يكوف أف
 بياف االتي: الرئاسة نالحظ في  ىيئة 

 مف كؿ ويعمؿ, لمقضاة المطمقة باألغمبية والثاني األوؿ ونائباه الرئيس ينتخب -1
 إعادة ويجوز, أقرب أييما, كقاض خدمتو مدة انتياء لحيف أو سنوات ثالث لمدة ىؤالء

 .واحدة مرة انتخابيـ
 ويقـو, تنحيتو أو غيابو حالة في الرئيس مف بدالً  بالعمؿ لمرئيس األوؿ النائب يقوـ -2

 والنائب الرئيس مف كؿ غياب حالة في الرئيس مف بدالً  بالعمؿ لمرئيس الثاني النائب
 .تنحيتيما أو لمرئيس األوؿ

 عما مسئولة وتكوف لمرئيس والثاني األوؿ والنائبيف الرئيس مف الرئاسة ىيئة تشكؿ -3
 -:يمي
 .العاـ المدعي مكتب باستثناء, لممحكمة السميمة اإلدارة(  أ

 (1)األساسي النظاـ ليذا وفقاً  إلييا الموكولة األخرى المياـ( ب
 مياـ مع يتعارض أف يحتمؿ نشاط أي العاـ المدعي نواب وال العاـ المدعي فاليزاؿ
 ذا آخر عمؿ أي يزاولوف وال,  استقالليـ في الثقة مف يناؿ أو بيا يقوموف التي االدعاء
 عمى بناءً  العاـ المدعي نواب أحد أو العاـ المدعي تعفي أف الرئاسة ميني ولييئة طابع
 في العاـ المدعي نواب وال العاـ المدعي يشترؾ ال معينة و قضية في العمؿ مف طمبو
 ويجب,  كاف سبب ألي معقوؿ شؾ موضع فييا حيادىـ يكوف أف يمكف قضية أي

 االشتراؾ أخرى أمور ضمف ليـ سبؽ قد كاف إذا الفقرة ليذه وفقاً  قضية أي عف تنحيتيـ
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 بيا متصمة جنائية قضية في أو المحكمة عمى عرضيا أثناء القضية تمؾ في صفة بأية
 العاـ لممدعي المقاضاة ويكوف أو التحقيؽ محؿ بالشخص تتعمؽ الوطني الصعيد عمى
 (2)المسألة عمى تعميقاتو يقدـ أف في الحؽ مناسباً  يكوف حسبما,  العاـ المدعي لنائب أو

 القضائي االختصاص * 
 مف اعمى لمدولة االقتصادي الفكر العاـ النظاـ مف اعمى ويكوف المصرفي القضاء أف
 ذلؾ مثاؿ مخالفتيا اليمكف والخاص العاـ القانوف في االجرائية القواعد وأف.  شيء كؿ

 لعدـ الدعوى ترد حيث االداري القضاء اماـ مصرفية بقضية الطعف اليمكف
 ، لتغييرىا صالحية توجد الخاص القانوف في الموضوعية القواعد اما ، االختصاص

  لمقضاء فاالختصاص جدا ضيقو ىامشية تكوف فأنيا صالحية توجد العاـ القانوف وفي
 الدعوى نوع اساس عمى الواحدة الفضائية الجية داخؿ طبقات بيف العمؿ يحدد توزيع

 قيمة عف النظر بغض مستعجمة مسائؿ عماؿ ضرائب شخصية أحواؿ تجارية مدنية
 منيا كؿ واختصاص المحاكـ أصناؼ تعيف التي القواعد تمؾ بأنو ويعرؼ ذاتيا الدعوى

 فيي البداءة محكمة اما (1)الشخصية باألحواؿ المتعمقة الدعاوي أنواع مف رؤية في
 في الفصؿ في المحكمة سمطة فيو القانوف عمييا نص التي البدائية لمدعاوي تنظر

 العادية المحاكـ عمى ويتوزع  قيمتيا عف النظر وبغض نوعيا بحسب الدعوى موضع
 االحواؿ ومحكمة العمؿ ومحكمة بالبداءة وتتمثؿ األولى الدرجة محاكـ إلى العراؽ في

 ومحاكـ الدعاوي مف معيف نوع بنظر منيا كؿ وتختص الشخصية والمواد الشخصية
 استئنافي االختصاصات مف نوعيف تمارس وىي اإلستئناؼ بمحكمة وتتمثؿ ثانية درجة

 مف بمجموعة تختص والتي التمييز محكمة العراؽ في المحاكـ ىـر عمى ويقؼ وتمييزي
 المتعمقة التنظيـ وقانوف العراقي المدنية المرافعات قانوف يحددىا والتي االختصاصات

 واألحواؿ االستئناؼ ومحاكـ األولى الدرجة محاكـ عف الصادرة لمقرارات تمييزا نظربال
 إمكانية عمى لممحكمة األساسي روما نظاـ االختصاصات ينص مف وغيرىا الشخصية
 المدعي إلى معينة قضية طرؼ دولة أحالت ما إذا القضائي اختصاصيا ممارسة
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 بمبادرة الدولية، الجنائية المحكمة اختصاص بممارسة البدء العاـ لممدعي ويمكف. العاـ
ـ   كما لكف، ابتدائية دائرة سمطة وتحت منو،  أو طرؼ دولة أحالت ما إذا توضيحو، ت

 ممارسة في مسبًقا شرًطا ىناؾ فإف الدولية، الجنائية المحكمة إلى حالة العاـ المدعي
 (2)الختصاصيا المحكمة

 عمى ارتكبت حيث الدولة أو المتيـ جنسيتيا إلى ينتمي التي الدولة تكوف أف يجب
 قبؿ مف إحالة سوى الشرط ىذا يتجاوز وال. األساسي النظاـ في طرًفا الجريمة أرضيا
 أف إما ولكنيا األساسي، النظاـ في طرًفا ليست لدولة كذلؾ الممكف ومف األمف مجمس
 تقبؿ أف أراضييا، عمى الجريمة ارتكبت التي الدولة أو المتيـ جنسية دولة تكوف

 وفي خاص، أساس عمى ما، قضية يخص   ما في الدولية الجنائية المحكمة اختصاص
 في حتى ذلؾ، عف فضاًل  المحكمة مع التاـ التعاوف عمى تتفؽ أف يجب الحالة ىذه
 منعيا أو المحكمة إيقاؼ األمف مجمس يستطيع الختصاصيا، المحكمة ممارسة حاؿ
 الفصؿ بموجب الخصوص ذلؾ في قرار باعتماد ما، حالة   محاكمة في أو التحقيؽ مف

 تجديده ويمكف شيًرا عشر اثني التأخير ىذا المتحدة ويستغرؽ األمـ ميثاؽ مف السابع
 عمى فحسب اختصاصيا تمارس أف الدولية الجنائية لممحكمة يمكف محد دة غير لفترة

 عمى الجريمة وقعت التي أو المتيـ إلييا ينتمي التي الدولة قبمت ما إذا ما جريمة
 األساسي روما نظاـ عمى بالمصادقة الجريمة ىذه في المحكمة اختصاص أراضييا،
 المتيـ إلييا ينتمي التي الدولة تماثمت ما إذا االختيار ىذا عمى إضافي قيد وىناؾ
، نزاعات وفي. أراضييا عمى الجريمة ارُتكبت التي والدولة  السائدة الحالة ىي ىذه اليـو
 (1)تقريًبا

 عمييا والية ليا ما دولة قامت ما إذا دعوى في اختصاصيا ممارسة لممحكمة يجوز ال
 المحكمة استطاعت ما إذا ىذا فرض ويمكف (2).القضية في محاكمة أو تحقيؽ بإجراء
 أماـ الجنائية المسؤولية مف المتيـ حماية لغرض اتخذت قد المداوالت أف إثبات

ر غير تأخير وجود حاؿ في الدولية، الجنائية المحكمة  أو الوطنية، اإلجراءات في مبر 
 لممحكمة ويجوز  النزاىة أو باالستقالؿ تت سـ بصورة اإلجراءات ىذه إجراء عدـ حاؿ في



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 

232 

 أو التحقيؽ تنفيذ عمى قادرة غير الدولة أف أثبتت ما إذا اختصاصيا تمارس أف أيًضا
 بسبب أو الوطني القضائي لنظاميا جوىري أو كمي   انييار بسبب مثاًل، - المحاكمة

 مف يأتييا االختصاص ىذا وأف النزاع في لمفصؿ مؤىمة محكمة تعييف توافره فيو عدـ
 النظاـ مف االختصاص ىذا الف النزاع بنظر مختصيف قضاة كذلؾ ويوجد ، القوانيف
 (3) احكاميا مخالفة اليمكف التي القانونية القواعد العاـ بالنظاـ ويقصد ، العاـ

  الشخصي االختصاص
 الجنائية المحكمة اختصاص ضمف تقع بجريمة متيـ فرد أي عمى اختصاص لممحكمة
 المنسوبة الجريمة ارتكاب وقت عشرة الثامنة سف   دوف كاف شخص أي باستثناء الدولية

 يتعم ؽ ما في الحصانة إلى المجوء يمكف ال أنو صراحة األساسي روما نظاـ ويرى إليو
 بصورة األشخاص جميع عمى اختصاًصا لممحكمة اختصاص و عمييا ليا التي بالجرائـ
 الرسمية الصفة فإف خاص، وبوجو. الرسمية الصفة بسبب تمييز أي دوف متساوية

 ممثاًل  أو برلماف أو حكومة في عضًوا أو حكومة أو لدولة رئيًسا كاف سواء لمشخص،
 الجنائية المسؤولية مف األحواؿ مف حاؿ بأي تعفيو ال حكوميًّا، موظًفا أو منتخًبا
 (1)العقوبة لتخفيؼ سبًبا ذاتيا، حد   في تشكؿ، ال أنيا كما األساسي، النظاـ ىذا بموجب
 دولة كؿ عمى ويجب ، ناحية مف اقميميا عمى يولد لمف جنسيتيا طرؼ دولة كؿ يمنح
 ناحية مف الجنسية عديـ سيصبح كاف اذا جنسيتيا مف شخص أى تحـر ال أف طرؼ
 العامة االعتبارية األشخاص:  االعتبارية األشخاص مف نوعيف ويوجد  آخرى

 . الخاصة االعتبارية واألشخاص
 اختصاصيا عمييا وينطبؽ الدولة جنسية وتكتسب:  العامة االعتبارية األشخاص -1

 . الجنسية رابطو عمى بناء الشخصى
 عمى أحكامو استقرت قد الدولى القضاء فاف:  الخاصة االعتبارية األشخاص -2

 مركز اقميميا فى يوجد التى الدولة بجنسية الخاص االعتبارى الشخص تمتع وجوب
 . الرئيسى ادارتو



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 

233 

 الكاممة التقديرية السمطة ليا دولة كؿ فاف عامة كقاعدة:  والطائرات السفف جنسية -3
 (2) والطائرات لمسفف جنسيتيا تمنح عمييا بناء التى الشروط تحديد فى

  الموضوعي االختصاص
 :المحكمة سمطة ضمف تقع التي الجرائـ 5 المادة تدرج

 أي الجماعية اإلبادة كممة تعني ،(2)األساسي النظاـ وألغراض الجماعية اإلبادة جريمة
 دينية، أو عرقية أو اثنية أو قومية جماعة إىالؾ بقصد يرتكب التالية األفعاؿ مف فعؿ

 :مثؿ جزئيًّا أو كميًّا إىالًكا ىذه، بصفتيا
 الجماعة أفراد قتؿ( أ)
 6الجماعة بأفراد جسيـ عقمي أو جسدي ضرر إلحاؽ( ب)
 6جزئيًّا أو كميًّا الفعمي إىالكيا بيا يقصد معيشية ألحواؿ عمًدا الجماعة إخضاع( ج)
 6الجماعة داخؿ اإلنجاب منع تستيدؼ تدابير فرض( د)
 6أخرى جماعة إلى عنوة الجماعة أطفاؿ نقؿ( ىػ)

 نص اعتماد بمجرد العدواف، جريمة عمى االختصاص الدولية الجنائية المحكمة تمارس
 األركاف تمؾ إلدراج الدولية الجنائية المحكمة نظر في الجرائـ أركاف وُعدلت حكـ

 يرتكبيا أف يجب العدواف جريمة أف عمى األركاف أحد ويؤكد. العدواف بجريمة الخاصة
 (3)أشخاص عدة أو شخص

 الزمني االختصاص. 4
 روما نظاـ نفاذ بدء بعد المرتكبة الجرائـ عمى فقط اختصاص الدولية الجنائية لممحكمة
 رجعية عدـ في الراسخ القانوني المبدأ مف ىذا ويستمد المعنية لمدولة بالنسبة األساسي
 قبؿ المرتكبة األعماؿ عمى ما قانوف تطبيؽ يمكف ال بموجبو والذي الجنائية، القوانيف
 سنة ثالثيف إلى تصؿ لمدة بالسجف عقوبات توقع أف لممحكمة القانوف ويمكف تشريع
 بمصادرة وأحكاًما غرامات تفرض أف ويمكف. المؤبد بالسجف الحاالت، أغمب في أو،

 الجريمة تمؾ مف مباشرة غير أو مباشرة بصورة المتأتية واألصوؿ والممتمكات العائدات،
 عمى العقوبات ىذه مثؿ فرض عمى القادرة الوحيدة الدولية المؤسسة ىي والمحكمة
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 الوطنية، القضائية االختصاصات عمى صدارة الدولية الجنائية لممحكمة األفراد فميس
 لممحكمة يجوز ال أنو يعني مما المحمية لؤلنظمة مكماًل  القضائي اختصاصيا ويعتبر
 دولة قبؿ مف المحاكمة أو لمتحقيؽ تخضع ما قضية كانت ما إذا اختصاصيا ممارسة

 أف إثبات المحكمة استطاعت ما إذا الحالة ىذه تجاوز عمييا ويمكف والية ليا
 الجنائية المحكمة أماـ الجنائية المسؤولية مف المتيـ حماية بيدؼ نفذت قد اإلجراءات

ر غير تأخير وجود عدـ حاؿ في أو الدولية  حاؿ في أو الوطنية، اإلجراءات في مبر 
 القضائي اختصاصيا ممارسة أيًضا لممحكمة ويحؽ ونزيية مستقمة بصورة تنفيذىا عدـ
 حؽ اعطي مثاًل وقد المحاكمة أو التحقيؽ تنفيذ عمى قادرة غير المعنية الدولة كانت إذا

 القسـ في اشار قد المصارؼ قانوف اف و ، فقط المصرؼ ادارة لمجمس االعتراض
 البنؾ يتولى قانونية اجراءات ومنيا المصارؼ تصفية اجراءات الى منو عشر الثالث

 ، المالية الخدمات محكمة اماـ دعوى رفع تتطمب قضائية واجراءات مباشرتيا المركزي
 افالس دعوى المالية الخدمات محكمة لقبوؿ العراقي المصارؼ قانوف اشترط فقد

 المركزي البنؾ قبؿ مف الخصوص بيذا خطيا التماسا المحكمة الى يقدـ اف المصرؼ
 تبمغ أف اشخاص و ثالثة عف عددىـ يقؿ ال اف شرط المصرؼ دائني او العراقي

 طمب تقديـ وبإمكانيـ عراقي دينار مميارات اربعة المدفوعة غير المستحقة التزاماتيـ
 تضمف و  المحكمة الى الطمب البنؾ يقدـ ثـ ومف المركزي البنؾ الى افالس اشيار
 حيث المصارؼ عمى القضائية الحراسة احكاـ المصارؼ قانوف مف عشر الرابع القسـ
 و قضائي حارس تعييف منيا االجراءات مف مجموعة القسـ ىذا بموجب المحكمة تتخذ

 قياـ عمى المحكمة موافقة كذلؾ ، قضائي حارس اعفاء او القضائي الحارس استبداؿ
 عمى بناء المصرؼ مطموبات او موجودات اسيـ جميع او جزء بنقؿ القضائي الحارس
 (2)  العراقي المركزي البنؾ طمب

 محكمة أماـ الدولية، الجنائية المحكمة أماـ محاكمتو سبقت شخص محاكمة يجوز فال
 الدولية الجنائية لممحكمة يحؽ ال المبدأ، نفس وبموجب. نفسيا الجريمة عف وطنية
 ىناؾ ولكف. وطنية محكمة أماـ أصاًل  الشخص عميو حوكـ فعؿ عمى حكـ إصدار
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 في اإلجراءات كانت إذا الشخص محاكمة الدولية الجنائية لممحكمة يجوز استثناءات،
 عف الجنائية المسؤولية مف المعني الشخص حماية لغرض اتخذت قد األخرى المحكمة

 تجر لـ اإلجراءات تمؾ أف أو الدولية؛ الجنائية المحكمة اختصاص في تدخؿ جرائـ
 بموجب بيا المعترؼ المحاكمات ألصوؿ وفًقا النزاىة أو باالستقالؿ تتسـ بصورة
 تقديـ إلى النية مع يتسؽ ال نحو عمى الظروؼ، ىذه في جرت، أو الدولي، القانوف

 محددة طبيعة مف اإلنساني العمؿ بو يتصؼ ما شأف مفو  لمعدالة المعني الشخص
 تطمب أف إلى األحمر لمصميب الدولية المجنة دفع أف عميو، والتضييؽ اإلرادة وضبط

 المجنة يحمي وىذا. المحكمة مع بالتعاوف االلتزاـ مف استثنائي وضع عمى الحصوؿ
 بمظير الظيور وكذلؾ إثبات  وأدلة ومعمومات وثائؽ نقؿ مف األحمر لمصميب الدولية
 اإلنسانية المنظمات وتستطيع .(1)المحكمة مف النظر قيد حالة أو قضية كؿ في شاىد
 مماثمة بامتيازات المطالبة العنؼ أو المسمح النزاع مف مشابية حاالت في تعمؿ التي
 وأف البند ىذا بروح متصاًل  طمبيا يكوف أف وينبغي. حدة عمى حالة كؿ أساس عمى
 في السائدة الممارسة مف النقيض الخاص وعمى وسموكيا ممارستيا مع متسًقا يكوف

 المحكمة أماـ ذاتيـ بحد   عمييـ المجني تمثيؿ يمكف الخاصة، الدولية الجنائية المحاكـ
 وتنفذ شعب، ثالث تقسـ إلى  تعويضات فالقضاة منحيـ ويمكف الدولية الجنائية
 : دوائر ثالث طريؽ عف القضائية وظائفيـ

 جميع مف وتتألؼ االستئناؼ ودائرة قضاة، وأربعة الرئيس مف وتتألؼ االستئناؼ شعبة-
 .الشعبة قضاة

 وتتألؼ االبتدائية الدائرة قضاة، ستة عف يقؿ   ال عدد مف وتتألؼ االبتدائية الشعبة -
 .الشعبة قضاة مف قضاة ثالثة مف

 الدائرة تركيبة وتتحد د قضاة؛ ستة عف يقؿ   ال عدد مف وتتألؼ التمييدية الشعبة
 إمكانية عمى األساسي النظاـ اإلثبات وينص   وقواعد اإلجرائية لمقواعد وفًقا التمييدية

 عبء يتطمب عندما واحد آف   في تعمؿ ابتدائية دائرة أو محاكمة دائرة مف أكثر وجود
 (2)  ذلؾ المحكمة عمؿ
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 تمثيؿ يمكف الخاصة، الدولية الجنائية المحاكـ في السائدة الممارسة مف النقيض عمى
 وىذه تعويضات، منحيـ ويمكف الدولية الجنائية المحكمة أماـ ذاتيـ بحد   عمييـ المجني
 اختصاًصا المحكمة تمتمؾ التي الفظيعة الجرائـ لضحايا العدالة تحقيؽ في ميمة خطوة
 يتفؽ بما الشيود، ووضع عمييـ المجني وضع بيف المحكمة تمي ز ولذلؾ. عمييا قضائيًّا

 عمييـ المجني األساسي روما نظاـ ا لمدنيويمنح القانوف نظاـ في السائد المنيج مع
 الشخصية مصالحيـ تضرر حاؿ في المحاميف طريؽ عف المحكمة أماـ التمثيؿ حؽ  

 صورة في المحصمة الممتمكات مف وغيره الماؿ بتحويؿ تأمر أف لممحكمة ويجوز
 ويتمقى. االستئماني الصندوؽ إلى المصادرة، والممتمكات الماؿ وكذلؾ غرامات

 وصناديؽ واألفراد الدولية والمنظمات الحكومات مف تبرعات االستئماني الصندوؽ
 أو فردي أساس عمى التعويضات منح ويمكف. األعضاء الدوؿ جمعية خصصتيا أخرى

 إلى التعويضات االستئماني وتدفع الصندوؽ مف أو المتيميف مف وُتسحب جماعي
 (1) الصندوؽ أماـ معتمدة وطنية أو دولية منظمات طريؽ عف أو مباشرة الضحايا

 فحسب يستخدـ أف االستئماني لمصندوؽ ينبغي كاف إذا ما ىي األساسية المسألة كانت
 الشخص مف معيَّنيف لضحايا والممنوحة المحكمة بيا تأمر التي التعويضات لتنفيذ

 يتأثروف الذيف لمضحايا العامة المساعدة لتقديـ استخداميا يمكف كاف إذا ما أو المداف،
 أي مرتكب أف .معيَّنة محاكمة اكتماؿ قبؿ حتى الدولية الجنائية لممحكمة القمؽ بحالة
 وأعيد والعقاب الجنائية المسؤولية مف يفر لكي الرسمي بموقعو التذرع يستطيع ال جريمة
 مجمس مف قرار بموجب المنشأة المؤقتة الدولية الجنائية المحاكـ في وتأكيده تكريسو
 في ارتكابو تـ قد المجـر الفعؿ أف أو الحصانة بمبدأ التحجج يجوز ال إذ ، األمف

 ( 2) الحكومييف مسؤولييا أو قادتيا كأحد أو دولة كرئيس لممتيـ الرسمية الصفة ممارسة
 مرتكبي متابعة في الدولية الجنائية المحكمة لنشاط الحالي التقويـ خالؿ مف تبيف

 أغمب في ذلؾ ويظير ، التعاوف مجاؿ في صعوبات تواجو المحكمة أف الدولية الجرائـ
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ف مثال السوداف فدولة ، حاليا المحكمة تنظميا التي القضايا  مع بالتعاوف ممزمة كانت وا 
 الجنائية المحكمة إلى القضية إحالة في األمف مجمس لقرار تطبيقا وذلؾ المحكمة
 رفضيا أبدت أنيا إال ، األساسي روما نظاـ في طرؼ غير دولة كونيا رغـ الدولية

 الكثير في تواجو الدولية الجنائية المحكمة مجالتو أف جميع في المحكمة مع بالتعاوف
 ، الدولي والمجتمع الدوؿ إلى توجييا التي التعاوف طمبات اتجاه تصديات القضايا مف
 اعتقاؿ في وباألخص الدولية الجرائـ عف المسئوليف متابعة في نشاطيا يعيؽ ما وىو
 فعالية ودعـ تفعيؿ أجؿ مف دولي دعـ إلى يحتاج الذي الحكومييف المسئوليف كبار

 عمى روما نظاـ فرض ، الدولية الجرائـ عف الجنائية المسؤولية توقيع في المحكمة
 الدوؿ مساعدة دوف التحرؾ تستطيع ال األخيرة فيذه ، المحكمة مع التعاوف التزاـ الدوؿ

 جمع عمى وأقدر الجريمة مسرح إلى أقرب كونيا ، أماميا المعروضة بالقضية المعنية
لقاء األدلة  في لممحكمة العممية التطبيقات تقويـ أف إال ، (1)المتيميف عمى القبض وا 
 التعاوف الدوؿ رفض أف أظيرت الدولية جرائـ مرتكبي ومتابعة الجنائية المسؤولية توقيع
  إنشائيا مف اليدؼ تحقيؽ في المحكمة ىذه فعالية أماـ تحوؿ قيودا يشكؿ المحكمة مع

 فتعارض ، مطمقة بصفة يكوف قد المحكمة مع التعاوف الدوؿ بعض رفض أف وثبت
 ورغبة النية بسوء وذلؾ ، الدولي أو الوطني القضاء أماـ سواء المتيـ متابعة الدوؿ ىذه
 في المعارضة تكوف قد أخرى حاالت في ولكف ، العقاب عف المسئوليف تحرير في منيا

 روما نظاـ في عمييا منصوص لمتعاوف موقفة بشروط الدوؿ لتمسؾ نتيجة التعاوف
 عف الجنائية المسؤولية تكريس مجاؿ في المحكمة نشاط عرقمة زاد مما ، األساسي
ف  المحكمة مع بالتعاوف االلتزاـ لتنفيذ المقررة الضمانات محدودية الدولية الجرائـ  وا 
 أف المنطقي مف ، قضائيا أماـ داخميا الحرب مجرمي مالحقة في ترغب ال التي الدوؿ
 وتكوف الدولية الجنائية المحكمة أماـ المتيميف ىؤالء محاكمة في ترغب ال نجدىا
 معيا التعاوف فترفض ؛ األساسي روما نظاـ عمى المصادقة غير الدوؿ مف أغمبيا
 إلى ، الدولية الجرائـ مرتكبي عف الجنائية المسؤولية إبعاد ىذا رفضيا مف ونقصد
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 وفي ، المحكمة إلى الحرب جرائـ بشأف قضايا تحيؿ مف الدوؿ مف ىناؾ ذلؾ جانب
 .  (2)  معيا التعاوف في نية أية تبدي ال ذاتو الوقت
 المحكمة أوصت وقد. والشيود عمييـ المجني لحماية مناسبة تدابير المحكمة تتخذ

 عمييـ المجني وحدة جانب مف تدريبات إقامة مثؿ التدابير، مف مختمفة أنواع باعتماد
 التي الحماية مسائؿ في التعاوف وتعزيز لممحكمة؛ القضائية اإلجراءات عمى والشيود
 غير ومنظمات الدوؿ غير مف وأطراؼ أخرى، أطراؼ دوؿ مع أو الدولة، بيا ُتعنى

  الضرورة عند التأكيد استماع جمسة في األسماء مف خالية بمشاركة واإلذف  حكومية
 لممجني المحكمة وتسمح  عمييـ والمجني المحكمة أجيزة بيف االتصاالت وحصر
 أي في فييا والنظر وىواجسيـ آرائيـ بعرض الشخصية، مصالحيـ تتأثر حيثما عمييـ،
 ليؤالء: المشاركة ىذه طرائؽ المحكمة أوضحت وقد. اإلجراءات مراحؿ مف مرحمة
 وحضور عرائض، ولتقديـ وىواجسيـ، آرائيـ عف والتعبير إلييـ، يستمع أف في الحؽ

 وطمب بمصالحيـ، المتصمة االستماع جمسات مف وغيرىا العامة االستماع جمسات
 ولكي القضائية باإلجراءات عمًما يحاطوا لكي محددة بتدابير تأمر بأف المختصة الدائرة
  بمصالحيـ الصمة ذات الوثائؽ مف وغيرىا العامة الوثائؽ عف يفرج عندما يختاروا

 عمييـ لممجني القانوني التمثيؿ بشأف حكميا الخامسة االبتدائية الدائرة وأصدرت
 عمييـ المجني مف الضخـ العدد مسايرة بغية الكينية الدعاوى مف اثنتيف في وحقوقيـ

 العاـ والمدعي كينياتا، مويغاي أوىورو ضد العاـ المدعي) الحماية مف واحتياجاتيـ
 جديًدا إجراءً  االبتدائية الدائرة وحددت(. سانغ أراب وجوشوا روتو ساموي ويمياـ ضد
 الجديد اإلجراء وىذا. المحاكمات في المشاركة يريدوف الذيف عمييـ المجني يتبعو لكي
 المحكمة في الظيور في يرغبوف ال الذيف أولئؾ: عمييـ المجني مف جديدة فئة يخمؽ

 قمـ لدى يسجموا أف لآلخريف ويجوز اإلثبات وقواعد اإلجرائية والقواعد. شخصيًّا
 الممثؿ طريؽ عف المحاكمة في والمشاركة تفصياًل  أقؿ إجراء خالؿ مف المحكمة
 تسجيؿ بغير واليواجس اآلراء عف يعبروف سوؼ الذيف عمييـ، لممجني العاـ القانوني

 المجني رغبات إلى استناًدا العممي التطور وىذا. عمييـ المجني تحديد بغير أو ليـ
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 الجنائية المحكمة أماـ التمثيؿ حالة إلى استناًدا حقوقيـ توضيح في يساىـ ال عمييـ
 التي العوائؽ أكبر مف الوطني أمنيا معمومات عمى بالحفاظ الدوؿ تمسؾ الدولية ويعتبر

 المحكمة أماـ الدوؿ ىذه مسؤولي أحد مثوؿ عند وذلؾ ، المحكمة مع التعاوف ستواجو
 بأف المعنية الدولة مف وثائؽ أية ، الدعوى مراحؿ مف مرحمة أي في األخيرة ىذه وطمب
 عف الكشؼ أو وثائؽ بتقديـ التعاوف طمب ويتعمؽ  الوطني بأمنيا تمس اإلجراءات تمؾ
 لمدولة القومي األمف مفيوـ تحديد يترؾ حيف وفي.  القومي الدولة بأمف تتصؿ أدلة

 (2) نفسيا
 ، التحفظات مف مجموعة لدييا توجد االتفاقية عمى تصادؽ لـ التي العربية الدوؿ إف
 مرة بيا تتذرع أف يجب ال الدوؿ بأف الشأف بيذا موقفو وضح األساسي النظاـ لكف

 األستاذة رأي حسب لكف ، لممحكمة األساسي النظاـ عمى تصديقيا عدـ لتبرير أخرى
 أف مف تخوفيا ىو العربية الدوؿ انضماـ لعدـ الوحيد السبب فإف يشوي معمر لندة

 فييا يحدث لما نظرا ، بيا تتعمؽ أعماليا المحكمة بيا تفتتح التي القضايا أوؿ تكوف
 عمى صادقت قد العربية الدوؿ ىذه أف لو بالمقابؿ لكف.  اإلنساف لحقوؽ انتياكات مف

 مف بالعديد ستحظى كانت فإنيا ، األوائؿ الستيف مف كانت أي ، األساسي النظاـ
 في الحؽ ليا يكوف وبالتالي  األطراؼ الدوؿ جمعية مف تصبح أف منيا:  المزايا
 المحكمة إنشاء طريقة تشير...  وغيرىا والمسجؿ العاـ والمدعي القضاة انتخاب
 دبموماسي مؤتمر في عمييا التوقيع تـ األطراؼ متعددة معاىدة بموجب الدولية الجنائية

 أكدت وقد ، ليا التابعة والييئات المتحدة األمـ عف والعضوي المالي استقالليا إلى ،
 مشروع وكاف  الدولية الجنائية المحكمة استقاللية عمى األساسي روما نظاـ ديباجة
 والبيولوجية الكيماوية األسمحة يحـر المؤتمر في يوـ آخر حتى األساسي النظاـ

 المجموعات مع بالتعاوف تمكنت العربية المجموعة أف غير.  النووية األسمحة ويستثني
 عمى ينص الذي الشامؿ بالتعريؼ باألخذ وذلؾ وسط حؿ إلى التوصؿ مف األخرى
 يتـ أف عمى بطبيعتيا عشوائية تكوف أو ليا لزوـ ال أضرارا تسبب التي األسمحة إدراج

 ، نووية أسمحة تمتمؾ التي الدوؿ جاىدا وعممت األساسي لمنظاـ موقؼ وضع مستقبال
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 التي األسمحة تشمؿ التي القائمة إلخالء جاىدة الكبرى الخمسة الدوؿ رأسيا وعمى
 األسمحة مف -المحكمة الختصاص ثـ مف وتخضع حرب جريمة استخداميا يشكؿ
 الدولية الجنائية لممحكمة األساسي النظاـ عمى المصادقة أو االنضماـ يعتبر (1) النووية
 وبالتالي ، فييا طرفا تكوف أف لمدولة يمكف حتى ، اتخاذىا يجب التي األولى الخطوة
 عقبة يعتبر التصديؽ فعدـ وعميو ، عمييا المترتبة االلتزامات تنفيذ بدء عمى العمؿ
 الدولية القضائية الييئة ىذه عدالة مف المجرميف مف ىائؿ عدد إفالت في تتمثؿ حقيقية

 (2)  الدوؿ بإرادة مرىوف األخيرة ىذه ففعالية ؛
 بعدـ يقضي نصا ، األممية السالـ حفظ قوات بنشر المتعمقة قراراتو ضمف يدرج

 يتيموف ممف ، لممحكمة األساسي النظاـ عمى تصادؽ لـ التي الدوؿ مواطني خضوع
 ىذه اتخاذ إلى األمريكية اإلدارة فمجأت  الحرب جرائـ أو اإلنسانية ضد جرائـ بارتكاب
 الرئيس حتى يعرض الدولية الجنائية لممحكمة األساسي النظاـ أف التاـ بتأكدىا التدابير

 ما إذا خاصة ، أماميا المالحقة إلجراءات الرسمييف األمريكييف والمسئوليف األمريكي
 بو االلتزاـ يمكف ال مبدأ يضع روما نظاـ أف حيث ، العدواف بجريمة األمر تعمؽ

 دوف األطراؼ غير الدوؿ ورعايا األطراؼ الدوؿ االتفاقية ليذه يخضع أف عمى بالنص
 دولية جرائـ مف يرتكبونو قد عما العقاب مف يفمتوف األمريكاف الرعايا ولجعؿ ، موافقتيـ

 :  منيا نذكر أحكاـ عمى يحتوي قانوف وىو ،(  ASPA)  األمريكي القانوف وضع ،
 مع التعاوف أشكاؿ كافة مف األمريكية المحاكـ األمريكييف الجنود حماية قانوف يمنع_ أ

  الجنائية المحكمة
  السالـ حفظ عمميات في مشاركة األمريكييف الجنود حماية قانوف يمنع -ب
 المحكمة في األطراؼ الدوؿ مع أمريكي عسكري تعاوف أي القانوف ىذا يمنع ج
 وقعت التي لمبمداف الوطني باألمف المتعمقة المعمومات إرساؿ مف تقميص يتيح_ د

 (1) روما عمىنظاـ
 الكيماوية األسمحة يحـر المؤتمر في يـو أخر حتى األساسي النظاـ مشروع كاف

 إسرائيؿ مثؿ النووية الدوؿ مصالح يخدـ ما وىذا ، النووية األسمحة ويستثني والبيولوجية
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 إلى التوصؿ مف األخرى المجموعات مع بالتعاوف تمكنت العربية المجموعة أف غير ،
 تسبب التي األسمحة إدراج عمى ينص الذي الشامؿ بالتعريؼ باألخذ وذلؾ وسط حؿ

 الحكومية غير والمنظمات الغربية الدوؿ بعض عشوائية تكوف أو ليا لزوـ ال أضرار
 اإلعداـ بعقوبة تأخذ التي الدوؿ ضد حممة شنت قد اإلنساف حقوؽ مجاؿ في العاممة
 اختصاص ويعتبر  الحياة في بالحؽ مساس باعتبارىا اإلسالمية الدوؿ وخاصة
 التي الركائز أىـ مف الوطنية المحاكـ الختصاص المكمؿ الدولية الجنائية المحكمة

 الوالية األطراؼ لمدوؿ الوطني القضاء بإعطاء وذلؾ ، المحكمة فكرة عمييا قامت
 بمفيـو المساس عدـ عمى والتأكيد ، روما نظاـ في الواردة لمجرائـ بالنسبة المبدئية
 (2) الدولة سيادة
 ، الجرائـ ىذه اجؿ مف اإلعداـ عقوبة عمى تنص لـ الدولية الجنائية المحكمة إف

  نظاـ فعالية في الشؾ إلى يؤدي مما العقوبة بيذه تحكـ أف لممحكمة يمكف ال وبالتالي
ف األساسي النظاـ في المقررة العقوبات  الدوؿ الزاـ عمى المحكمة قدرة عدـ لممحكمة وا 

 إال مياميا ألداء الضرورية والوسائؿ القوة عمى افتقارىا عمى دليؿ معيا التعاوف عمى
 نظرا ، المحكمة بإخطار القائـ ىو األمف مجمس فييا يكوف التي الحاالت في

 والتي المتحدة األمـ ىيئة ميثاؽ مف السابع الفصؿ لو منحيا التي الواسعة لمصالحيات
 عمى الدوؿ تجبر أف شأنيا مف والتي والالزمة الضرورية التدابير كافة باتخاذ لو تسمح

 مؤقتة دولية جنائية محاكـ انشاء في الحؽ األمف مجمس إعطاء إف لمتعاوف و اإلمتثاؿ
 الضمنية الصالحيات لنظرية وفقا ، المتحدة األمـ ىيئة ميثاؽ أحكاـ إلى باالستنادا

 يعد ، الدولي واألمف السمـ حفظ في المتمثمة الرئيسية ميمتو عف يخرج ال اف بشرط
 جريمة مف بأكثر شخص يداف فعندما  الدولية الجنائية المحكمة الختصاص اضعافا
 السجف مدة يحدد مشتركا وحكما ، جريمة كؿ في حكما المحكمة تصدر ، واحدة

 حد عمى لممحكمة األساسي النظاـ ينص أف والمالئـ المفترض مف وكاف ، اإلجمالية
 وراء مف المحكمة فيـ أبدا يمكف ال إذ األقؿ عمى سنوات ست مدتو العقوبة ليذه أدني



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 

242 

 أسابيع لبضعة خطورة ألشد الدولي القانوف جرائـ مف جريمة في مداف شخص معاقبة
 ( 1) شيور  حتى أو

 وتؤخذ. منيـ كؿ آراء حسب مستقمة أحكاماً  أو مشتركاً  حكماً  يقدموا أف لمقضاة يجوز
 يعتبر األصوات، تساوي حاؿ وفي األغمبية، نظاـ وفؽ االستشارات وتقدـ القرارات
 قضائية وكالة أعمى وىي العالمية المحكمة غالًبا تسمى. مرجحاً  المحكمة رئيس صوت

 وتعالج. الدولية القانونية النزاعات لحؿ سممية وسائؿ توفر وىي. المتحدة األمـ ىيئة في
 تقبؿ وال الدولي القانوف مبادئ عمى قراراتيا وتستند الدوؿ بيا تتقدـ التي القضايا فقط

 النزاعات مف كثيًرا ولكف. القضايا مف نسبًيا قميؿ عدد إلى المحكمة وتستمع. االستئناؼ
 القانوف إلى مستندة قومية محاكـ أو أخرى، دولية محاكـ في تسوى الحكومات بيف

 (2)ذلؾ في راغبة تكف لـ ما المحكمة، أماـ دولة أية تمُثؿ ال. الدولي
 االستنتاجات والتوصيات                                  

 :النتائج
 لممثوؿ المتيميف تقديـ عمى قادرة غير جعميا تنفيذي لجياز المحكمة افتقار يعتبر -1

  فعاليتيا مف ينقص التنفيذ موضع األحكاـ مف األخيرة ىذه تصدره ما وضع أو أماميا
 لتحقيؽ الرامية جيودىا المحكمة تواصؿ أف يجب الصعوبات ىذه كؿ مف الرغـ وعمى
 بعض في النظر بإعادة إال يكوف لف والذي ، الدولية الجنائية العدالة إرساء في ىدفيا
 الدمار وأسمحة النووية األسمحة الستعماؿ الشامؿ الحظر إلى كالتوصؿ روما نظاـ بنود

  الشامؿ
 الكيماوية األسمحة يحـر المؤتمر في يوـ أخر حتى األساسي النظاـ مشروع كاف -2

 إسرائيؿ مثؿ النووية الدوؿ مصالح يخدـ ما وىذا ، النووية األسمحة ويستثني والبيولوجية
 إلى التوصؿ مف األخرى المجموعات مع بالتعاوف تمكنت العربية المجموعة أف غير ،

 تسبب التي األسمحة إدراج عمى ينص الذي الشامؿ بالتعريؼ باألخذ وذلؾ وسط حؿ
 الحكومية غير والمنظمات الغربية الدوؿ بعض عشوائية تكوف أو ليا لزوـ ال أضرار



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 

243 

 اإلعداـ بعقوبة تأخذ التي الدوؿ ضد حممة شنت قد اإلنساف حقوؽ مجاؿ في العاممة
   الحياة في بالحؽ مساس باعتبارىا اإلسالمية الدوؿ وخاصة

 الوطنية المحاكـ الختصاص المكمؿ الدولية الجنائية المحكمة اختصاص يعتبر -3
 لمدوؿ الوطني القضاء بإعطاء وذلؾ ، المحكمة فكرة عمييا قامت التي الركائز أىـ مف

 روما نظاـ في الواردة لمجرائـ بالنسبة المبدئية الوالية األطراؼ
 والية ليا ما دولة قامت ما إذا دعوى في اختصاصيا ممارسة لممحكمة يجوز ال -4

 استطاعت ما إذا ىذا فرض ويمكف القضية في محاكمة أو تحقيؽ بإجراء عمييا
 الجنائية المسؤولية مف المتيـ حماية لغرض اتخذت قد المداوالت أف إثبات المحكمة

ر غير تأخير وجود حاؿ في الدولية، الجنائية المحكمة أماـ  الوطنية، اإلجراءات في مبر 
 ويجوز  النزاىة أو باالستقالؿ تت سـ بصورة اإلجراءات ىذه إجراء عدـ حاؿ في أو

 تنفيذ عمى قادرة غير الدولة أف أثبتت ما إذا اختصاصيا تمارس أف أيًضا لممحكمة
 الوطني القضائي لنظاميا جوىري أو كمي   انييار بسبب مثاًل، - المحاكمة أو التحقيؽ

 االختصاص ىذا وأف النزاع في لمفصؿ مؤىمة محكمة تعييف فيو توافره عدـ بسبب أو
 " .النزاع بنظر مختصيف قضاة كذلؾ ويوجد ، القوانيف مف يأتييا

 
 التوصيات

 ، اختصاصيا ضمف إلدراجيا اإلرىاب لجريمة تعريؼ إلى التوصؿ وضرورة -1
 مجمس دور تقميص مف والبد الدولي المجتمع ترىب الخطورة شديدة جريمة باعتبارىا

 السياسية االعتبارات تطغى ال حتى ، الدولية الجنائية المحكمة مع عالقتو في األمف
 تظير والتي األمف لمجمس المعروفة التشكيمة ظؿ في خاصة المحكمة عمؿ عمى
 طريؽ عف يكوف والذي االعتراض حؽ باستعماؿ العضوية دائمة الخمس دوؿ ىيمنة
 في األعضاء الدوؿ قبؿ مف المجاؿ ىذا في األمف مجمس عمى سياسية رقابة فرض
  المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية قبؿ ومف المتحدة األمـ منظمة
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 األمـ ىيئة ميثاؽ تعديؿ اجؿ مف المتحدة األمـ في األعضاء الدوؿ ضغط مف البد -2
 السمـ بحفظ يتعمؽ فيما العامة والجمعية األمف مجمس بيف السمطات وتوزيع ، المتحدة
 بتحديد الدولي األمف مجمس عضوية في النظر إعادة إلى باإلضافة ، الدولييف واألمف

زدياد ، دقيؽ بشكؿ صالحياتو  الفيتو حؽ إلغاء باألحرى أو ، فيو األعضاء عدد وا 
 المحكمة ألحكاـ الجبري التنفيذ آلية خمؽ ضرورة وأخيرا ، الدوؿ بيف المساواة لتحقيؽ
روما، إذ ىناؾ  ال توجد قاعدة عامة تحكـ المواءمة الدستورية مع نظاـو  الدولية الجنائية

النظاـ األساسي  طريقة تفسير دستورىا بما يتماشى مع احكاـ مف الدوؿ مف استعممت
ىناؾ توافؽ  لممحكمة وىناؾ مف الدوؿ مف قامت بإجراء تعديؿ دستورىا عندما لـ يكف

العربية جاىدة إلدراجيا ضمف النظاـ  سعت الدوؿ و مع ما ورد في اتفاقية روما
 األساسي لممحكمة

 أو لمتحقيؽ تخضع ما قضية كانت ما ذاإ اختصاصيا ممارسة لممحكمة يجوز ال -3
 استطاعت ما إذا الحالة ىذه تجاوز ويمكف عمييا والية ليا دولة قبؿ مف المحاكمة
 أماـ الجنائية المسؤولية مف المتيـ حماية بيدؼ نفذت قد اإلجراءات أف إثبات المحكمة
ر غير تأخير وجود عدـ حاؿ في أو الدولية الجنائية المحكمة  اإلجراءات في مبر 
 ممارسة أيًضا لممحكمة ويحؽ ونزيية مستقمة بصورة تنفيذىا عدـ حاؿ في أو الوطنية،

 أو التحقيؽ تنفيذ عمى قادرة غير المعنية الدولة كانت إذا القضائي اختصاصيا
 المحاكمة

 المركزي البنؾ يتولى قانونية اجراءات ومنيا المصارؼ تصفية بياف اجراءات -4
 فقد ، المالية الخدمات محكمة اماـ دعوى رفع تتطمب قضائية واجراءات مباشرتيا
 المصرؼ افالس دعوى المالية الخدمات محكمة لقبوؿ العراقي المصارؼ قانوف اشترط

 او العراقي المركزي البنؾ قبؿ مف الخصوص بيذا خطيا التماسا المحكمة الى يقدـ اف
  المصرؼ دائني
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