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اىؼالقة بني اىيجْة اىذوىية ىيظييب األمحر
واحملنَة اجلْائية اىذوىية-)*(-

د .وىيذ أمحذ صييَاُ

ٍذرس اىقاّوُ اىذويل اىؼاً

اجلاٍؼة اىتقْية اىشَاىية /اىنيية اىتْقية االدارية  /ادلوطو
ادلضتخيض
متجٌ ايعالق ١بني املٓعُات ايدٚي ١ٝاذتهٚ ١َٝٛاملٓعُات ايدٚي ١ٝغري اذته,١َٝٛ
اسد ٣ايعالَات ايبازش ٠يف تطٛز ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاملعاصس ,إذ اصبشت ٖر ٙاملٓعُات متتًو
َٔ االدٚات ٚايتأثري ايدٚيَ ٞا ٜطُح هلا بايتدخٌ يف زتاالت دٚي ١ٝعد.٠
ٖ َٔٚر ٙاملٓعُات ٖ ٞايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس ,اييت تعد َٔ أنجس
املٓعُات االْطاْْ ١ٝػاطاً يف زتاٍ ايٓصاعات املطًشٚ ١ايهٛازخٚ ,قد خصٗا ايكاْ ٕٛايدٚيٞ
ٚايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ٞمبهاَْ ١تُٝص٠؛ ٚدا ٤تػه ٌٝاحملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝبٗدف
حتكٝل ايعداي ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ,١ٝعٔ طسٜل َالسكَ ١ستهيب ادتسا ِ٥ايدٚيَٚ ١ٝعاقبتِٗ.
ٚقد ْعُت ايعالق ١ايكاْ ١ْٝٛبني ايًذٓٚ ١احملهُ ١مبٛدب ْصٛص قاْ ١ْٝٛعد٠؛
ٜٗٚدف ٖرا ايبشح اىل ايتطسم اىل بٝإ طبٝعٖ ١ر ٙايعالقَٚ ,١ا ٜرتتب عًٗٝا َٔ ْتا٥ر
قاْ ١ْٝٛيف زتاٍ ايتعاَ ٕٚعاقبَ ١ستهيب اْتٗانات ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاَْٚ ٞا ٜعرتٖ ٟرٙ
ايعالق َٔ ١قصٛز يف ٚد ٙٛعد.٠
ايهًُات املفتاس :١ٝادتٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب االمحس ،ايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي ،١ٝاحملهُ١
ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ،١ٝايتعا ٕٚايكطا.ٞ٥
Abstract
The relationship between international governmental
organizations and international NGOs is one of the
prominent signs in the development of contemporary
international law, as these organizations have the tools and

(*) أستمػ البحث في  *** 0202/5/41قبل لمشذخ في .0202/7/6
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international influence that allow them to interfere in several
fields.
The Red Cross, which is one of the most active
humanitarian organizations in the field of armed conflicts
and international crises, has been singled out by international
law and international humanitarian law with a distinct
position; The formation of the International Criminal Court
was aimed at achieving international criminal justice, by
prosecuting and punishing international crimes.
The legal relationship between the commission and
the court was organized according to several legal texts. This
research aims to address the nature of this relationship and
its legal consequences in the field of cooperation in
punishing the perpetrators of violations of international
humanitarian law and the shortcomings in this relationship
in many aspects.
Key words: The International Committee of the Red
Cross, International Legal Personality, International
Criminal Court, Judicial Cooperation.
ادلقذٍـة
١عٝري طبٝب اييت اْديعت َٓر َٓتصف ايكسٕ ايجأَ عػس يف تػٚضاُٖت اذتس
٢ًالتٗا عٜٚ َٔ فٝ ايتدف١يٚستاٚ بٚ اذتسٙ ٖر١ٓ اْطٛد٘ ضتٛايتٚ ْٞايتفهري اإلْطا
 دعت,1815 ّصا بعد عاٛ خص١ٝزبٚ اال٠ اييت غٗدتٗا ايكاز٠ب املدَسٚ إذ إ اذتس,١ٜايبػس
٠املٓاداٚ ١ٝيٚ ايد١ْٝ االْطا١ اىل ايٓصع٠ٛايباسجني اىل ايدعٚ ايهتابٚ ٤ايهجري َٔ ايفكٗا
١ٓز ايًذٛٗات ظٛ ايدعٙمما ْتر عٔ ٖرٚ ,ٕ االْطا٢ًب عٚ اذتسٙف َٔ آثاز ٖرٝبايتدف
اٜ اىل ضشا٠املطاعدٚ ١ِ االغاثٜ ٖدفٗا تكد١ْٝ اْطا١ُصفٗا َٓعٛب األمحس بًٝ يًص١ٝيٚايد
.١ايٓصاعات املطًش
 بعد١ٜ ايبػس١عٝ؛ إال إٕ ايطب١ٓ يًذ٠ ايهبري١ْٝ اإلْطا١ٝيٚد ايدٛٗ ايسغِ َٔ ادت٢ًعٚ
اضتُستٚ ,١ِْٝ ضد االْطا٥ازتهاب ادتساٚ بٚ ْصعت اىل اذتس١ًُٝ ايط٠االبتعاد عٔ ايفطس
,ٕ ايطهاٙ جتا١عِٚ َس٥دساٚ ع٥تني؛ اييت غٗدت ازتهاب فعاٝع اذتسبني ايعاملٛقٚ ٢ست
َ٘ا غٗدتٚ ,٠ٍ عدٚ يف د١ٝيٚ غري ايد١اْتػاز ايٓصاعات املطًشٚ ٠ اذتسب ايبازد١َٜع ْٗاٚ
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ٖر ٙايٓصاعات َٔ ازتهاب دساٚ ِ٥اْتٗانات تٗص ضُري االْطاْٚ ١ٝاضتدداّ اضايٝب َسٚع١
يًكتٌ ٚايتدَري؛ نٌ ٖر ٙايتطٛزات ضاُٖت يف ظٗٛز ايكطا ٤ادتٓا ٞ٥ايدٚيٚ ٞتػهٌٝ
ستانِ دٓا ١ٝ٥دٚيَ ١ٝؤقتٚ ١صٛالً اىل تأضٝظ احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝايدا ,١ُ٥اييت اٚنًت
ايٗٝا ٚظٝفَ ١السكَٚ ١عاقبَ ١ستهيب ادتسا ِ٥ايدٚي.١ٝ
ْٚتٝذ ١ملا تؤد ٜ٘ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس َٚا تكدَ٘ َٔ خدَات إْطاْ١ٝ
اثٓا ٤ايٓصاعات املطًش ١ايدٚيٚ ١غري ايدٚيٚ ١ٝايهٛازخ ,دعًٗا متتًو ايتصٛز ايهاٌَ عٔ َا
ٜدٚز يف ٖر ٙايٓصاعات َٚا ٜستهب فٗٝا َٔ دساِ٥؛ مما ستِ عً ٢احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي١ٝ
إ ختص ٖر ٙايًذٓ ١بٛضع َٚسنص قاْ ْٞٛخاص يف طسٜك ١ايتعاطَ ٞعٗا ,بٛصفٗا َٓعُ١
غري سه ١َٝٛإْطاْ ١ٝذات تأثري دٚي.ٞ
أُٖ ١ٝايبشح
تٓبع أُٖ ١ٝايبشح يف بٝإ َد ٣تطٛز ايعالق ١ايكاْ ١ْٝٛبني ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب
األمحس ٚاحملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ,١ٝإذ ضاُٖت ايًذٓ ١طٛاٍ َطريتٗا يف تطٜٛس عٌُ ٖرٙ
احملانِ عٔ طسٜل اضٗاَاتٗا يف زتاٍ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ,ٞنُا إ ايبشح ٜٗدف اىل
بٝإ َهاْ ١ايًذٓ ١ضُٔ ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًُشهَُٚ ١د ٣ايتعا ٕٚبُٗٓٝا.
َػهً ١ايبشح
ٜجري ايبشح إغهايٝات عد ٠تدٚز س ٍٛايتطاؤالت اآلت ٌٖ :١ٝمتتًو ايًذٓ ١ايدٚي١ٝ
يًصًٝب األمحس ٚاحملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي١ٝ؟ َٚاٖ ٞطبٝع ١ايعالق١
ايكاْ ١ْٝٛبني ٖر ٙايًذٓٚ ١احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي١ٝ؟ َٚا ٜٓتر عٔ ٖر ٙايعالق َٔ ١سكٛم
ٚايتصاَات قاْ ١ْٝٛعً ٢ايصعٝد ايدٚيٞ؟
َٓٗذ ١ٝايبشح
مت اعتُاد املٓٗر االضتكسا ٞ٥ايتشً ًٞٝاالضتٓباط ٞعٔ طسٜل حتً ٌٝايٓصٛص
ايكاْ ١ْٝٛاييت ٚزدت يف ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي١ٝ؛ ٚايكٛاعد االدسا١ٝ٥
ٚقٛاعد االثبات ارتاص ١باحملهُٚ ١ايٓعاّ األضاض ٞيًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس؛ فطالَ
عٔ ايتطسم اىل اآلزا ٤ايفكٗ ١ٝايدٚي ١ٝس ٍٛطبٝع ١ايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛيهال املٓعُتني.
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خط ١ايبشح
مت تكط ِٝايبشح عًَ ٢بشجني ٜتٓا :ٍٚاأل ٍٚايتهٝٝف ايكاْ ْٞٛيًعالق ١بني ايًذٓ١
ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس ٚاحملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيف ايكاْ ٕٛايدٚيٚ ,ٞايجاْ ٞتٓع ِٝايعالق١
بني ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس ٚاحملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي.١ٝ
ادلبحث األوه

اىتنييف اىقاّوّي ىيؼالقة بني اىيجْة اىذوىية ىيظييب

االمحر واحملنَة اجلْائية اىذوىية يف اىقاّوُ اىذويل
تهُٔ ايعالق ١ايكاْ ١ْٝٛبني املٓعُات ايدٚي ١ٝاذتهٚ ١َٝٛغري اذته ١َٝٛيف ايكإْٛ
ايدٚي ٞايعاّ فُٝا تطُٓ٘ ٖرا ايكاْْ َٔ ٕٛصٛص اتفاقٚ ١ٝعسف ١ٝحتهِ ٖر ٙايعالق١؛ ٚاييت
ته ٕٛسته ١َٛدَٚا مبد ٣متتع ٖر ٙاملٓعُات بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي١ٝ؛ إذ إٕ اذتكٛم
()1

ٚايٛادبات ايدٚيَ ١ٝصدزٖا ٖ ٛتٛافس ايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي ,)2(١ٝاييت تعد األضاع يف
تستٝب ٖر ٙاذتكٛم ٚايٛادباتٚ ,يػسض َعسف ١طبٝع ١ايعالق ١ايكاْ ١ْٝٛبني ايًذٓ ١ايدٚي١ٝ

ٚاحملهُ ١ادتٓا ,١ٝ٥ضٓتطسم اىل َد ٣متتع ٖاتني املٓعُتني بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي,١ٝ
 َٔٚثِ ايتٛصٌ اىل تهٝٝف طبٝع ١ايعالق ١ايكاْ ١ْٝٛفُٝا بُٗٓٝاٚ ,عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
ادلطيب األوه

اىشخظية اىقاّوّية ىيجْة اىذوىية ىيظييب األمحر
إٕ متتع ايهٝاْات ايفاعً ١يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞبايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚيٜ ١ٝطتًصّ
ٚدٛد عٓاصس زٝ٥ط ١ملٓح ٖر ٙايػدصٚ ,١ٝمبا إٔ َٛضٛعٓا ٜكتصس عً ٢ايًذٓ ١ايدٚي١ٝ
يًصًٝب األمحس بٛصفٗا َٓعُ ١غري سه ١َٝٛمتازع َٗاّ دٚي ١ٝذات طبٝع ١اْطاْ,)3(١ٝ
ٚيهٔ ٌٖ متتًو ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝعً ٢ايصعٝد ايدٚيٞ؟
) ) 4سيتػ االستعاضة عؼ تدسية المجشة الجولية لمرميب األحسخ بسرطمح "المجشة الجولية",
والسحكسة الجشائية الجولية بسرطمح "السحكسة الجشائية".

) )0د .مأمؽن مرطفى ,قانؽن السشعسات الجولية ,دون مكان نذخ,4999-4998 ,
ص.05
) )3تأسدت المجشة الجولية لمرميب األحسخ عام  4863في سؽيد اخ بؽصفيا مشعسة غيخ
حكؽمية بسبادرة مؼ الديج ىشخي دونان لتكؽن ذات نذاط انداني ىجفيا تقجيػ السداعجة=
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ابتدا ٤اختًف ايفك٘ ايدٚي ٞسَ ٍٛد ٣متتع املٓعُات ايدٚي ١ٝغري اذته ١َٝٛبايػدص١ٝ
ايكاْ ١ْٝٛايدٚي١ٝ؛ إذ اْكطِ ٖرا ايفك٘ عً ٢اجتاٖني :األٜ ٍٚعرتف بٗر ٙايػدصٚ ,١ٝايجاْٞ
ٜٓهس ٚدٛد ٖهرا غدص ١ٝهلر ٙاملٓعُات؛ ٚيهٌ اجتا ٙسذذ٘ َٚربزات٘ اييت ٜطٛقٗا
يتربٜس ٚدْٗ ١عس)1(ٙ؛ ٚفُٝا خيص ايًذٓ ١ايدٚي١ٝ؛ فكد اختًف ايفك٘ ايدٚي ٞسَ ٍٛد٣
متتعٗا بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝساهلا ساٍ بك ١ٝاملٓعُات ايدٚي ١ٝغري اذته١َٝٛ؛
ٚاْكطِ ٖرا ايفك٘ عً ٢اجتاٖني يف َٛقف٘ ٚعً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
اىفرع االوه

اىرأي ادلؤيذ ىتَتغ اىيجْة اىذوىية باىشخظية اىقاّوّية اىذوىية
ٜرٖب ٖرا االجتا ٙاىل إ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝتتُتع بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚيٜٚ ,١ٝعًٌ
ٖرا االجتا ٙزأ ٜ٘باذتذر ٚاالضاْٝد اآلت:١ٝ
َ -1ا مت َٓش٘ اىل ايًذٓ َٔ ١اَتٝاشات ٚسصاْات مبٛدب االتفاقٝات ايدٚيَٗٓٚ ١ٝا
اتفاقٝات دٓٝف االزبع ١يطٓٚ 1949 ١ايربٚتٛنٛيني املًشكني بٗا يعاّ  ,1977ايرٟ
تطُٔ ايتفٜٛض اإلْطاْ ٞايرَٓ ٟح ايًذٓ ١دٚزاً َُٗاً يف زتاٍ االْػط ١االْطاْ ١ٝاثٓا٤
ايٓصاعات املطًش ١ايدٚيٚ ١ٝغري ايدٚي.)2(١ٝ

=الى ضحايا الحخوب وقج تطؽرت ىحه المجشة حتى وصمت الى احجى اىػ وابخز
السشعسات االندانية عمى الرعيج الجولي حاليا؛ لمسديج يشعخ :عخوبة جبار الخدرجي,

القانؽن الجولي لحقؽق االندان ,ط,4دار الثقافة لمشذخ والتؽزيع ,عسان ,0242 ,
ص.199
) )4لمسديج مؼ التفريل حؽل ىحا الخأي يشعخ :نايت جؽدي يسيشة ،دور السشعسات الجولية
غيخ الحكؽمية في تطؽيخ وضسان تشفيح القانؽن الجولي اإلنداني ،محكخة ماجدتيخ في

القانؽن العام ،كمية الحقؽق والعمؽم الدياسية ،جامعة مؽلؽد معسخي ،تيدي وزو,0244،

ص .43

) )0إلذ ديبؽف ,أدوات انجاز السيسة ,الؽضعية القانؽني لمجشة الجولية لمرميب األحسخ
وامتيازاتيا وحراناتيا ,السجمة الجولية لمرميب األحسخ ,العجد,0246 )898/897( ,
ص.302
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َٓ -2ح ايًذٓ ١ايدٚيَ ١ٝسنص املساقب يف ادتُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشد ٠مبٛدب قسازٖا
املسقِ ( )45/6يف ايدٚز )45( ٠يطٓ ,1990 ١إذ ضاِٖ ٖرا ايكساز يف اضفا ٤املصٜد َٔ
ايطابع ايدٚي ٞاملُٝص عًَ ٢هاْتٗا ٚاعُاهلا عً ٢ايصعٝد ايدٚي.)1(ٞ
 -3طبٝع ١ايعالق ١ايتعا ١ْٝٚبني ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝاملٓعُات اذته ١َٝٛايدٚيٚ ١ٝخصٛصا
َٓعُ ١األَِ املتشد ٠اييت ٜعٛد ايتعاَ ٕٚعٗا ٚاملػازن ١بصٛز ٠فاعً ١يف مجٝع
أْػطتٗا االْطاْ ١ٝاىل بداٜات تأضٝظ املٓعُ ١ايدٚيٖٚ ,١ٝرا االَس َٓح ايًذٓٚ ١ضعا
دٚيٝاً ٚقاْْٝٛاً َتُٝصاً(.)2
 -4االتفاقات ايدٚي ١ٝاييت تعكدٖا ايًذٓ ١ايدٚيَ ١ٝع اغداص ايكاْ ٕٛايدٚي (ٞايد,ٍٚ
املٓعُات ايدٚي ١ٝاذته )١َٝٛيًتعا ٕٚيف تكد ِٜاالْػط ١االْطاْٚ ١ٝاالغاث ١ٝاثٓا٤
ايٓصاعات املطًش ١ايدٚيٚ ١ٝغري ايدٚيٚ ١ٝايهٛازخ ايطبٝعَ ١ٝجاهلا اتفاق ١ٝايتعا ٕٚبني
ايًذَٓٓٚ ١عُ ١االحتاد االفسٜك.)3(ٞ
) )4القخار ( )6/15الرادر في  46أكتؽبخ /تذخيؼ األول 4992؛ الجسعية العامة لألمػ

الستحجة وقائع الجورة ( )15لدشة  ,4992الؽثيقة ( )A/RES/45/6ولمسديج مؼ التفريل

يشعخ :السجمة الجولية لمرميب األحسخ ,العجد  ,46نؽفسبخ /تذخيؼ الثاني – ديدسبخ/
كانؽن األول  , 4992الرفحات .552 – 515

) )0تعؽد بجايات التعاون بيؼ االمػ الستحجة والمجشة الجولية الى الحخب الكؽرية ,ومؼ ثػ ازداد
ىحا التعاون في مؤتسخ طيخان لحقؽق االندان عام  ,4968الحي صجر عشو تؽصية
الجسعية العامة السخقسة ( )01/11الخاصة بحقؽق االندان اثشاء الشداعات السدمحة بجعػ

وتعاون مؼ قبل المجشة الجولية لمرميب األحسخ ,لمسديج يشعخ :فخيتذ كالتديؽفؼ,

وليدابيث تدغفمج ,ضؽابط تحكػ خؽض الحخب ,مجخل لمقانؽن الجولي اإلنداني ,تخجسة
احسج عبج العميػ ,مشذؽرات المجشة الجولية لمرميب األحسخ ,جشيف ,سؽيدخا,0221 ,

ص.53

) )3تذخشل أومبؽ نؽنؽ ,نذخ القانؽن الجولي اإلنداني مؼ خالل التعاون بيؼ المجشة الجولية
لمرميب األحسخ واالتحاد االفخيقي ,السجمة الجولية لمرميب األحسخ ,مختارات مؼ اعجاد
 ,0223ص.390
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 -5اتفاقٝات ايتعآَٚ ٕٚح اَتٝاشات اذتصاْ ١ايدبًَٛاض ١ٝاييت عكدتٗا ايًذَٓ ١ع دٍٚ
عدٜدَٗٓ ٠ا بعجات ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيف ايعسام ٚتْٛظ ٚايهٜٛت ٚد ٍٚاضٝا ٚاحملٝد اهلادئ
ٚد ٍٚأٚزبا ايػسق ,)1(١ٝنريو َٓح بعض ايدَ ٍٚهاتب االتصاٍ ايتابع ١يًذٓ ١ايدٚي١ٝ
ٚضع ايبعج ١ايدبًَٛاض ١ٝنُا سصٌ يف عاّ  1996عٓدَا َٓشت اذته ١َٛاالثٛٝب١ٝ
َهتب االتصاٍ ايتابع اىل ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝضع ايبعج ١ايدبًَٛاض ١ٝبهٌ َا هلا َٔ
اَتٝاشات ٚسصاْات ٚاصبشت تطُ ٢بايبعج ١ايدا.)2(١ُ٥
َ -6ا َٓش٘ ايٓعاّ األضاض ٞيًذٓ ١ايدٚي َٔ ١ٝسصاْات ٚاَتٝاشات ختص ْػاطٗا عً٢
ايصعٝد ايدٚيَٚ ٞا ٜتعًل مبسنصٖا ٚاصٛهلا املايٚ ١ٝاالفساد ايتابعني هلا(َٚ ,)3ا
تطُٓت٘ اتفاق ١ٝحتدٜد ايٛضع ايكاْ ْٞٛيًذٓ ١يف ضٜٛطسا املربّ فُٝا بني ايًذٓ١
ٚاجملًظ االحتاد ٟايطٜٛطس ٟيف املاد )1( ٠اييت اغازت اىل اقساز اجملًظ االحتادٟ
ايطٜٛطس ٟبايػدصٚ ١ٝاالًٖ ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝيًذٓ ١ايدٚي.)4(١ٝ

) )4عقجت المجشة الجولية حؽالي ( )62اتفاقية مقخ مع الجول تزسشت مشحيا االمتيازات
والحرانات التي تسشح لمبعثات الجبمؽماسية لمسديج يشعخ :يؽسف قاسيسي ,ميام المجشة

الجولية لمرميب األحسخ ,محكخة ماجدتيخ في القانؽن الجولي لحقؽق االندان ,كمية

الحقؽق  ,جامعة مؽلؽد معسخي ,تيدي وزو ,الجدائخ ,0225 ,ص.40

) (0تذخشل أومبؽ نؽنؽ ,مرجر سابق ,ص.393

) (3مشحت مؽاد عجة مؼ الشعام األساسي لمجشة امتيازات وحقؽق ميسة مشيا السادة ( )1التي
حجدت دور المجشة عمى الرعيج الجولي ,والسادة ( )6التي تحجد عالقات المجشة الجولية,
والسادة ( )45الستعمقة بالسؽارد السالية لمجشة ,لمسديج يشعخ :الشعام األساسي لمجشة الجولية
لمرميب األحسخ لدشة .0245

) )1تشص السادة ( )4مؼ اتفاق المجشة الجولية لمرميب األحسخ والسجمذ االتحادي الدؽيدخي
لتحجيج الؽضع القانؽني لمجشة في سؽيد اخ لدشة 4993عمى " يعتخف السجمذ االتحادي

الدؽيدخي بالذخرية القانؽنية الجولية لمجشة الجولية لمرميب األحسخ (السذار إلييا فيسا
بعج بكمسة المجشة) وبأىميتيا القانؽنية في سؽيدخا ،والتي تخسخت ميساتيا في اتفاقيات=
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 -7املهاْ ١اييت َٓشت اىل ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝمبٛدب اتفاقٝات دٓٝف االزبع ١د ٕٚبك١ٝ
املٓعُات ايدٚي ١ٝاذتهٚ ١َٝٛغري اذتهَٓٚ ,١َٝٛشٗا اذتل يف ايكٝاّ مبٗاّ ايدٚي ١اذتاَ١ٝ
اثٓا ٤ايٓصاعات املطًش ١دي ٌٝعً ٢ايٛضع ايكاْ ْٞٛاملتُٝص يًذٓ ١ايدٚي ١ٝاير ٟجيعًٗا
مبصاف ايدٚ ٍٚاملٓعُات ايدٚي ١ٝاذتهٖٚ ١َٝٛرا االَس ْتٝذت٘ املٓطك ٖٛ ١ٝمتتع ايًذٓ١
بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي.)1(١ٝ
فٗر ٙايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛجتعٌ ايًذَٓٓ ١عُّ ١دٚي ١ٝمتاَاَ ،عً ٢ايسغِ َٔ أّْٗا
َٓعُ ١غري سه ١َٝٛدٚيٚ ١ٝأْٗا تعد غدص ١ٝقاْ ١ْٝٛضٜٛطس َٔ ١ٜسٝح ادتٖٛس؛ َٚا هلا
َٔ صالسٝات عً ٢ايصعٝد ايدٚيٚ ٞال جيٛش إٔ ٜٓطِ إيٗٝا ض ٣ٛايطٜٛطسٜني ٚسدِٖ()2؛
أ ٟإ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝتتُتع بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚيٚ ,١ٝأْٗا َٓعُ ١دٚي ١ٝتتُتع مبهاْ١
خاصٚ ١ذات أٖداف ستددٚٚ ٠ظٝف ١سددٖا ايٓعاّ األضاض ٞهلا(.)3
اىفرع اىثاّي

اىرأي ادلؼارع ىتَتغ اىيجْة اىذوىية باىشخظية اىقاّوّية اىذوىية
ٜرٖب ٖرا ايسأ ٟاىل إ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝال تتُتع بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚيٚ ,١ٝأْٗا
ال تتُتع عكٛم ٚاَتٝاشات املٓعُات ايدٚيٜٚ ,١ٝطتٓد ٖرا ايسأ ٟيف تربٜس َٛقف٘ اىل اذتذر
ٚاالضاْٝد اآلت:١ٝ

=جشيف لدشة  4919وفي بخوتؽكؽلييا اإلضافييؼ لدشة  ،4977وكحلغ في الشعام
األساسي لمحخكة الجولية لمرميب األحسخ واليالل األحسخ"

) )4د .سعيج سالػ جؽيمي ،السجخل لجراسة القانؽن الجولي اإلنداني ،دار الشيزة العخبية،
القاىخة ,0220 ،ص .032

) )0د .عبج الكخيػ عمؽان ,الؽسيط في القانؽن الجولي العام ،حقؽق اإلندان ،الكتاب الثالث،
لمشذخ والتّؽزيع ،عسان ,0226 ،..ص.432
ط ،4دار الثقافة ّ

) )3إلذ ديبؽف ,مرجر سابق ,ص.304
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 -1إٌٕ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝال تعد غدصا َٔ اغداص ايكاْ ٕٛايدٚيٞ؛ ألْٗا مل ٜتِ تأضٝطٗا
مبكتط ٢اتفاق ١ٝدٚي)1(١ٝ؛  ٚأمنا تأضطت مببادزَٛ َٔ ٠اطٓني ضٜٛطسٜني ٚمت تهٝٝف
ٚضعٗا ايكاْ ْٞٛاضتٓادا اىل املاد َٔ )60( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايطٜٛطس ٟيطٓ.)2(1915 ١
 -2ال ميهٔ االعتُاد عً ٢االتفام املربّ بني ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝزتًظ االحتاد ايطٜٛطس ٟيعاّ
 ,1993ايرَٓ ٟشٗا ايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي١ٝ؛ نٖ ٕٛرا االتفام عكد بني ايدٚي١
ايطٜٛطسٚ ١ٜايًذٓٚ ,١تأثري ٙايكاْ ْٞٛال ميهٔ إ ٜػٌُ بك ١ٝايد ٍٚاضتٓاداَ اىل َا
تطُٓت٘ املاد َٔ )26( ٠اتفاق ١ٝفٓٝٝا يكاْ ٕٛاملعاٖدات يطٓ 1969 ١ارتاص ١بإيصاَ١ٝ
املعاٖدات يألطساف املػرتن ١فٗٝا فكط؛ ٚاملاد َٔ )34( ٠االتفاقْ ١ٝفطٗا اييت ْصت
عًَ ٢بدأ ْطب ١ٝأثس املعاٖدات(.)3
 -3إٕ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝمل تؤضظ َٔ قبٌ ايد ٖٞٚ ٍٚال تطِ جتُعا َٔ ايدٚ ,ٍٚال تػرتى
ايد ٍٚيف عطٜٛتٗا ,أ ٚيف ايتُج ٌٝاذته َٞٛايسمس ٞيف ايًذٓ َٔٚ ,١ايجابت دٚيٝا إ
املٓعُات ايدٚي ١ٝاييت متٓح ايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚيٜ ,١ٝتِ اْػاؤٖا بٛاضط ١ايد ٍٚأٚ
املٓعُات ايدٚي ١ٝاذته ١َٝٛاالخس.)4(٣

) (4د .رشيجة هيفاء تكاري ,دور المجشة الجولية لمرميب األحسخ في تطبيق قؽاعج القانؽن
الجولي اإلنداني ,بحث مشذؽر ضسؼ اعسال السؤتسخ الجولي العاشخ حؽل التزامؼ

اإلنداني  ,طخابمذ ,ليبيا ,0245 ,ص.3

) )0دمحم حسج العدبمي ,الجسعيات الؽطشية لميالل األحسخ والرميب األحسخ وخجماتيا
السحسية في القانؽن الجولي اإلنداني ,رسالة ماجدتيخ ,كمية القانؽن ,جامعة قار يؽنذ,

بشغازي ,ليبيا ,4995 ,ص.98

) )3نرت السادة ( )06مؼ اتفاقية فييشا لقانؽن السعاىجات لدشة  4969عمى "كل معاىجة

نافحة ممدمة ألطخافيا وعمييػ تشفيحىا بحدؼ نية" بيشسا نرت السادة ( )31عمى" ال تشذئ

السعاىجة التدامات أو حقؽقاً لمجولة الغيخ بجون رضاىا".
) )1د .دمحم سامي عبج الحسيج ,قانؽن السشعسات الجولية – الشعخية العامة واالمػ الستحجة،
ط ,0السؤسدة الجامعية لمطباعة والشذخ ,اإلسكشجرية ,4983 ،ص.43
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 -4إٕ االَتٝاشات ٚاذتصاْات اييت َٓشت اىل ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝمبٛدب االتفاقٝات ايدٚي١ٝ
ٚاالقًٚ ١ُٝٝايٛطٓ ,١ٝال تعين متتعٗا بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي١ٝ؛ ٚإمنا َٓشت ٖرٙ
اذتكٛم ٚاالَتٝاشات يػسض تطٗ ٌٝاداٗ٥ا يٓػاطٗا اإلْطاْ ٞاثٓا ٤ايٓصاعات املطًش١
ٚايهٛازخ ايطبٝع.١ٝ
َ -5ا ذٖبت إي ٘ٝايًذٓ ١ايدٚيْ ١ٝفطٗا بعدٖا؟؟؟ تتُتع مبسنص املٓعُ ١ايدٚي ١ٝغري
اذته ١َٝٛاضتٓادا اىل اتفاقات املكس بني ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝايدٚ ٍٚايكسازات ايكطا١ٝ٥
ايدٚيٚ ١ٝطبٝع ١ايعالق ١اييت تسبطٗا بايعدٜد َٔ املٓعُات ايدٚيٚ ١ٝايدٍٚ؛ َٓٚشٗا َسنص
املساقب يف ادتُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشدٚ ,)1( ٠متتع ٚثا٥كٗا َٚباْ ٞايًذٓٚ ١ستفٛظاتٗا
ٚغريٖا َٔ ايٛثا٥ل باذتصاْ ١ايدٚيٚ , ١ٝمتتع َٛظفٗٝا مبسنص مماثٌ ملٛظف ٞاملٓعُات
ايدٚي ١ٝاذته ,١َٝٛإذ ٜصٚد ٕٚظٛاشات ضفس تصدزٖا ايًذٓ ١ايدٚي.)2(١ٝ
ٜٓ -6تٖٗ ٞرا ايسأ ٟاىل عد ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝمجع ١ٝضٜٛطس ١ٜخاص ١تك ّٛبٓػاط اْطاْٞ
عً ٢ايصعٝد ايدٚي ٞد ٕٚمتتعٗا بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي.١ٝ
ٚيف اذتكٝك ١إ ايٛضع ايكاْ ْٞٛيًذٓ ١ايدٚيَ ١ٝاشاٍ غاَطاَ ٚاذتاد ١ضسٚز ١ٜاىل
اعاد ٠ايٓعس بٓعاَٗا األضاض ٞيػسض بٝإ َسنصٖا ايكاْ ْٞٛعً ٢ايصعٝد احملًٞ
ٚايدٚيٚ ,ٞإ ناْت ايطٝد" ٠غابٛز زْٚا" ترٖب اىل َٓح ايًذٓٚ ١ضعاَ خاصاَ قد ٜسق٢
اىل َصاف املٓعُات ايدٚي ١ٝاذته١َٝٛ؛ إال إٕ ٖرا ايسأ ٟال ميهٔ ايتطً ِٝب٘ الفتكاد
) )4لمسديج مؼ التفريل يشعخ :المجشة الجولية لمرميب األحسخ ,الؽضع القانؽني لمجشة الجولية
لمرميب األحسخ ,مقالة متاحة عمى الخابط االلكتخوني التالي:
https://www.icrc.org/ar/document/status-update-icrcs-legalstanding-explained
تاريخ الديارة 0202/4/05؛ و غابؽر رونا ,المجشة الجولية لمرميب األحسخ فئة خاصة,
مقالة متاحة عمى الخابط االلكتخوني:

 https://www.icrc.org/ar/resource-centre/resultتاريخ الديارة .0202/4/08
) ) 0رقية عؽاشخية ,حساية السجنييؼ واالعيان السجنية في الشداعات السدمحة غيخ الجولية,
رسالة دكتؽراه ,كمية الحقؽق ,جامعة عيؼ شسذ ,0224 ,ص .368
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ايًذٓ ١اىل ايعٓاصس ايالشَ ١ملٓشٗا ايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝفطالَ عٔ عدّ تأضٝطٗا
مبٛدب اتفاق ١ٝدٚي ٖٞٚ ١ٝسته ١َٛبايكاْ ٕٛاملدْ ٞايطٜٛطسٟ؛ ٖٚرا األَس حيتاز اىل
بٝإ ٚضعٗا ايكاْ ْٞٛبدق.)1(١
ٚميهٔ ايك ٍٛإ املسنص ايكاْ ْٞٛيًذٓ ١ايدٚي ١ٝيف إطاز ايكاْ ٕٛايدٚيٞ؛ بأْٗا
َٓعُ ١دٚي ١ٝغري سه ١َٝٛذات َسنص قاْ ْٞٛدٚي ٞخاصٚ ,متازع ْػاطاً ذا طابع دٚيٞ
تطتُد َٔ ٙاملهاْ ١اييت َٓشت هلا َٔ قبٌ ايدٚ ٍٚاملٓعُات ايدٚي ١ٝيف اتفاقٝات ايكإْٛ
ايدٚي ٞايعاّ ٚاتفاقٝات ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ.ٞ
ادلطيب اىثاّي

اىشخظية اىقاّوّية ىيَحنَة اجلْائية اىذوىية
إ َطري ٠اْػا ٤قطا ٤دٓا ٞ٥دٚي ٞدا ِ٥اضتػسقت َد ٠شَٓ ١ٝيٝطت بايكصري٠
ْطبٝا ,ست ٢تأضٝظ احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥عاّ  ,)2(1998اييت تطِ َؤضطات قطاٚ ١ٝ٥اداز١ٜ
ملطاعدتٗا عً ٢اداَٗ ٤اَٗا سطب َا مت ايٓص عً ٘ٝيف ْعاَٗا األضاض.)3(ٞ
ٚفُٝا خيص ايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛهلر ٙاحملهُٜ ,١تفل ايفك٘ ايدٚي ٞعً ٢إ احملهُ ١تتُتع
بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚيٜٚ ١ٝطتٓد ٖرا ايفك٘ يف زأٖ ٜ٘را اىل اذتذر ٚاملربزات اآلت:١ٝ
َ -1ا تطُٓت٘ املاد َٔ )1( ٠ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١عً ٢اْػا ٤ستهُ ١دٓا ١ٝ٥دٚي١ٝ
دا ١ُ٥ذات عالق ١باألَِ املتشدٚ ٠ذات اختصاص عً ٢ادتسا ِ٥االغد خطٛز ٠عً٢
اجملتُع ايدٚي)4(ٞ؛ َٚا ْصت عً ٘ٝاملاد َٔ )1/4( ٠ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١بٓصٗا

) (4أحدؼ كسال ,آليات تشفيح القانؽن الجولي اإلنداني في ضؽء الستغيخات الجولية لمقانؽن
الجولية السعاصخ ,رسالة ماجدتيخ ,كمية الحقؽق ,جامعة مؽلؽد معسخي ,تيدي وزو,

الجدائخ ,0244 ,ص.55
) )0د .ابؽ الخيخ احسج عطية ,السحكسة الجشائية الجولية الجائسة ,دار الشيزة العخبية,
القاىخة ,4999 ,ص.43

) (3د .سييل حديؼ الفتالوي ,مؽسؽعة القانؽن الجولي الجشائي  ,3القزاء الجولي الجشائي,
ط ,4دار الثقافة لمشذخ والتؽزيع ,عسان ,االردن ,0244 ,ص.435
) (1السادة ( )4الشعام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لدشة .4998
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" ته ٕٛيًُشهُ ١غدص ١ٝقاْ ١ْٝٛدٚي ١ٝنُا ته ٕٛهلا االًٖ ١ٝايكاْ ١ْٝٛايالشَ١
ملُازضٚ ١ظا٥فٗا ٚحتكٝل َكاصدٖا".
 -2إ احملهُ ١ادتٓا ١٦ٖٝ ١ٝ٥دٚي ١ٝدا ١ُ٥مت اْػاؤٖا مبٛدب َعاٖد ٠دٚي ١ٝبني دٚ ٍٚ
ضاُٖت َٓعُات دٚي ١ٝعد ٠يف تأضٝطٗاٚ ,تك ّٛمبُازض ١اختصاصٗا عً ٢االغداص
ايطبٝعٝني ايرٜ ٜٔستهب ٕٛاغد ادتسا ِ٥خطٛزٚ ٠مبٛافكٚ ١قب ٍٛايد ٍٚاييت ضاُٖت يف
تأضٝطٗا ٚتعاْٗٚا(.)1
 -3اعرتاف َٓعُ ١األَِ املتشد ٠باحملهُ ١بٛصفٗا ٖ ١٦ٝذات غدص ١ٝقاْ ١ْٝٛدٚي١ٝ
مبٛدب املاد َٔ )2( ٠اتفام اَتٝاشات احملهُٚ ١سصاْاتٗا املٛقعَ ١ع ايد ٍٚاألطساف
ٚاألَِ املتشد.)2(٠
 -4االعرتاف اير ٟمت يًُشهُ ١بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي َٔ ١ٝقبٌ ايد ٍٚاألطساف يف
احملهُٚ ١ايد ٍٚغري األطساف ,عٔ طسٜل َا دا ٤يف ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهَُٔ ١
ْصٛص متٓشٗا ايٛال ١ٜايكاْ ١ْٝٛملُازضٚ ١ظا٥فٗا ٚضًطاتٗا يتشكٝل َكاصدٖا يف اقًِٝ
أ ١ٜدٚي ١طسف أ ٚغري طسف يف ذيو ايٓعاّ(.)3
) )4احسج عبج الحسيج الخفاعي ,السبادئ العامة ألحكام السدؤولية الجشائية الجولية  ,دراسة في
ضؽء احكام القانؽن الجولي اإلنداني ,مجمة الجراسات العميا ,اكاديسية مبارك لألمؼ ,العجد

 ,8القاىخة ,0228 ,ص.354

) )0اتفاق بذأن امتيازات السحكسة الجشائية الجولية وحراناتيا لعام  ,0220السادة ()0
الخاصة بالسخكد القانؽني لمسحكسة وشخريتيا القانؽنية التي نرت عمى ان "تكؽن

لمسحكسة شخرية قانؽنية دولية ،إما تكؽن ليا األىمية القانؽنية الالزمة لسسارسة وظائفيا

وتحقيق مقاصجىا .وتكؽن ليا عمى وجو الخرؽص أىمية التعاقج ،وأىمية حيازة العقار
والسشقؽل والترخف فييسا ،وأىمية التقاضي"

) )3تزسؼ الشعام األساسي لمسحكسة العجيج مؼ السؽاد القانؽنية التي تبيؼ آليات وكيفية
التعاون بيؼ السحكسة والجول األطخاف وغيخ األطخاف يشعخ عمى سبيل السثال :السادة

( )40الستعمقة بالذخوط السدبقة لمسسارسة االختراص؛ والسادة ( )43الستعمقة بسسارسة
االختراص؛ والسادة ( )18الستعمقة بامتيازات السحكسة في اقاليػ الجول األطخاف؛=
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َ -5ا دا ٤يف ايسأ ٟاالضتػاز ٟحملهُ ١ايعدٍ ايدٚي ١ٝعاّ  1949بػإٔ ايتعٜٛض عٔ
االضساز ايٓامج ١عٔ ارتدَ ١يف َٓعُ ١األَِ املتشدٚ ٠ايرْ ٟص عً " ٢إ االغداص
ايكاْ ١ْٝٛيف أْ ٟعاّ قاْ ْٞٛيٝطٛا بايطسٚزَ ٠تُاثًني يف طبٝعتِٗ ٚيف ْطام سكٛقِٗ؛
بٌ تتٛقف طبٝع ١نٌ َِٓٗ عً ٢ظسٚف اجملتُع ايرْ ٟػأ ف َٔٚ" ٘ٝثِ أضافت
احملهُ "١إ ايد ٍٚيٝطت ٚسدٖا أغداص ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ ,إذ قد تتُتع
بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛنٝاْات دٚي ١ٝأخس ٣إذا َا اقتطت ظسٚف ْػأتٗا ٚطبٝع١
األٖداف املٓٛط بٗا حتكٝكٗا االعرتاف هلا بايػدص ١ٝايكاْ.)1("١ْٝٛ
-6إٕ احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥تتٛافس فٗٝا مجٝع ايعٓاصس ايالشَ ١يعدٖا ٖ ١٦ٝدٚي١ٝ؛ فٗ ٞتتُتع
بايصف ١ايدٚي ١ٝنْٗٛا مت تأضٝطٗا عٔ طسٜل اتفاق ١ٝدٚي ١ٝعٔ طسٜل ايدٚ ٍٚاملٓعُات
ايدٚيٚ ,١ٝتتصف بصف ١االزاد ٠ايرات ١ٝاييت تعرب عٓٗا املؤضطات ٚاهل٦ٝات ايتابع ١هلا
ٚهلا صف ١ايدٚاّ ٚاالضتُسازَ ٖٛٚ ١ٜا مت ايٓص عً ٘ٝيف ْعاَٗا األضاض ,ٞأ ٟإٔ
احملهُ ١قد اضتهًُت مجٝع ايعٓاصس ايالشَ ١يتُتعٗا بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي١ٝ
ساهلا ساٍ بك ١ٝاملٓعُات ايدٚي َٔ ,١ٝسٝح ايصف ١ايدٚيٚ ١ٝاالزاد ٠ايراتٚ ١ٝاالضتُساز١ٜ
 َٔٚثِ تعد ٖ ١٦ٝدٚي.)2(١ٝ
-7إٕ ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١دا ٤عً ٢غهٌ َعاٖد ٠دٚي ١ٝتطس ٟعً ٘ٝايكٛاعد ايعاَ١
اييت تطبل عً ٢املعاٖدات ايدٚيٚ ,١ٝمت ٚضع٘ مبٛافك ١ايد ٍٚاملؤضط ١يًُشهُٚ ١اييت

=والسادة ( )69الخاصة بتقجيػ االدلة؛ والباب التاسع الستعمق بالتعاون الجولي والسداعجة
القزائية السؽاد ()420 -86؛ وغيخىا مؼ السؽاد التي تزسشت التعاون بيؼ السحكسة

والجول األطخاف وغيخ األطخاف.

) )4مؽجد االحكام والفتاوى واألوامخ الرادرة عؼ محكسة العجل الجولية ,4994-4918
مشذؽرات االمػ الستحجة ,نيؽيخك ,4990,ص ص .42-9
) )0د .صجام الفتالوي ,ايسان عبيج كخيػ ,الطبيعة القانؽنية لمسحكسة الجشائية الجولية ,مجمة
الدياسة الجولية ,ترجر عؼ الجامعة السدتشرخية ,العجد  ,02بغجاد ,0240 ,ص.53
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متًو االًٖ ١ٝايكاْ ١ْٝٛالضتشدخ نٝإ دٚي ٞداٖٚ ,)1(ِ٥ر ٙاملعاٖدًَ ٠صَ ١يًدٍٚ
األطساف يف احملهُٚ ١اييت تسبطٗا عالق ١قاْ ١ْٝٛسددٖا ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ.)2(١
 َٔٚزتٌُ َا تكدّ ٜتبني إ احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚيَٓ ٖٞ ١ٝعُ ١دٚي ١ٝتتُتع
باذتكٛم ٚايٛادبات اييت ٜفسضٗا ايكاْ ٕٛايدٚي ٞعً ٢اغداص٘ٚ ,إ احملهُ ١هلا ايػدص١ٝ
ايكاْ ١ْٝٛايدٚي١ٝ؛ إال إٕ ٖر ٙايػدص ٖٞ ١ٝغدص ١ٝستدٚد ٠بطبٝع ١االٖداف ٚايػاٜات اييت
تطع ٢احملهُ ١اىل حتكٝكٗا َٔٚ ,ثِ فٗ ٞغدصْٛ َٔ ١ٝع خاص ٚذات طبٝعٚ ١ظٝف١ٝ
ستدٚد ٠بأٖدافٗا ٚغاٜاتٗا()3؛ ٚعً ٢ايسغِ َٔ َا تطُٓ٘ ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهَُٛ َٔ ١اد
ْٚصٛص قاْ ١ْٝٛميهٔ إ تػهٌ َعٛقاً اَاَٗا يف اداَٗ ٤اَٗا عً ٢ايصعٝد ايدٚي ٞضٛا٤
أناْت تتعًل بطبٝع ١ادتساٚ ِ٥ضًطات احملهُ ١أّ تعا ٕٚايدٚ ٍٚزتًظ األَٔ ايدٚي.)4(ٞ
ادلطيب اىثاىث

طبيؼة اىؼالقة اىقاّوّية بني اىيجْة اىذوىية واحملنَة اجلْائية

وفقا ىيشخظية اىقاّوّية
يف املطًبني ايطابكني تبني متتع احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي١ٝ

مبٛدب ْعاَٗا األضاضٚٚ ٞفكا يًكاْ ٕٛايدٚي ,ٞأَا فُٝا خيص ايًذٓ ١ايدٚيَ ,١ٝاشاٍ ايفك٘
ايدٚيَٓ ٞكطُا س ٍٛايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛهلر ٙاملٓعُٖٚ ,١را األَس اْعهظ بدٚز ٙعً٢
طبٝع ١ايعالق ١ايكاْ ١ْٝٛبني ايًذٓٚ ١احملهُ١؛ فُاٖ ٞايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيًعالق ١بني ايًذٓ١
ايدٚيٚ ١ٝاحملهُ ١ادتٓا١ٝ٥؟ ٚيف أ ٟإطاز ميهٔ إ تصٓف ٖر ٙايعالق١؟
) )4سكاتشي بايو ,العجالة الجشائية الجولية ودورىا في حساية حقؽق االندان ,دار ىؽمة,
الجدائخ ,0223 ,ص ص .95-91
) )0د .سامح جابخ البمتاجي ,حساية السجنييؼ زمؼ الشداعات السدمحة (الجخيسة ,آليات
الحساية) ,دار الفكخ العخبي ,القاىخة ,0227 ,ص.437
) )3د .ابخاهيػ دمحم العشاني ,التشعيػ الجولي ,الشعخية العامة ,االمػ الستحجة ,دار الفكخ العخبي,
القاىخة ,4980,ص.83

) ) 1صبيحة بؼ حجاد ,مجيحة بؼ صافية ,حجود اختراص السحكسة الجشائية الجولية في
السدؤولية الجشائية الجولية الفخدية ,رسالة ماجدتيخ ,كمية الحقؽق والعمؽم الدياسية ,جامعة

عبج الخحسان ميخة -بجاية ,الجدائخ ,0243-0240 ,ص .1
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إٕ ٖر ٙايعالق ١ميهٔ ايتطسم ايٗٝا عٔ طسٜل حتًٚ ٌٝقسا ٠٤ايٓعاّ األضاض ٞيًذٓ ١ايدٚي١ٝ
ٚاحملهُ ١ادتٓاَٛٚ ١ٝ٥قف ايفك٘ ايدٚي َٔ ٞنال املٓعُتني َٚا مت ايتطسم إي ٘ٝيف املطًبني
ايطابكني؛ ٚاييت تٛصًٓا اىل حتًٖ ٌٝر ٙايعالقٚ ١تصٛزٖا سطب ايسأٜني اآلتٝني:
اىفرع االوه

ػالقة بني شخظيتني قاّوّيتني دوىيتني
ٚفكا هلرا ايتصٛز فإ طبٝع ١ايعالق ١بني ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝاحملهُ ١ادتٓاٖٞ ١ٝ٥
عالق ١قاْ ١ْٝٛدٚي ١ٝبني غدصٝتني َٔ أغداص ايكاْ ٕٛايدٚيٞ؛ إال إٔ ٖرا ايتصٛز ال
ميهٔ ايتطً ِٝب٘ ن ٕٛايًذٓ ١ايدٚي ١ٝال تسق ٢اىل َصاف اهل٦ٝات ايدٚي ١ٝيعدّ متتعٗا
بايعٓاصس ايالشَ ١هلهرا ٖ٦ٝات؛  َٔٚثِ فٗ ٞيٝطت َٛضٛعا َٔ َٛاضٝع ايكاْ ٕٛايدٚيٞ
ٚيٝطت غدصاَ َٔ أغداصِ٘ يعدّ متتعٗا بايعٓاصس ايالشَ ١النتطاب صف ١املٓعُ ١ايدٚي.١ٝ
اىفرع اىثاّي

ػالقة بني شخظية قاّوّية دوىية وٍْظَة دوىية غري حنوٍية

رات ٍرمز قاّوّي خاص
ٚفكا هلرا ايتصٛز فإْٕ طبٝع ١ايعالق ١بني احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥بعدٖا غدص ١ٝقاْ١ْٝٛ

دٚيٚ ١ٝايًذٓ ١ايدٚي١ٝ؛ بأْٗا َٓعُ ١دٚي ١ٝغري سه ١َٝٛذات َسنص قاْ ْٞٛخاص يف إطاز
ايكاْ ٕٛايدٚيٞ؛ ٖٚرا ميهٔ إ ٜه ٕٛايتشً ٌٝاألنجس َٓطك ١ٝيتفطري ٚحتدٜد طبٝع ١ايعالق١
ايكاْ ١ْٝٛبني نًتا اهل٦ٝتنيٚ ,اير ٟصتد تربٜس ٙيف اذتذر ٚاملربزات اآلت:١ٝ
 -1طبٝع ١املسنص ايكاْ ْٞٛاير ٟحتع ٢ب٘ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝعً ٢ايصعٝد ايدٚيَٚ ,ٞا مت
َٓش٘ هلا َٔ اَتٝاشات ٚسكٛم عً ٢صعٝد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞبصٛز ٠عاَٚ ١ايكاْ ٕٛايدٚيٞ
اإلْطاْ ٞبصٛز ٠خاص.)1(١

) )4مشحت اتفاقيات دولية ووطشية عجة المجشة الجولية وضعا قانؽنيا قخيبا الى الذخرية
القانؽنية الجولية ومشيا اتفاقيات جشيف األربعة التي عاممت المجشة معاممة شخص القانؽن

الجولي :لمسديج مؼ التفريل يشعخ :د .ندار العشبكي  ,القانؽن الجولي اإلنداني ,ط ,4دار
وائل  ,عسان ,االردن ,0242 ,ص .001
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (76), Year (23

العالقة بيؼ المجشة الجولية لمرميب األحسخ والسحكسة الجشائية الجولية

132

 -2املبادئ اييت تك ّٛعًٗٝا ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝخصٛصا َبادئ االْطاْٚ ١ٝايٓصاٖٚ ١اذتٝاد
ٚعاملْ ١ٝػاطٗا اإلْطاْ ,)1(ٞدعٌ ٚاضع ٞايٓعاّ األضاضٜ ٞأخر ٕٚبٓعس االعتبازِ
ٖر ِٙاملبادئ عٓد ٚضع ٖرا ايٓعاّ.
 -3طبٝع ١املٗاّ املٛنٌ يًذٓ ١تٓفٝرٖا دٚيٝاَ دفع ٚاضع ٞايٓعاّ األضاض ٞاىل ايٓص يف
بعض املٛاد اىل ٚضع تستٝبات خاص ١بايًذٓ ١ايدٚيٚ , ١ٝاييت مت تفصًٗٝا يف ايكٛاعد
االدساٚ ١ٝ٥قٛاعد االثبات يًُشهُ ١يطٓ.)2(2002 ١
 -4االعرتاف ايدٚي ٞبايطبٝع ١االْطاْ ١ٝيًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝايتعا ٕٚايدٚيَ ٞعٗا يتشكٝل أٖدافٗا
ٚتكدْ ِٜػاطاتٗا اإلْطاْ ١ٝأثٓا ٤ايٓصاعات املطًش ١ايدٚيٚ ١ٝغري ايدٚي١ٝ؛ دي ٌٝعً٢
متتعٗا مبهاَْٚ ١سنص قاْ ْٞٛخاص عً ٢ايصعٝد ايدٚي.)3(ٞ
ادلبحث اىثاّي

تْظيٌ اىؼالقة بني اىيجْة اىذوىية ىيظييب االمحر

واحملنَة اجلْائية اىذوىية
ٌْعُت ايعالق ١بني ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝاحملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥يف إطاز َا قدَت٘ ايًذٓ ١اثٓا٤
املؤمتس ايدبًَٛاض ٞيف زَٚا عاّ َ َٔ ,1998طاُٖ ١يف ٚضع َٛاد قاْ ١ْٝٛعد ,٠فطالً عٔ
ايكٛاعد االدساٚ ١ٝ٥قٛاعد االثبات ارتاص ١باحملهُ ١يطٓٚ ,2002 ١االتفاقات ارتاص ١بني
ايًذٓٚ ١احملهَُٗٓٚ ١ا اتفاقٝات ايصٜازات ارتاص ١باحملتذص ٜٔيطٓٚ .2006 ١ضٓتٓا ٍٚيف ٖرا
املبشح ٖر ٙايعالق ١يف املطايب اآلت:١ٝ

) )4اسساعيل عبج الخحسؼ ,األسذ الجولية لمقانؽن الجولي اإلنداني ,مشذؽرات المجشة الجولية
لمرميب األحسخ ,القاىخة ,0226 ,ص .13

) (0القاعجة ( )73مؼ القؽاعج االجخائية وقؽاعج االثبات لمسحكسة الجشائية الجولية لدشة
.0220

) )3د .شخيف عتمػ ,دور المجشة الجولية لمرميب األحسخ في انساء وتطؽيخ قؽاعج القانؽن
الجولي اإلنداني ,مشذؽرات المجشة الجولية لمرميب األحسخ ,القاىخة ,0242 ,ص.62
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ادلطيب األوه

حذود اختظاص اىيجْة يف حتريل اىذػوى أٍاً احملنَة
سدد ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١ادتٓا ,١ٝ٥ادتٗات اييت حيل هلا اساي ١ايدع ٣ٛاىل
ٖر ٙاحملهُ١؛  ٖٞٚيف املاد َٔ )13( ٠ايٓعاّ األضاضٚ ,ٞتػٌُ اإلساي َٔ ١دٚي ١طسف يف
ايٓعاّ األضاضٚ ,ٞاالساي ١عٔ طسٜل زتًظ األَٔ ايدٚي ٞاضتٓادا اىل املاد/13(٠ب) ,أ ٚعٔ
طسٜل املدع ٞايعاّ ْفط٘ مبباغس ٠ايتشكٝل يف أ ٟدسمي ١تدخٌ يف اختصاص احملهُ١

اضتٓادا اىل املاد.)1()15( ٠
ٚعٔ طسٜل حتًٖ ٌٝر ٙاملٛاد ٜتبني إ ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١مل ٜتطسم اىل
ذنس ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝبٛصفٗا دٗ ١حيل هلا اساي ١ايدع ٣ٛأ ٚايٓعس يف قطَ ١ٝع١ٓٝ؛ ٚزمبا
ٜعٛد ايطبب يف ذيو اىل إ ايًذَٓٓ ٖٞ ١عُ ١غري سه ١َٝٛدٚي ١ٝذات طابع اْطاْٚ ٞال
تتُتع بايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛأَاّ احملهُ١؛ نُا إ االيتصاَات اييت ٜفسضٗا ايٓعاّ األضاضٞ
يًُشهُ ١عل ايد ٍٚاملٓط ١ٜٛيف احملهُ ١ال ميهٔ يًذٓ ١ايدٚي ١ٝاالٜفا ٤بٗا بطبب طبٝع١
ته ٜٔٛايًذَٓٗٚ ١اَٗا ْٚػاطٗا ايدٚي.ٞ
غري أْ٘ بتشًَ ٌٝا تطُٓت٘ املٛاد ارتاص ١بطسم اسايٚ ١حتسٜو ايدع ٣ٛأَاّ
احملهُ ١ادتٓا ,١ٝ٥ميهٔ اضتٓتاز إ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝتطتطٝع حتسٜو ايدع ٣ٛأَاّ احملهُ١
بصٛز( ٠سرف) غري َباغسٚ ٠عٔ طسٜل ايٛضا ٌ٥اآلت:١ٝ
اىفرع االوه

احاىة اىذػوى ػِ طريق دوىة طرف يف اىْظاً األصاصي
يف ٖر ٙاذتاي ١تطتطٝع ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝعٔ طسٜل برٍ َطاعٗٝا اذتُٝدٚ ٠ايتعإٚ
َع ايدٚي ١ايطسف عٔ طسٜل سجٗا ٚدعُٗا يف ايتشسى ضت ٛاساي ١ايدع ٠ٛيف أ ١ٜدسمي ١تكع يف

أزاضٗٝا سطب َا ْصت عً ٘ٝاملاد َٔ )1/14( ٠ايٓعاّ األضاض ,)2(ٞنُا إ املاد)2/14( ٠

) )4جسيل حخب ,السحكسة الجشائية الجولية في السيدان ,رسالة ماجدتيخ ,كمية الحقؽق ,جامعة
بيخوت العخبية ,لبشان ,0220 ,ص .70
) )0تشص ىحه السادة عمى "يجؽز لجولة طخف أن تحيل إلى السجعي العام أية حالة يبجو فييا
أن جخيسة أو أكثخ مؼ الجخائػ الجاخمة في اختراص السحكسة قج ارتكبت وأن تطمب=
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (76), Year (23

العالقة بيؼ المجشة الجولية لمرميب األحسخ والسحكسة الجشائية الجولية

134

تػهٌ سافصا َُٗا يًذٓ ١ضت ٛدعِ ايدٚي ١ايطسف بتكدَ ِٜا متًه٘ َٔ َطتٓدات ٚٚثا٥ل يف

َتٓاٚهلا إىل ايدٚي ١ايطسف(.)1

اىفرع اىثاّي

احاىة ػِ طريق ادلذػي اىؼاً
َٓح املدع ٞايعاّ يًُشهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ضًطَ ١باغس ٠أ ٟحتكٝل ٜتعًل ظساِ٥
تدخٌ ضُٔ اختصاص احملهُ ١مبٛدب املاد َٔ )1/15( ٠ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ)2(١؛
بُٓٝا َٓشت املاد َٔ )2/15( ٠ايٓعاّ األضاض ٞاملدع ٞايعاّ ضًط ١ايتُاع املعًَٛات أٚ
تًك ٞايػٗادات ايتشسٜس ١ٜأ ٚايػف ١ٜٛيف َكس احملهُ َٔ ١قبٌ ايد ٍٚأ ٚاملٓعُات ايدٚي١ٝ
اذته ١َٝٛأ ٚغري اذته ١َٝٛأ ٚادٗص ٠األَِ املتشد٠؛ ٚبريو فإٕ ٖر ٙاملاد ٠تػهٌ اضاضاَ
قاْْٝٛاَ َُٗاَ ميٓح ايًذٓ ١دٚزاَ يف اساي ١ايدع ٣ٛعٔ طسٜل ايتعاَ ٕٚع املدع ٞايعاّ ٚتكدِٜ
االديٚ ١ايٛثا٥ل ,مبا إ ايٓعاّ األضاض ٞمل ٜكٝد املاد )2/15(٠أ ٟقٝد أ ٚغسط ملُازضتٗا؛
نُا إ ايٓعاّ األضاض ٞمل ٜكٝد اختصاص املدع ٞايعاّ يف َباغس ٠ايتشكٝكات()3؛ ٖٚرا
ٜطُح يًذٓ ١ايدٚي ١ٝبايتدخٌ ذتح ٚدعِ املدع ٞايعاّ يًكٝاّ بٛادب٘ يف ايتشكٝل يف ادتساِ٥

اييت تدخٌ يف اختصاص احملهُ ,١اال إ ٖر ٙايصالسٝات َكٝد ٠باملاد )12( ٠املتعًك١
بايػسٚط ايعاَ ١ملُازض ١احملهُ ١اختصاصٗا ايعاّ()4؛ فطال عٔ ضسٚز ٠اخر اإلذٕ َٔ

دا٥سَ ٠ا قبٌ احملانُ ١يػسض ايػسٚع يف ايتشكٝل(.)5

= إلى السجعي العام التحقيق في الحالة بغخض البت فيسا إذا كان يتعيؼ تؽجيو االتيام
لذخص معيؼ أو أآثخ بارتكاب تمغ الجخائػ"

) (4تشص السادة ( )0/41عمى " تحجد الحالة قجر السدتطاع العخوف ذات الرمة وتكؽن
مذفؽعة بسا ىؽ في متشاول الجولة السحيمة مؼ مدتشجات مؤيجة"

) )0الطاىخ مختار عمي سعج ،القانؽن الجولي الجشائي (الجداءات الجولية) ،دار الكتاب
الججيج الستحجة ،لبشان ،0222 ،ص .046

) )3خالج عبج محسؽد عثسان ,إقامة الجعؽى أمام السحكسة الجشائية الجولية ,رسالة ماجدتيخ,
جامعة أل البيت ,االردن  ,0224 ,ص.421

) )1ىاجخ بؼ عسخ ,التحقيق أمام السحكسة الجشائية الجولية ,رسالة ماجدتيخ ,جامعة تؽنذ,
 ,0221ص.00
) )5السادة ( )3/45مؼ الشعام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعام .4998
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اىفرع اىثاىث

احاىة اىذػوى ػِ طريق جميش األٍِ اىذويل
خص ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝزتًظ األَٔ مبٝصٚ ٠ضًط١َُٗ ١
 ٖٞٚضًط ١ازدا ٤احملهُ ١يف ايٓعس يف قطاٜا َع ,١ٓٝنُا َٓش٘ اذتل يف إساي ١ايكطاٜا اييت
تتعًل باختصاص احملهُ ١يف ادتسا ِ٥احملدد ٠مبٛدب املاد/13( ٠ب) َٔ ايٓعاّ األضاضٞ
يًُشهُٖٚ ,١را االختصاص آثاز خالفا ٚاضعا عً ٢ايصعٝد ايدٚي)1(ٞ؟ فٌٗ متًو ايًذٓ١
ايدٚي ١ٝاذتل يف َطايب ١زتًظ األَٔ ايكٝاّ بإساي ١دعَ ٣ٛع ١ٓٝاىل احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥؟
إ ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١مل حيدد آيَ ١ٝع ١ٓٝيكٝاّ زتًظ األَٔ بإساي١
ايدع ٣ٛأَاّ احملهُ ,١فٗرا ايٓعاّ مل حيدد دَٗ ١ع ١ٓٝبراتٗا يًطًب َٔ اجملًظ االساي ١اىل
املدع ٞايعاّ يًُشهُٚ ,١امنا تسى يًُذًظ اذتس ١ٜاملطًك ١ملُازضٖ ١را االختصاص َع
ايتكٝد بايفصٌ ايطابع َٔ َٝجام األَِ املتشد.)2(٠
ٚبريو ْطتٓتر إ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝتطتطٝع إ تدعِ ٚحتح زتًظ األَٔ اىل تفعٌٝ
اختصاص٘ يف زتاٍ االساي ,١يعدّ ٚدٛد قٝد قاْ ْٞٛميٓع ٖهرا تصسف ,نُا إ ايًذٓ١
ايدٚي ١ٝتتُتع مبسنص املساقب يف ادتُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشدَٚ ,٠ا متًه٘ َٔ َهاْ ١عً٢
ايصعٝد ايدٚيٚ ٞدٗٛدٖا اثٓا ٤ايٓصاعات املطًش ١ايدٚيٚ ١ٝغري ايدٚيٚ ١ٝطبٝعَٗ ١اَٗا
االْطاْٚٚ ١ٝدٛدٖا يف َٓاطل ايٓصاع ,جيعٌ َا ٜصدز عٓٗا َٔ ْدا٤ات ٚدعٛات ستط اسرتاّ
اجملتُع ايدٚيٚ ٞعً ٢زأض٘ َٓعُ ١األَِ املتشدٚ ٠دٗاشٖا ايتٓفٝر ٟاملتُجٌ مبذًظ األَٔ.

) )4د .دمحم سامح عسخو ,عالقة مجمذ األمؼ بالسحكسة الجشائية الجولية ,دار الشيزة
العخبية ,القاىخة ,0228 ,ص.042

) (0مجوس فالح الخشيجي ,آلية تحجيج االختراص وانعقاده في نعخ الجخائػ الجولية وفقا
التفاق روما لعام  ,4998مجمذ األمؼ الجولي السحكسة الجشائية الجولية السحاكػ
الؽطشية ,مجمة الحقؽق ,جامعة الكؽيت ,العجد  ,0220 ,0ص.49
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اىفرع اىرابغ

احلاالت األخرى ىتحرك اىيجْة يف حتريل اىذػوى أٍاً احملنَة
ميهٔ يًذٓ ١ايدٚي ١ٝفطالً عٔ َا مت ايتطسم اي ,٘ٝاَهاْ ١ٝاملطاُٖ ١يف اساي١
ايدع ٣ٛاىل احملهُ ١يف ساالت أخس ,٣عٔ طسٜل املدع ٞايعاّ أ ٚدٚي ١طسف أ ٚدٚي ١غري
طسف يف ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ١؛ ٖٚر ٙاذتاالت ٖ ٞاآلت:١ٝ
 -1إٔ تػذع ايًذٓ ١دٚي ١أ ٚانجس طسف يف احملهُ ١عً ٢اساي ١قطَ ١ٝع ١ٓٝاىل احملهُ١
َتَ ٢ا ازتهبت افعاٍ قد تػهٌ دساٚ ِ٥فكا يًٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١يف سايٚ ١قٛعٗا
يف اقًُٗٝا أ ٚعًَ ٢نت ضف ١ٓٝأ ٚطا٥س ٠عا٥د ٠هلا أَ ٚطذً ١يدٜٗا ,أ ٚإ ٜهٕٛ
ايػدص املتِٗ اسد زعاٜاٖا(.)1
 -2إٔ تػذع دٚي ١غري طسف يف ايٓعاّ األضاض ٞعً ٢إ تكبٌ ممازض ١احملهُ١
اختصاصٗا فُٝا ٜتعًل بادتسمي ١مبٛدب ايفكس َٔ )2( ٠املاد َٔ )12( ٠ايٓعاّ
األضاض ٞمبٛدب اعالٕ ٜٛدع يدَ ٣طذٌ احملهُ.)2(١
 -3إٔ تطًب ايًذٓ َٔ ١املدع ٞايعاّ يًُشهُ ١ايتشكٝل يف دسميَ ١عَ ١ٓٝتَ ٢ا نإ اسد
َٛظف ٞايًذٓ ١زتٓ ٢عً ٘ٝأ ٚداْٝاً ,د ٕٚاذتاد ١اىل اخر َٛافك ١ايدٚي ١اييت ٜتبعٗا
َٛظف ٛايًذٓ ,١أ ٚإ تستهب ٖر ٙادتسا ِ٥عل ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝباضتٗداف َباْٗٝا
َٛٚادٖا ٚٚسداتٗا ايطبٚٚ ١ٝضا ٌ٥ايٓكٌ ٚاالفساد َٔ َطتعًُ ٞايػازات املُٝص ٠املب١ٓٝ
يف اتفاقٝات دٓٝف طبكاَ يًكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْٞ؛ أ ٚتٛدٖ ٘ٝذُات ضد َٛظفٞ
ايًذٓ ١أَٓ ٚػآتٗا أَٛ ٚازدٖا َٚسنباتٗا أٚ ٚسداتٗا املطتددَ ١يف املٗاّ االْطاْ.)3(١ٝ

) )4السادة (/0/40أ-ب) مؼ الشعام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعام .4998
) (0السادة ( )3/40مؼ الشعام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعام .4998
) )3السادة (/8ه )0/والسادة (/8ه )3/مؼ الشعام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعام
.4998
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ادلطيب اىثاّي

اىتؼاوُ يف اجملاه اىقضائي بني اىيجْة اىذوىية واحملنَة اجلْائية
تتُتع املٓعُات االْطاْٚ ١ٝعً ٢زأضٗا ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝمبٛقع َتُٝص عً ٢ايصعٝد
ايدٚي ,ٞخيتًف عٔ بك ١ٝاملٓعُات ايدٚي ١ٝغري اذتهٜٓ ١َٝٛبع َٔ طبٝعَٗ ١اَٗا اييت

خصتٗا بٗا اتفاقٝات دٓٝف يعاّ ٚ 1949بسٚتٛنٛالتٗا املًشك ١يعاّ .)1(1977
غري إ َطأي ١ايتعا ٕٚفُٝا بني ايًذٓٚ ١احملهُ ١ادتٓا ,١ٝ٥تعد َطأي ١يف غا١ٜ
ايصعٛبٚ ١ايتعكٝد؛ ٚذيو الختالف طبٝعَٗ ١اّ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝعٔ احملهُ ١ادتٓا١ٝ٥؛ ذات
ايطابع اإلْطاْ ٞاهلادف اىل تكدَ ِٜكَٛات ايبكا ٤عً ٢قٝد اذتٝاٚ ٠تكد ِٜاالغاث ١ايطاز ١٥اىل
ايد ٍٚاييت تتعسض اىل ايٓصاعات املطًشٚ ١ايهٛازخ ,اييت غايبا َا تسافكٗا ازتهاب اْتٗانات
يًكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْٚ ,ٞإ عًُ ١ٝتكدَ ِٜستهيب ٖر ٙاالْتٗانات َٚالسكتِٗ ختسز عٔ
اختصاص ٚاٖتُاَات ايًذٓ)2(١؛ يريو ٌٖ جيٛش يًذٓ ١ايدٚي ١ٝايتعاَ ٕٚع احملهُ ١ادتٓا١ٝ٥
فُٝا خيص تكد ِٜاملعًَٛات ٚايٛثا٥ل ٚاالدي ١أ ٚاالدال ٤بايػٗاد ٠أَاّ احملهُ١؟
إ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝتعتُد ممازض ١زاضدٚٚ ١اضشَٓ ١ر ْػأتٗا؛ تكتط ٞعدّ
املػازن ١يف االدسا٤ات ايكطاٚ ١ٝ٥عدّ االفصاح عٔ َا تهتػف٘ اثٓا ٤اداَٗ ٤اَٗا االْطاْ١ٝ؛
أَاّ أ ١ٜدٗ ١قطا ١ٝ٥دٚي ١ٝمبا فٗٝا احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚيٚ ,١ٝتطتٓد ايًذٓ ١يف ممازضتٗا

ٖر ٙاىل جتسبتٗا املٝداْ ١ٝايٛاضعٚ ١اسرتاَٗا ايهاٌَ ملبدأ ايطس.)3(١ٜ
ٚقد ْعُت املاد َٔ )15( ٠ايٓعاّ األضاضَ ٞطأي ١ايتعا ٕٚبني ايًذٓ ١ايدٚي١ٝ
ٚاحملهُ ١ادتٓاٚ ١ٝ٥اييت َٓشت املدع ٞايعاّ اذتل يف تًك ٞاملعًَٛات ٚايٛثا٥ل ٚاالدئَ ١
) )4د .شخيف عتمػ ,مرجر سابق ,ص.64
(2)Zoe Pearson, Non-Governmental Organization and the International
Criminal Court, Changing Landscapes of International Law, Cornell
International Law Journal,vol39,Issue2,2006,p244.
) )3المجشة الجولية لمرميب األحسخ والسحكسة الجشائية الجولية  ,نيجان مختمفان لكشيسا
متكامميؼ لدسان احتخام القانؽن الجولي اإلنداني ,مقابمة متاحة عمى الخابط االلكتخوني
التالي:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/internatio
 nal-criminal-court-interview-101008.htmتاريخ الديارة .0202/4/05
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دٗات دٚي ١ٝعد َٔ ٠ضُٓٗا ايًذٓ ١ايدٚي)1(١ٝ؛ إذ َٓشت ٖر ٙاملاد ٠املدع ٞايعاّ صالس١ٝ
ايتشكٝل عً ٢أضاع املعًَٛات اييت ٜتًكاٖا َٔ ٖر ٙادتٗات ٚايتُاع املصٜد َٔ املعًَٛات
ٚتًك ٞايػٗادات ايتشسٜس ١ٜأ ٚايػف ١ٜٛيف َكس احملهُ.)2(١
بُٓٝا تٛيت ايكاعد َٔ )73( ٠ايكٛاعد االدساٚ ١ٝ٥قٛاعد االثبات يًُشهُ ١ادتٓا١ٝ٥
ايدٚي ١ٝيطٓ ,2002 ١تٓع ِٝآي ١ٝايتعا ٕٚبني ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝاحملهُ١؛ إذ سددت ٖر ٙايكاعد٠
زتاالت ايتعا ٕٚفُٝا ٜتعًل بتكد ِٜاملعًَٛات ٚايٛثا٥ل أ ٚأ ٟأدي ١اخس ٣حتصٌ عًٗٝا
ايًذٓ ١أثٓا ٤اداٗ٥ا ملٗاَٗا أ ٚعهِ اداٗ٥ا هلا مبٛدب ايٓعِ األضاض ١ٝذتسن ١اهلالٍ
ٚايصًٝب األمحس ايدٚي١ٝ؛ ٚسددت ٖر ٙايكاعد ٠عدّ دٛاش اإلفػا ٤أ ٚإطالع احملهُ ١عً٢
ٖر ٙاملعًَٛات ٚاألدي ١ست ٢عٔ طسٜل ايػٗاد ٠إال مبٛدب ايػسٚط اآلت:١ٝ
 -1عدّ اعرتاض ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝنتابٝا عًٖ ٢را اإلفػا ٤بعد ادساَ ٤ػاٚزات ٚفكاَ يًكاعد٠
ايفسع َٔ )6( ١ٝايكاعد.)73( ٠
 -2يف ساي ١تٓاشٍ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝعٔ اذتل يف ضس ١ٜاملعًَٛات.
 -3إذا ناْت املعًَٛات ٚايٛثا٥ل أ ٚاألديٚ ١ازد ٠يف ايبٝاْات ايعًٓٚ ١ٝايٛثا٥ل ايعاَ ١يًذٓ١
ايدٚي.)3(١ٝ
ٚاضافت ايفكس ٠ايفسع َٔ )6( ١ٝايكاعد )73( ٠زتاالَ آخس يًتعا ٕٚيف ساي ١نٕٛ
ايٛثا٥ل ٚاملعًَٛات اييت متًهٗا ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝذات أُٖ ١ٝعع ١ُٝيف قطَ ١ٝع ,١ٓٝفعً٢
احملهُ ١إ تدخٌ يف َػاٚزات َع ايًذٓ ١بٗدف ايتٛصٌ اىل تط ١ٜٛتطُٔ اذتص ٍٛعً٢
ٖر ٙايٛثا٥ل أ ٚاملعًَٛات ٚبصٛز ٠تعاٚ ١ْٝٚفكا يًػسٚط اآلت:١ٝ
) )4تشص السادة ( )0/45عمى " يقؽم السجعي العام بتحميل ججية السعمؽمات الستمقاة .ويجؽز
لو ،ليحا الغخض ،التساس معمؽمات إضافية مؼ الجول ،أو أجيدة األمػ الستحجة ،أو

السشعسات الحكؽمية الجولية أو غيخ الحكؽمية ،أو أية مرادر أخخى مؽثؽق بيا يخاىا
مالئسة .ويجؽز لو تمقي الذيادة التحخيخية أو الذفؽية في مقخ السحكسة".

) )0د .سعيج عبج المطيف حدؼ ,السحكسة الجشائية الجولية وتطبيقات القزاء الجشائي الجولي
الحجيث والسعاصخ ,دار الشيزة العخبية ,القاىخة ,0221 ,ص.081
) )3القاعجة (/1/73أ-ب) مؼ القؽاعج االجخائية وقؽاعج االثبات لمسحكسة الجشائية الجولية
لدشة .0220
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َ -1ساعا ٠ظسٚف ايكطَٚ ١ٝد ٣أُٖ ١ٝاألدي ١املطًٛب.١
 -2اَهاْ ١ٝاذتص ٍٛعًٖ ٢ر ٙاألديَ َٔ ١صدز آخس غري ايًذٓ ١ايدٚي.١ٝ
َ -3ساعا ٠صاحل ايعدايٚ ١ايطشاٜا.
 -4عدّ ايتأثري عً ٢اداَٗ ٤اّ احملهُٚ ١ايًذٓ ١ايدٚي.)1(١ٝ
أَا فُٝا خيص االدال ٤بايػٗاد َٔ ٠قبٌ َٛظفَٚ ٞطتددَ ٞايًذٓ ١أَاّ
احملهُ١؛ فًِ ٜتطُٔ ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُْ ١صاَ ًٜصّ َٛظف ٞايًذٓ ١عً ٢االدال٤
بايػٗاد ٠أَاَٗا ,عدا َا تطُٓت٘ املاد َٔ )5/69( ٠ايٓعاّ األضاض ٞاييت ْصت عً٢
"حترتّ احملهُٚ ١تساع ٞاالَتٝاشات املتعًك ١بايطسٚ ,١ٜفكاَ ملا َٖٓ ٛصٛص عً ٘ٝيف
ايكٛاعد االدساٚ ١ٝ٥قٛاعد االثبات"( َٔٚ ,)2ثِ دا٤ت ايكاعد )73( ٠يتفطري ٖر ٙاملاد٠
ٚنشٌ ٚضط بني ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝاييت طايبت عصاَْ ١طًك َٔ ١ايػٗاد ٠أَاّ احملهَُٚ ١ا
بني ايًذٓ ١ايتشطري ١ٜملػسٚع ايكٛاعد االدساٚ ١ٝ٥قٛاعد االثبات اييت عازضت فهس٠

اذتصاْ ١املطًك. )3(١
إال إٔ َطأي ١ايػٗاد ٠بك ٞايكساز ايٓٗا ٞ٥فٗٝا بٝد ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝاييت متًو اذتل
يف ابداٗ٥ا َٔ عدَ٘ ٚزمبا ٜعٛد ايطبب يف َٓح ٖرا االَتٝاش يًذٓ ١اىل األضباب اآلت:١ٝ
 -1إٕ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝجتد إ َصًشتٗا تكتط ٞسذب املعًَٛات املطًٛبَٗٓ ١ا يًُشهُ١
ضٛا ٤أناْت غٗاد َٔ ٠قبٌ َٛظف يف ايًذٓ ١أّ َٓدٚب عٓٗا خٛفا عً ٢ضالَ١
َٛظفٗٝا ٚاضتُساز عًُٗا ْٚػاطٗا اإلْطاْ.ٞ
 -2إٕ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝغايباَ َا تعٌُ يف ب٦ٝات عدٜدٚ ٠سطاض ٖٞٚ ١تعتُد يف عًُٗا عً٢
دع ٠ٛأ ٚقب ٍٛايدٚ ٍٚايهٝاْات املتٓاشع ١يًكٝاّ بٛادبٗا ْٚػاطٗا اإلْطاْٚ ,ٞطاملا إ
ايًذٓ ١تعتُد يف ممازضتٗا ٖرا ايٓػاط عً ٢قبٖ ٍٛر ٙاألطساف يٛدٛدٖا يتٓفٝر
) (4القاعجة ( )6/73مؼ القؽاعج االجخائية وقؽاعج االثبات لمسحكسة الجشائية الجولية لدشة
.0220

) )0السادة ( )5/69مؼ الشعام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعام .4998
) (3بخاء مشحر كسال عبج المطيف ,الشعام القزائي لمسحكسة الجشائية الجولية ,اطخوحة
دكتؽراه ,كمية القانؽن ,جامعة بغجاد ,0225 ,ص .083
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َٗاَٗا ,فطٝه َٔ ٕٛايصعب عًٗٝا اذتص ٍٛعًٖ ٢هرا دعٛات أَٛ ٚافكات إذا َا ناْت
املعًَٛات اييت حتصٌ عًٗٝا ميهٔ اضتدداَٗا يف اإلدسا٤ات ادتٓا ١ٝ٥أَاّ احملانِ
ايدٚي ,١ٝمما ضٝعسقٌ عًُٗا ٜٚفكدٖا املصداق ١ٝاييت متٝص ٚدٛدٖا ايدٚي.)1(ٞ
 -3إٕ ايًذٓ ١ختتًف عٔ احملهُ ١يف أٖدافٗا ٚٚضا ٌ٥حتكٝكٗا ,فاحملهُٖ ١دفٗا ٖ ٛاقاَ١
عداي ١دٓا ١ٝ٥دٚي ,١ٝبُٓٝا ايًذٖٓ ١دفٗا تكد ِٜايعٚ ٕٛاملطاعد ٠اىل االغداص يف
ايٓصاعات املطًشٚ ,١ايٓٗر اير ٟتتبع٘ ايًذٓ ٖٛ ١اذتٛازات ادتدٚ ١ٜايطسَ ١ٜع األطساف
يف ٖر ٙايٓصاعات يطُإ َٛافكتِٗ ٚيٝظ ٖدفٗا املػازن ١يف اإلدسا٤ات ادتٓا ١ٝ٥اييت
تك ّٛبٗا احملهُ .١نُا إٔ قٝاّ احملهُ ١بٗهرا أَٛز ضٝعسقٌ ْػاطٗا اإلْطاْٜٚ ٞعسض
قدزتٗا عً ٢ايكٝاّ مبٗاَٗا اىل ارتطس(.)2
َ -4ا ذٖبت اي ٘ٝاحملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝارتاص ١بٛٝغطالفٝا ايطابك ١يف سهُٗا يف قط١ٝ
" "simicاىل إ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝهلا سل اتفاقٚ ٞعسيف عً ٢سد ضٛا ٤يف االصساز عً٢
عدّ ايػٗادٚ ٠ايهػف عٔ املعًَٛات اييت حتصٌ عًٗٝا أثٓا ٤ايكٝاّ مبٗاَٗا؛ ٚإ
ايًذٓ ١قد َٓشت دٚزاَ فسٜداَ ٜٗدف اىل ضُإ اسرتاّ املعاٜري اإلْطاْ ١ٝاييت ٚضعتٗا
اتفاقٝات دٓٝف األزبع ١يعاّ ٚ 1949ايربٚتٛنٛيني املًشكني بٗا يعاّ ٖٚ ,1977را
االعرتاف عل عدّ ايهػف عٔ املعًَٛات املتعًك ١بعًُٗا ضسٚز ٟيألدا ٤ايفعاٍ
ملٗاَٗا؛ يرى فأْ٘ أقس نشل اتفاق ٞيًذٓ ١يف ضُإ عدّ ايهػف عٔ املعًَٛات
مبٛدب اتفاقٝات دٓٝف يعاّ 1949؛ مما ٜعين عدّ اَهاْ ١ٝادباز أ ٚاضتدعاَٛ ٤ظفٞ
ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيألدال ٤بػٗادتِٗ أَاّ احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥دَٛ ٕٚافك َٔ ١ايًذْٓ ١فطٗا,
ٚإ ٖر ٙاملٛافك ٖٞ ١عًُ ١ٝتكدٜس ١ٜيًذٓٚ ١يٝظ يًُشهُْ ١عساً رتربتٗا املٝداْ ,١ٝنُا
إ ايتصدٜل ايعامل ٞعً ٢اتفاقٝات دٓٝف ٚبسٚتٛنٛالتٗا املًشك ١بٗاٚ ,اضتكساز
) )4جاكؽب كالشبيخغ ,ىل نتحجث عالنية أم نرست اثشاء العسل اإلنداني ,السجمة الجولية
لمرميب األحسخ ,السجمج  ,86العجد  ,0220 ,855ص.593
) )0المجشة الجولية لمرميب األحسخ والسحكسة الجشائية الجولية ,نيجان مختمفان لكشيسا
متكامميؼ لزسان احتخام القانؽن الجولي اإلنداني ,مرجر سابق.
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املُازض ١ايدٚي ١ٝعً ٢عدّ ايهػف عٔ املعًَٛات ٚاألدال ٤بايػٗاد ٠قد أْػأ قاعد٠
عسف ١ٝحيل مبٛدبٗا يًذٓ ١ايدٚي ١ٝعدّ ايهػف عٔ املعًَٛات أ ٚاإلدال ٤بايػٗاد٠
اضتٓاداً اىل ايكاْ ٕٛايدٚي ٖٛٚ ٞسل َطًل غري قابٌ ملٛاشْت٘ أَ ٚكازْت٘ َع َصاحل
ايعداي)1(١؛ ٖٚرا األَس تسضذ يف أسهاّ احملانِ ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝاألخس ٣نُا يف احملهُ١
ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيسٚاْدا ٚاحملهُ ١ارتاص ١بطرياي.)2(ٕٛٝ
ادلطيب اىثاىث

ٍظاهر اىتؼاوُ األخرى بني اىيجْة اىذوىية واحملنَة اجلْائية
تتعا ٕٚايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝتكدّ ايدعِ اىل احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥يف زتاالت عد ,٠إذ
ضاُٖت ايًذٓ ١بصٛز ٠فاعً ١يف عًُ ١ٝتأضٝظ احملهُٚ ١ناْت َٔ ادتٗات املطاْد ٠ضتٛ
اْػا ٤قطا ٤دٓا ٞ٥دٚي ٞداٚ ,ِ٥غازنت ايًذٓ ١يف َؤمتس زَٚا يعاّ  1998بفعاي ١ٝيف ايًذٓ١
ايتشطري ١ٜاييت اْتٗت اىل ٚضع ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ,١نُا ضاُٖت ايًذٓ ١يف صٝاغ١
َػسٚع ازنإ ادتسا ِ٥اييت اعتُدتٗا ايد ٍٚاألطساف يف احملهُ ١عاّ .)3(2000
ٚتػذع ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝايد ٍٚعً ٢ايتصدٜل عً ٢ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ١
ٚتٓفٝر ٙعٔ طسٜل خدَاتٗا االضتػاز ١ٜمبطاعد ٠ايد ٍٚيف دٗٛدٖا العتُاد ٚتٓفٝر تدابري

فعاي َٔ ١أدٌ املالسك ١ايكطا ١ٝ٥دتسا ِ٥اذتسب عً ٢املطت ٣ٛايٛطين(.)4
ٚايًذٓ ١هلا عالقات ََُٗ ١ع احملهُ ١عٔ طسٜل ايعالق ١املتُٝص ٠اييت متًهٗا
احملهَُ ١ع َٓعُات اجملتُع املدْٞ؛  َٔٚضُٓٗا ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝاييت تٛاصٌ تكد ِٜدعِ

(1) ICTY, Prosecutor V. Simic et al, Trail Chamber III, Case NO. IT95-.9.(ICRC Decision) 27,guly,1999,p72-74.
) )0المجشة الجولية لمرميب األحسخ والسحكسة الجشائية الجولية ,نيجان مختمفان لكشيسا
متكامميؼ لزسان احتخام القانؽن الجولي اإلنداني ,مرجر سابق.
(3) Zoe Pearson. Op cit, p249.
) )1المجشة الجولية لمرميب األحسخ والسحكسة الجشائية الجولية  ,نيجان مختمفان لكشيسا
متكامميؼ لزسان احتخام القانؽن الجولي اإلنداني ,مرجر سابق.
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دٖٛس َِٗٚ ٟيًُشهُ ١يف عكد االدتُاعات االضرتاتٝذٚ ١ٝاالتصاالت املٓتعُ ١ملطاعد٠
ٚدعِ احملهُ ١يتشكٝل أٖدافٗا(.)1
نُا إ احملهُ ١تطتفٝد َٔ بعض املٛاقف ايكاْ ١ْٝٛيًذٓ ١ايدٚي ,١ٝنُا يف َٛقفٗا
َٔ حتدٜد ايٓصاعات املطًش ١ايدٚيٚ ١ٝغري ايدٚيٚ ١ٝايٓصاعات املطًش ١ذات ايطابع ايدٚي ,ٞإذ
ضاِٖ َٛقف ايًذٓ ١يف بٝإ دٛاْب قاْ ١ْٝٛعد ٠أَاّ احملانِ ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي َٔٚ ١ٝضُٓٗا
احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيبٝإ طبٝعٖ ١ر ٙايٓصاعات ٚحتدٜد غسٚطٗا ,نُا سصٌ يف قط١ٝ

"يٛباْػا" اييت ْعستٗا احملهُ ١عاّ )2(2012؛ ٚتطع ٢ايًذٓ ١يف زتاالت ايتعا ٕٚإىل حتكٝل
ايتٛاشٕ بني صالسٝاتٗا ايتػػٚٚ ١ًٝٝادبٗا يف تعصٜص ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاَْٚ ٞهافش١
اإلفالت َٔ ايعكاب(.)3
 َٔٚصٛز ايتعا ٕٚاألخس ٣بني ايًذٓٚ ١احملهُ ١تٛقٝع اتفاق ١ٝايصٜازات اىل

االغداص احملسَٚني َٔ اذتس ١ٜعُال باالختصاص ايكطا ٞ٥يًُشهُ ١ادتٓا ,١ٝ٥اييت
تطُٓت َٓح َٓدٚب ٞايًذٓ ١ايدٚي ,١ٝاذتل يف ايكٝاّ بصٜازات ضس ١ٜغري َعًٓٚ ١غري َكٝد٠
يػسض َتابعٚ ١ايتكص ٞعٔ ايعسٚف اييت حيتذص فٗٝا االغداص ارتاضعني الختصاص
احملهُٚ ,١تكد ِٜايسعا ١ٜايطبٚ ١ٝايصشٚ ١ٝادسا ٤املكابالت َع املعتكًني ٚاالتصاٍ َع
عا٥التِٗ(.)4

) )4تقخيخ السحكسة الجشائية الجولية الى الجسعية العامة لألمػ الستحجة الجورة ( )69لدشة
 ,0241الؽثيقة ( )A/69/321ص.08

) )0د .تخيدتان فيخارو ,السؽقف القانؽني لمجشة الجولية لمرميب األحسخ بذأن مفيؽم الشداعات
السدمحة التي تتزسؼ تجخالً اجشبياً وبذأن تحجيج احكام القانؽن الجولي اإلنداني
السشطبقة عمى ىحه الشداعات ,محتارات مؼ السجمة الجولية لمرميب األحسخ ,السجمج ,97

العجد  ,0245 ,922ص .4035
(3) Anne-Marie La Rosa, Humanitarian organizations and international
criminal tribunals, or trying to square the circle ,International
Review of The Red Cross, Volume 88 Number 861 March 2006,
p171.
(4) Agreement between the International Criminal Court and the
International Committee of the Red Cross on Visits to Persons
deprived of Liberty Pursuant to the Jurisdiction of the
International Criminal Court,2006.
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ٚميهٔ يف زتاٍ ايتعا ٕٚبني ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝاحملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥إ ْبد ٟاملالسغ اآلت:١ٝ
 -1إ تعا ٕٚايًذٓ ١ايدٚيَ ١ٝع احملهُ ١ادتٓاٜ ١ٝ٥بك ٢داُ٥ا يف ْطام ستدٚد بطبب طبٝع١
ايًذْٓٚ ١ػاطٗا ,عً ٢ايعهظ َٔ بك ١ٝاملٓعُات ايدٚي ١ٝغري اذته ١َٝٛخاصَٓ ١عُ١
ايعف ٛايدٚيٚ ١ٝدتٓ ١احملاَني ايدٚيٝني ذتكٛم االْطإ ,إذ تعاْٚت ٖر ٙاملٓعُات
تعاْٚاَ ٚثٝكاَ َع احملانِ ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيٛٝغطالفٝا ايطابكٚ ١زٚاْدا ٚاحملهُ ١ادتٓا١ٝ٥
ايدا.)1(١ُ٥
 -2إ ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝإ ناْت تتعاَ ٕٚع احملهُ ١ادتٓا ,١ٝ٥إال إ ٖرا ايتعاٜ ٕٚبكَ ٢كٝداً
بطسٚز ٠ايتٛافل َع َتطًبات سكٛم االْطإ ٚمحاٜتٗا يف ايعسٚف ناف ,١فطال عٔ َا
متًه٘ ايًذٓ َٔ ١اذتل يف ايطسٚ ١ٜاذتفاظ عً ٢سٝادٖا ٚحتدٜد زتاالت ايتعا.)2(ٕٚ
 -3يف ساي ١ايتعا ٕٚفُٝا بني ايًذٓٚ ١احملهُ ١جيب إ تدزى ايًذٓ ١ايعٛاقب اييت ضٛف
تٛادٗٗا يف ممازض ١أْػطتٗا اإلْطاْ ١ٝخصٛصا تكد ِٜاملطاعد ٠اىل ضشاٜا ايٓصاعات
املطًشٚ ,١ايتٗدٜدات اييت َٔ املُهٔ إ تٛادٗٗا يف اَهاْ ١ٝايٛص ٍٛاىل ايطشاٜا
ٚتعاَ ِْٗٚع ايًذٓ ١أ ٚتٗدٜد ضالَ ١ايًذَٓٛٚ ١ظفٗٝا َٔ قبٌ أطساف ايٓصاعٚ ,إ أٟ
تعاَ ٕٚع احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚيٜ ١ٝه ٕٛعٔ طسٜل َفاٚضات بني ايًذٓٚ ١املدعٞ
ايعاّ ٚبايػسٚط اييت تطًبٗا ايًذٓ.)3(١
 -4إ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝهلا االختصاص ٚاذتل املطًل يف حتدٜد زتاالت ايتعا ٕٚناف ,١دٕٚ
إ ٜه ٕٛيًُشهُ ١أ ٟسل يف ايتدخٌ يف قسازاتٗا ٚحتدٜد أ ٚتكٝٝد ٖرا اذتل.

) )4احسج غازي اليخمدي ,السحكسة الجولية الجشائية الخاصة بيؽغدالفيا الدابقة ,رسالة

ماجدتيخ ,كميؽ القانؽن ,جامعة بابل ,0222 ,ص .87
(2) Zoe Pearson, op,cit,p246.
(3( Anne-Marie La Rosa, op, cit, p181.
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اخلامتة

يف ْٗاٖ ١ٜرا ايبشحٚ ,بعد ايتطسم اىل ايعالق ١بني ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝاحملهُ ١ادتٓا١ٝ٥
يف زتاالت عدٚ ٠بٝإ ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛهلر ٙايعالقَٚ ١ا ٜٓتر عٓٗا ,تٛصًٓا اىل

االضتٓتادات ٚاملكرتسات اآلت:١ٝ
اٚالً :االضتٓتادات:
 -1إ ايًذٓ ١ايدٚيَٓ ٖٞ ١ٝعُ ١دٚي ١ٝغري سه ١َٝٛتتُتع مبسنص قاْ ْٞٛخاص ٜٓبع َٔ
طبٝعْ ١ػاطٗا عً ٢ايصعٝد ايدٚيَٚ ٞا خصت٘ بٗا اتفاقٝات ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاالْطاْ.ٞ
 -2إٕ عدّ متتع ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝبايػدص ١ٝايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝي٘ إجيابٝات ٖاَ١؛ إذ إٕ
طبٝع ١عٌُ ايًذٓ ١ال تتٓاضب َع اذتكٛم ٚايٛادبات ٚايػسٚط اييت ٜفسضٗا ايكإْٛ
ايدٚي ٞعً ٢املٓعُات ايدٚي.١ٝ
 -3احملهُ ١ادتٓا ٖٞ ١ٝ٥غدص ١ٝقاْ ١ْٝٛدٚي ١ٝذات ٚظٝف ١ستدٚد ٠مت اْػاؤٖا نآي١ٝ
قطا ١ٝ٥دٚي ١ٝبٗدف ستانُ ١االغداص ايطبٝع ١ٝعٔ دسا ِ٥ستددٚ ٠فكا يٓعاَٗا
األضاض ٞبٗدف حتكٝل ايعداي ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي.١ٝ
 -4إ ايعالق ١بني ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝاحملهُ ١ادتٓا١ٝ٥؛ ٖ ٞعالق ١قاْ ١ْٝٛدٚي ١ٝذات منط
خاص فسضت٘ طبٝع ١املٗاّ اييت تك ّٛبٗا ايًذٓٚ ١دٚزٖا يف إطاز ايكاْ ٕٛايدٚيٞ
اإلْطاْٞ؛ ٚإ ٚدٛد عالق ١تعا ١ْٝٚق ١ٜٛبني ايًذٓٚ ١احملهُ ١قد ٜفكدٖا َصداقٝتٗا
ايدٚي ١ٝاييت انتطبتٗا عرب أنجس َٔ قسٕ ْٚصف َٔ ايعٌُ االْطاْ ,ٞعً ٢اعتباز إ
احملهُ ١ميهٔ ايتأثري عً ٢عًُٗا َٔ قبٌ بعض ادتٗات ايدٚي ١ٝايفاعً ١عً ٢ايصعٝد
ايدٚيٖٚ ٞرا ميهٔ إ ٜؤثس عً ٢ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝاٜطاَ.
 -5إ ايًذٓ ١متًو أًٖ ١ٝحتسٜو ايدع ٟٛأَاّ احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥بصٛز ٠غري َباغس ٠عٔ
طسٜل ايد ٍٚاألطساف ٚزتًظ األَٔ ايدٚيٚ ٞاملدع ٞايعاّ يًُشهُٚ ١إ نإ ٖرا
االختصاص ٜػٛب٘ ايػُٛض يف ْصٛص ايٓعاّ األضاض.ٞ
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 -6إ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝتتُتع مبهاْ ١خاص ١يد ٣احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ختتًف عٔ بك ١ٝاملٓعُات
ايدٚي ١ٝغري اذتهٚ ,١َٝٛإ ايكاعد َٔ )73( ٠قٛاعد االدساٚ ١ٝ٥قٛاعد االثبات يًُشهُ١
دا٤ت يتجبت ٖر ٙاملهاْ ١عٔ طسٜل َٓح ايًذٓ ١د ٕٚغريٖا َٔ ٖر ٙاملٓعُات سصاْ١
َطًك ١يف َطأي ١ايطسٚ ١ٜايتعاَ ٕٚع احملهُ. ١
 -7إ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝمتًو آيٝات ٚزتاالت عد ٠يًتعاَ ٕٚع احملهُ ١عٔ طسٜل عكد
االتفاقات ارتاصَ ١ع احملهُٚ ,١املػازن ١يف ايًكا٤ات ايدٚزٚ ١ٜسطٛز املؤمتسات
ٚتكد ِٜاالضتػازات ٚتػذٝع ايد ٍٚعً ٢االْطُاّ اىل ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ.١
ثاْٝا :املكرتسات:
ْ -1كرتح إعاد ٠ايٓعس يف طبٝع ١ايعالق ١ايكاْ ١ْٝٛبني ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝاحملهُ ١ادتٓا١ٝ٥
ايدٚيٚ ,١ٝإ ٜتِ ٚضعٗا يف إطاز قاْ ْٞٛصسٜح ضُٔ ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١عٔ
طسٜل مجع ١ٝايد ٍٚاألطساف اييت متًو اختصاص تعدٖ ٌٜرا ايٓعاّ.
 -2إعاد ٠ايٓعس يف َطأي ١ايطسٚ ١ٜتكد ِٜاملعًَٛات فُٝا بني ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝاحملهُ١
ادتٓاَٚ ١ٝ٥ساعا ٠املٛاشْ ١فُٝا بني اعتبازات ايعداي ١ادتٓاٚ ١ٝ٥ايٓػاط اإلْطاْ ٞيًذٓ.١
ْ -3كرتح تٛضٝع ْطام تعا ٕٚاحملهُ ١يف َطاَ ٌ٥السك ١املطًٛبني ٚتكد ِٜاملعًَٛات
يٝػٌُ املٓعُات ايدٚي ١ٝغري اذته ١َٝٛايٓاغط ١يف اجملاالت االْطاْٚ ١ٝعدّ االنتفا٤
بدٚز ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝفكط.
 -4ايٓعس يف اَهاْ ١ٝادخاٍ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝنٛضٝط بني احملهُ ١ادتٓاٚ ١ٝ٥األطساف ايدٚي١ٝ
يف سايَ ١السكَ ١ستهيب ادتسا ِ٥ايداخً ١يف اختصاص احملهُ.١
 -5عكد اتفام خاص بني ايًذٓٚ ١احملهُ ١يتػط ١ٝاٚد٘ ايكصٛز اييت تطُٓتٗا ايكٛاعد
االدساٚ ١ٝ٥قٛاعد االثبات عٝح حيدد ْطام ٚسدٚد ايتعاٚ ٕٚآيٝات٘ بصٛزٚ ٠اضشَ ١ع
َساعا ٠املٛاشْ ١فُٝا بني َبادئ ايًذٓ ١ايدٚيٚ ١ٝطبٝعٚ ١ظٝف ١احملهُ ١ادتٓا.١ٝ٥
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ادلظـادر
اٚالً :ايهتب:
 -1د .ابساٖ ِٝستُد ايعٓاْ ,ٞايتٓع ِٝايدٚي ,ٞايٓعس ١ٜايعاَ ,١االَِ املتشد ,٠داز ايفهس
ايعسب ,ٞايكاٖس.1982,٠
 -2د .اب ٛارتري امحد عط ,١ٝاحملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝايدا ,١ُ٥داز ايٓٗط ١ايعسب,١ٝ
ايكاٖس.1999 ,٠
 -3امساع ٌٝعبد ايسمحٔ ,األضظ ايدٚي ١ٝيًكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطآَْ ,ٞػٛزات ايًذٓ١
ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس ,ايكاٖس.2006, ,٠
 -4د .ضاَح دابس ايبًتاد ,ٞمحا ١ٜاملدْٝني شَٔ ايٓصاعات املطًش ( ١ادتسمي ,١آيٝات
اذتُا )١ٜداز ايفهس ايعسب ,ٞايكاٖس.2007 ,٠
 -5د .ضعٝد ضامل د ،ًٜٞٛاملدخٌ يدزاض ١ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ،ٞداز ايٓٗط ١ايعسب،١ٝ
ايكاٖس.2002 ،٠
 -6د .ضعٝد عبد ايًطٝف سطٔ ,احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚيٚ ١ٝتطبٝكات ايكطا ٤ادتٓاٞ٥
ايدٚي ٞاذتدٜح ٚاملعاصس ,داز ايٓٗط ١ايعسب ,١ٝايكاٖس.2004 ,٠
 -7ضهاتين با ,ٜ٘ايعداي ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚيٚ ١ٝدٚزٖا يف محا ١ٜسكٛم االْطإ ,داز ٖ,١َٛ
ادتصا٥س.2003 ,
 -8د .ضٗ ٌٝسطني ايفتالَٛ ,ٟٚضٛع ١ايكاْ ٕٛايدٚي ٞادتٓا ,3 ٞ٥ايكطا ٤ايدٚيٞ
ادتٓا ,ٞ٥ط ,1داز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ,عُإ .,االزدٕ.2011 ,
 -9ايطاٖس شتتاز عً ٞضعد ،ايكاْ ٕٛايدٚي ٞادتٓا ( ٞ٥ادتصا٤ات ايدٚي ،) ١ٝداز ايهتاب
ادتدٜد املتشد ،٠يبٓإ .2000 ،
 -10د .عبد ايهس ِٜعًٛإ ,ايٛضٝط يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ ،سكٛم اإلْطإ ،ايهتاب
ايجايح ،ط ،1داز ايجكاف ١يًّٓػس ٚايتّٛشٜع ،عُإ.2006 ،
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 -11د .عسٚب ١دباز ارتصزد ,ٞايكاْ ٕٛايدٚي ٞذتكٛم االْطإ ,ط,1داز ايجكاف ١يًٓػس
ٚايتٛشٜع ,عُإ.2010 ,
 -12دَ .أََ ٕٛصطف ,٢قاْ ٕٛاملٓعُات ايدٚي ,١ٝدَ ٕٚهإ ْػس.1999-1998 ,
 -13د .ستُد ضاَح عُس ,ٚعالق ١زتًظ األَٔ باحملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي , ١ٝداز ايٓٗط١
ايعسب ,١ٝايكاٖس.2008 ,٠
 -14د .ستُد ضاَ ٞعبد اذتُٝد ,قاْ ٕٛاملٓعُات ايدٚي – ١ٝايٓعس ١ٜايعاَٚ ١االَِ
املتشد ،٠ط ,2املؤضط ١ادتاَع ١ٝيًطباعٚ ١ايٓػس ,اإلضهٓدز.1983 ،١ٜ
 -15دْ .صاز ايعٓبه , ٞايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ,ٞط ,1داز ٚا , ٌ٥عُإ  ,االزدٕ.2010 ,
ثاْٝا :ايبشٛخ ٚايدٚزٜات:
 -1امحد عبد اذتُٝد ايسفاع ,ٞاملبادئ ايعاَ ١ألسهاّ املطؤٚي ١ٝادتٓا ١ٝ٥ايدٚي , ١ٝدزاض١
يف ض ٤ٛاسهاّ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ,ٞزتً ١ايدزاضات ايعًٝا ,انادميَ ١ٝبازى يألَٔ,
ايعدد  ,8ايكاٖس.2008 ,٠
 -2إيظ دٜبٛف ,أدٚات اصتاش املُٗ ,١ايٛضع ١ٝايكاْ ْٞٛيًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس
ٚاَتٝاشاتٗا ٚسصاْاتٗا ,اجملً ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس ,ايعدد.2016 ,)898/897( ,
 -3د .تسٜطتإ فرياز ,ٚاملٛقف ايكاْ ْٞٛيًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب االمحس بػإٔ َفّٗٛ
ايٓصاعات املطًش ١اييت تتطُٔ تدخالً ادٓبٝاً ٚبػإٔ حتدٜد اسهاّ ايكاْ ٕٛايدٚيٞ
اإلْطاْ ٞاملٓطبك ١عًٖ ٢ر ٙايٓصاعات ,شتتازات َٔ اجملً ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس,
اجملًد  ,97ايعدد .2015 ,900
 -4تػسغٌ أَٚبْ ,ْْٛٛ ٛػس ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ َٔ ٞخالٍ ايتعا ٕٚبني ايًذٓ ١ايدٚي١ٝ
يًصًٝب االمحس ٚاالحتاد االفسٜك ,ٞاجملً ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس ,شتتازات َٔ اعداد
.2003
 -5دانٛب نايٓبريغْ ٌٖ ,تشدخ عالْ ١ٝأّ ْصُت اثٓا ٤ايعٌُ اإلْطاْ ,ٞاجملً ١ايدٚي١ٝ
يًصًٝب األمحس ,اجملًد  ,86ايعدد .2002 ,855
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 -6د .زغٝدٖٝ ٠فا ٤تهاز ,ٟدٚز ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس يف تطبٝل قٛاعد ايكإْٛ
ايدٚي ٞاإلْطاْ ,ٞعح َٓػٛز ضُٔ اعُاٍ املؤمتس ايدٚي ٞايعاغس س ٍٛايتطأَ
اإلْطاْ ,ٞطسابًظ ,يٝبٝا.2015 ,
 -7د .غسٜف عتًِ ,دٚز ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس يف امناٚ ٤تطٜٛس قٛاعد ايكإْٛ
ايدٚي ٞاإلْطآَْ ,ٞػٛزات ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب االمحس ,ايكاٖس.2010 ,٠
 -8د .صداّ ايفتال ,ٟٚاميإ عبٝد نس ,ِٜايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيًُشهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ,١ٝزتً١
ايطٝاض ١ايدٚي , ١ٝتصدز عٔ داَع ١املطتٓصس ,١ٜايعدد  ,20بػداد.2012 ,
 -9فسٜتظ نايتطٗٛفٔٚ ,يٝصابٝح تطػفًد ,ضٛابط حتهِ خٛض اذتسبَ ,دخٌ يًكإْٛ
ايدٚي ٞاإلْطاْ ,ٞتسمج ١امحد عبد ايعًَٓ ,ِٝػٛزات ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس,
دٓٝف.2004 ,
 -10اجملً ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس ,ايعدد ْٛ ,16فُرب.1990 ,
َ -11دٚع فالح ايسغٝد ,ٟآي ١ٝحتدٜد االختصاص ٚاْعكاد ٙيف ْعس ادتسا ِ٥ايدٚيٚ ١ٝفكا
التفام زَٚا يعاّ  ,1998زتًظ األَٔ ايدٚي ٞاحملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝاحملانِ
ايٛطٓ ,١ٝزتً ١اذتكٛم  ,داَع ١ايهٜٛت ,ايعدد .2002 ,2
ثايجا :ايسضاٚ ٌ٥االطازٜح ادتاَع:١ٝ
 -1أسطٔ نُاٍ ,آيٝات تٓفٝر ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ٞيف ض ٤ٛاملتػريات ايدٚي ١ٝيًكإْٛ
ايدٚي ١ٝاملعاصس ,زضايَ ١ادطتري ,نً ١ٝاذتكٛم ,داَعَٛ ١يٛد َعُس ,ٟتٝصٚ ٟش,ٚ
ادتصا٥س.2011 ,
 -2امحد غاش ٟاهلسَص ,ٟاحملهُ ١ايدٚي ١ٝادتٓا ١ٝ٥ارتاص ١بٛٝغطالفٝا ايطابك ,١زضاي١
َادطتري ,نً ١ٝايكاْ ,ٕٛداَع ١بابٌ.2000 ,
 -3بسآَ ٤رز نُاٍ عبد ايًطٝف ,ايٓعاّ ايكطا ٞ٥يًُشهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ,١ٝاطسٚس١
دنتٛزا ,ٙنً ١ٝايكاْ ,ٕٛداَع ١بػداد.2005 ,

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (76), Year (23

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )67السنة ()12

141

 -4مج ٌٝسسب ,احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيف املٝصإ ,زضايَ ١ادطتري ,نً ١ٝاذتكٛم,
داَع ١بريٚت ايعسب ,١ٝيبٓإ.2002 ,
 -5خايد عبد ستُٛد عجُإ ,إقاَ ١ايدع ٣ٛأَاّ احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ,١ٝزضاي١
َادطتري ,داَع ١أٍ ايبٝت ,االزدٕ .2001 ,
 -6زق ١ٝعٛاغس ,١ٜمحا ١ٜاملدْٝني ٚاالعٝإ املدْ ١ٝيف ايٓصاعات املطًش ١غري ايدٚي,١ٝ
زضاي ١دنتٛزا ,ٙنً ١ٝاذتكٛم ,داَع ١عني مشظ.2001 ,
 -7صبٝش ١بٔ سدادَ ,دحي ١بٔ صاف ,١ٝسدٚد اختصاص احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيف
اقساز املطؤٚي ١ٝادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝايفسد ,١ٜزضايَ ١ادطتري ,نً ١ٝاذتكٛم ٚايعًّٛ
ايطٝاض ,١ٝداَع ١عبد ايسمحإ َري -٠ظا ,١ٜادتصا٥س.2013-2012 ,
 -8ستُد محد ايعطبً ,ٞادتُعٝات ايٛطٓ ١ٝيًٗالٍ االمحس ٚايصًٝب االمحس ٚخدَاتٗا
احملُ ١ٝيف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ,ٞزضايَ ١ادطتري ,نً ١ٝايكاْ ,ٕٛداَع ١قاز ْٜٛظ,
بٓػاش ,ٟيٝبٝا.1995 ,
ْ -9اٜت دٛد ٟمي ،١ٓٝدٚز املٓعُات ايدٚي ١ٝغري اذته ١َٝٛيف تطٜٛس ٚضُإ تٓفٝر
ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاَْ ،ٞرنسَ ٠ادطتري يف ايكاْ ٕٛايعاّ ،نً ١ٝاذتكٛم ٚايعًّٛ
ايطٝاض ،١ٝداَعَٛ ١يٛد َعُس ،ٟتٝصٚ ٟش.2011، ،ٚ
ٖ -10ادس بٔ عُس ,ايتشكٝل أَاّ احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ,١ٝزضايَ ١ادطتري ,داَع١
تْٛظ.2004 ,
ٜٛ -11ضف قاضَٗ ,ُٞٝاّ ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب االمحسَ ,رنسَ ٠ادطتري يف ايكإْٛ
ايدٚي ٞذتكٛم االْطإ ,نً ١ٝاذتكٛم  ,داَعَٛ ١يٛد َعُس ,ٟتٝصٚ ٟش ,ٚادتصا٥س,
.2005
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زابعا :ايٛثا٥ل ايدٚي:١ٝ
 -1اتفاق ١ٝفٓٝٝا يكاْ ٕٛاملعاٖدات يطٓ.1969 ١
 -2ادتُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشدٚ ٠قا٥ع ايدٚز )45( ٠يطٓ ,1990 ١ايكساز()6/45ايصادز يف
 16أنتٛبس /تػس ٜٔاأل ,1990 ٍٚايٛثٝك.)A/RES/45/6( ١
َٛ -3دص االسهاّ ٚايفتاٚ ٣ٚاألٚاَس ايصادز ٠عٔ ستهُ ١ايعدٍ ايدٚي,1991-1948 ١ٝ
َٓػٛزات االَِ املتشدْٜٛٝ ,٠سى.1992,
 -4اتفام ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس ٚاجملًظ االحتاد ٟايطٜٛطس ٟيتشدٜد ايٛضع
ايكاْ ْٞٛيًذٓ ١يف ضٜٛطسا يطٓ.1993 ١
 -5ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيعاّ .1998
 -6ايكٛاعد االدساٚ ١ٝ٥قٛاعد االثبات يًُشهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيطٓ.2002 ١
 -7اتفام بػإٔ اَتٝاشات احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚيٚ ١ٝسصاْاتٗا يعاّ .2002
 -8ايٓعاّ األضاض ٞيًذٓ ١ايدٚي ١ٝيًصًٝب األمحس يطٓ.2015 ١
 -9تكسٜس احملهُ ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝاىل ادتُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشد ٠ايدٚز )69( ٠يطٓ١
 ,2014ايٛثٝك.)A/69/321( ١
خاَطا :املصادز االدٓب:١ٝ
1- Agreement between the International Criminal Court and
the International Committee of the Red Cross on Visits
to Persons deprived of Liberty Pursuant to the
Jurisdiction of the International Criminal Court,2006.
2- Anne-Marie La Rosa, Humanitarian organizations and
international criminal tribunals, or trying to square the
circle ,International Review of The Red Cross, Volume
88 Number 861 March 2006.
3- ICTY, Prosecutor V. Simic et al, Trail Chamber III, Case
NO. IT-95-.9.(ICRC Decision) 27,guly,1999.
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)12(  السنة، )67(  العدد، )12(  المجلد، مجلة الرافدين للحقوق

4- Zoe Pearson, Non-Governmental Organization and the
International Criminal Court, Changing Landscapes of
International Law ,Cornell International Law
Journal,vol39,Issue2,2006.
)َات (األْرتْتًٛ يًُع١ٝيٚ ايد١ َصادز ايػبه:ضادضا
:ب األمحسًٝ يًص١ٝيٚ ايد١ٓ يًذْْٞٛضع ايكاٛ اي,ب األمحسًٝ يًص١ٝيٚ ايد١ٓ ايًذ-1
https://www.icrc.org/ar/document/status-update-icrcs-legalstanding-explained
:١ خاص١٦ب األمحس فًٝ يًص١ٝيٚ ايد١ٓ ايًذ,ْاٚز زٛ غاب-2
https://www.icrc.org/ar/resource-centre/result
 ْٗذإ شتتًفإ يهُٓٗا َتهاًَني,١ٝيٚ ايد١ٝ٥ ادتٓا١ُاحملهٚ ب األمحسًٝ يًص١ٝيٚ ايد١ٓايًذ
:ْٞ اإلْطاٞيٕٚ ايدْٛيطُإ اسرتاّ ايكا
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/int
ernational-criminal-court-interview-101008.htm
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