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 األخٌرة التطورات: الدولٌة الجنائٌة المحكمة

 مقدمةأوالا. 

 تمهٌد. أ
 

 المحكمة على القابمة ةدابمالاألولى  المعاهدة هً ،1"األساسً روما نظام" حكمهاٌ التً ،(ICC) الدولٌة الجنابٌة المحكمة. 9

 الجماعٌة اإلبادة جرابم: دولٌا قلقا تثٌر التً الجرابم أخطر لمرتكبً العقاب من اإلفالت إلنهاء تأأنش التً الدولٌة الجنابٌة

 الجرابممثل هذه  على القضابٌة والٌتها تمارس أن للمحكمة ٌجوز .2العدوان وجرابم الحرب وجرابم اإلنسانٌة ضد والجرابم

 إلىقضٌة  إحالة تمت إذا تنطبق ال الشروط هذه لكن. فقط مواطنٌها أحد قبل من أو طرؾ دولة إقلٌم فً ارتكبت إذا الدولٌة

 العام للمدعً ٌمكن. لمحكمةة لالسلطة القضابٌ بقبول الدولةإعلنت  إذا أو المتحدة، األمم فً األمن مجلس قبل من العام المدعً

 التحقٌقات بدأٌ أن أٌضا ٌمكن ذلك، إلى باإلضافة. طرؾ دولة من أو األمن مجلس من إحالة أساس على التحقٌق فً الشروع

 .منظمات أو أفراد من ةواردال المحكمة، اختصاص فً تدخل بجرابم متعلقة معلومات أساس علىباقتراح خاص 

 الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األولى التمهٌدٌة الدابرة قررت ،0290 عام/ مارس  آذار 92 فً ،اٌسهتأس من سنوات عشر بعد. 0

 و 93 سن دون أطفال تجنٌدب الحرب جرابم من جرٌمة بارتكمشترك فً او مذنب، دٌٌلو لوبانؽا توماس أن باإلجماع

 هو هذا. 0221 أؼسطسآب /  91 إلى 0220 سبتمبرأٌلول/  9 من الفترة فً الحربٌة األعمال فً فعلٌا للمشاركة استخدامهم

 على معروضة أخرى قضٌة 92توجد  الحالً، الوقت فً. الدولٌة الجنابٌة للمحكمة التمهٌدٌة الدابرة عن صادر حكم أول

 .المحاكمة من النهابٌة المرحلة فً منها ثالثة المحكمة،

 األعمال فً فعلٌا للمشاركة واستخدامهم سنة 93 عن أعمارهم تقل الذٌن األطفال تجنٌدب الحالٌة حربال جرابم ارتكبت. 1

 من وطنٌة قوة على نطويوٌ( الدٌمقراطٌة الكونؽو جمهورٌة) إٌتوري فً الذي وقع الداخلً المسلح النزاع سٌاق فً الحربٌة

فً  الشعبً الوطنً لجٌشا ضد دٌٌلو، لوبانؽا توماس بقٌادة ،(FPLC( )الكونؽو لتحرٌر الوطنٌة القوة) الكونؽو تحرٌر أجل

 السٌد قبل من مشتركة خطة على االتفاق تم. إٌتوريالوطنٌة ضد اٌن  المقاومة قوة ذلك فً بما المٌلٌشٌات، من وؼٌره الكونؽو

 أدى. إٌتوري على والعسكرٌة السٌاسٌة السٌطرة على والحفاظ إنشاء ألؼراض جٌش بناءل فً الجنحة وشرٌكه دٌٌلو لوبانؽا

 .العدابٌة األعمال فً بنشاط لمشاركةواستخدامهم ل سنة، 93 سن تحت فتٌاتو فتٌاننٌد ونشر تج إلى ذلك

 لتحرٌر الوطنٌة لقوةل العسكري لجناحل العام والقابد ،(UPC) الكونؽولٌٌن الوطنٌٌن اتحاد ربٌس دٌٌلو لوبانؽا السٌد كان. 2

 الوطنٌة القوة/  الكونؽولٌٌن الوطنٌٌن اتحاد بأنشطة لمتعلقا الشامل التنسٌق دور ٌمارسكان . السٌاسً وزعٌمها ،الكونؽو

 عالوة. والمجندٌن المحلٌٌن للسكان خطب إلقاء طرٌق عن المثال سبٌل على ،التجنٌد مبادرات بنشاطدعم و الكونؽو لتحرٌر

اقم الطو من حراس بانتظام ورأى الشخصٌٌن حراسه بٌن شخصٌا سنة 93 عن أعمارهم تقل الذٌن األطفال استخدم ذلك، على

 تضم التً ،المحكمة . عاما 93 سن دون كانوا الذٌن الكونؽو لتحرٌر الوطنٌة القوة/  الكونؽولٌٌن الوطنٌٌن اتحاد اآلخرى فً

                                                           
1
 92فٌرباوكس فً -بروسس قبل من وتصحٌحه ،9776/ ٌولٌو  تموز 95 ةالمؤرخ A/CONF.183/9 الوثٌقة فً األساسً روما نظام نص تعمٌم  

 و 0229 ٌناٌركانون الثانً /  95 ،0222 ماٌوأٌار /  6 ،9777 نوفمبرتشرٌن الثانً /  12 ،9777 ٌولٌوتموز/  90 ،9776 نوفمبرتشرٌن الثانً / 

 .0220/ ٌناٌر  الثانً كانون 94
2
 عن األساسً روما نظام فً الجرٌمة بتلك ٌتعلق فٌما اختصاصها المحكمة تمارس أن ٌمكن بموجبها التً الشروطو العدوان جرٌمة تعرٌؾ أدرج  

 0292 ٌونٌوحزٌران /  99 و ماٌوأٌار/  19 بٌن الفترة فً عقد الذي األساسً، النظام من األول االستعراضً المؤتمر فً تعدٌلها طرٌق
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 قدمها التً األدلة أن وجدت بالتمان، رٌنٌه والقاضً بٌنٌتو أودٌو إلٌزابٌث والقاضً ،(دابرة ربٌس) فولفورد ادرٌان القاضً

 .مشتركةال لخطةأساسٌة فً ا كانت دٌٌلو لوبانؽا السٌد مساهمة أن للشك مجاال ٌدعبما ال  عامال المدعً

المحكمة  من الحكم صدورب األساسً، روما نظام فً األطراؾ الدول جمعٌة ربٌس ،(استونٌا) إنتلمان تٌنا السفٌر رحب. 3

أول قضٌة معروضة على  محاكمة مرحلة ٌكمل الذي كم،الح هذا" أنب وصرح أعاله، المذكورة القضٌة فً األولى االبتدابٌة

 حد لوضع األساسً روما نظام أنشأه الذي النظام: تعمل الدولٌة الجنابٌة المحكمة أن على دلٌ الدولٌة، الجنابٌة المحكمة

 وراءنا، قابالع من اإلفالت عصرتركنا  لقد. عملً واقع هو الدولً القانون بموجب الجرابم أسوأ من العقاب من لإلفالت

 ".المساءلةعصر  فً ناودخل

 9 فًوقعت  كما. 0220/ ٌولٌو  تموز 9 فً النفاذ حٌز ودخل 9776/ ٌولٌو  تموز 95 فً األساسً روما نظام اعتمد. 4

 هامن 10كان  البلدانمجموع هذه  من. 3األساسً روما نظام األطراؾ الدول من دولة 902 ،0290 عام فبراٌرشباط / 

 روما نظام على دولة 902صدقت   0290 فبراٌرشباط /  9 فً. 5الهادئ المحٌطمنطقة  – آسٌوٌا بلدا 94 و 4أفرٌقٌة

 ٌتم من أنه الرؼم على. المتحدة األمم منظمات من جزءا ولٌست مستقلة قضابٌة هٌبة هً الدولٌة الجنابٌة المحكمة. 6األساسً

 واألفراد الدولٌة والمنظمات الحكومات من تبرعات تلقىت كما ألطراؾ،ا الدول قبل من األول المقام فً المحكمة نفقات تموٌل

 اتفاق على دولة 40ووقعت  انضمت/  دولة 59 صدقت ،0290 عام/ ٌولٌو  تموز 02 فً. األخرى والكٌانات والشركات

 .7الدولٌة الجنابٌة المحكمة وحصانات امتٌازات

 على المحكمة تعمل. الجرابم فً والمقاضاة التحقٌق أجل من الدول على األول المقام فً المسؤولٌة األساسً النظام ٌضع. 5

 المحورٌة النقطة هً المحكمة. الدولٌة الجرابم فً القضابٌة والمالحقة التحقٌق فً الدول تبذلها التً الجهود فً التكامل مبدأ

معا  الدولٌة والعناصر وطنٌةال محاكمو ولٌةالد والمحاكم الوطنٌة المحاكم ٌضم الذي الدولٌة الجنابٌة للعدالة ناشا لنظام

 لنظام األوسع الجوانب على إٌجابٌة آثار أٌضا لدٌه الداخلٌة القانونٌة النظم فً األساسً روما نظام تنفٌذ(. المختلطة المحاكم)

ٌمكن . للمتهمٌن نونٌةالقا اإلجراءات من أعلى معاٌٌر ووضع للجمٌع، العدالةتحقٌق  من أكبر قدر توفٌر مثل الوطنٌة، العدالة

 .القادمة األجٌال وكرامة حقوق حماٌةب متزاٌد نحو على األساسً لنظامل قويال رادعال تأثٌر أن ٌساعد

 إلى  الحاالت التً وقعت أو تقع فً رأشٌ اآلن، حتى. الدولٌة الجنابٌة المحكمةأمام  حاالت 5 فً قضٌة 92عرض  تم. 6

 مجلس أحال فقد ذلك، إلى باإلضافة. المحكمة إلى الوسطى أفرٌقٌا وجمهورٌة ٌمقراطٌةالد الكونؽو وجمهورٌة أوؼندا أراضً
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 10&chapter=18&lang=en-http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII  

 2012 فبراٌرا ط / شب 21متاح من 
4
آب /  94 مالً، ،9777 دٌسمبركانون األول /  02 ؼانا، ؛9777 فبراٌرشباط /  0 السنؽال، ،9776 نوفمبرتشرٌن الثانً /  12 فاسو، بوركٌنا  

أٌلول /  02 ؼابون، ،0222 سبتمبرأٌلول /  93 سٌرالٌون، ،0222 سبتمبرأٌلول /  6 بوتسوانا، ،0222 سبتمبرأٌلول /  4 لٌسوتو، ،0222 أؼسطس

تشرٌن األول /  1 الوسطى، افرٌقٌا جمهورٌة ؛0229 سبتمبرأٌلول /  05 نٌجٌرٌا، ،0222 نوفمبرتشرٌن الثانً /  05 أفرٌقٌا، جنوب ؛0222 سبتمبر

 أبرٌلنٌسان /  99 ،الدٌمقراطٌة الكونؽو جمهورٌة ؛0220 مارسآذار /  3 مورٌشٌوس، ،0220 ٌناٌركانون الثانً /  00 بنٌن، ؛0229 أكتوبر

/ ٌونٌو  حزٌران 06 ؼامبٌا، ،0220 ٌونٌوحزٌران /  02 نامٌبٌا، ؛0220 ٌونٌوحزٌران /  92 ، أوؼندا ؛0220 أبرٌلنٌسان /  99 النٌجر، ،0220

 زامبٌا، ،0220 وفمبرنتشرٌن الثانً /  3 جٌبوتً، ،0220 سبتمبرأٌلول /  7 مالوي، ،0220 أؼسطسآب /  02 المتحدة، تنزانٌا وجمهورٌة ،0220

 00 لٌبٌرٌا، ،0222 سبتمبرأٌلول /  09 بوروندي، ،0222 ماٌوأٌار/  1 الكونؽو، ؛0221 ٌولٌوتموز /  92 ؼٌنٌا، ،0220 نوفمبرتشرٌن الثانً /  91

 92 ومدؼشقر، ،0225 ٌناٌركانون الثانً /  9 تشاد، ؛0224 أؼسطسآب /  96 القمر، جزر ،0223 مارسآذار /  93 كٌنٌا، ،0222 سبتمبرأٌلول / 

 0292 أؼسطسآب /  92 سٌشٌل، ،0226 مارسآذار / 
5
 قبرص، ،0229 نوفمبرتشرٌن الثانً /  90 ناورو، ،0222 دٌسمبركانون األول /  5 مارشال، وجزر ،9777 نوفمبرتشرٌن الثانً /  07 فٌجً،    

أٌار  3 طاجٌكستان، ،0220 أبرٌلنٌسان /  99 األردن، ،0220 أبرٌلنٌسان /  99 منؽولٌا، ،0220 أبرٌلنٌسان /  99 كمبودٌا، ،0220 مارسآذار / 

 ،0220 نوفمبرتشرٌن الثانً /  91 كورٌا، جمهورٌة ،0220 سبتمبرأٌلول/  94 ساموا، ،0220 سبتمبرأٌلول/  4 لٌشتً، ل تٌمور ؛0220 ماٌو/ 

 ،0292 مارسآذار/  01 بنؽالدٌش، 0226 ٌولٌوتموز /  96 كوك، جزٌرة 0225 ٌولٌوتموز /  95 الٌابان، ،0221 فبراٌرشباط /  92 أفؽانستان،

 0299 سبتمبرأٌلول /  09 فً المالدٌؾ وجزر
6
  <http://www.iccnow.org/documents/RATIFICATIONSbyRegion_December2011_eng.pdf > فبراٌرشباط /  09 متاح من 

0290 
7
  <http://www.iccnow.org/documents/APIC_EN_chart_updated_January_2012.pdf > 0290 فبراٌرشباط /  09متاح من 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en
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 المذكورة الحاالت من حالة كل فً تحقٌقات جريالعام وٌ المدعً فتح. لٌبٌاوحالة فً  السودانو  دارفور فً الوضع األمن

 فً الوضع فًباقتراح خاص  تحقٌقات فتحب عامةال لنٌابةل اإذن التمهٌدٌةالمحكمة  منحت ،0292 مارسآذار/  19 فً. أعاله

 .دٌفوار كوت

سٌوٌة األفرٌقٌة فً القانونٌة اآل االستشارٌة للمنظمة الحادٌة والخمسٌن السنوٌة للدورة العامة األمانة التقرٌر هذا أعدت. 7

 برنامج التقرٌر هذا ٌبرز .المنظمة إلنشاء الخمسٌن السنوٌة الدورة بعد حدثت التً التطورات على الضوء لتسلٌط سعٌها

 الخبراء اجتماع فً التطورات وخاصة السابق العام فً الدولٌة الجنابٌة المحكمة لعمل وجٌزة لفترة االستشارٌة المنظمة

 تقرٌرال ؛(0299 ٌولٌو،تموز/  بوتراجاٌا" )والتحدٌات القضاٌا": الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً روما نظام حول القانونٌٌن

 لألمم العامة للجمعٌة والستٌن السادسة الدورة خالل البند هذا فً والنظر األطراؾ، الدول لجمعٌة العاشرة الدورة حول

 .االستشارٌة للمنظمة العامة األمانة ومالحظات وتعلٌقات األخٌرة التطورات بعض ،(0299) المتحدة

 

 : التالً النحو على السنوٌة ونوالخمس الحادٌة الدورة فً وركزت للتداول المطروحة القضاٌا. ب

 

 الدولً األمن ومجلس الدولٌة الجنابٌة المحكمة بٌن العالقة( أوال)

 االستعراضً المؤتمر بعد الدولٌة الجنابٌة المحكمة تطورات ضوء فً التكامل مبدأ( ثانٌا)

 األساسً روما نظام على التصدٌق فً اآلسٌوٌة الدولسبب تردد ( ثالثا)

 الدول رؤساء حصانة( رابعا)

 القانونٌة مؤسساتها تعزٌزب األساسً روما نظام فًالدول ؼٌر األطراؾ و األطراؾ الدول تقوم أن بمكان األهمٌة من( خامسا)

  المحلٌة

 .المحلٌة التشرٌعات فً األساسً روما نظام أحكامتضمٌن ( اسادس)

 روما نظام أحكام حول( الحكومٌة وؼٌر الحكومٌةاألطراؾ ) والقضاة النٌابة لوكالء المناسب التدرٌب توفٌر( اسابع)

 .األساسً

 

 الدولٌة الجنائٌة المحكمة بشأن عمل لبرنامج القانونٌة االستشارٌة المنظمة. ثانيا ً

 عامة لمحة أ.

 مانٌال ًف والثالثٌن الخامسة دورتها منذ الدولٌة الجنابٌة المحكمة بعمل المتصلة التطورات االستشارٌة المنظمةلقد اتبعت . 92

 إطار فً ن عقدااللذٌ االستثنابٌٌن االجتماعٌن فً الدولٌة الجنابٌة المحكمة بإنشاء المتعلقة األولٌة المناقشات جرت(. 9774)

 الدوراتمٌع ج فً عمالاأل جدولتم تداولها على  ذلك، بعد. والسادسة والثالثون والثالثون الخامسة الدورتان السنوٌتان

 .تقرٌبا السنوٌة
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 المواضٌعٌة االهتماماتحول  العمل اتوورش الندوات من العدٌد االستشارٌة المنظمة أجرت هذا، عن النظر بصرؾ .99

 القضاٌا: الدولٌة الجنابٌة المحكمة" حول بنجاح ندوةأقٌمت  ،0227 عام فً. الدولٌة الجنابٌة بالمحكمة المتعلقة المحددة

 كمباال، فً االستعراضً المؤتمر انعقاد قبل وذلك ،0292 عام فً. الٌابانٌة مةالحكو مع بالتعاون وذلك" المستجدة والتحدٌات

 بهدؾ والٌابان مالٌزٌا وحكومتً االستشارٌة المنظمة مع باالشتراك القانونٌٌن للخبراء المستدٌرة المابدة اجتماع تنظٌم تم

 .األعضاء الدول بٌن مهاوتعمٌ ذلك بعد االجتماعات هذه تقارٌرتم نشر . األعضاء الدول موقؾ تعزٌز

 لمنظمةا عمل برنامج من هام جزء هو االستعراضً كمباال مؤتمر فً التطورات وتحلٌل استعراض وحٌث أن. 90

 نابب اٌنوى، ٌوٌتشً الدكتور من تألؾوٌ العام األمٌن رحمة، محمد الدكتور برباسة أعضاء، ثالثة من شارك وفد االستشارٌة،

/ حزٌران 9 فً العامة لمناقشةفً ا متحدثا. االستعراضً المؤتمر فًكبٌر  قانونً موظؾ شٌكار، انرانج والسٌد العاماألمٌن 

 اجتماع فً ظهرت التً ،القانونٌة االستشارٌة للمنظمة األعضاء لدولالمخاوؾ الخاصة با العام األمٌن أبرز ،0292 ٌونٌو

التً  الربٌسٌة والتحدٌات والتكامل والشمولٌة االستدامة، ادئمب عٌتوس على شددكما . بوتراجاٌا الجتماع المستدٌرة المابدة

 تعرٌؾ وجود إلى الحاجةالمواضٌع األخرى التً تطرق لها هً . لها حلول عن والبحث الدولٌة الجنابٌة المحكمةتواجهها 

 الجنابٌة المحكمة مع عاونبالت المتعلقة والقضاٌا والعدالة، السالم بٌن والعالقة ،"عدوانلل " واسع نطاق على ومقبول واضح

 االستشارٌة للمنظمة الرسمٌة ؼٌر الشبكات اجتماع 0292 ٌونٌوحزٌران /  0 فً العام األمٌن استضاؾ. التكامل ومبدأ الدولٌة

 لنظام االستعراضً المؤتمر فً القانونٌٌن للخبراء المستدٌرة المابدة اجتماع تقرٌر" أٌضااالجتماع  هذا خاللأطلق . القانونٌة

 ؼٌر والدول األعضاء، الدول من المستوى رفٌعً ممثلٌن عدة االجتماع حضر". الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً روما

 .المدنً المجتمع منظمات عن وممثلٌن األعضاء

دة ٌومٌن لم ااجتماع الدولٌة، الجنابٌة والمحكمة مالٌزٌا حكومة مع بالتعاون ، االستشارٌة المنظمةنظمت  ،0299 عام فً. 91

 من التالً الجزءٌسلط ". التحدٌاتو القضاٌا: الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً روما نظام " موضوع حول القانونٌٌن لخبراءل

 .الحدثذلك  فً أثٌرت التً والمخاوؾ جرت التً المناقشات على الضوء التقرٌر هذا

 

 والتحدٌات القضاٌا: الدولٌة الجنائٌة كمةللمح األساسً روما نظامحول  القانونٌٌن لخبراءا اجتماع. ب

 (مالٌزٌا بوتراجاٌا، ،0299 عام ٌولٌوتموز /  02 و 91)

 

 الدولٌة، الجنابٌة بالمحكمة ٌتعلق فٌما البعض بعضهم مع وتجاربهم اهتماماتهم األعضاء الدول لتبادل منصة توفٌر بهدؾ. 92

 القانونٌٌن لخبراءل ٌنٌوممدة ل اجتماعبتنظٌم  الدولٌة الجنابٌة والمحكمة مالٌزٌا حكومة مع بالتعاون االستشارٌة المنظمةقامت 

 شاركت ثالثة. 0299 ٌولٌوتموز/  02 و 97 ٌوم مالٌزٌا بوتراجاٌا، فً الدولٌة الجنابٌة لمحكمةل األساسً روما نظام فً

 وجمهورٌة الشعبٌة الصٌن مهورٌةوج السالم، دار بروناي: وهم الحدث، هذا فً االستشارٌة لمنظمةعضو فً ا ةدولعشر 

 المملكة مالٌزٌا، ،العظمى االشتراكٌة الشعبٌة اللٌبٌة العربٌة الجماهٌرٌة كٌنٌا، جمهورٌة الٌابان، العراق، جمهورٌة ؼانا،

 .المتحدة العربٌة واإلمارات أوؼندا وجمهورٌة تاٌالند مملكة سنؽافورة، السعودٌة، العربٌة

 اتفاقٌات"والسلطة القضابٌة"  لممارسة المسبقة الشروط" موضوعاتالأن  حٌث عمل، لساتج 1 من االجتماع تألؾ. 93

 "تحقٌقاتال وفتح اٌاالقض اختٌار معاٌٌر" و" التكامل مبدأ"كما تم مناقشة  ،(ىاألول ملجلسة الع)نوقشت فً  "ثنابٌةال حصانةال

تم تداول  ()جلسة العمل الثالثة وفً  ،(عمل الثانٌةال جلسة) فً "األساسً روما نظام تصدٌق على المترتبة اآلثار" و

 ." والعدالة السالم بٌن العالقة" ،"مؤتمر خرآل استكماالكمباال  مراجعة "الموضوعات:

 المنظمةمتابعة  أهمٌةعلى  االستشارٌة القانونٌة، للمنظمة العام األمٌن ،محمدرحمة  الدكتور األستاذ أكد بالوفد، مرحبا. 94

 من الرؼم على أنه إلى مشٌرا. المنظمة به قامت الذي السابق العملوشرح  الدولٌة، الجنابٌة المحكمة موضوع االستشارٌة
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 مشاركةالموضوع  أثار فقد روما، تمثال على العالمً الطابع إضفاء أجل من المتحدة لألمم العام ألمٌنل المتكررة النداءات

 خطابفً ال ،مالٌزٌافً  العام النابب ،باتٌل الؽنً عبد سري تان سعادةذكر  كما. اآلسٌوٌة الدول جانب من سٌما وال ،قلٌلة

 فهم لتعزٌز وكذلك األساسً، روما نظام فً المتعلقةوالتنفٌذٌة  العملٌة المسابل فً لبحثا هو االجتماع من الهدؾ أناالفتتاحً 

 األساسً روما نظام على تصادق لم التً المتحدة ماألم فً األعضاء البلدان من 69 أصل من أنه إلى مشٌرا. المعنٌة القضاٌا

 ما تشكل والتً ،لم تصادق علٌه القانونٌة االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول من 12 هناك الدولٌة، الجنابٌة للمحكمة

 العملب رومانظام عولمة  فًالتً ٌنبؽً أن تلعبه  االستشارٌة لمنظمةل الهام بالدور ذكر الكلً، العدد من٪ 22 من ٌقرب

 .األمن ومجلسالنظام  فً علٌها المنصوص الجرابم بٌن والعالقة التكامل مبدأ مثلالمخاوؾ  ذات المجاالتخارج 

 عن موجزة لمحة الذي أعطى الربٌسٌة كلمته فً الدولٌة، الجنابٌة المحكمة ربٌس سونػ، هٌون سانػ القاضً سعادةشجع . 95

 المفاهٌم على والتؽلب ذلك تفعل أن على األساسً روما نظام فً طرفا لٌست التً اءاألعض الدول للمحكمة، الحالً العمل

 الدول من أداة ستكون الدولٌة الجنابٌة المحكمة أنب فهمال سوء نهأ ضاؾوأ. المحكمة حول المسبقة واألحكام الشابعة الخاطبة

 انتخاب تم هنأ الى مشٌرا. أقلٌة الؽربٌة الدول أوساطفً حٌن أن  األطراؾ للدول تابعة محكمةال نأ لىإ مشٌرا الؽربٌة،

 من دولة كل مالٌة،ال مساهمةال عن النظر بصرؾ أنه إلى أٌضا وأشٌر األعضاء، الدول قبل من المحكمة وقضاة العام المدعً

 لبلدانل فقط" موجهة" الدولٌة الجنابٌة المحكمة بأن المزاعم دحض. التصوٌت فً متساوٌة حقوق لدٌها األعضاء الدول

 الجنابٌة المحكمة إلىمنها  حاالت ثالث أول جلب تم والتًاألفارقة  لضحاٌا العدالة رتوف المحكمة أن إلى أشارو األفرٌقٌة،

 "أشراكا" محكمةنصب ال من المخاوؾ أن أٌضا أوضح. األمن مجلس قبل منمنها  اثنٌن أنفسهم وأحٌل البلدان قبل من الدولٌة

 تنفٌذ وتحسٌن المشاركة من المزٌد إلى دعا خطابه، اٌمنه. شابعة خاطبة مفاهٌمهً  الكبرى القوى بلق منالسٌطرة  أو لبلدانل

 .المحلٌة القوانٌن فً األساسً روما نظام

 ىاألول العمل جلسة

 ،السلطة القضابٌة لممارسة المسبقة الشروط( أ) نوؼوتشً، موتو القاضً برباسةاألولى  الدورةكانت الموضوعات فً . 96

 .الثنابٌة الحصانة اتفاقٌاتقشت نو( ب) و

 األساسً النظام من 90 المادة الى الربٌسأشار  ،"السلطة القضابٌة لممارسة المسبقة الشروط" ى منلومقدما النسخة األ. 97

 المذكورة رابمبالج ٌتعلق فٌما لمحكمةالسلطة القضابٌة ل تقبل أنها األساسً، النظام فً طرفا الدولة تصبح أن بمجرد أنه وقال

 بارتكاب متهم شخص أو البحث قٌدالدول  من أكثر أو واحدسلوك  كان إذاسلطتها القضابٌة  تمارس أن للمحكمة ٌجوز. فٌها

 مواطنًل أٌضا ٌمكن بالتالً،. لمحكمةبالسلطة القضابٌة ل قبلت أو األساسً روما نظام فً طرؾال دولةال جنسٌة ٌحمل جرابم

 رتوف طرؾ، دولة أراضً على ارتكبت قد الجرٌمة كانت إذا الدولٌة الجنابٌة المحكمة أمام واحاكمٌ أن الطرؾ ؼٌر الدولة

 اعددوم األساسً النظام من 91 المادة الى اشارة فً. الدولٌة الجنابٌة المحكمةمن  الحكومٌة ؼٌر األطراؾ لبعض قلق مصدر

 الجماعٌة اإلبادة بجرابم ٌتعلق فٌما اختصاصها تمارس أن محكمةلل ٌجوز أنه الربٌس شرح للمحكمة، القضابٌة الوالٌة ممارسة

 مجلساذا فتح  فٌها، طرؾ دولةل عامال المدعً قبل من الحالة هذه إلى ٌشار عندما حربال وجرابم االنسانٌة ضد والجرابم

 الدابرة من إذن على لحصولا العام المدعًعلى  األخٌرة، الحالة فً ذلك، مع. نفسه تلقاء من تحقٌق العام المدعً أو األمن

( 0) 90 المادة فً الواردة الشروط األمن، مجلس قبل من العام المدعً إلى اإلشارة عند. التحقٌق فً الشروع قبل التمهٌدٌة

 هذه لجمٌع نتٌجةتأتً  الحاضر الوقت فً المحكمة قبل من اتخذت التً األعمال أن إلى العام المدعً أشار. ضرورٌة لٌست

 موضعوالتً هً  خطورة الجرابم أشدحول  أٌضا لمحكمةالسلطة القضابٌة ل موضوع ٌقتصر. التحضٌرٌة الثالثة األسالٌب

 النظام فً منها كل تحدٌد تم وقد - حربال جرابم ،اإلنسانٌة ضد والجرابم الجماعٌة اإلبادة جرابم: ككل الدولً المجتمع اهتمام

 النظام فً ودمجها العدوان جرٌمةتم تحدٌد  كما. الجرابم مرفق فً الواردة رالعناص فً التفصٌل من بمزٌد األصلً األساسً

 الخاطا االعتقاد وبالتالً ،0220 ٌولٌوتموز /  9 بعد المرتكبة األفعال على للمحكمة الزمنً االختصاص ٌقتصر. األساسً

ممٌز فً أن ٌكون  سعىم محكمةال فإن ذلك، مع. له من الصحة أساس ال األعضاء الدول ًماضتنبش  سوؾ المحكمة بأن

 من حق للمحاكم المحدود الجؽرافً الزمانً االختصاص والمستقبل، الحاضر فً األعمال من كل على قضابٌة والٌة لدٌها
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 مبدأهو  التكامل مبدأ أن أٌضا نوؼوشً القاضً ذكركما  .األخرى المختلطة والمحاكم الدولٌة الجنابٌة المحكمة إلى نورمبرغ

 على حقا قادر ؼٌر أو ؼٌر راؼب بلد ٌكون عندما إال تتدخل أن للمحكمة ٌمكنال  كما الدولٌة، الجنابٌة لمحكمةل آخر مهم

 .الوطنً الصعٌد على المقاضاة أو بالتحقٌق االضطالع

 األساسً روما نظام من 76 المادة أن نوؼوشً القاضً ذكر الثنابٌة، الحصانة اتفاقٌاتالمتعلقة ب الثانٌة القضٌةمقدما . 02

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات جانب من االتفاقات هذه صممت وقد(. التحٌز) الثنابٌة الحصانة اتفاقٌات ٌسمى مامع  تتعامل

حصانة  920 مجموعه ما اآلن حتى عرؾ قد. الدولٌة الجنابٌة المحكمة اختصاص من والمدنٌٌن العسكرٌٌن موظفٌهالحصانة 

 اإلدارة أن إلى ٌشٌر ما هناك لٌسأنه  قٌل لقد. 0225 عام فً تاختتمفاقٌة حصانة ثنابٌة آخر ات أن زعمٌ. وقعتكانت قد 

 .الحصانات الثنابٌة ستواصل الحالٌة

 الجوانب بعضبإٌجاز  ةالربٌسٌ المحاور الدولٌة، الجنابٌة لمحكمةفً ا القانونٌة، الشؤون موظؾ كولر، دٌفٌد السٌدأبرز . 09

 وثٌقةعلى عالقة  هً التًواألساسً  روما نظامحول  األحكام تلك مراجعة بعد. أعاله المذكورة القضاٌا من بكل المتعلقة

 المحاكمة بشروط الدولٌة، الجنابٌة المحكمة فً النظر تحتالحالٌة  المسابل عن موجزة لمحة كولر السٌدالقى  مناقشة،بال

 أساس على القضابٌة المالحقة من حصانة وجود عدم نأ الى مشٌرا. األساسً النظام بموجب المتاحة والحصانات والتحقٌق

 دولٌة اتفاقات بموجب االستسالم حصانةو للدول الدبلوماسٌة/  الدولة حصانة هناك أنبإٌجاز  ربٌسصؾ الو ،الرسمٌة الصفة

موافقة  على صولالح لمحكمةٌجوز ل و القضابٌة السلطة ولٌس المساعدة/  االستسالم 76 المادة فًالمتوخاة  الحصانة. معٌنة

 أو الدولة موافقة على عتمدالسلطة القضابٌة ت أن على أخرى مرة كولر السٌد أكد الختام، فً. االستسالم/  الحصانة عن تنازل

 من حصانة هناك ٌكن لماذا  مستقل، بشكل تحقٌقات إجراء سٌتم ،متى تطلق السلطة القضابٌة . األمن مجلس من تفوٌض

 .الدولٌة الجنابٌة المحكمة مع تتعاون أن الدول على التزام هناك العملٌات، فً صعوبة وجود حالة فً راوأخٌ القضابٌة، الوالٌة

 ،العظمى االشتراكٌة الشعبٌة اللٌبٌة العربٌة الجماهٌرٌة الشعبٌة، الصٌن جمهورٌة من وفود أدلت العروض، هذه بعد. 00

 .ومالحظاتها تعلٌقاتهاب تاٌالند مملكة مالٌزٌا،

 تتعلق التً الدولٌة الجنابٌة المحكمة من 76 المادة تفسٌر بشأن مخاوؾ عن الشعبٌة الصٌن جمهورٌة مندوب أعرب. 01

 المتحدة الوالٌات سٌاسة فً واضحال تحولال أن إلى أشار. دولة 920 من أكثر مع المتحدة الوالٌات وقعتها التًو االنحٌازب

 شخصٌة أي تسلٌم ٌتم أن ٌمكن كما الحاضر الوقت فً الوضع هذا مع مفهوم ؼٌر الدولٌة الجنابٌة المحكمة لصالح األمرٌكٌة

 وأشار ،76 والمادة 04 المادة تفسٌر بشأن تحفظات عن أٌضا أعرب. هذا القانون أٌضا بموجب المحكمة الى أمرٌكٌة عسكرٌة

 وتنظٌم تفسٌر كٌفٌة لتوضٌح مندوبال عاد ،بدافع ذاتً القضابٌة الوالٌة بممارسة ٌتعلق فٌما. ٌبدو كما سهال لٌس أنه إلى

انضمام  تعارض ال أنها وذكرت رسمٌا سجلت المتحدة الوالٌات أن إلى الربٌس أشار استجابته فًوفً . العام المدعً سلطات

 .النزاع من المسابل هذه جمٌع بشأن ٌتؽٌر الموقؾ وأن الدولٌة الجنابٌة المحكمة الى دولة أي

 الرأي أن إلى وأشار التحٌز حالة بشأن المخاوؾ العظمى االشتراكٌة الشعبٌةالعربٌة اللٌبٌة  ٌرٌةالجماه من وفد شارك. 02

 السٌد أشار ذلك على وردا. آخر مكان فً المواقؾ تجاهلتو فقط األفرٌقٌة الدول ستهداؾت الدولٌة الجنابٌة المحكمة بأن السابد

 على ؤثرت 76 المادة بموجب واالتفاقات االنحٌاز بسبب تأثرت ال ولٌةالد الجنابٌة لمحكمةالسلطة القضابٌة ل أن إلى رستن

 ما خالفات هناك ان قٌل المندوب، إلٌها أشار التً األخرى الحاالت ٌخص فٌما. التسلٌم منها المطلوب الدولةعلى  فقط التعاون

 تٌسٌر ٌمكن أنه إلى أٌضا أشٌر. مةللمحك األساسً للنظام وفقا المفعول ساري كان المحكمة اختصاص قبول إعالن كان إذا

 الدولً األمن مجلس إحالة انتظار من بدال روما اتفاقٌة فً طرفاأصبحت الدول  إذا الدولٌة الجنابٌة لمحكمةالسلطة القضابٌة ل

 .ةقبول سلطة قضابٌة خاص أو

 أو الحاالت الدولٌة الجنابٌة حكمةالماختٌار  كٌفٌة حول والوضوح الشفافٌة من مزٌدال على للحصول مالٌزٌا مندوب دعا. 03

 األمن مجلس لقرارات سٌاسٌةال نكهةال من قلقه عن الوفد أعرب كما. العام المدعً مكتب إلى تأتً التً المعلومات استٌعاب

 نأ إلى تاٌالند من وفد أشار. الدولٌة الجنابٌة المحكمة إلىلالنضمام  الدول من العدٌدالتً تترتب لدى  شواؼلالو الدولً
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 ٌتعلق ما فً صلة ذات لدول ممارسات هناكولذلك  الدولٌة الجنابٌة المحكمة إطار فً صحٌح بشكل محددةلٌست  جنسٌةال

. مختلفتٌن جنسٌتٌن ونمتلكٌ ذلك، من الرؼم على الذٌن، األشخاص على الدول جانب من الجنابٌة القضابٌة الوالٌة بممارسة

 .ذلك المحكمة ستقرر ،توضع عندما حٌث اآلن، حتى الدولٌة الجنابٌة المحكمة لقب من الحالة هذه مثللم توضع  ذلك، ومع

 الثانٌة العمل جلسة

 فً دارت التً المناقشات تتمحور. الثانٌة العمل جلسة ،االستشارٌة للمنظمة العام األمٌن ، محمد رحمة الدكتور ترأس. 04

 .والعدالة السالم بٌن العالقة( ج) و التحقٌقات، وفتحٌا القضا اختٌار معاٌٌر( ب) التكامل، مبدأ( أ: )حول جلسةال

الذي  المبدأ. األساسً لنظامل المعمارٌة الهندسة فً الزاوٌة حجربأنه  التكامل مبدأ محمد رحمة الدكتور األستاذ وصؾ. 05

 قادرة ؼٌر أو راؼبة ؼٌر الدول تكون عندماسلطتها القضابٌة إال  دال تأك الدولٌة الجنابٌة المحكمة بأن القابلٌدل على ذلك هو 

 وفقا. الدولتقع على عاتق  بالتالً والمقاضاة التحقٌق فً ساسًاأل واجبال. قضابٌة ومالحقات تحقٌقات إجراء على حقا

 ةوالسٌاس العامة، النٌابة استراتٌجٌة مثل المحلٌة والممارسة الدولٌة الجنابٌة للمحكمة المختلفة األبعاد مبدأال لٌشك ،للربٌس

 ؼرفة عملونجاة  لعملٌةل بالنسبة قصوى أهمٌةذو  هأن على وتطبٌقه مبدأال ووصؾ. واالمتثال القانونً والتنفٌذ الجنابٌة

 استخدام ٌتم ال هان من بالرؼم نهأ الى الفتا. ةٌوالثقاف االجتماعٌة والتقالٌد الوطنٌة، القضابٌة والنظمالمحكمة الجنابٌة الدولٌة 

 المبدأ، فً إلٌها المشار( 9) والمادة الدٌباجة من 92 الفقرة إلى المبدأ هذا ٌعزى أن ٌمكن األساسً، نظامال فً التكامل كلمة

 .الحكم هذا تفسٌراإلبداع ل المحكمةعلى و اكبٌر اؼموض اركات - 95 المادة قبل من القانونٌة معالمه وحددت

 التكامل بأنها وصفها استراتٌجٌة اعتماد إلى الربٌس دعا. وباتصع خلقٌس لمبدأل العملً التطبٌقأن  بد ال هان الى مشٌرا. 06

 وتشجٌع الوطنٌة، القضابٌة الدعاوى مع التعامللهما ( OTP) العام المدعً ومكتب المحكمة ٌنبؽً هأنبما ٌعنً  -االٌجابً

 العملهو  التقلٌدي التكامل ٌنماب. الوطنٌة القدرات وبناء تعزٌز النهج هذا شأن من. ممكنا ذلك كان حٌثما المحلٌة المحاكمات

 اإلٌجابً والتكامل العمل، عن التقاعس حال فً دولً تدخل من التهدٌد مع الوطنٌة القضابٌة المالحقات اجبار خالل من

. الوطنٌة القضابٌة السلطات مع التعاون عالقات تعزٌز خالل من الدولٌة الجنابٌة للمحكمة دٌنامٌكٌة أكثر اجذاب دورا توخىٌ

 عن انحرفت المفاهٌم بعض أن إلى مشٌرا المبدأ، حٌث من النظرٌة األسس تطوٌر فً النسبً النقصمن  اٌضا الربٌس رحذ

 ،"الذاتٌة اإلحالة: "مثل ربٌسٌة ومفاهٌم’ قضٌة' ،'عجز' ،'خطورة' مثل مفاهٌمال وكانت. المبدأ حٌث من الكالسٌكٌة تفاهماتال

 من مزٌدا أن الربٌس اعتبر. والسٌاسً القضابً الجدل قلب فً" اإلٌجابً التكامل '،' المحلٌة القضابٌة السلطات سٌادة"

 وتشجٌع الدولً، المجتمع فً الثقة بناء على ساعدت أن اشأنه من المستقبل فً المحكمة قبل من المبدأ بشأن التوضٌحات

 ٌتعٌن التً التدابٌر بعض بشأن األطراؾ لدولا اهتمام إلى الحاجة أهمٌة أٌضا الربٌس ذكر. الدولقبل  من الفعالة االستجابة

  .فعالة وطنٌة تشرٌعات اعتماد سٌما وال اتخاذها،

 المحكمة عمل فً للجدل إثارة األكثر الجانب كونتسبأنها  ’تحقٌقاتال وفتحالقضاٌا  اختٌار عاٌٌرم' الربٌس وصؾ. 07

 قادة أن إلى أشٌر. قوٌة فعل ردود موضع المسألة هذه وكانت المحكمة، قبل من تدخل قرار كل فحص تم. الدولٌة الجنابٌة

 الحصري التركٌز على االعتراضب بدأوا قد للمحكمة داعمٌن االنتخابٌة الدوابر معظمفً  كانواالذٌن  األفرٌقٌة الدول بعض

 .ارقةاألف المتهمٌن محاكمةعلى  الدولٌة الجنابٌة للمحكمة

 طبٌعة بسبب للجدل المثٌرو علٌه المتنازع النقاش ان الى رحمة الدكتور األستاذ رأشا ،والعدالة السالم بٌن العالقة حول. 12

وأشار  والعدالة، السالم بٌن إٌجابٌة عالقة وجود إلى أدى العدالة مقابل لسالمل النوعٌة النقلة ان الى مشٌرا. السٌاسً نظامه

قد  العالمأن  حقٌقة - خطورة الجرابم أشدمن  العقاب من إفالت أي هناك ٌعد لم أنه على اتفق قد الدولً المجتمع أن الربٌس

 جنابٌة اتهامات لتوجٌه السعً بمواصلة حصرٌ ضٌقا نهجا ولٌس المشكلة لهذه شامل نهج اتباع أهمٌة على الربٌس شدد. تؽٌر

 موجزا ربٌسال قدم ،0292 عام فً االستعراضً كمباال مؤتمر فً النقاش هذا حول رسمٌة نتٌجة أي بأن مذكرا. وحدها

 :الصدد هذا فً مهما عنصرا تكان له وفقا والتً للمناقشات،



9 
 

 بٌن توترات وجود من الرؼم على - والعدالة السالم بٌن إٌجابٌة عالقة وجود - نوعٌة نقلة هناك وقعت المحكمة إنشاء مع( 9

 الفعالٌة، من متفاوتة بدرجات كانت تًال العفو قوانٌن خالل من متوازنة، ؼٌر بطرٌقة ذلك تم عندما الماضً فً. المتبقٌٌن

 .األساسً روما نظام بموجب خطورة الجرابم ألشد خٌارا ٌعد لم الحاضر الوقت فً والعفو

 األثر أن ؼٌر. الوطنً المستوى على العدالة جهود ٌعشجتو الحرب،مثٌري  تهمٌش إلى الدولٌة العدالة تؤدي أن ٌمكن( 0

 بعض أٌضا هناك. استثنابٌا تدبٌرا ولٌس قاعدةكونها  العدالة إلى ٌنظر كان إذا إال اللعب حٌز للعدالة المحتمل الرادع

 المدى على أنه الواضح فمن ذلك، ومع. الحرب أمدٌطٌل  عدالةعدم وجود  القصٌر المدى على كان إذا ما حول المعضالت

 .الحرب اندالع منعت العدالة البعٌد،

 مع الجنابٌة، العدالة لعملٌة مكمال بل ، بدٌل أنها على إلٌها ٌنظر أال ٌجب. ذاتها حد فً جدا مفٌدة قضائٌة غٌرال لٌاتاآل( 1

 .الجرابم أخطر عن المسؤولٌن كمةامح على التركٌز

 أٌضا سؤال نشأ. العدالة لتحقٌق السعً ٌعقبه السالم أجل من المباشر الهدؾ مع الضحٌة نظر وجهات هناك كان أن لوحظ( 2

 .مالبم ؼٌر نحو على توقعاتهم رفع دون العدالة لتطبٌق السعً خٌار حول لضحاٌاا تثقٌؾ كٌفٌة حول

 مراجعةلل كمباال مؤتمر فً. العالمً عالناإل اعتمادك األهمٌة بالػ تطورا ٌشكل المحكمة إنشاء أن أٌضا لوحظ خاتمةال فً( 3

 القانون سٌادة تعزٌز على والمساعدة االعتقال، مرأوا تنفٌذ خالل من سٌما وال افعال، الى التزاماتها ترجمة علىالدول  حثت

 .أوسع بمعنى البعٌد، المدىعلى  واالقتصادٌة االجتماعٌة العدالة لتحقٌق - جدٌدة مؤسسات وبناء العالم، أنحاء جمٌع فً

 للفرٌق الربٌسً والمحاور ،الدولٌة الجنابٌة للمحكمة العام المدعً مكتب قانونً،ال مستشارال رستن، رود الدكتورأشار . 19

 الدولً القانون بمبادئ التمسكب األطراؾ الدول التزامات على تأكد األساسً روما نظام دٌباجة فقرات أن الثانً، العامل

 السٌادة و التكامل مبدأ أن إلى وأشار. المجال هذا فً مؤشرا بالفعل لدٌها الدول أن على ٌدل مما المتحدة، األمم ومٌثاق

 انهٌار هناك ٌكون عندما استثنابٌة ظروؾ على الدولً التدخلٌجب حد  له وفقا. محلٌا العدالة مزاٌا وجود ىعل تأكٌد الوطنٌة

 األولى بالدرجة ٌركز األساسً روما نظام أن إلى أٌضا أشار. رواندا فً حدث الذي النحو على الوطنً القضابً للنظام كامل

 األكثر الجرابم عن المسؤولٌة من األكبر القسط تحمل التً وتلك النطاق ةواسع وحشٌة جرابم على وفقط الوطنٌة األنظمة على

 مكتب استراتٌجٌة أن إلى رأشا هابلة، أبعاد ذات جرابم فً المتورطٌن وكالءال جمٌع محاكمة استحالة ٌشرح كان. خطورة

 مرتكبً على المزمع من. خطورة مالجراب أشد عن الكبرى المسؤولٌة ٌتحملون الذٌن األشخاص على التركٌز هو العام المدعً

 توخىت وسٌلة هو بالتالً ،األساسً رومانظام . المحلً الصعٌد على آلٌات باستخدام العدالة إلى ٌقدموا أن اآلخرٌن الجرٌمة

 .االنتقالٌة العدالة أسالٌب من وؼٌرها القضابٌة والدولٌة الوطنٌة األنظمة من كال تضم خطٌرة، لجرابم مجتمعة ردود

 أن إلى مشٌرا الدولٌة، الجنابٌة لمحكمةمعاهدات ا بموجب القضابٌة الوالٌة وخارج داخل كانت التً الحاالت بٌنممٌزا . 10

 أو مخصص أساس على المحكمة إلى طوعا طرؾ ؼٌر دولةذهبت  إذاإال  تتصرؾ ال المحكمة أن األخٌرة، الحالة هذه فً

 من المزٌد إقامة بٌن ختارٌ أن الدولً األمن مجلس ما ٌجل علىعند تنشأ التً الصعوبات أن إلى وأشار. األمن مجلستدخل 

 أكثر ستكون والتً)لروندا  الدولٌة الجنابٌة المحكمة أو لٌوؼسالفٌا السابقة الدولٌة الجنابٌة محكمةال مثل المخصصة المحاكم

 مؤسسة الدولٌة الجنابٌة المحكمة فإن ذلك، ومع. لبالفع موجود هو كما الدولٌة، الجنابٌة المحكمة إلى المسألة إحالة أو ،(تكلفة

 حسب. األساسً النظام فً علٌها المنصوص المعاٌٌرتجتمع  لم إذا اإلحالة خفضت ان وٌمكن الدولً األمن مجلس عن استقالال

. دارفور أو سرٌالنكا فً التً تلك مثل معٌنةقضاٌا  تناول عن الدولٌة الجنابٌة ت المحكمةامتنعلماذا  السبب هو هذا كان قوله

 هذهبلم تتدخل  نفسها الدولٌة الجنابٌة والمحكمة الدولً األمن مجلس ٌتخذها التً السٌاسٌة القراراتب تتعلق المسألةكانت اذا 

 عالمً التزام هناك ٌكون عندما فقط االنتقابٌة المشكلة حل ٌمكن. ذلك تمتلك حٌث فقطابٌة القض والٌةال مارست ،القرارات

 .المحكمة معاهدةالسلطة القضابٌة المتسندة إلى  فً توسع هناك وسٌكون األساسً، روما نظامب

 كٌنٌا، جمهورٌة الشعبٌة، الصٌن جمهورٌة: ومالحظاتها تعلٌقاتها التالٌة األعضاء الدول قدمت العروض، هذه بعد. 11

 .وأوغندا ومالٌزٌا،
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 الى اشارة فً. الدولً األمن ومجلس الدولٌة الجنابٌة المحكمة ٌنب العالقةإلى  الشعبٌة الصٌن جمهورٌة مندوب أشار. 12

 فً لتحقٌقتختلؾ فً ا الدولٌة الجنابٌة لمحكمةا معاٌٌرو القانونٌة السلطة كانت ان وتساءل ولٌبٌا، دارفور فً الوضع

 الدول هذه أن لحقٌقة وفقا أنه الدولٌة الجنابٌة المحكمة فً مسؤول أجاب ذلك، على ردا. األطراؾؼٌر  الدول فً األوضاع

 بموجب األمن مجلس قرارات بموجب ملزمة المتحدة األمم مٌثاق بموجب مسؤولٌات لدٌها المتحدة األمم فً أعضاء هً

 ذات القرارات ألحكام وفقا الدول تلكمع  للتعاون ستسعى الدولٌة الجنابٌة لمحكمةا مرجعٌة، أن أٌضا وقٌل. السابع الفصل

 ذلك فً الوضع كٌنٌا مندوب أوضح. المحكمة مع التعاونب التزامات فرضتوالتً  الدولً األمن مجلس عن الصادرة الصلة

 المحاكم أن وأظهر التكامل مبدأ إلى الدولٌة الجنابٌة المحكمة من المسؤول تطرق. الدولٌة الجنابٌة المحكمة مع وتجربتهم البلد،

 ذلك مع الشعبٌة الصٌن جمهورٌة مندوب أشار. الوقت نفس فً مختلفة التحا ستؽرقت قد الدولٌة الجنابٌة والمحكمة الوطنٌة

 فً ربٌسٌا دورا تلعب أن ٌجب الوطنٌة القضابٌة النظم أن المبدأ ٌعنً أن ٌجب له، ووفقا. الصٌؽة هذه على ٌزٌد مبدأال أن إلى

 أن من بدال انه وقال. الدولٌة الجنابٌة لمحكمةوا األطراؾ الدول بٌن بالتعاون المعنً اإلٌجابً التكامل وشرح العامة، النٌابة

 اتخاذعلٌها  ٌجب التً الدول تكون أن ٌنبؽً فإنه مقاضاة،ال فً راؼبة ؼٌر أو قادرة ؼٌر الدولة كانت إذا ما فً المحكمةتبت 

 من القضٌة لهذه بٌةالقضا المراجعة التماس للدول ٌمكن حٌث إجراء تعطً 97 المادة أن ،رستن السٌد استجابة فً. القرار هذا

فهذا  بصدق القضٌةتقدمت  وإذا وطنًال مستوىال إلى الحاالت إحالة نظرٌا عندبذ ٌمكن. الدولٌة الجنابٌة المحكمة قضاة قبل

 أشٌر. قرارها فً النظر إعادة المحكمة من ٌطلب أن ذلك بعد ٌمكن خطأ، شٌبا هناك أن العام االدعاءأثبت  إذا ذلك، مع. جٌد

 ولكن الدولٌة، الجنابٌة المحكمة فً القضاٌا فً المحاكمة ضمان الى بالضرورة هدؾٌ ال األساسً روما نظام نأ إلى أٌضا

 .الدولٌة الجنابٌة المحكمة فً أو الوطنً المستوى على سواء - حقٌقٌة إجراءات خالل من العقاب من لإلفالت حد وضع لخلق

 كما. نفسه تلقاء منبالتحقٌقات  الشروع قبل العام للمدعً توجٌهٌة بادئم أٌة هناك كانت إذا عما مالٌزٌا مندوب سأل. 13

واذا  الدولٌة الجنابٌة للمحكمة الجرابم هذه التكمٌلٌة التشرٌعات تجرم عندما التكامل تواجه التً الصعوباتحول  قضاٌا أثٌرت

 ال قد والتً محددة، تشرٌعات بموجب عٌنةم جرٌمة تجرم أنظمة البلدانكون لدى ٌ عندما وخصوصا استٌعابها، من بد الكان 

 كافٌة كانت الجزابٌة قوانٌنها أن تقال البلدان بعض أن إلى أشٌر. األساسً روما نظام فًالتشرٌع  بنفس الجرٌمة هذه تكون

 على ردا. لنهجا هذا كفاٌة فً شكك. القتل من متعددة تهم ضد الجماعٌة اإلبادة: مثال الدولٌة، الجنابٌة المحكمة لجرابم للتصدي

 ٌتعلق ما أن إلى نوؼوشً القاضً أشار. 8الشأن هذا فً األولٌة التحقٌقات ورقة مشروع لسٌاسة رستن السٌد أشار ذلك،

 لكن. دولة كل فً العقوبات قوانٌن على ٌعتمد ونهج شابعة ممارسة هناك ٌكن لم الدولٌة، الجنابٌة لمحكمةا جرابم استٌعابب

 أي عن تسفر لم والتً الجماعٌة، اإلبادة جرٌمة ارتكاب على التحرٌض من معٌن نوع مثل لجرابما بعض أن إلى أٌضا أشٌر

 إلى لالنضمامجوهرٌة  حواجز هذه تكن لم ذلك، مع. القابمة الوطنٌة القوانٌن بموجب المقاضاة تكون ال قد فعلٌة خسابر

. المقبولٌة بمسألة ٌتعلق ما فً الجرابم خطورة عاملفً  أٌضا تنظر أن ٌجب الدولٌة الجنابٌة المحكمةحٌث أن  معاهدةال

 على االلتزامات من الرؼم على أنه رستن السٌد وأضاؾ. الداخلً الوضع على كبٌر حد إلى ٌعتمدل التدخ نهج فإن وبالتالً

 للمحكمة زابٌةالج األحكام استٌعاب كٌفٌةحول  الدول وقرار تقدٌرل ٌعود ألمرا ،ٌةتنفٌذ تشرٌعات اعتماد األطراؾ الدول

 الشخص ضد قدما المضً إلى ٌشٌر األساسً النظام بموجب المتوخى النحو على التكامل أن إلى أٌضا أشار. الدولٌة الجنابٌة

 فً الحاالت كانت إذا أنه أكد. الدولٌة الجنابٌة محكمةال جرابم لجمٌع شامل تدجٌن الدول بعض قررت قد و نفسه للسلوك نفسه

 ما أي) العامة النٌابة وتقدٌر التسلسل بمسألة وتتعلق ،مختلؾ سلوكتتبع  وطنٌةال قضابٌةال مالحقاتال أو ،ةمختلف األمر واقع

 (والوطنٌة الدولٌة الجنابٌة المحكمة من كل فً الشخص لنفس تهمةال توجٌه من بدال سٌاسة مسألة كان إذا

 األساسً روما نظام على المترتبة اآلثار حول المعلومات من المزٌدحول  الشعبٌة الصٌن جمهورٌة وفد استفسر. 14

 تسن أنب األطراؾ الدول تصدٌق ٌعزز أن شأنه من كان سواء - العالمٌة القضابٌة الوالٌة فً الدولٌة الجنابٌة للمحكمة

 دولٌةال الجنابٌة المحكمة عن الصادرة القرارات بعض الى شارةإ فً. التكامل متطلبات لتلبٌة االختصاص عالمٌة تشرٌعات

 فً نظرت قد المحاكم هذه أن أظهر وطنٌة نظم إلى القضاٌا إحالةولروندا  الدولٌة الجنابٌة والمحكمة بشأن ٌوؼسالفٌا السابقة

                                                           
 

8
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 أشٌر. أخرى مرة الحاالت بإحالة قرار اتخاذ قبل القضٌة على وتأثٌرها الوطنٌة والتشرٌعات الدولً القانون بٌن التناقض مدى

 .اآلن حتى قبولال قضاٌا مثل هاحول بشأن بعد تقرر ولم مماثال نهجا تتبع ال أو تكون قد الدولٌة ابٌةالجن المحكمة أن إلى

 هناك أن األطراؾؼٌر  والدول األطراؾ الدول بٌن ثنابٌةال تفاقاتاالو الحصانة لىإ اشارة فً ،أوغندا مندوب قال. 15

 تفسٌر أو االتفاقات هذه مثل نطاق فً النظر لمحكمةل ٌمكنه أن لقا ذلك على ردا. نفسه تلقاءمن  الحصانة مفهوم فً تناقضا

 هناك هل" هو األول السؤال أن كولر، السٌد أضاؾو. نشأت التً المحددة القضٌة هذه سٌاق فً بها المعمول الحصانات مدى

 عدم أو عجزال عن سبلةاأل طرح فً قدما المضً إلى حاجة هناك لٌست بالنفً، الجواب كان وإذا ،"ال أو تحقٌق أو محاكمة

 .رؼبةال

 الثالثة الجلسة عمل

( ب) و التطورات ستعراضال كمباال مؤتمر( أ: )هما موضوعٌن االجتماع تناول. نوغوشً القاضً الثالثة الجلسة ترأس. 16

 عامة لمحة كولر السٌد قدم. الربٌسً المحاور كولر دٌفٌد السٌد وكان. األساسً روما نظام على التصدٌق على المترتبة اآلثار

 :التالٌة النقاط لوحظت حٌث األول، االستعراضً المؤتمر عن

 .األساسً روما نظام على أدخلت التً التعدٌالت(. أوالا )

 فٌماسلطتها  تمارس أن للمحكمة ٌمكن بموجبها التً والشروط العدوان جرٌمة تعرٌؾ شمللٌ األساسً روما نظام تعدٌل تم. 9

 0295 ٌناٌركانون الثانً/  9 بعد اتخاذه ٌتم لقرار تخضع القضابٌة للوالٌة الفعلٌة الممارسة فإن ذلك، عم. الجرٌمة بهذه ٌتعلق

 العام قرار على العدوان جرٌمة تعرٌؾ استند. األساسً النظام تعدٌلت بلالتً طنفسها  األطراؾ الدول من األؼلبٌة قبل من

 رتكبهاٌ التً الجرٌمةأن  كما. 9752 / دٌسمبراألول كانون 92 مؤرخال( XXIX) العامة الجمعٌةفً  1192 المتحدة األمم

. العنؾ من جزءاو المتحدة األمم لمٌثاق واضحا انتهاكا تشكل ونطاقه وخطورتهشخصٌته،  بحكم ،عسكري أو سٌاسً زعٌم

 من السابع الفصل ببموج متصرفا األمن، مجلس قبل من المحكمةٌبدو أنه وقع إلى  العدوان عمالٌحال عمل من أ أن ٌمكن

 أذنٌ أن أٌضا المؤتمر وافق. أطراؾ ؼٌر دول أو أطراؾ دول على ٌنطوي كان إذا عما النظر بؽض المتحدة، األمم مٌثاق

 بعد طرؾ دولة من طلبعلى  بناء أو نفسه تلقاء من التحقٌق فً الشروع إلى القرار، هذا مثل ؼٌاب ظل فً العام، للمدعً

 التً العدوان بجرابم ٌتعلق فٌماسلطة قضابٌة  لها لٌس المحكمة إن. البدابٌة المحكمة شعبة من مسبق إذن على الحصول

 ال أنها أعلنت قد كانت التً األطراؾ الدول إلى بالنسبة أو رعاٌاها جانب من أو األطراؾ ؼٌر الدول أراضً على ترتكب

 .عنؾ جرٌمة فً لنظرل لمحكمةالسلطة القضابٌة ل تقبل

 استخدام فً المتمثلة الحرب جرٌمة لمحكمةالسلطة القضابٌة ل تحت لتجلب األساسً روما نظام من 6 المادة تعدٌل تم. 0

 عندما واألجهزة، المواد أو السوابل من حكمها فً ما وجمٌع السامة، أو الخانقة والؽازات والرصاص معٌنة سامة أسلحة

 .الدولً ؼٌر الطابع ذات المسلحة النزاعات فً ترتكب

 عشرة الرابعة الدورة خالل اأحكامهفً  أخرى مرة النظر إعادة على واتفق الحالً، اشكله فً 902 المادة على االبقاء تم. 1

من السلطة  حربال جرابمابعاد  اختٌارالجدٌدة ب األطراؾ للدول 902 المادة سمحت. 0293 عام فً األطراؾ، الدول لجمعٌة

 .سنوات سبع لمدة أراضٌها على أو مواطنٌها قبل من ارتكابها المزعومو لمحكمةالقضابٌة ل

 

ا )  الدولٌة الجنائٌة العدالة حصر(. ثانٌا

 أساسٌة مكونات بها، معترؾ أمور، جملة فً المتضررة، والمجتمعات الضحاٌا على األساسً روما نظامالقرار حول تأثٌر . أ

 عن والفوري الكافً والتعوٌض المساواة، قدم على والحماٌة والعدالة على دعم فعال الحصول فً الضحاٌا حق للعدالة،

 .االنتصاؾ وآلٌات نتهاكاتاالبا المتعلقة المعلومات إلى والوصول الضرر
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 والمقاضاة التحقٌق فً للدول األساسٌة المسؤولٌة أن به المسلم من حٌث التكامل، مسألة بشأن قرارا أٌضا المؤتمر اعتمد. ب

 أن لضمان المحلٌة القدرات تعزٌز فً البعض بعضهم مساعدةب دولال رؼبةو دولً اماهتم موضع خطورة الجرابم أشدفً 

 .الوطنً المستوى على عقدست دولٌا قلقا تثٌر التً الخطٌرة لجرابمل القضابٌة والمالحقات التحقٌقات

 وأشٌر. ذلك تفعل أن ٌجب المحكمة مع بالتعاون ملزمةال الدول جمٌع أن على المؤتمر أكد بالتعاون، المتعلق اإلعالن فً. ج

 .المحكمة اختصاص فعالٌة ضمانلدورا  لعبالتً ت االعتقال أوامر لتنفٌذ الحاسم الدور إلى خاص بوجه

 الضوءاللجنة  تسلط". والعدالة السالم" قضٌةحول  عقدت التً النقاش حلقة فً وسٌطال ملخصب كذلك علما المؤتمر طأحٌ. د

 كان ،قابما زالٌ ال الجانبٌن بٌن التوتر من الرؼم على. والعدالة السالم بٌن إٌجابٌة عالقة جودوو لمحكمة،ل النوعٌة النقلة على

 .األساسً روما نظام بموجب خطورة الجرابم أشد العفو قرارات خٌارا عدت لم لها،التطرق  من بد ال

 األحكام تنفٌذ(. ثالثا)

 علٌهم المحكوم األشخاص لقبول استعدادها للمحكمة تبٌن أن إلى دولال المؤتمر دعا األحكام، إنفاذ تعزٌز بشأن قراره فً. أ

 .وكالة أو آلٌة إقلٌمٌة، أو دولٌة منظمة خالل من المتاحة سجونال فً السجن عقوبة قضاء ٌجوز أنه وأكد سجونها، فً

 دراسة بعد القرار هذا مثل اتخاذ ضرورة الربٌس أبرز ،األساسً روما نظام على التصدٌق على المترتبة اآلثار حول. 17

 رىت أن أٌضا الدول تحتاج سٌادة، ذات وظٌفة مجمله فً كان أنه حٌن فً انه قال. التصدٌقحول  والسلبٌات االٌجابٌات جمٌع

 ٌمكن التحدٌات، من العدٌد واجهكاملة وت مؤسسة لٌست الدولٌة الجنابٌة المحكمةأن  مع حتى. فٌه طرفا دولة لتصبح هفوابد

  :هً فٌها النظر تستحق التً القضاٌا إن أٌضا وقال. العقاب من اإلفالت لمحاربة العالمً النظام من جزءا بحتص أن للدول

 الجنابٌة المحكمة بٌن العالقة( ب) محلً، قانونً نظام مع الدولٌة الجنابٌة لمحكمةحول السلطة القضابٌة ل ممكنال لصراعا( أ)

 .طرؾ دولةبعد أن تصبح  تنشأ التً الٌةالم اآلثار( ـج) و األمن، ومجلس الدولٌة

 .ومالحظاتها تعلٌقاتها الشعبٌة الصٌن وجمهورٌة تاٌالند، مملكة كٌنٌا،كل من  تقدم العروض، هذه بعد. 22

 القدرات بناء إجراءات عن واستفسر التكامل مبدأ على قومٌ الذيالمتوخى  االٌجابً الدور على معلقا كٌنٌا مندوبقال . 29

 الدولٌة الجنابٌة المحكمة أن إلى أشار( 92( )71) المادة الى اشارة فً كولر، السٌد. اتباعها ٌنبؽً التً التقنٌة والمساعدة

 بشكل المساعدة، تدابٌرل محددة والٌة وجود عدم من الرؼم على .الخ القانونً المستشار تدرٌب بواسطة المٌسر دور لعبت

 .للدول مفٌدة طرٌقة بأي المساعدة وفرت أن اشأنه منالتً  للمحكمة رسمً ؼٌر

 هً األساسً النظام على المصادقة فً مترددة تكون أنب اآلسٌوٌة للدول األسباب أحد أن إلى تاٌلند مملكة مندوب أشار. 20

 الثانً اإلضافً البروتوكول على قومت ابدوره والتً الحرب، جرابم تحت تندرج التً الدولٌة ؼٌر المسلحة النزاعات قضٌة

 الداخلً باألمن تتعلق مسألة هذه أن إلى المندوب أشار. جنٌؾالمصدقة فً صكوك  صكوكال أقل وبالمناسبة - جنٌؾ تفاقٌاتال

 المتعلقة والمسابل المالٌة اآلثار بشأن القلق عن أٌضا وأعرب. العملٌات هذه فً تشاركالتً  عسكرٌةات الشخصٌال وحماٌة

 فً صعوبة تواجه التًو رباسٌة حصانات أو دستورٌة ملكٌات لدٌها التً الدول مسألةعلى  أٌضا الضوء وسلط. بالحصانة

 ٌتركالنظام األساسً  أن إلى أشٌرفً الرد . الدول هذه تتبعها التً الممارسات فً االختالؾ مع - األساسً روما نظام قبول

 فإن ذلك، على عالوة. لصكوكا تطبٌق أجل من الصراع معٌن نطاق على وٌفترض الداخلٌة االضطرابات نطاق خارج

. العالمً االنضمامب تتمتع والتً جنٌؾ، اتفاقٌة من المشتركة 1 المادة من مستمدة 6 المادة فً الواردة الدولٌة ؼٌر العناصر

 فإن وأخٌرا،. العرفً الدولً القانون من جزء كبٌر حد إلى المسلحة الدولٌة ؼٌر النزاعاتب المتصلة المتبقٌة الجرابم تعكس

 .الدولٌة الجنابٌة لمحكمةالتدخل  حاجة ال وهناك الحاالت، هذه مثل بصدق تناولت دولةال طالما ٌحمل التكامل مبدأ

 الفصل حٌن فً الدولٌة الجنابٌة المحكمة قبل من تطبٌقها ٌنبؽً التً المعاٌٌر حول الشعبٌة الصٌن جمهورٌة وفد استفسر. 21

. نورمبرغ لمٌثاق وفقا" االنسانٌة ضد جرابم" معاٌٌر وضع تم أنه الربٌس ورد. ماتالهج وتعرٌؾ" االنسانٌة ضد جرابم"بٌن 
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 تعٌٌن تم ولكن المسألة هذه فً اجتهاد أي لدٌها ٌكن لم الحاضر الوقت فً الدولٌة الجنابٌة المحكمة أن كولر السٌد ورد

 الجنابٌة المحكمة أن رستن رود السٌد قال. األساسً روما نظام من 5 المادة فًبالتفصٌل  اإلنسانٌة ضد الجرابم وتعرٌؾ

 النهابٌة األحكام فً تفصٌال أكثر صبحسٌ الفقه أن إال الحاالت، بعض فً االنسانٌة ضد الجرابم تعرٌؾ مؤقتا درست الدولٌة

روانبندي  ةوالمحكم السابقة ٌوؼوسالفٌا لمحكمة القانونً الفقه ٌدرس أن أٌضا المفٌد من سٌكون أنه لوحظ. الحاالت تلك فً

 .الصدد هذا فً

 الختامٌة الجلسة

 .فٌها النظر ستحقٌ التً القضاٌا إلى واوأشار ،خاتماتهمب األعضاء الدول أدلى الختامٌة، الجلسة فً. 22

 وسٌاسٌة قانونٌة ألسباب سواء حد على األساسً روما نظام فً طرفا لٌست بالدها ان السالم دار بروناي ةمندوب تأشار. 23

السلطان ٌملك  أن على نصالذي ٌ بروناي، دستور مع تناقضال ،(05) المادة لتطبٌق الشاؼل الشؽل كان. األمة سٌادةو

 اإلنسانٌة ضد والجرابم الجماعٌة اإلبادة مثل مصطلحات تعرؾ لم قضٌة أٌضا األساسً روما نظامعولمة  وبالمثل،. حصانة

 .للبالد الجنابً القانون فً

 9776 عام منذ األساسً روما نظام على المبدأ حٌثمن  تحفظات لدٌها بالده ان الشعبٌة الصٌن جمهورٌة مندوب قال. 24

 إذا ما الواضح من لٌس أنه إلى أٌضا مندوبال أشار. القضابٌة والٌتها وخاصة الدولٌة، الجنابٌة المحكمة فً العمل ذلك وبعد

 لمكافحة دابمة محكمةله  ٌكون أنب الدولً القانون فكرة قبول على سٌادة ذات لدول كمجتمع مستعد الدولً المجتمع كان

 .جمعاء للبشرٌة الجرابم

 إذا ما متأكدة لٌست انها قالت األساسً، روما نظام فً طرؾ دولة هً كٌنٌا أن من الرؼم علىأنه  كٌنٌا مندوب قال. 25

 وفقا. للؽاٌة صعبة كانت المحكمة مع تجربتها ،ذات حالة دولة كونها كٌنٌا أكدت. حذوها تحذو أن على األخرى البلدان أرادت

 الذهاب تجنب من الحاجة حالة فً ٌتمكنوا أن لدرجة المحلٌة مؤسساتها تعزٌز األطراؾ للدول بالنسبة بمكان األهمٌة من ،لها

 .الدولٌة الجنابٌة المحكمة إلى

 عن وأعرب. روما نظام على التصدٌق إلى لاالنتقا قبل مناسب، قانونً إطارلوضع  حاجة هناك أن مالٌزٌا مندوب قال. 26

 .األساسً روما نظام فً الواردة واألحكام الملكً الحكم إزاء القلق

 ،أوغندا) الجنابٌة المسؤولٌة سن عن فضال بالحصانة، متعلقة البلد هذا واجههاٌ التً التحدٌاتأن  أوغندا مندوب أشار. 27

 .عداماإل وبةعقأوؼندا  ىحٌث أن لد الحكم ومسألة (عاما 90

 فً تفكر التً الدول مع تصدٌقفً ال خبرتها لتقاسم استعداد على كانت الٌابان أن الٌابان من نوؼوشً القاضًقال . 32

 األنشطة فً الدولٌة الجنابٌة المحكمة عن فضال القانونٌة، االستشارٌة المنظمة مع للتعاون استعداد على كونست كما. االنضمام

 .المستقبلٌة

 دارت التً المناقشات إلى وأشار. العالمً التصدٌق من تستفٌد سوؾ الدولٌة الجنابٌة المحكمة أن كولر دٌفٌد السٌدل قا. 39

 وأشار. لٌق أنمن شأنه  الدور هذا الدولٌة الجنابٌة لمحكمةل العالمً تحقٌقمتى ٌتم ال أن ورأى الدولً، األمن مجلس دور حول

 روما نظام بموجب مباشرةال لتزاماتالامن  قلٌل عدد سوى هناك ٌكن لم القضاٌا، تنفٌذو التصدٌق ربط تم حٌن فً أنه، إلى

 العقاب من نوع أيحول  للدولة كلٌا متروك األمر إن قال العقاب مسألة بشأن. للتنفٌذ محددة متطلبات حٌث من األساسً

 الدولٌة الجنابٌة المحكمة من مسؤولٌن أن أكد. الدولٌة الجنابٌة المحكمة عقوبة تطبٌق بالضرورةٌنبؽً  ال وأنها هفرضتل

 فً طراؾاأل ؼٌر الدول أو أطراؾ دول كانت إذا ما حقٌقة عن النظر بؽض الدول مع المشاركة من للمزٌد سعٌدٌن ونسٌكون

 اداستعد على سٌكون العام المدعً مكتب إن وقال كولر، السٌدنفس كلمات  رستن رود السٌد ردد كما. األساسً روما نظام
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 وأفضل المستفادة الدروس تبادل مجاالت فً سواء الدولٌة، الجنابٌة بالمحكمة المتعلقة المسابلحول  الدول لمساعدة

 .المساعدة أشكال من ؼٌرهاو قراضاإل أو تدرٌبٌة دورات فً والمشاركة الممارسات،

 لقضاةل القدرة/ التدرٌب بناء عمل ورشة قامةإ( أ: )أخرى أنشطة ثالثة العام األمٌن ،محمد رحمة الدكتور األستاذ توخى. 30

 للمشاركة( ب) األساسً؛ روما نظام على إلطالعهم القانونٌة االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول من العامٌن والمدعٌن

 من االجتماع اهذ عن تنشأ التً الهامة القضاٌا من المتعمق النظر من لمزٌد الدولٌة الجنابٌة المحكمة مع مؤتمرال استضافة فً

 .الدولٌة الجنابٌة بالمحكمة المتعلقة الربٌسٌة المجاالت بعض فً البحوث إجراء( جـ)و القانونٌٌن الخبراء

 الدولٌة الجنائٌة لمحكمةفً ا األطراف الدول جمعٌة. ثالثا

 تشرٌعٌةو ٌةإدار رقابة هٌبة وهً ،(ASP) األطراؾ الدول جمعٌة على األساسً روما نظام من 99 الجزء نصٌ. 31

 طرؾ دولة كل لٌمث. األساسً روما نظام إلى وانضمت صادقت التً الدول عن ممثلٌن ضموت. الدولٌة الجنابٌة للمحكمة

 واحد، صوت طرؾ دولة لكل. الخارجٌة الشؤون وزٌر أو الحكومة، الدولة ربٌس عن التفوٌض وثابق لجنة على ٌقترح ممثل

 للدول ٌجوز. فقط ذلك ؼٌاب فً األصوات أخذ وٌتم اآلراء، بتوافق القرارات إلى لللتوص ممكن جهد كل ؤخذٌ أن ٌجب لكن

 فً الجلوس الدبلوماسً، روما لمؤتمر الختامٌة الوثٌقة على وقعت أو األساسً النظامعلى  وقعت سواء والتً األخرى،

 عضوا 96 و الربٌس وناببً ربٌس من تتكون التً األطراؾ الدول جمعٌة مكتب أعضاء انتخاب ٌتم. مراقب بصفة الجمعٌة

 القانونٌة للنظم المناسب والتمثٌل العادل الجؽرافً التوزٌع مبادئ أساس على االنتخابات تستند. سنوات ثالث لمدة الجمعٌة من

 اببون العام والمدعً القضاة وانتخاب والمٌزانٌة المعٌارٌة النصوص اعتماد عن المسؤولة هً الجمعٌة. العالم فً الربٌسٌة

 .السنة فً األقل على مرة اللجنة تجتمع. العام المدعً

 (ASP X) األطراف الدول لجمعٌة العاشرة الدورة. أ

. 0299 دٌسمبر،كانون األول/  09-90 من الفترة فً نٌوٌورك فً  ASP األطراؾ الدول لجمعٌة العاشرة الدورة عقدت. 32

 المبانً والتعوٌضات، اإلثبات، وقواعد الداخلً النظام من 2 المادة تعدٌلو التعاونحول : قرارات ستة العامة الجمعٌة اعتمدت

 الجنابٌة للمحكمة العام المدعً لٌكون( ؼامبٌا) سودا بن فاتو الجمعٌة انتخبت. 0290 عام ومٌزانٌة قرار من" الجامع" الدابمة،

 جولة، 94 فً جدد قضاة ستة انتخاب تم. 0290 عام / ٌونٌوحزٌران 94 فً الخدمة من سنوات تسع لبداٌة المقبلة الدولٌة

 ثالث لمدة ASPللجمٌعة  جدٌد ربٌسا( استونٌا) إنتلمان تٌنا انتخب. قاضٌا 96 من ةكاملال المحكمة البحة ثلث ٌمثل ما وهو

 ةلجنل عضوا 96 أٌضا الجمعٌة انتخبت. للربٌس نوابا( ؼانا) كاندا وكٌن( سوٌسرا)بورلٌن  ماركوس انتخاب تم. سنوات

 .سنوات ثالث لمدةالجمعٌة  مكتبل التنفٌذي

 األعضاء، الدول عن ممثلون شارك. 0299دٌسمبركانون األول/  93 و 92 فًجمعٌة لل العامة المناقشات جرت. 33

 من عضو دولة 99 وشاركت. العامة المناقشات فً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات من مراقبة وبعثة الحكومٌة ؼٌر والمنظمات

 .المناقشة فًالقانونٌة  االستشارٌة المنظمة أعضاء

 قبل من ترتكب التً الفظابع ضحاٌامن  العدٌد إلنصاؾ الوحٌد األمل الدولٌة الجنابٌة لمحكمةا بوتسوانا ممثل وصؾ. 34

 حتى حماٌةال فً الحق لدٌهم البشعة الجرابم ضحاٌاأن  ٌقتضً المحكمة إلى نضماماال. العالم أنحاء جمٌع فً القاسٌة األنظمة

 وصؾ. ٌشاؤوا ما وافعلٌ أن ٌمكن وقادتها الحكومات بأن القابلة الفكرة وتبدٌد الدولة، هو الجرٌمة مرتكب كان حال فً

 فً راؼبة ؼٌر أو قادرة ؼٌر الدول كانت إذا الجامحة نتهاكاتاال ضد الفعال الوحٌد الدولً الشٌكب الدولٌة الجنابٌة المحكمة

 تقوضال  أنهاعلى  األطراؾ الدول على لمحكمةالسلطة القضابٌة ل على المفروضة القٌود وصؾكما . بأنفسهم بذلك القٌام

 الدول أٌضا دعا. السرعة وجه على المسألة هذه معالجةل الجمعٌة ودعا الحاالت، جمٌع فً العدالة تحقٌق على اقدرته

 عادل ؼٌر بشكل ستهدؾت الدولٌة الجنابٌة المحكمة بأن اداالعتقحول . المحكمة ونزاهة مصداقٌةعن  علنا الدفاع إلى األعضاء

 و الحاالت، ؼالبٌة فً وذلك المنطقة، فً السابدة هً الجماعٌة والفظابع اإلنسان حقوق انتهاكات أن إلى أشٌر األفرٌقٌة، الدول
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 األدبٌة والشجاعة السٌاسٌة ةاإلراد إلى الحاجةإلى  أٌضا دعا. المحكمة تدخل إلى الدعوة نفسها األفرٌقٌة الحكومات وجهت

 دعا السٌاسٌة، التشكٌالت على كبٌر بشكل تعتمد الدولً األمن مجلس إجراءات أن إلى مشٌرا. مساءلةال الى المذنبٌن لجلب

 .األساسً روما نظام لتفعٌل األعضاء الدول بٌن التعاون ضرورةإلى  أٌضا

 مع البعٌد المدى علىسوؾ ٌقلص  العالم أنحاء جمٌع فً الشنٌعة لاألفعا على متفاوتة لردودأن ا شبنغالد ممثل أشار. 35

 األطراؾ الدول غانا ممثل ناشد. المحكمة قبل من وعادلة موضوعٌة بطرٌقة معها التعامل ٌجري التً القضاٌا من أكبر عدد

 الجانب كما المتحدة مملأل العامة للجمعٌة 0223 عام قمة فً العالم قادة اعتمدها التً الحماٌة، مسؤولٌة لمبدأ التأٌٌد ظهارإل

 من المزٌد إضافة أن الٌابان ممثل أشار. طبٌعته فً األساسً مكمال رومانظام  مبدأ ووصؾ. األساسً روما لنظام الوقابً

 لىع الضوء مسلطا. للؽاٌة العالمٌة نحو سعًالو فعالٌته، ٌقوض قد األساسً روما لنظام السٌاسٌة الناحٌة من حساسةال جرابمال

 بٌن حوار إلجراء مندوبال دعا العدوان، جرٌمةحول  السٌاسٌة للتسوٌة نتٌجة الذي نشأ القانونً الؽموض بشأن مخاوؾال

 من كل على المستقبل فً التعدٌالت لمناقشة الجهود من مزٌدال بذلإلى  أٌضا ودعا. الفجوات لتضٌٌق جدا المهتمة األطراؾ

 مالحقةال فً الجهود قصارى بذل ضرورة على مؤكدا. التعدٌالت على العامل فرٌقال فً واإلجرابٌة الموضوعٌة المسابل

 مبدأ ٌعزز ألنه الجنابٌة للعدالة فعال نظام بناء أجل من اصراعتشهد  التً والبلدان النامٌة للبلدان المساعدة وتقدٌم ،ةوطنٌال

 األكثر األشخاص انتخاب ٌتم أن لضمان" دلةمتباال ترتٌباتال" نظام من التخلص ضرورة األردن ممثل أبرز. التكامل

 .المحكمة إلىاختصاصا 

 متناسب ؼٌرعبء  بشكل وضع الحاضر الوقت فً للمحكمة والشرعٌة النزاهة ضمان عبء أن إلى كٌنٌا ممثل أشار. 36

 أن ٌجب المحكمة قلم وربٌس القضابٌةاألقسام و المحكمة، رباسة - المحكمة فً األخرى األجهزة وأن العام، المدعً مكتب

 أعضاء أٌضا الوفد طالب. الدولٌة الجنابٌة للمحكمة شعبٌة مصداقٌة وإعطاء الشرعٌة إضفاء فً مسؤولٌةو عادل عببا واحملٌ

أن ٌرتبطوا  من أٌضا بد ال بحٌث نفسه الشًء فعلٌ أن األساسً روما نظام فً أطراؾ دوال لٌسوا الذٌن الدولً األمن مجلس

 العقاب من اإلفالت لمنع حتمً أمر هذا. الدولً األمن مجلسفً  نطقالو فصلال فً ٌرؼبونذٌن ال من المبادئ نفسب

 الفاعلة الجهات جانب من سٌما وال األساسً، روما نظامل ومتحٌز انتقابً تطبٌق خالل من الدولً المستوى على والطؽٌان

 فً واضحال لتمٌٌزبا الوفد طالب األفرٌقٌة، نطقةالم مع الدولٌة الجنابٌة المحكمة فً المشاركة بخصوص. الموقعة ؼٌر

 السٌاسٌة المؤسساتتطور  ضعؾ مع ولكن ،ةوظٌفٌال تلكوبٌن  وظٌفٌةال ؼٌر الدٌمقراطٌات فً الحاالت من االقتراب

 جمع،لا مصادر وتحلٌل معقدة،ال سٌاسٌةال سٌنارٌوهاتال فً السلطة على التنافس مواجهة فً أنه إلى أٌضا وأشٌر. والقضابٌة

 مصداقٌة تلقىٌ أن ٌجب دولة،ال دلٌل. للقوى للعبها الكامل الطٌؾ تمثل أن وٌجب صارمة تكون أن ٌجب التً األدلة واستخدام

 .هافٌ البت عن فضال العامة، لنٌابةجلبت ل التً األخرى األدلة جمٌعمع  متساوٌة

 الجنابٌة العدالة عملٌة فهم تعزٌز فً كأساسً لمحكمةاحول  والتوعٌة اإلعالم أنشطة تعزٌز أهمٌة نٌجٌرٌا ممثل أبرز. 37

 الشفاء لضمان المتضررة والمجتمعات والناجٌن لضحاٌابا للمحكمة المتواصل االهتمام الى اٌضا الوفد دعا. الدولٌة

 قبولالو ةالرؤٌ لتحسٌن التوعٌة برامج لصٌاؼة االهتمام من مزٌدال إٌالء ضرورة على أٌضا أوغندا ممثل وشدد. والمصالحة

 .للمحكمة عالمًال

 التعاون أهمٌة على ٌؤكد 10قرارا ت الجمعٌةاعتمد ،9التعاون مسألة بشأن المحكمة أعدته الذي بالتقرٌر علما تحٌطأ وإذ. 42

 اؤكدم. المحكمة عمل و كفاءة على ٌؤثر هنأل بمكان األهمٌة من األمر هذا أن واعترؾ وامراأل تنفٌذ فً وخاصة المحكمة، مع

 المعلومات وتبادل ،علٌها الحفاظو األدلة تقدٌم مثل مجاالت فً المحكمة مع التعاونب األطراؾ الدول قٌام ضرورة على ككذل

 والترتٌبات تفاقاتاال طرٌق عن المحكمة مع التعاون تعزٌز فً النظر إلى األعضاء الدول ودعا والشهود، الضحاٌا وحماٌة

 أخرى وتدابٌر تشرٌعٌة تدابٌر اعتماد على األطراؾ الدولالجمعٌة  حثت كما. ٌلالقب هذا من أخرى وسابل أو المحكمة مع

 الدول مع والتشاور لتعاون،ا تسهٌل مكتب إنشاء أٌضاالجمعٌة  طلبت. األساسً روما نظام بموجب بالتزاماتها للوفاء

                                                           
9
  ICC-ASP/10/40 

10
  ICC-ASP/10/Res.5 
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 مواصلة على الصلة ذات نظماتوالم المهتمة الدول من ؼٌرها عن فضال الحكومٌة، ؼٌر والمنظمات والمحكمة األطراؾ،

 .المحكمة مع التعاون تعزٌز

 مدى لتحدٌد اآلن حتى ثابتة مبادئ توجد ال انه ؼٌر. األساسً روما نظام من حاسم عنصر هً للضحاٌا تعوٌضاتال. 49

 وعدم لٌةالعم تضارب إلى ٌؤدي أن ٌمكن هذا أن إلى مشٌرا. الضحاٌاب ٌتعلق، ما فً أو وإصابة، وخسارة ضرر أي ونطاق

 الفقرة ،53 للمادة فقاو تعوٌضاتبال المتعلقة المبادئ هذه مثل إلنشاء ASP المحكمةمن  وطلبت لضحاٌا،ل المعاملة فً المساواة

 ستندت التعوٌضات مسؤولٌة أٌضاالجمعٌة  الحظت. للتعوٌضات فردٌة أوامر تصدر أن للمحكمة ٌجوز أساسها على التً ،(9)

 بما األصول، أو ممتلكاتهم من االستفادةب الدول ؤمرت أن األحوال من بحال وبالتالً الفردٌة، نابٌةالج المسؤولٌةعلى  حصرا

 ٌحمل فرد فٌها تكون التً الحاالت تلك ذلك فً بما تعوٌضات،ال تموٌل أجل من األطراؾ للدول المقدرة االشتراكات ذلك فً

 التموٌل ألؼراض علٌهم المحكوم األشخاص أصول وتجمٌد تحدٌد أهمٌة على أٌضا ت الجمعٌةوشدد. رسمً موقؾ

 المعلومات وتبادل التعاون ضرورة على التأكٌد تم كما. الؽرض لهذا التدابٌر جمٌع اتخاذ إلى المحكمة ودعت والتعوٌضات

 وٌمكن حكمة،الم والٌة هً الفردٌة الجنابٌة المسؤولٌة فً الفصل مثل أن أٌضاالجمعٌة  توصلت. الؽاٌة هذه لتحقٌق الدول بٌن

 جراءاتإل القضابٌة المرحلة تبسٌط وضمان التأخٌر لتفادي وذلك المحاكمة جلسات خالل تعوٌضبال المتعلقة األدلةأخذ  أٌضا

 .11التعوٌض

 بشأن 12قرار مشروع اآلراء بتوافق ،اعتمد فً الجمعٌة ،0299 دٌسمبركانون األول/  09 فً 7 العامة الجلسة فً. 40

 المحتملة اإلجراءات على الجمعٌة مكتب تقرٌر آحذة فً االعتبار". األطراف الدول وجمعٌة الدولٌة نائٌةالج المحكمة تعزٌز"

 إجراءات بأنها ICC-ASP/10/Res.5 بالقرار المرفقة اإلجراءات اعتماد على العزمالجمعٌة  عقدت التعاون، بعدم المتعلقة

 اتفاق فً طرفا واكونٌ أن على األعضاء ؼٌر والدول األعضاء الدول أٌضا دعت الجمعٌةو. 13التعاون بعدم ةالمتعلق الجمعٌة

 الجمعٌةأشارت . الوطنٌة تشرٌعاتها فً هاوإدراج أولوٌة، ذات مسألة باعتبارها الدولٌة الجنابٌة المحكمة وحصانات امتٌازات

 والمنظمات الدول تدع ذلك، على عالوة. وفعالٌتها استمرارٌتها لضمان ضحٌةال مشاركة نظام نٌتحس إلى الحاجةإلى  أٌضا

 للتعوٌضات نظرا للضحاٌا االستبمانً للصندوق التبرعات تقدٌمل األخرى والكٌانات والشركات واألفراد الدولٌة الحكومٌة

 قدرة لتعزٌز وذلك األساسً للنظام المحلً المستوى على الفعال تنفٌذال تعزٌز مواصلةل أٌضا  التوصل  تم. القرٌبة محتملةال

 أٌضا ت الجمعٌةاعترف. التكامل لمبدأ وفقا العادلة، للمحاكمة بها المعترؾ الدولٌة المعاٌٌر مع الوطنٌة القضابٌة لطاتالس

 تتسم عملٌة إلى ،ICC-ASP/9/Res.5 و ICC-ASP/8/Res.1لل وفقا طاقتها، بكامل تعمل مستقلة رقابة آلٌة وجود أهمٌةب

 أن بهدؾ المناقشات مواصلة تقرر الموضوع، هذا حول المكتب 14بتقرٌر علما تحٌطأ وإذ. المحكمة لهذه والفعالٌة بالكفاءة

 رقابة آللٌة الكامل تفعٌلال الممكن من ٌجعل أن شأنه من شامال ااقتراح للجمعٌة، عشرة الحادٌة الدورة فً ، لمكتبا ٌقدم

 ،15التعدٌالتب المعنً العامل الفرٌق مكتب بتقرٌر ترحب وإذ. المبلؽٌن/  الثأر لمكافحة سٌاسة وضعل أٌضا ودعت. مستقلة

 تقرٌر وتقدٌم التوجٌهٌة، المبادئ أو الخاصة االجرابٌة والقواعد التعدٌل مقترحات فً النظر مواصلة العامل الفرٌق ت منطلب

 .عشرة الحادٌة دورتها فً الجمعٌة فٌه لتنظر

 عالمٌة" موضوعحول  جانبً حدث تنظٌم تم ،0299 ردٌسمبكانون األول/  97 فً ،لجمعٌةالدورة العاشرة ل من كجزء. 41

تحدثت . 16الجمعٌة اعتمدتها التً العمل لخطة تعزٌزا وذلك ،"والموارد التطورات: التشرٌعات وتنفٌذ األساسً روما نظام

 تفكٌرع وضرورة اتبا عالمٌةال تحقٌقل الرامٌة الجهود تكثٌؾل الحاجةعلى  الضوء تسلطو الدورة، هذهالمحكمة إلى  رباسة

 واحدة هً التً التصدٌق فوابد حول المعرفة من هابلنقص  هو ذلك أن إلى ٌرةمش. استراتٌجٌة وأكثر قوة أكثر ونهج جدٌد

 الربٌع" أعقاب فً واألحداث آسٌا منطقة فً التصدٌقات زٌادة أن الربٌسأشار  ،عالمٌتها تعترض التً الربٌسٌة العقبات من
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 دون تحول التً العقبات أن حٌن فً. االتجاه ذلكب زخم ومنح االتفاقٌة على التصدٌق ةأهمٌ على الضوء سلطت" العربً

 هً التشرٌعات تنفٌذ حٌث من العقبات أن لوحظ فقد السٌاسٌة، اإلرادة وجود عدم بسبب تكون ما ؼالبا االنضمام، أو التصدٌق

جذب . التنفٌذ فً والمساعدة القدرات لبناء لحاجةا على الضوء سلطت والتً - الصلة ذات الموارد من األحٌان من كثٌر فً

 روما نظام تنفٌذ بشأن نموذجًال قانونال إلى االنتباه والدستورٌة القانونٌة للشؤون مدٌرهاو للكومنولث العامة األمانة مثلم

 من الرؼم على أنه حقٌقة إلى االنتباه لفت تم كما. األعضاء للدول بالنسبة بثمن تقدر الالتً  داةباأل وصفها والذي األساسً،

 وجود عدم أوضح ،محدد دمج تتطلب المعاهدة وكون. الدول هذه معظم فًالتنفٌذٌة  التشرٌعاتلم تسن  التصدٌقات، عدد تزاٌد

 .المعاهدة فعالٌةبقوة  ضربت القبٌل هذا من تشرٌعات

 العامة عٌةللجم والستٌن السادسة الدورة فً 0299 العام خالل البند هذا فً النظر. رابعا

 المتحدة لألمم

: المتحدة لألمم العامة للجمعٌة والخمسٌن السادسة الدورة فً الدولٌة الجنائٌة المحكمة رئٌس تقرٌر. أ

 0299 أغسطسآب /  91

/ ٌولٌو  تموز 19 إلى 0292 أؼسطسآب/  9 الفترة فً نظمالذي  الدولٌة الجنابٌة للمحكمة السابع السنوي 17التقرٌر قدم. 42

 التقرٌر ٌؽطً. المتحدة واألمم الدولٌة الجنابٌة المحكمة بٌن العالقة اتفاق من 4 للمادة وفقا المتحدة، األمم إلى 0299

 التقرٌر منذ المتحدة واألمم المحكمة بٌن والعالقة الصلة ذات األخرى والتطورات المحكمة وأنشطة الربٌسٌة التطورات

 .األخٌر

 واالتفاقات األساسً روما لنظام وفقابمهامها  لقٌامل المدنً والمجتمع الدولٌة والمنظمات ولالد تعاون على المحكمة تعتمد. 43

 وتسلٌم والتحقٌقات تحلٌلال الدول جانب من التعاون المحكمة فٌهاتطلب  التً المجاالت تشمل. المحكمة أبرمتها التً الدولٌة

 األحكام وتنفٌذ مؤقت،ال سراحال وإطالق والشهود، ضحاٌاال وحماٌة وتجمٌدها األصول ومالحقة المتهمٌن، على والقبض

 .وأوامرها المحكمة قرارات وتنفٌذ

 المحكمة بٌن العالقة ٌحكم. المتحدة مملأل والتنفٌذٌة القانونٌة الروابطعن  تارٌخٌة، وثٌقة الدٌه ولكن ، مستقلة المحكمة. 44

 .األخرى الفرعٌة واالتفاقات العالقة واتفاق األساسً روما نظامفً  الصلة ذات ألحكاما المتحدة واألمم

 القضائٌة اإلجراءات. ب
 أوؼندا، فً األوضاع: بالفعل فتحها تم التى الخمسةالحاالت  فً النظر المحكمة واصلت بالتقرٌر، المشمولة الفترة خالل. 45

 المدعً فتح ،0299 مارسآذار/  فً ا،وكٌنٌ السودان، ودارفور الوسطى؛ أفرٌقٌا وجمهورٌة الدٌمقراطٌة، الكونؽو وجمهورٌة

 اعتمد الذي( 0299) 9752 رقم األمن مجلس قرار إحالة بعد اللٌبٌة العربٌةالجماهٌرٌة  فً الوضع فًالسادس  تحقٌقال العام

 كوت فً السابعة، حالةال فً تحقٌقات لفتح التمهٌدٌة الدابرة من ذناإل أٌضا العام المدعً طلب. 0299 فبراٌرشباط /  04 فً

 وااتهم شخصا، 04 تشمل حالة 91 إلى أدى مما أٌضا،السنة والتً بدأت  القضابٌة التحقٌقات وقابع من بكل ٌتعلق فٌما. دٌفوار

. ضده جراءاتاإل وأنهٌتواحد رسمٌا مٌتا  شخصإعالن  تم ، منها. المحكمة اختصاص فً تدخل جرابم جمٌعهم بارتكاب

 :ٌلً ماتشمل  0290 ٌناٌركانون الثانً/  وحتى بالتقرٌر، شمولةالم الفترة خالل القضابٌة التطورات

 الدٌمقراطٌة الكونغو جمهورٌة فً الحالة

 شوي نؽودجولو وماتٌو كاتانؽا جٌرمان دٌٌلو، لوبانؽا توماسن المتهمو. المحكمة أمام قضاٌا أربعرفعت  الحالة، هذه فً. 46

 .طلٌقا نتاؼاندا بوسكو به المشتبه ٌزال الو. الدولٌة جنابٌةال المحكمة عهدة فً حالٌامباروشٌمانا  كالٌكستو
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 وؼرؾ الدابرة عن الوقؾ وأوامر النداءات من سلسلة وبعد 0227 عام فً لوبانؽا توماس قضٌة فً المحاكمة بدأت. 47

/  آب 04 و 03 ٌومً شفوٌة ببٌاناتقضٌته  إؼالق المقرر من كان. محاكمته من االنتهاء تم ،سواء حد على االستبناؾ

 .0299أؼسطس 

 قبل من الحٌة األدلة بتقدٌم تواختتم. 0227 نوفمبرتشرٌن الثانً/  فً نؽودجولو وماتٌو كاتانؽا جٌرمان محاكمة بدأت. 52

 90 و 0299 مارسآذار/  02 بٌن قضٌته كاتانؽا، السٌد األول، المتهم قدم. 0292 دٌسمبركانون األول /  فً العامة النٌابة

 مجموعه ما ٌشارك. 0299/ أؼسطس  آب 93 فً نؽودجولو السٌد عن الدفاع حالةتبدأ  أن المقرر من. 0299 ٌوٌولتموز/ 

 .المحاكمة فً مابشهادته اثنان منهم أدلٌا القانونٌٌن، ممثلٌهم خالل من ضحٌة 144

 تحتوي. واألدلة االتهامات ابمةق تتضمن وثٌقة االدعاء قدم ،0292 ٌولٌوتموز/  93 فً ،مباروشٌمانا  كالٌكست حالة فً. 59

 إلى 94 من الفترةفً  قضٌةال فً التهم اعتماد جلسةعقدت . اإلنسانٌة ضد وجرابم حرب جرابم بارتكاب تهمة 91 على التهم

 التهم تأكٌدتخفٌض  األؼلبٌة قبل من التمهٌدٌة الدابرة قررت ،0299/ دٌسمبر  األول كانون 94 فً. 0299 سبتمبرأٌلول/  09

 .الالزمة الترتٌبات من االنتهاءحتى  المحكمة، لدى االحتجاز من سراحه وإطالقمباروشٌمانا  لسٌدل وجهةالم

 الوسطى افرٌقٌا جمهورٌة فً الوضع

هذه  فً الوحٌدة الحالة. 0222 عام فً الوسطى أفرٌقٌا جمهورٌة قبل من لمرجعٌة وفقا المحكمةالقضٌة إلى  توصل. 50

 قبول تم ، كمةالمح أمام 0292 / سبتمبرالثانً تشرٌن 00 فً المحاكمة بدأت ؼومبو، بٌمبا بٌٌر جان ضد العاماالدعاء  ،الحالة

 قد االدعاء كان ،0299/ ٌولٌو  تموز 19 فً. القانونٌٌن ممثلٌهم خالل من المحاكمة إجراءات فً الضحاٌامن  9497مشاركة 

 .لهم مخطط 22من ما مجموعه  الشهود من 03 قدم

 السودان دارفور، فً الوضع

 محمد وعلً"( هارون أحمد)" هارون محمد أحمد ضد العاماالدعاء  وهم الحالة، هذه فً متورطةحاالت  أربع هناك. 51

 ردة،ؼ أبو إدرٌس بحر ضد العاماالدعاء  البشٌر؛ أحمد حسن عمر ضد العاماالدعاء  ؛"(قشٌب علً)" الرحمن عبد علً

 .جاموس جربو محمد وصالح نورٌن أبكر انداب هللا عبد ضد العامواالدعاء 

 قًٌطل الثالثة فٌهم المشتبه ٌزال ال. والبشٌر قشٌب ،هارونللسادة  التمهٌدٌة الدابرة قبل من االعتقال أوامر صدرت. 52

 بعد ،0292/ فبراٌر  شباط فً. 0227 عام فً الدابرة أمام طواعٌة ردةؼ أبو السٌد ثلم   الصادرة، للدعوة وفقا. السراح

 وفقا. الدولٌة الجنابٌة المحكمة عهدة فً ؼردة السٌد ٌعد لم و التهم، إقرار االبتدابٌة الدابرة ترفض التهم، إلقرار االستماع

 التمهٌدٌة الدابرة قررت ،0299/ مارس  آذار 5 فً. 0292 عام فً أٌضا طواعٌة جربوالسٌد و باندا السٌدحضر  للحضور،

 ،0299 ماٌوأٌار /  وفً طلٌقا البشٌر السٌد ٌزال ال. المحاكمة الىوسٌقوا  حرب، جرابم بارتكابضدهم  تهاماتاال دٌتأك

 أجل من جٌبوتً، إلى البشٌر السٌد زٌارةفً  األساسً روما نظام فً األطراؾ الدول بإبالغ قرارا التمهٌدٌة الدابرة أصدرت

 .القانونٌٌن ممثلٌهم خالل من القضٌة هذه فً ضحاٌاالمن  90مشاركة  مجموعه ما قبول تم. مناسب إجراء أي التخاذ دفعهم

 السابق الربٌس هأنب جاموس جربو محمداتهم  و والمساواة العدل حركةل العام القابدبأنه  نورٌن أبكر ندااب هللا عبد اتهم. 53

 جرابم بارتكاب اتهامات ةثالث التمهٌدٌة الدابرةأكدت  ،0299/ مارس  آذار 5 فً. السودان المتحد تحرٌر لجٌش األركان لهٌبة

فً  ٌخوضون سوؾ المتهم أن على ٌنص مشتركا بٌانا الطرفان قدم ،0299 / ماٌوأٌار 94 فً. األشخاص هؤالء ضد حرب

 على التركٌز خالل من المحاكمة صرتقت أن األطراؾ إلٌه توصلت الذي االتفاق. فقط محاكمتهم فً المحددة المسابل بعض

 الحفاظ مع التكلفة حٌث منفعالة وكفؤ  محاكمة شجعت أن المتوقع ومن الطرفٌن، بٌنفٌها  التنافس تمٌ التًو فقط القضاٌا تلك

 ماٌوأٌار/  19 فً. وسرٌعة عادلة محاكمة فً المتهمٌن حقوق وحماٌة اإلجراءات فً المشاركة فً الضحاٌا حقوق على
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 بدء موعد تحدٌد سٌتم. اإلجراءات فً القانونٌٌن ٌهمممثل خالل من لمشاركةل الضحاٌامن  67 مجموعه مال أذن ،0299

 .المناسب الوقت فً المحاكمة

 كٌنٌا جمهورٌة فً الوضع

 بعد. كٌنٌا فً الوضع فًمن تلقاء نفسه  التحقٌق العام المدعً بدأ التمهٌدٌة، الدابرة قبل من الممنوح إلذنل وفقا. 54

 6 و 5 فً الثانٌة التمهٌدٌةأما الدابرة  طواعٌة ٌنكٌنٌ مواطنٌن تةسمثل  ،0299 مارسآذار/  6 فً هصادر للمثول استدعاءات

كٌبرونو   هنري ، روتوساموي  ولٌامعلى  العاماالدعاء  قضٌةال فً التهم اعتماد جلسةعقدت . 0299 أبرٌلنٌسان / من 

 موثاورا فرانسٌس ضدعاء تم االد قضٌةال فً التهم اعتماد جلسة فً. 0299 سبتمبرأٌلول/  6-9 سانػ اراب وجوشوا كوسؽً

 .0299 أكتوبرتشرٌن األول/  3 - سبتمبرأٌلول/  09 من الفترة فً حسٌن علً ومحمد موٌؽاي، كٌنٌاتا اوهورو ،كٌرٌمً 

 التمهٌدٌة الدابرة رفضت. المحكمة أمام الدعوى مقبولٌة فً للطعن طلبا كٌنٌا حكومة قدمت ،0299 مارسر/ آذا 19 فً. 55

 بموضوع ٌتعلق فٌما الجارٌة الوطنٌة اإلجراءاتحول  ملموسة أدلةالطلب  قدمٌ لم ،0299 ماٌوأٌار/  12 فًالطلب  الثانٌة

 .االستبناؾ دابرة أمام معلقا القرار ضد الحكومة استبناؾمازال . المحكمة فً اإلجراءات

 لٌبٌا فً الوضع

 إلى شارقد أ كان الذي ،(0299) 9752 األمن مجلس بقرار عماللٌبٌا  فً الحالة فً التحقٌقب العام المدعً مكتب بدأ. 56

 أبو منٌار معمر اللٌبً الزعٌم بحق توقٌؾ مذكرات التمهٌدٌة الدابرة أصدرت ،0299 ٌونٌوحزٌران /  27فً  الحالة هذه

 العسكرٌة، راتاالستخبا ومدٌر ،السنوسً هللا وعبد اللٌبٌة، الحكومة باسم الناطق القذافً، االسالم سٌؾ ونجله القذافً محمد

 معمر اللٌبً الزعٌم بأن لالعتقاد معقولة أسبابا هناك أن التمهٌدٌة الدابرة وجدت. االنسانٌة ضد جرابم بارتكاب لتهمتٌن

 .الوسابل بكل النظام ضد المدنٌة المظاهرات وقمع لردع مدبرة خطةوضعوا  الداخلٌة، دابرته مع بالتنسٌق وذلك القذافً،

 أوغندا فً الوضع

أمام  أونؽوٌن دومٌنٌك اودهٌامبو واوكوت اوتى، فٌنسنت كونً، جوزٌؾ ضد العام المدعً على حالٌا معروضة القضٌة .57

 السٌد وفاة تأكٌد بعد. للمقاومة الرب جٌش من االوابل أعضاء الخمسة ضد اعتقال أوامر خمسة صدرتأ. التمهٌدٌة الدابرة

 مكتب واصل. السراحطلٌقً  زالوا وما المتبقٌن بهم المشتبهعلى  القبض إلقاء بعد ٌتم لم. ضده جراءاتاإل إنهاء تم لوكوٌا،

 لتنفٌذ عملال وتعزٌز ،(LRA) للمقاومة الرب جٌش قبل من ارتكابها المزعوم الجرابم عن معلوماتال جمع العام المدعً

 سٌاسته من كجزء. أوؼندا فً بالوضع لقٌتع ما فً الثالثة البلدان إلى بعثات ثالثو للمقاومة، الرب جٌش قٌادة ضد وامراأل

 .ومحاكمتهم األفراد مع للتحقٌق األوؼندٌة السلطات إلى المساعدات مكتب قدم اإلٌجابً، التكامل على القابمة

 دٌفوار كوت فً الوضع

 تدكقد أ   تنكا والتً ،0221 عام فً للمحكمة القضابٌة الوالٌة وقبلت األساسً، روما نظام فً طرفا لٌست دٌفوار كوت. 62

. الحالة هذه فً امن تلقاء نفسه تحقٌقات لفتح اإلذن العام المدعً التمهٌدٌة الدابرة منحت. 0299 عام فً البلدان رباسة قبل من

 بارتكاب تهم أربعب ؼباؼبو لوران قضٌة فً اعتقال أمر التمهٌدٌة الدابرة أصدرت ،0299 / نوفمبرالثانً تشرٌن 01 فً

 مركز الى به المشتبه نقل تم عندما 0299 / نوفمبرالثانً تشرٌن 12 فً توقٌؾ مذكرة عن النقاب كشؾ. االنسانٌة ضد جرابم

 موعد تنوعٌ مثول جلسة االبتدابٌة الدابرة عقدت ،0299 / دٌسمبراألول كانون 3 فً. الدولٌة الجنابٌة المحكمة احتجاز

 .0290 عام/ ٌونٌو  حزٌران 96 فً بدأوالتً ت التهم إقرار لجلسة

 المعلقة االعتقال أوامر
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 :معلقا اعتقال مرأ 90ما زال  التقرٌر، هذا تقدٌم وقت فً. 69

 ؛0223 عام منذ أونؽوٌن، دومٌنٌك والسٌد أوكوت، أودٌامبو والسٌد أوتً، فنسنت والسٌد كونً، جوزٌؾ السٌد: أوؼندا( أ) 

 ؛0224 عام منذ قةمعل نتاؼاندا، بوسكو السٌد: الدٌمقراطٌة الكونؽو جمهورٌة( ب)

 وهما البشٌر، عمر السٌد حالة وفً ،0225 عام منذ معلق قشٌب، علً والسٌد هارون أحمد السٌد: السودان دارفور،( ج)

 ؛0292 وعام 0227 عام منذ معلقان انمرأ

 05 منذ معلق ،ًسالسنو هللا وعبد القذافً االسالم سٌؾ القذافً، منٌار أبو محمد معمر: اللٌبٌة العربٌة الجماهٌرٌة( د)

 .0299 ٌونٌوحزٌران / 

. الصلة ذات الدول إلى الطلبات هذه وأبلؽت األفراد هؤالء كل ًوتقف على القبض فً التعاون طلبات المحكمة أصدرت. 60

 ملزمة المعنٌة، الدول ذلك فً بما األطراؾ، وجمٌع اللٌبٌة، العربٌة والجماهٌرٌة السودان،دارفور،  فً لألوضاع بالنسبة

 على ،(0299) 9752 و( 0223) 9371 األمن مجلس لقراري وفقا العام والمدعً المحكمة مع كامال تعاونا التعاونب

 .التوالً

 القانونٌة االستشارٌة للمنظمة العامة األمانة من المقدمة والمالحظات التعلٌقات .خامسا

 تم التً المؤسسة نجاح مدى لتقٌٌم المناسب الوقت هو اعمله من العاشرة السنة فً الدولٌة الجنابٌة المحكمة فً إدانة أول. 61

 فً اإلدانة حكم. اآلن حتى أجرٌت التً العالم أنحاء جمٌع فً اإلنسانٌة ضد والجرابم الحرب جرابم لمواجهة تصمٌمها

 عالمة هو 93 ال سن دون األطفال لتجنٌد لوبانؽا، توماس الكونؽو، للمتمردٌن الحرب مراءال الدٌمقراطٌة الكونؽو جمهورٌة

 أو اإلرادة إلى تفتقر الحكومات تكان لو حتى اإلنسان لحقوق الجسٌمة االنتهاكات عن العدالة إلى ألفرادل جلبها ٌمكن ترحٌب

 .محاكمتهم على القدرة

 القٌادة ةسلسل فً وهبوطا صعودا األفراد ومالحقة الوحشٌة االعمال فً للتحقٌق تفوٌض الدولٌة الجنابٌة المحكمة لدى. 62

 المالحقة حاالت جمٌع أن إال العالمٌة، والٌتها من الرؼم على. األساسً روما نظام على صدقت التً بلدا 902الـ  فً الرسمٌة

 لٌبٌا كٌنٌا، الوسطى، افرٌقٌا جمهورٌة السودان،دارفور،  أوؼندا،: أفرٌقٌا من ٌأتون اتارٌخهأعوام من  92 فً القضابٌة

 فً الجسٌمة االنتهاكات بعض هناك. توضٌح لىإ الدول األطراؾ بعض أراضً على المحكمة صمت ٌحتاج. دٌفوار وكوت

 بقصؾ ااصابته بعد ،0227 / ٌناٌرالثانً كانون فً. الدولٌة الجنابٌة المحكمة تجاهلت أن اختارت التً األخرى األراضً

 بموجب الدولٌة الجنابٌة لمحكمةل إعالنا الفلسطٌنٌة الوطنٌة السلطةقدمت  ؼزة، قطاع فً المدنٌة المناطق فً عنٌؾ اسرابٌلً

 .القضابٌة والٌتها لقبول طواعٌة للدول السماحب للمحكمة األساسً النظام من حكم

 5 فً لألسؾ،. اإلسرابٌلٌة الحرب جرابم عن المتحدة المما تقرٌر تحدث المدنٌٌن، القتلى مبات سقوط من الرؼم على. 63

 سلوك فً تحقٌق إجراءب الفلسطٌنٌة السلطة قبل من محاولة الدولٌة الجنابٌة للمحكمة العام المدعً ؾأوق ،0290 / ابرٌلنٌسان

 قال. دولٌا بها معترؾ مستقلة لدولة الالزم القانونً المركز لدٌها لٌس فلسطٌن ألن 0226 عام من ؼزة حرب خالل إسرابٌل

 جمعٌة أو المتحدة األمم فً المعنٌة الهٌباتأن تتخذ  أجلقٌم أنه من ( العام المدعً) مكتب قٌم: "بٌان فً العام المدعً مكتب

دول  من الكثٌر". األساسً روما نظام إلى االنضمام ؽرضب كدولةمؤهلة  فلسطٌن اذا كانت قانونً قرار األطراؾ الدول

بالتحٌز السٌاسً وؼٌر متكامل مع هذا القرار الخطٌر ٌفتح الباب التهام المحكمة  أنه أٌضاقٌل و البٌانانتقدت  اإلنسان حقوق

 مثل فً النظر ٌنبؽً أنه على بوضوح ٌنص الذي األساسً روما نظامل أٌضا خرق انه" استقاللٌة المحكمة الجنابٌة الدولٌة.
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 ٌحتمل التً ها أٌضاقوٌضبل ٌ المحكمة مصداقٌة فقط هًال ٌن اوالٌتهل المتعمد التجاهل ،"18المؤسسة قضاة قبل من األمور هذه

 .09 القرن فً الدولً للقانون منتج أبرز تكون أن

 القانون تطبٌق لفرض الدولً المجتمع ٌبذلها التً للجهود تتوٌجا الدولٌة الجنابٌة المحكمة إنشاءجاء  ذلك، قٌل وقد أما. 64

 بكامل وتعمل ستقلةم منظمة هً الٌوم المحكمة. عالمً نطاق على القانون وسٌادة العدالة بقضٌة والنهوض اإلنسانً، الدولً

 األشخاص أن أساسً مبدأ هناك وبالتالً،. التكامل مبدأ هو األساسً روما نظام أركان من واحد. الهاي فً ومقرها طاقتها،

 الطرؾ الدولة فً وطنٌة محكمة قبل من ٌعاقب شًء، كل وقبل أوال األساسً، روما نظام شدد، الجرابم أخطر ارتكبوا الذٌن

 للمحكمة أخرى وبعبارة. الدولٌة الجنابٌة المحكمة الى به مشتبهلنقل ال التزام أي هناك لٌس بذلك القٌام مكنٌ كان وإذا نفسها،

 .األخٌر المالذ محكمة هً الدولٌة الجنابٌة

 الدولٌة والمنظمات المتحدة األمم من كل مع تتعاون أن المحكمة على فعال نحو على بمهامها االضطالع أجل من. 65

 الجنابٌة والمحكمة األطراؾ الدول بٌن التعاون من شبكة بناء هو األساسً روما نظام من المؽزى. الدول مع ذلكوك األخرى

 جرابم مثل خطٌرة جرابم ارتكبوا الذٌن لألشخاص بالنسبة العالم فً مكان أي فً آمن مالذ وجود عدم لضمان وذلك الدولٌة،

 فً شبكة إعداد" 19الدولٌة الجنابٌة المحكمة فً سٌؽا القاضًقال  كما.  ٌةالجماع واإلبادة اإلنسانٌة ضد والجرابم الحرب

 ".البشعة الجرابم هذه عن رادع أكبر بمثابة سٌكون العقاب من اإلفالت من بهم المشتبه هؤالء لمنع الدولً المجتمع

 رأي عن أعربوا. عدٌالتالت فً للنظر فرصة وأول األول االستعراضً للمؤتمر األساسً روما نظام واضعو ٌعتزم. 66

 هناك كانت إذا ما بشأن مستنٌرة قرارات اتخاذ من الدول نأن تمك ٌجب ةوظٌفٌال المحكمة عملٌات من سنوات سبع أن مفاده

 .األساسً روما نظام فً لتؽٌٌرات حاجة

 روما نظام فً: ؤالالس هذا على أجاب قد الدولً المجتمع كان االستعراضً، المؤتمر بداٌة وفً ،0292 حزٌران فً. 67

 إدخال إلى الحاجة هناك ولٌس ،سلطتها لتنفٌذ الالزمة األدوات جمٌعب لمحكمةا مجهزة جدا، كبٌرة معاهدة كان األساسً

 .المعاهدة على كبٌرة تؽٌٌرات

 قدمت وقد. نفسه روما مؤتمر بها عهد التً القضاٌا على المؤتمر خالل التعدٌالت حول دارت التً المناقشات تركز. 72

 .األساسً روما نظامالٌها  استندوالتً  بقوة، مدعومةاألساسٌة  المبادئ وكانت مؤسسٌة تؽٌٌرات إلجراء مقترحات

 روما نظام عالمٌة تحقٌق ٌعنً العقاب من اإلفالت أن مفاده رأي عن المؤتمر خالل المتكلمٌن من العدٌد أعرب. 79

 لٌست ألنها حقا عالمً صك األساسً رومانظام  ٌصبح أن قبل قطعه ٌنٌتع طوٌل طرٌق هناك ٌزال ال ذلك، ومع األساسً،

 .سهلة عملٌة

 حقٌقً التزام هو المطلوب. كافٌا كونه عن بعٌدا كان األساسً النظام على التصدٌق بأن التذكٌر ٌنبؽً نفسه، الوقت فً. 70

 ركابزال من واحدا ظلسٌ التكامل مبدأ أن بوضوح مراجعةال مؤتمر نتابج أظهرت. التنفٌذ تشرٌعات من ٌلزم ما اتخاذ للمحكمة

 .التعزٌز من مزٌد إلى ٌحتاج المبدأ هذا. محكمةلل أخٌر مالذك استخدامه وٌمكن للمحكمة، الفعال األداء أجل من

 إضفاء أجل من المتحدة لألمم العام ألمٌنل المتكررة النداءات من الرؼم على أنه إلى اإلشارة تجدر الصدد، هذا فً. 71

 عقد القضٌة هذه معالجة نحو. اآلسٌوٌة الدول من خاصة مشاركة أقل وأثار بل األساسً، روما نظام على العالمً الطابع

                                                           
18

 .0290 نٌسانأبرٌل /  6من  إلٌها لوصولل متاح. برس فرانس كالةو. الدولٌة العدالة الدولٌة العفو منظمة حملة ربٌس ،ماركزٌنسكً مارٌك  
19

 حول ندوة فً ألقاها" والتحدٌات األنشطة: الٌوم الدولٌة جنابٌةال المحكمة" سٌؽا الدولٌة الجنابٌة المحكمة فً قبل القاضً من االفتتاحٌة عنوان  

آذار /  96 فً نٌودلهً فً عقدت التً الٌابان، وحكومة المنظمة قبل من مشترك بتنظٌم ،"المستقبل وتحدٌات الناشبة القضاٌا: الدولٌة الجنابٌة المحكمة

   0227 مارس
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 ٌمكن بحٌث الماضٌة، الثالث السنوات مدى على واالجتماعات الندوات من سلسلة االستشارٌة المنظمةفً  الخبراء فرٌق

 .الدولٌة الجنابٌة المحكمة عمل بسٌر ٌتعلق فٌما اهتماماتهم جدول مناقشة األعضاء للدول

 لذلك ونتٌجة األساسً، روما نظام على دولة 902 صادقت ،0290 مارسآذار/  9 من اعتبارا أنه إلى اإلشارة تجدر. 72

 واالتحاد المتحدة الوالٌات) األمن مجلس فً دابمٌن أعضاء ثالثة بٌنها من األطراؾ ؼٌر الدولمن  61 من ٌقرب ما هناك

 تركٌا، مالٌزٌا، اندونٌسٌا، الهند، ذلك فً بما والمؤثرة الكبٌرة الدول من آخر وعدد( الصٌن الشعبٌة وجمهورٌة الروسً

 .اإلسالمٌة إٌران وجمهورٌة وباكستان العربٌة مصر جمهورٌة

 المعاهدة على: "أن على تنص التً المعاهدات لقانون فٌٌنا اتفاقٌة من 12 المادة األطراؾ ؼٌر الدول حالة تحكم عموما. 73

 العالقة بشأن قانونٌة مسابل تنشأ ذلك، من الرؼم على" موافقتها دون منالؽٌر طرؾ  للدولة حقوقا أو التزامات تخلق الأن 

 اختصاص من مسابل فً واسع نطاق على تقسٌمها ٌمكن القضاٌا، هذه. األساسً روما ونظام األطراؾ ؼٌر الدول بٌن

 اجتماع خالل االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول قبل من المخاوؾ هذه من العدٌد أعرب. المحكمة مع والتعاون المحكمة

 مالٌزٌا، بوتراجاٌا، فً عقد الذي والتحدٌات، القضاٌا: الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً روما نظام على مؤخرا الخبراء فرٌق

 حصانات بشأن قلقها عن الدول ؼٌر من األطراؾ بعض عبرت ذلك، جانب الى. الوثٌقة هذه من الرابع الجزء ناقش قد وكان

فً  طرفا تصبحاذا أ اعلٌه ستترتب التً التكلفة أٌضا األخرى الدول بعض تخشى. اذا كان سلطان خاصة الدول رؤساء

 .اقتصاداتها على إضافٌا عببا ستكون والتً الدولٌة، الجنابٌة للمحكمة السنوٌة المساهمة

 عالمٌة تحقٌق أجل من. والتكامل واالستدامة عالمٌة،ال أساسا هً الدولٌة الجنابٌة المحكمة أمام األخرى الربٌسٌة ٌاتالتحد. 74

 الذي األساسً النظام على والتصدٌق ،به خاصة قانونٌة ثقافة لدٌه بلد كل بأن االعتراؾ ٌنبؽً األساسً، روما نظامل العضوٌة

 الدولً المجتمع جانب من مستدامة جهود تؤخذ أن ٌنبؽً ولذلك،. دولة لكل الداخلٌة جبهةال على مختلفة سٌاسٌة تداعٌات له

 الدول وبالتالً هاواستٌعاب الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً روما نظام حول تدور التً الخاطبة والمفاهٌم الخالفات، لتسوٌة

 .الدولٌة الجنابٌة العدالة نظامل عالمٌةال تحقٌق نظام فً األطراؾ ؼٌر

 وفقا الدولٌة، الجنابٌة المحكمة دور أن االستشارٌة المنظمةفً  األعضاء الدولرأت  عموما، التكامل، بمبدأ ٌتعلق فٌما. 75

 جرابم فً والمقاضاة التحقٌق األول المقام فً ٌنبؽً. الوطنً الجنابً لالختصاص مكملة كونٌ أن ٌجب األساسً، روما لنظام

 أن بمكان األهمٌة فمن. الدولٌة الجنابٌة المحكمة قبل من ولٌس الوطنٌة، القضابٌة النظم قبل من معها عاملالت ٌتم خطٌرة دولٌة

 .تطبٌقه خالل من الفعلً طابعهاسٌتوضح  ولكن المحكمة، وفعالٌة دور نفهم

 فجوة سد وإلى اإلٌجابً التكامل فً أكثر الدولً المجتمع ساهمٌ أن ٌجب و الوطنً، للقضاء مكملةال الدولٌة العدالة. 76

 القدرات تنمٌة فً أٌضا تسهم أن ٌنبؽً التكامل، مبدأ أساس على تعمل الدولٌة الجنابٌة المحكمة أن كما. العقاب من اإلفالت

 فً البعض، بعضها مساعدة فً الرؼبةب األساسً روما نظام فً األطراؾ الدول اعترفت. الدولٌة الجرابم مع للتعامل الوطنٌة

 ٌتطلب. الصدد هذا فً قدراتها تطوٌر أو تعزٌز فً األعضاء للدول دعمها تعزٌز المتحدة لألمم ٌنبؽً. المحلٌة القدرات تعزٌز

 فً القانون حكم تطوٌرو لدعم الدولٌة الجنابٌةالمحكمة  فعال نحو على ٌربط الذي والترابط التنسٌق الجهود هذه فً النجاح

 .المناسبة البلدان

 من المتكررة النداءات من الرؼم علىو والجماعٌة، الفردٌة دولال مخاوؾ الضوء على المتحدة لألمم لعاما األمٌن سلط. 77

 .دوللل السٌادي القرار على المطاؾ نهاٌة فً األساسً روما نظام على التصدٌقٌعتمد  ، العالمً الطابع إضفاء أجل
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 الملحق. سادسا
 

 مشروع العامة األمانة

AALCO/RES/DFT/51/S 9 

00 JUNE 2012 

 األخٌرة التطورات: الدولٌة الجنائٌة المحكمة

 (تتداوال)

 والخمسٌن، الحادٌة دورتها فً األفرٌقٌة اآلسٌوٌة القانونٌة االستشارٌة المنظمة

 ؛AALCO/51/ABUJA/2012/S 9 رقم األمانة وثٌقة فً النظر

 الدولٌة، الجنابٌة للمحكمة األساسً روما لنظام تعراضًاالس المؤتمر عن الصادرة والقرارات المداوالتب علما تأحٌط إذ

 ؛(ICC) الدولٌة الجنابٌة المحكمة أمام المعروضة القضاٌا فً التقدم الى ومشٌرة

 األساسً روما نظام فً األطراؾ الدول لجمعٌة العاشرة الدورة عن الصادرة والقرارات المداوالتب أٌضا علما تأخذ

 الدولٌة؛ الجنابٌة للمحكمة

 التكامل؛ مبدأ الخصوص، وجه وعلى الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً روما لنظام العالمً القبول ألهمٌة إدراكا

 أوؼندا؛ كمباال، فً عقد الذي الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً روما لنظام االستعراضً المؤتمر بنتابج علما تحٌطأ وإذ

: الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً روما نظام فً القانونٌٌن الخبراء اجتماع" تابجون عقدب التقدٌر مع أٌضا علما تحٌطأ وإذ

 مالٌزٌا، بوتراجاٌا، فً ، / ٌولٌوتموز 02 و 97 فً عقد الذي" والتحدٌات القضاٌا

 على وبناء األساسً، روما نظام إلى االنضمام/  التصدٌق فً لنظرل طرفا بعد تصبح لم التً األعضاء الدول تشجع. 9

 .ضروريتنفٌذي  تشرٌع اعتماد فً النظر االنضمام/  التصدٌق

 امتٌازات بشأن االتفاق فً طرفا تصبح أن فً للنظر األساسً روما نظام على صدقت التً األعضاء الدول تشجع. 0

 .الدولٌة الجنابٌة لمحكمةا وحصانات

 واجتماعاتها، األطراؾ الدول لجمعٌة المقبلة عشرة حادٌةال الدورة فً جرت التً المداوالت لمتابعة العامة األمانة توجه. 1

 الثانٌة ةالسنوٌ الدورة فً تقرٌر وتقدٌم الدولٌة، الجنابٌة المحكمة قبل من تناولهاتم  التً الحاالتفً  التطورات ومتابعة

 ن،والخمسٌ

 فً األعضاء الدول إحدى فً الدولٌة، ٌةالجناب المحكمة مع بالتعاون عمل ورشة عقد إمكانٌة الستكشاؾ العام األمٌنتكلؾ . 2

 القدرات بناء إلى تهدؾ التً االستشارٌة، المنظمة فً األعضاء الدول من والقضاة العامٌن المدعٌن عن االستشارٌة، المنظمة

  الدولٌة، الجنابٌة المحكمة عملب وتعرٌفهم

 .نوالخمسٌ الثانٌة ةالسنوٌ للدورة المؤقت األعمال جدول فً البند هذا درجٌ أن تقرر. 3


