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Résumé  : 

La Cour peut avoir des rapports 
avec des Etats qui ne sont pas parties à son 
Statut. Bien qu'ayant cette qualité, ces Etats 
peuvent avoir des obligations envers la Cour 
en outre, les Etats non parties peuvent, dans 
certaines circonstances être en relations avec 
des Etats parties au Statut  Lorsqu'un crime 
est commis sur le territoire d'un Etat non 
partie, et que l'auteur présumé est aussi le 
national d'un Etat non partie au Statut, la 
compétence de la Cour peut être fondée sur 
une acceptation expresse de l'un ou l'autre de 
ces Etats (à moins que la Cour ne soit saisie 
par le Conseil de sécurité de l'ONU). Cette 
éventualité est prévue à l'article 12(3) du 
Statut, qui ajoute aussi que l'Etat (non partie) 
qui donne son consentement coopère « sans 
retard et sans exception » avec la Cour ainsi, 
l'obligation de coopérer pour les Etats tiers, 
résulte directement de leur consentement 
exprès et ad hoc à la compétence de la Cour 
pour un crime dans lequel ils sont impliqués. 
En conséquence, cet Etat n'est plus considéré 
(dans les faits) comme tiers et se trouve dans 
le cas d'espèce dans une position quasi 
identique à celle d'un Etat partie lorsqu'on 
sait que bien souvent, l'Etat sur le territoire 
duquel le crime a été commis est aussi celui 
de son auteur, il s'avère important pour la 
Cour de bénéficier aussi du concours de ces 
Etats non parties pour pouvoir accomplir 
efficacement sa tâche 
 
 

  : ملخص
 في األطراف غیر الدول أن العامة القاعدة

 المحكمة، مع التعاون التزام علیھا الیقع  االتفاقیة
 أن من الدولة الجنائیة المحكمة الیمنع ذلك أن غیر

 طرف غیر دولة اقلیم على وسلطاتھا وظائفھا تباشر
 تلك مع  خاص اتفاق بموجب األساسي النظام في

 قد األطراف غیر الدول فان 2فقرة 4 المادة الدولة
 للتعاون ملزمة نفسھا تجد
 للمحكمة مالعا والمدعي الدولیة الجنائیة المحكمة مع

  :  حالتین في وذلك التسھیالت كافة تقدم وان
 إحالة األمن مجلس إن حالة في: أوال

 الفصل بموجب الدولیة الجنائیة المحكمة إلى قضیة
 ارتكاب حالة في المتحدة األمم میثاق من السابع
 5 المادة نص في الواردة الجرائم من أكثر او جریمة

 قدم إذا أخرى وبعـبارة األساسي روما نظام من
 للمحكمة العام المدعي إلى شكـوى األمن مجـلس
 المادة بموجب قراراتخذة على بناءا الدولیة الجنائیة

 لیبیا التزام نتناول وحین األساسي روما نظام من13
 -الجنائیة الـمحكمة نظام في الطرف غیر الدولة-

 أن یلزم فإنھ الدولیة، الجنائیة المحكمة مع بالـتعاون
 ھو -1970 للقرار ووفقا- األمن مجلس أن ندرك
 للمحكمة العام المدعى إلى لیبیا في الحالة أحال الذي

 الدولیین واألمن السلم لتحقیق وذلك الدولیة، الجنائیة
 بواسـطة الـعدالة إقرار طـریق عن وذلك لـیبیا، في

  . الدولیة الجنائیة المحكمة
 الطرف غیر الدولة أبدت إذا:    ثانــیا  

 تتعاون أن بـینھما تبـرم اتفاقیة بموجب استعدادھا
 محددة جریمة بخصوص تحقیقـات فـي المحكمة مع

 االتـفاق أو الخـاص الترتیب محل تكون إن بشرط
 روما نظام من 12/ المادة المحكمة مع المسبق

.  األساسي
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  : مقدمة

شاء عد       نائية املحاكم من العديد إ اصة الدولية ا يات منذ ا  املنصرم، القرن  سعي

ت قد انت املحاكم ذه أن بيد ش رائم للمقاضاة أ ة خالل فقط املرتكبة ا  و محددة زمنية ف

ن، نزاع إطار شاء ضرورة ع راء أجمعت نا ومن مع  و ، مستقلة دائمة دولية جنائية محكمة إ

ن تار منعطف إ الدو املجتمع وصل 1998 يوليو 17  روما  منظا  دولة 120  اعتمدت ح

نما سا ضت ب ن ،إسرائيل املتحدة الواليات( دول  سبع عليھ اع ند،العراق ،الص يا ،ال  ، ،لي

ت ع دولة 21 وامتنعت )قطر ي  التصو   يوليو من ول   النفاذ ح روما نظام ودخل ، القانو

  .النظام دالك ع دولة 60 مصادقة عد 2002

ن القرن  اية  توصل وقد      مة يف عار شأن آراء توافق إ العشر ماعية بادة جر  ا

رب، وجرائم سانية، ضد وجرائم نائية املحكمة تخضعو ا ، روما لنظام الدولية ا  سا

ت ش دة بموجب أ ام دولية معا رائم أخطر مرتك إلفالت حد وضع  لإلس ة ا  لقلق املث

نائية واملحكمة العقاب، من الدو معاملجت عة غ مستقلة دولية مؤسسة  الدولية ا  ةملنظوم تا

ا املتحدة مم اي  ومقر ا عدد ووصل ولندا، ال س ،2012 يوليو  دولة 121 أعضا ا من ل  بي

عة إال ية،ومن دول  أر ية املنطقة عد ثم عر  سا امللنظ انضماما جغرافية منطقة أفقر العر

نائية للمحكمة شمل ،الدولية ا نائية املحكمة اختصاص نطاق و رائم أخطر الدولية ا  ال ا

ماعية بادة جرائم و بأسره، الدو املجتمع قلق تث رائم ا رب وجرائم سانية ضد وا  ا

ية ةالثور  احداث ففي 2002 يوليو من ول  عد ترتكب ال العدوان وجرائم  اعتقال ومنذ اللي

يا، غرب  الزنتان ثوار بواسطة 2011 نوفم 19  "القذا سالم سيف" اع احتدم لي  ال

ي ن القانو ية الدولة ب ا تتمسك ال اللي عت محاكمتھ،  بحق  ماسة مسألة القضية ذه و

يبة سيادة و  شرف ية، الدولة وكرامة و ن اللي نا املحكمة و اي  الدولية ئيةا  ع تصر ال ال

ا ية القضائية السلطات قدرة عدم بزعم املحاكمة  القضائية والي  املحاكمة ذه إجراء ع اللي

ا ع نائية املحكمة عقدت .أراض ا  الدولية ا اي بمقر ر 9و 8 يومي بال  جلسة  2012أكتو

اسمة ستماع ومة طعن  للنظر ا ية ا ية السلطات من املحكمة طلب  اللي  التعاون  اللي

يا  الوضع بإحالة ق والذي ،2011 لعام 1970 رقم من مجلس قرار لتنفيذ والفوري التام  لي

نائية للمحكمة العام املد إ نا محاسبة و التحقيق  للبدء وذلك الدولية ا  عن ملسئولي

داف ان اس ن الس يا  العزل  املدني اير 15 يوم منذ لي و 2011 عام ف خ و   الثورة اندالع تار

يا نائية املحكمة  ان حيث لي موجب الدولية ا ا كررت قد إليھ املشار من مجلس قرار و  طلبا

ومة من ية ا م سليم  التام التعاون  اللي  أصدرت أن عد وذلك ،"القذا مسال  سيف" امل

خ للمحكمة املحاكمة قبل ما غرفة  سالم سيف" بحق اعتقال أمر 2011 عام يونيھ 27 بتار

د  ،"القذا    .القذا ع
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ع ده أمام ن ختصاص   تنازع وجود و الوقا يا ب نائية املحكمةو  لي ساؤل  يثور   الدولية ا  عن ال

نائية املحكمة أمام القدا سالم سيف محاكمة شرعية مدى ما متھ قد انت والذي الدولية ا   ا

ابھ ية الثورة أثناء سانية ضد جرائم بارت دا  اللي نا  بتفصيل توضيحھ يتم سوف ما و   .دراس

ي ختصاص صلة/ ول  املحور * نائية حكمةـللم القضا يـال باالختصاص الدولية ا  قضا

  :سا روما نظام   طراف غ و طراف لدول ل

ي ختصاص صلة :اوال     نائية للمحكمة القضا ي باالختصاص الدولية ا  للدول  القضا

  : سا روما نظام  طراف

ن الصلة بحكم ي ختصاص ب نائية للمحكمة القضا لة الدولية ا  نظام بموجب املش

ختصاص سا روما ي و  سا روما نظام نص النظام، ذا  طراف للدول  الوط القضا

امل مبدأ س عام مبدأ ع  (1 ) واملادة سا النظام ديباجة عليھ نصت الذي النحو ع الت

نائية املحكمة اختصاص أن املتضمن منھ رائم حكم  الدولية ا   الداخلة الدولية ا

ا، امل مبدأ ع النص محمل أن والشك. تكمي اختصاص و إنما اختصاص  بمضمونھ الت

ي ي ختصاص تأكيد و الذكر آنف القانو سا صيل القضا رائم حكم  و  املنصوص ا

ا ، روما نظام  عل   . 1الطرف للدولة الوط القضاء و سا

ة ذه من إذاً  فالنظر  الدعاوى    اختصاص  تنازع شوب احتمال عدم إ ش الزاو

اصة رائم ذه ا ن ا نائية املحكمة ب ن الدولية ا  تجدر مما ولكن طراف الدول  محاكم و

ام إ عدنا إذا أنھ إليھ شارة ال واقع  فإننا سا روما نظام من (7 ) املادة أح  ذه أن نجد ا

ام ن ختصاص  تنازع شوب عدم  مل تبدد ح نائية املحكمة ب  واملحاكم الدولية ا

ا وذلك طراف؛ للدول  الوطنية ا )ب(و )أ( البندين  نصت أل ن ع م نائ ما بناء ينعقد است  عل

نائية املحكمة اختصاص  .الدولية ا

ناءات ذه    :  ست

رائم ذه ملرتك املقاضاة أو بالتحقيق ضطالع  راغبة غ الطرف الدولة محاكم انت إذا*    ا

رائم ذه ملرتك املقاضاة أو التحقيق ع قادرة غ الطرف الدولة محاكم انت إذا*   . ا

ت وقد ام بي ن أح  القضاء رغبة عدم مع سا روما نظام من ( 17 ) املادة من (3 ) و (2 ) الفقرت

ا حاالت  وذلك واملقاضاة التحقيق إجراء ع قدرتھ وعدم الوط م محاباة وجود  م  غية للم

نائية املحكمة اختصاص  داخلة جرائم من ارتكبھ عما املسؤولية من حمايتھ  بموجب الدولية ا

   سا روما نظام

ر ال تأخ وقوع  *   نائية املحكمة اختصاص  م  يخفى وال سا روما نظام بموجب الدولية ا

ناءات ذه أن ا ال العامة القاعدة تقيد أو عطل ست املـال مبدأ أرسا  احتمال إ تؤدي قد ، ت

ن ختصاص  التنازع نائية املحكمة ب  . 2طراف الدول   الوط والقضاء الدولية ا
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ي ختصاص صلة :ثانياً  نائية للمحكمة القضا ي باالختصاص الدولية ا  غ للدول  القضا

 .  سا روما نظام  طراف

امل مبدأ إن ن إال يطبق ال الت ي ختصاص ب نائية للمحكمة القضا ن الدولية ا  و

ي القضاء نا  تقوم قد واقعية، ناحية من لكن سا روما نظام  طراف للدول  الوط ا

3طراف غ الدول 
ع بإصدار  رائم مرتك معاقبة ع ينص شر  اختصاص  الداخلة الدولية ا

نائية املحكمة    أسباب لعدة وذلك سا روما نظام بموجب الدولية ا

لة إن*   ر قد بالتأمل جديرة مش عقاد أمام عائقاً  تظ نائية املحكمة اختصاص ا  و ، الدولية ا

ة باإلدانة حكماً  سا روما نظام  طرف غ دولة من محكمة أصدرت إذا ما حالة  والعقو

 حالة إحالة سلطة من مجلس يمنح ( 13 ) املادة من ب الفقرة نص بأن النظر يلفت ما بموجب

ع الفصل بموجب ط ال املتحدة مم ميثاق من السا ون  أن ش الة ذه ت  دولة  وقعت قد ا

4سا النظام  طرف
5طرف غ بدول  تتصل قضايا إحالة يج مما 

  الواردة للقاعدة خالفا 

نا اتفاقية من 34 املادة دات لقانون  في دة ترتب ال انھ عل تنص ال 1960 لسنة املعا  أية املعا

امات ا حقوق  أية وال ثالثة دولة ع ال ا دون  من ل ذا . موافق  من مجلس توسع  يدخل املن و

ع الفصل بموجب صالحياتھ  يح مما عليھ معقب دون  امليثاق من السا  قبل من التعسف فرص ي

ئة ضمن من مجلس نة الدولية السياسية الب  . الرا

ون  قد ما سباب ذه من ناً  ي رائم مرتك معاقبة وجوب النية حسن ع مب  ا

ا املنصوص الدولية م فرصة توفر وعدم سا روما نظام  عل وا ي ل ر ب العقاب من ي  س

ون  قد ما سباب ذه ومن سا روما نظام إ ارعايا من م ال الدول  انضمام عدم ياً  ي  مب

و النية سوء ع رائم مرتك إخضاع و ور  ا  غية الوطنية املحاكم اختصاص إ ةاملذ

م نائية املحكمة أمام املثول  تفادي ع مساعد   الدولية ا

ي املحور  ن الدو التعاون  :الثا نائية املحكمة ب ا طرف غ دولةالو  الدولية ا   . ف

ن الدو التعاون  :أوال      نائية املحكمة ب يا و الدولية ا   . لي

ا اليقع  تفاقية  طراف غ الدول  أن العامة القاعدة      ام عل  مع التعاون  ال

نائية املحكمة اليمنع ذلك أن  غ املحكمة، ا تباشر أن من الدولة ا ا وظائف  إقليم ع وسلطا

 2فقرة 4 املادة الدولة تلك مع  خاص اتفاق بموجب سا النظام  طرف غ دولة

ا تجد قد طراف غ الدول  فان نائية املحكمة مع للتعاون  ملزمة نفس  مالعا واملد الدولية ا

6للمحكمة
يالت افة تقدم وان  س ن  وذلك ال    : حالت

نائية املحكمة إ قضية إحالة من مجلس ان حالة * ع الفصل بموجب الدولية ا  من السا

اب حالة  املتحدة مم ميثاق مة ارت رائم من أك أو جر  روما نظام من 5 املادة نص  الواردة ا

عبارة سا وى  من مجلس دمـق إذا أخرى  و  للمحكمة العام املد إ ش
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نائية 7سا روما نظام من 13 املادة بموجب قراراتخذة ع ناءاـب يةـدولـال ا
 .  

ن ناول  وح ام ن يا ال نائية املحكمة نظام  الطرف غ الدولة لي  مع بالتعاون  - ا

نائية املحكمة  أحال الذي و - 1970 للقرار ووفقا-  من مجلس أن ندرك أن يلزم فإنھ الدولية، ا

الة يا  ا نائية للمحكمة العام املد إ لي ن منو  السلم قـلتحقي وذلك ة،ـالدولي ا   الدولي

يا، ق عن وذلك لي نائية املحكمة بواسطة العدالة إقرار طر  أعضاء دول ـال افة وأن ة،ـالدولي ا

مة املتحدة مم نظمةـم  عن صدرـت ال القرارات بجميع - املنظمة يثاقـم من )25( للمادة وفقا-  مل

يجة من، مجلس  امـالع مدـال إ ةـحال يحيل نـحي ستطيع،ـ من لسـمج فإن لذلك، ون

 .للمحكمة العام املد مع تتعاون  أن املتحدة مم أعضاء دول ـال ل من بـطلـي أن للمحكمة،

               :ھــأن ع تنص املتحدة مـم منظمة اقـميث من املائة عد ثالثةـال املادة أن إ شارة درـتج

امات عارضت إذا" *  ام وفقا "املتحدة مم" أعضاء ا يرتبط ال ل  أي مع امليثاق ذا ألح

ام ة بھ يرتبطون  آخر دو ال م فالع اما تبة بال ذا ."امليثاق ذا ع امل  امتثال ضرورة ع و

 متحدةـال مـم منظمة نـع درـصـت ـال قراراتـال ةـافـك فاذـإلن حدةـمتـال مـم ظمةـمن ضاءـأع دول ـال

ا ز ا وأج اال   .املختلفة املتخصصة وو

ن     ا للتحقيق من مجلس من حالة أية املحكمة إ الـيح وح ا أو ف  تقوم فاملحكمة نظر

ا الدور  ذا اـل وأن لھـك الدو املجتمع ثلـتم باعتبار ضـت أو– د اـل أن ف  دول ـال جميع مـدع - د

س ، املحكمة نظام  طراف دول ـال فقط ول نا سا  إذا مما التحقق املحكمة  ع ان ع ال و

ا ع ارتكبت ال الدولة انت رائم إقليم  أو دمھ،ـع من اـس حكمةـامل نظام  طرفا الدولية ا

رائم ذه مرتك أن ن ا  ما للمحكمة ع ال أيضا عدمھ من سا نظامھ  طرف لدولة مواطن

ا دولة انت إذا ا أعلنت قد عي مة شأن-  املحكمة الختصاص قبول  طبقا عدمھ من - معينة جر

م لكن .سا املحكمة نظام من )12/3( املادة لنص سبة امل  ميثاق عليھ ينص ما للمحكمة بال

م حيث املتحدة، مم منظمة نفيذ باملنظمة عضاء الدول  افة تل  الصادرة من مجلس قرارات ب

ع للفصل طبقا ومة إن( :ع 1970 القرار نص وأيضا .امليثاق من السا ية ا ل اللي  طراف و

اع  خرى  يا  ال ا لي ام عل ة املساعدة جميع وتقديم ليا بالتعاون  ل  للمحكمة الضرور

يا ستطيع وال القرار لذلك وفقا العام واملد الة ذه  لي  ح الرضائية، بمبدأ تتمسك أن ا

نصل ا من ت ام نائية املحكمة مع بالتعاون  ال  املشار من مجلس لقرار وإنفاذا إعماال الدولية ا

يا أن بزعم وذلك إليھ، ست لي ذه سا النظام  طرف دولة ل  مم ميثاق إن حيث املحكمة، ل

ا جاء ال اق،امليث من )2/6( املادة بنص الرضائية مبدأ ع خرج قد ان ذاتھ املتحدة  عمل" :أنھ ف

يئة ا عضاء غ الدول  س أن ع ال  حفظ ضرورة تقتضيھ ما بقدر املبادئ ذه دى ع ف

من السالم ن و   ."8الدولي

ا الطرف غ الدولة ابدت اذا*  م اتفاقية بموجب استعداد ما ت   املحكمة مع تتعاون  ان بي
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مة بخصوص تحقيقات ون  ان شرط محددة جر ب محل ت ت اص ال  املسبق تفاق او ا

  . سا روما نظام من 12/ املادة املحكمة مع

دة أية أن املعلوم من تج دولية معا ا ت ن فقط آثار ا، ب اكم فاملبدأ ثم ومن أطراف  ا

دات س ثر مبدأ و الدولية للمعا دة ال  أن بيد PRINCIPE DE RELATIVITES للمعا

ون  ال قد املبدأ ذا ست ال الدولة وافقت إذا  أثر لھ ي دة تلك أطراف من ل ان ع املعا  سر

دة امأح ا، املعا ا مناط املعنية الدولة رضاء أن أي عل ام خضوع دة ألح  سبق وقد ذا .املعا

نائية للمحكمة سا النظام أن إ شارة دة إال و ما الدولية ا ذلك دولية معا  فيحكمھ و

ية مبدأ  نائيةا املحكمة اختصاص قبول  طراف غ الدول  من دولة ألي يجوز  حيث ثر س

ا برضاء الدولية عة املادة من الثانية الفقرة نصت فقد م    :أنھ ع سا روما نظام من الرا

ا تمارس أن للمحكمة(( ا وظائف  النظام ذا  عليھ املنصوص النحو ،ع وسلطا

ا ، طرف دولة أية إقليم  سا ا أخرى،أن دولة أية مع خاص اتفاق بموجب ول  اقليم  تمارس

رائم يخص فيما املحكمة اختصاص تقبل .أنھ كما ).)الدولة تلك ا املنصوص ا  من 5 باملادة عل

نائية للمحكمة سا النظام ل لدى يودع إعالن بموجب وذلك ، الدولية ا  أن غ املحكمة م

ناءات ناك دة من دولة ستفيد أن يحصل فقد, املبدأ ذا ع ترد است ست معا ا طرفا ل  من ، ف

اط ، رعاية ك الدولة شرط ذلك ش ة و دات ، الغ ملص اما ترتب ال واملعا  عاتق ع ال

دات,الغ نضمام دائمة ألوضاع املنظمة واملعا الة ذه و . الالحق و ون  ا  الدولة تلك ع ي

نائية حكمةامل مع تتعاون  أن ا ال التحقيقات شأن امال عاونا الدولية ا  ألية تذعن وأن تجر

ا صادرة قرارات ام وفقا ع ون  ثم ومن.9سا روما نظام من التاسع الباب ألح ام ي  الصادرة لألح

نائية املحكمة عن  ال الطرف غ للدولة الوطنية القضائية السلطات أمام املة ية الدولية ا

نائية املحكمة اختصاص قبلت الة انت وإذا املتقدم النحو ع الدولية ا ورة ا  تمثل املذ

ان نائية املحكمة الختصاص طراف غ الدول  برضاء" السر  الدولية ا
ي  بحاجة  فلسنا 10  ل

تاج  ا نتوصل ام  مصدر  ان است س  ل م  تفاق  وانما  روما  نظام  ل ن  امل ن  ب  ذة  الطرف

يجة ي ختصاص  مبدأ  أساس  ع تقوم  املنطقية الن نا س  قلي  ا  مبدأ  أساس  ع ول

نائية املحكمة  اختصاص عاملية  الدولية ا
11  

ر تفعيل :ثانيا     ي التعاون  مظا  املحكمة مع والتعاون  القضا
 

شاء عد الدو التعاون  أصبح نائية املحكمة إ ساعا أك ةالدولي ا  آليات مع توافقا و ا

ي التعاون  ي القضا نا ن التعاون  ع يقوم النمط ذا ان أن فبعد الدو ا ا الدول  ب  عض

ره خالل من البعض ن، سليم مثل املختلفة مظا اف و القضائية، نابة خطابات و املجرم  ع

نفيذ ام ب ية ح نائية جن  وضع الذي سا روما نظام إقرار عد آخر شكال أخذ فقد ا

ن التعاون  قواعد 12الدول  و املحكمة ب
نائية املحكمة نجاح أن كما   أداء  يرتكز، الدولية ا
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ا ا وظائف ا، وإنجاز داف  غ الدول  وأيضا سا النظام   طراف  الدول  عاون  مدى ع أل

عد .املحكمة  طراف ما أمرا املحكمة مع الدول  عاون  و رجع .للغاية م -املحكمة أن إ ذلك و

س قوة تمتلك ال - الوطنية للمحاكم خالفا ا بموجب بول ي، اختصاص  قوات أيضا تمتلك وال القضا

ة عة مس ا تا .13ل
ت قد و  ي التعاون  فكرة واج ن القضا ا من مشكالت الدول  ب  اقتناع عدم أبرز

انية الدول  ة محاكمة بإجراء الكفيلة الضمانات توافر بإم ص نز   للمقاضاة سيخضع الذي لل

 تفاقيات و النصوص من العديد ظل  تقلص التخوف ذا أن غ دولتھ، غ دولة إقليم

ا ش ال الدولية،  املادة و ،1948 لعام سان قوق ـ العال عالن من 10 املادة نص إ م

دة من السادسة ي املعا ات و سان قوق   ةـور ر  أسستا اللتان و 1950 لعام ساسية ا

ة محاكمة إجراء ضرورة مبدأ ل FAIR TRIAL نز م من ل مة ي ا يخضع و بجر ل ألي بموج  من ش

ال ي التعاون  أش   .القضا

ر تفعيل ع تأكيدا و ن التعاون  مظا  سا النظام تضمن فقد املحكمة و الدول  ب

ر من العديد ص تقديم مجرد ع فقط يقتصر ال بحيث التعاون، ذا مظا  بل املحكمة، إ ال

شمل امتد ص احتجاز و دلة، جمع و التحقيق أعمال ل ام يذتنف و تحفظيا، ال  الصادرة ح

م مالحقةو  املحكمة من رتأ قد إذ خرى، مور  من ذلك غ و الفار امل ا ال النتائج ظ  حقق

 شدس  ـائيةقض قـسواب خـترسي انيةـإم عن نـي طيبا تقدما رواندا و السابقة الفياـيوغس محكمتا

نائية املحكمة ا ا عند الدولية ا  نفاذـال زـحي دخول
14 

ام لعدم القانونية ثار :ثـالثـا*  يا ال نائية املحكمة مع بالتعاون  لي   الدولية ا

نائية املحكمة تزعم    الة من مجلس أحال أن منذ أنھ الدولية، ا يا  ا  املد إ لي

نائية للمحكمة العام يا تبد لم الدولية، ا ر لي ي التعاون  مظا  من املحكمة توخاهـت الذي يجا

ا من العديد انـلس ع وأكدت لـب ية،ـالليب السلطات  إن املحكمة بوالية رافـعت عدم ع مسئول

ن حكمةـللم اـس نظامـال  عـم عاون ـالت دمـع نـبي فـفيـط لـش انـك إن و ـم الدولية ائيةـا

ن ةمحكمـال  ـغ دول ـوال ،15كمةـللمح يـاسـس نظامـال  طـراف دول ـال من لـوك دولية،ـال ائيةـا

  .ياــلي الةـكح نظامــال كـذل  رافـط 

الة و ية،  ا الة أحال  الذي و  من مجلس وألن اللي  فعند من، مجلس إ ناك ا

يا عاون  دمـع  عدم من مجلس خطرـت أن حكمةـامل ستطيعـ املحكمة، مع - الطرف غ الدولة-  لي

يا عاون  ا لي نا، مع  وعند املتحدة، مم منظمة مليثاق وفقا املوقف، ذا مع من مجلس يتعامل و

اتـالع يفرض أن نـم مجلسـل يمكن الضرورة ع الفصل بموجب يا،ـليب ضد املناسبة قو  من السا

ون  .املتحدة مم ميثاق ياـل أن و  ل و .ئاـش مر من غ ال املحكمة نظام  طرف غ دولة ي

االت  طراف الدول  جمعية تخطر أن قل ع دولية،ـال جنائيةــال محكمةـلل مكنـي رى،ـخ ا

ن للمحكمة   .محكمةـال مع ياـليب عاون  عدم ةـدوليال ائيةـا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمام المحكمة الجنائية الدولية شرعية محاكمة سيف اإلسالم القذافي

 
272 

 ع تنص ال املسألة، ذه تنظم ال املحكمة نظام من )2( )و( )112( املادة أن بيد      

اـت أن يمكن محددة إجراءات  دول ـال عيةـجم طيعـست وال ضا،ـأي .ددـالص ذلك  معيةـا تخذ

 .املحكمة مع تتعاون  ال ال الطرف غ الدولة تلك بمسئولية تقر أن حكمةـللم طراف

 مع تعاون ـبال املتحدة، مـم نظمةـم  ضوـع دولة أي اعانصي عدم حالة  أنھ بالذكر جدير

اصة الدولية جنائيةـال محاكمـال اـأ ـوال ا  ورواندا وسالفيايوغ محكم-  نـم لسـمج شأ

نـالدول اـاعتـب - يت زة بار ةـث أج  رةـاشـومب تصرفـي أن ھـل املجلس إنـف ن،ـم جلسـمـل فرعية أو انو

ة إجراءات باتخاذ عـالس صلـالف وجبـبم الدول  ذهـ دـض قسر  تحدةـامل مـم مةـنظـم يثاقـم من ا

ست دوليةـال جنائيةـال محكمةـال ألن ظراـون ك،ـذل من ضـنقيـال ـوع  ن،ـم ملجلس اـفرعي ازاـج ل

ت ناـف املتحدة، مـم نظمةـم زةـأج دـأح ضاـأي ستـول  املحكمة اـرسمي ھـلغـتب أن نـم لسـمج ظرـي

ا،ـم حكمةـللم اـس نظامـال  ـرفـط ـغ ةـدول عاون  عدمـ الدولية جنائيةـال  ـسـي ح كـوذل ع

  16حكمةـامل مع تعاون ـال ع ةـالدول ذهـ امـإلرغ باـمناس راهـي اـم مجلسـلل

يا من ل م عتد ال الدفوع :الثالث املحور        نائية واملحكمة لي  تأكيد اجل من الدولية ا

م   . القدا سالم سيف قضية ع والي

ي ختصاص  تنازع ناك ان بما  ن  يجا يا ب نائية املحكمة و لي  سيف محاكمة  الدولية ا

ن من ل ان أي  القدا سالم د الطرف ون  ان ير ل طرفھ من املحاكمة ت ما واحد فل  دفوعھ لھ م

اصة  ا
17  

نائية املحكمة دفوع :اوال   ا تأكيد اجل من الدولية ا    القدا سالم سيف قضية ع والي

الرغم         اير  1970 رقم من مجلس من الصادر حالة قرار أن من و  أحد عد 2011 ف

م ائز أ  القانونية الر
ق ف ما ال18 نائية املحكمة عن الدفاع فر  وذلك بھ، يت الدولية ا

م قضية ع القضائية املحكمة والية تأكيد ألجل ق ذات أن إال ،"القذا سالم سيف" امل  الفر

ية السلطات بأن أيًضا  ت ا الوفاء عن نكصت اللي اما م حقوق  ضمان حيال القانونية بال  امل

ق وفقا فإنھ ثم ومن املحاكمة، قبل ما مرحلة  وذلك ،"القذا سالم  سيف"  عن الدفاع لفر

نائية املحكمة يئة ذه ستطيع ال الدولية، ا  السلطات قدرة  تثق أن الدولية القضائية ال

ية القضائية م حقوق ـال ذات مالـإع  اللي عد محاكمتھ ناءــأث للم  حاكمـامل امـأم ًضاـأي حاكمتھـم و

ية وطنيةـال م وتركزت.اللي سان ةـدل ذه أ قـل انونيةـالق يدـو ن ع محكمةـال اعـدف فر  أمر

ن  :اثن

اك :ماـــأول ي السلطات ان  نـم اعدةـمس ع صول ـا يـف "ذاــالق سالم فـسي" قـ ةـاللي

  .محام

ا ومن الدولية املواثيق من العديد نصت د بي قوق  الدو الع  واملدنية، السياسية ل

م حق ع الدول  افة دسات عن فضال ي بمحام تعانةـس أي الدفاع  امل  اع،ـالدف حق مـللم حـي
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م مكفول  قـا ذاـو م،ـللمت وجھـامل امـو وى ـالدع نفى اتـواثب  "القذا المـس سيف" للم

يدية الدائرة قبل من لھ ام توجيھ مجردـب نائية للمحكمة التم  ،2011 عام يونيھ  الدولية ا

م يقوم أن صل ان وإذا ة أمام عنھ يدافع الذي املحامى أو الوكيل باختيار امل  فان دعاء، ج

نائية للمحكمة سا النظام يئة - ا  محكمةـلل لـيكف - امـت بتوجيھ بادرت ال القضائية ال

م م عن للدفاع يئة باختيار املحكمة تقوم بأن وامل ا املحكمة من امل   .ذا

نصرف ق و نائية جراءات مراحل افة  بمحام ستعانة  ا  املراحل ذلك  بما ا

 تقي امة ضمانة بمحاٍميھ مامل اتصال عد حيث ستجوابات، مرحلة و املحاكمة ع السابقة

م افات دالء ع كراه أو املعاملة سوء أو للتعذيب التعرض من امل  من ذلك غ أو باع

ات ا  .ن

نة إن              نة سان بحقوق  املعنية ال كية وال ية واملحكمة الدولية مر  قوق  ورو

ق بأن جميعا أقرت قد سان ص السماح يقت العادلة املحاكمة  ا  بمحاٍم  باالستعانة لل

ذا املبدئية، التحقيقات وخالل واستجوابھ احتجازه أثناء  سا النظام أيضا يكفلھ ما و

نائية للمحكمة   .19الدولية ا

عد ر القانونية، - املعضلة - املسألة ذه و اع جو ي ال اصل القانو ر منذ ا  يوليو ش

ن 2012 نائية املحكمة ب ومة جانب من الدولية ا ية وا  املحكمة تؤكد حيث آخر، جانب من اللي

نائية ية الوطنية السلطات أن الدولية ا كت قد اللي م حقوق  ان   "القذا سالم سيف" امل

ل العادلة املحاكمة ضمانات توف م بحق يتعلق فيما وتحديدا عام، ش  مسال  سيف" امل

شاور  وأن بمحاٍم، تصال  "املحتجز" "القذا ة  معھ ي ية السلطات وأن تامة، سر  وفقا اللي

افية، الزمنية احةـاملس توفر لم املحكمة لزعم س وال ال ةـالض يالتـال  ذه مثل إلجراء رور

ن تصاالت ق ب مــوال الدفاع فر م دـفأح ،"المـس يفـس" م قوق  أ اـك ال ا  مةـاملحك امـنظ فل

نائي صول  سالم فـيـلس الدولية ةـا يالت زمنية مساحة ع ا س  وأن اعھ،ـدف دادـإلع افيةـك و

نطبق ،انفراد ع بمحاميھ لالتصال فرصاً  نحـيم  جراءات لـمراح ميعـج  ع قـا ذا و

ن يـق بـواج يةـبـاللي ومةـا فع لـاملقاب و ة،ـائيـا و انو  سالم فـسي" الـين أن مانـض و

ش فرصاً  "يـقذافــال تصال محاميھ مع اور ـلل  مــاملت دفاع رضـع وعدم رقابة، أو إبطاء دون ـب م و

            .انبــج أي نــم قـالئ غ دخلـت أو ايقاتـمض أو وقاتـمع ةـألي ،"القذا المـس فــسي"

ما كومة قدرة  عدم : ثان ية ا   سالم سيف مقاضاة ع اللي

نائية املحكمة خطة تتمحور   املحكمة اختصاص ع اللي الطعن إفشال  الدولية ا

نائية م بمقاضاة الدولية ا  القضائية السلطات ز إثبات ع "القذا سالم سيف" امل

ية ا ،"القذا سالم سيف" مقاضاة  اللي  وفقا العادلة املحاكمة ضمانات توف  وإخفاق

ند الدولية، للمعاي س حات ع ذلك  املحكمة و ومة ملسئو سواء رسمية تصر ية، ا  أو اللي
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نائية املحكمة أمام "القذا سالم سيف" مقاضاة شأن اللي امللف مسئو   20ا

يا م عتد ال وعـالدف :ثانيا   لة إثارة حيث من لي  ول دـال يادةـس مبدأ مع ام غياب مش
  

ول  سيادة مبدأ عد م من الدّ ا يرتكز ال املبادئ أ و القانون  عل  نقل لم إن العام الدّ

ا ل ا تنظيم  حّرة دولة ل أن مفادهو        أوّ ا املساس دون  شؤو  سلطة ال أن ذلك عن عيتفر  .بقرارا

ايد نظرا ھأن غ .ول الد سلطة علو روب عدد ل ا ّر ينج وما ا ة جرائم من ع  ,ةحيا تمس دوليّ

س كرامةو  سالمة شري  ا ة من ,ال س  الرغبة تزايد و ,ج ضة تكر وع ذا منا رائم من النّ   ,ا

ة من ور  املبدأ ع القيود عض فرض ضرورة برزت ,أخرى  ج  و ما املبدأ تراجع أسباب من .املذ

اون  ,داخ ول  عض ك ا من فآت أو فئة حماية  الدّ ا خار أو ,مواطن دات كخرق  للمعا

ة عرافو وليّ ا خارج الدّ ةالد سباب أو العوامل و أك نام ما 21أراض   ذلك جُم  ي ذإ ,اخليّ

ز ة عز عة وليةالد لزاميّ قليصا إ ھالتوج طار ذا  لوحظ إذ .املحاكمة و للمتا  قدر لتّ

ان اطات من  م ون  ال ش ا الغرض ي اجع ذا و .عموما العقاب و املحاكمة من فالت م  ال

ا ول الد تمسك حدة  ور  إ همرد سياد ساني ألسباب لدخالتّ " مبدأ ظ  آخر جانب من ".ةإ

ي القانون  ر تطو  مع املوازاةو   ع محدود جد تأث ذات دول   التدخالت عدد و  والد سا

  ةوليالد الساحة

 قليديالت إطاره  الدول  سيادة مبدأ- والا

ة ,القديم والد العرف  ,إطالقھ ع ولةالد سيادة مبدأ يفيد ر رالت  املطلقة ا       قر

ر و املة ةا ر مل إن و ح .العمل  ال ظ ف ذا يُ ة مع التعر ر رالت  ا  إالّ  العمل  و قر

ما يمكن ھأن ط    ).ب( ياملاد فبالتصر  و )أ( بالقانون  ر

رالت ةحر- لثاثا ي قر  القانو

رالت ةبحر يقصد يال قر ولة استقاللية قانو ا ما سن  الدّ ن من بالئم م قوان  تنظّ

ا ةالد سلطا ةالت( املختلفة اخليّ ة ,نفيذيّ عيّ شر  ع ستقاللية ذه تنعكس ).ةالقضائي و ال

و املستوى  ولة بامتناع الدّ دة أّي  ع املصادقة ع الدّ ة اتفاقية أو معا  ذلك  رأت م دوليّ

ا مع عارضا ا دون  و  سياد ير اضطرار ا لت ي املصدر أو لسندا إ رجعنا إذا .امتناع ر القانو  ةل

اخ القانون   املطلقة  PRINCIPE DE L’AUTONOMIE DE "رادة ةحر" مبدأ نجد الدّ

LA VOLONTÉ)( ي القانون   خصبا مجاال يجد الذي  سمح إطالقھ ع فاملبدأ .املد

ت م العقود من شاءوا ما بإتيان للمتعاقدين م اتج ظام مخالفة عدم حدود  و ذلك إال إراد  النّ

ي للقانون  ةالعام القواعد حسب العام ة بقاعدة خذ إن .املد رقالت حّرّ ي ر ا ع القانو  إطالق

ة( جانب بحقوق  لتمس ساع  أخذت ة عليھ تنص ما و و )جن وضعيّ  قانون ال من 11 املادّ

ي عد ال  الفر املد يالقا فالنص .قليديالت إطاره  ول الد سيادة ملبدأ تجسيدا ُ ذه نو ة ل  املادّ

اّصة ب وقت إ و انت جن ةبوضعي ا حرم قر ع من أجن ّل  تً متّ اب ع بحقوقھ التّ  الّ
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ي اتفاق غياب  الفر ارج  للفر سمح ثنا ع ا متّ قوق  بنفس بالتّ   .22ا

ل  الة ذه  الدولة سيادة أمبد ش س ولةالد سلطات ق تفو  ةقم ا ا ع ل  ع بل فحسب رعايا

ا ع املوجودين جانب الّرعايا ة فاقياتإت غياب إطار  خصوصا إقليم ة تقف ال و ,دوليّ  حّرّ

ر قر ي التّ دّ  ذا عند القانو اه بل ا ق  تتعدّ اص الدو القانون  أخرى  ميادين لتخ ة ـ ا  حّرّ

اتا قانون  و ـ طبيقال الواجب القانون  اختيار  يناملتعاقد ر الذي لعقو  من ولةالد سيادة فيھ تظ

مالت ةقاعد خالل    .العقاب و جر

ف ولة رفض إ إطالقھ ع ولةالد سيادة مبدأ يُ ا املطلوب الدّ  أجن حكم تنفيذ م

عة محكمة عن صادرا خ ذا ان سواء ة محكمة عن أو لدولة تا ظام ذا ان .دوليّ  بھ معموال النّ

سا  شدد بلغ إذ فر ام اتجاه ال ة ح يّ ا إ جن ا ان إن و تفصيال و جملة رفض ا موضوع  مدنيّ

س و ة الوضع ذا استمر  قد و .اجنائي ل لة لف ا حدث ـغيالت لكّن  طو جيّ اف صار حيث ,تدر  ع

كم ي" جن با عرف ان ملا تخضع صارمة شروط مقرونا "املد  باملصط الفر القانون   ُ

ت ئا عد فيما فلتخف PARITIES  يالالّ ئا ش س ما نطاق  فش تي ُ  EXEQUATUR بالالّ

ام فإن باملقابل  ,23 نائي ح ا يمكن ال ةا ا وأ تنفيذ ا خارج انتقال  فإذا .ولةالس بنفس حدود

كم أن علمنا ة لسيادة صورة إالّ  و ما جن ا يّ ة محكمة أّي  أمام فوجوده أجن ل وطنيّ  يمثّ

ن اصطداما ولة سيادة ب ة الدّ يّ ولة سيادة مع جن ا ع تنفيذه املرغوب الدّ  حسب ذا و إقليم

كم خفيي")NIBOYET( نبواييھ الفقيھ  تنازع قل ع أو ,ياداتللس تنازع جن ا

كم تنفيذ أنّ  ذلك مع .24"لطاتللس نا ا بعد جن يا  سيادة يمّس  أنھ طاملا سلفا مس

ا تنفيذه املراد ولةالد    .ف

ھ دام ما يحا يظل قلناه ما إن ق أنّ ات قانون  إطار  تدخل بجرائم متعلّ  العقو

مة مر علق إذا العمل فما ,قليديالت ي القانون  ضمن تندرج ةدولي بجر    سا

ير- ثالثا  وصوره يادةالس ملبدأ السلس التطبيق ضرورة ت

يره ول الد سيادة ملبدأ السلس التطبيق يجد         فاظ ضرورة  ت  املجتمع توازن  ع ا

و  باإلبتعاد منفردة دولة ّل  قيام ماإن ,عنھ التخ ع ال للمبدأ املرن  طبيقالت أنّ  العلم مع ,الدّ

شد عن ةالد العدالة تفعيل لصا تطبيقھ  دال    وليّ

شدد عن بتعاد إن جم يادةالس مبدأ تطبيق  ال ة ع القيود عض بفرض يُ  حر

اتصر   الدولة ة فا ر حيث القانونيّ ظ نة مشروع يُ ا منذ الدو للقانون  الدولية ال  و بدايا

افحة ع كال رائم من مّعن نوع م ا إطار  ا ف  ذه لش .25ادولي املشروع غ للفعل عر

و املجتمع لتدخل فعلية خطوة ل أو  ملبادرةا د الدّ ة إطالقية من ل  ج/19 ةاملاد  جاء .ولةالد حر

ول  ةمسؤولي مشروع من ّص  الدّ اك:"ع النّ ط ن ام طاقالن واسع و ا مي ذي إلل ر ةأ  ةجو

ي صال ماية ام ,سا م االل قاق بتحر م و س م و جناس إبادة بتحر  الفصل بتحر
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    ."26العنصري 

حة شارة و النص ذا يم ما نّ إ ي صال حماية إ الصر ب و سا  ترت

ة ة املسؤوليّ وليّ وز  سمح ما و و .بھ املساس حالة  الدّ ن ب    :فكرت

ا:و ب مفاد ة املسؤولية ترت ا حالة  للدولة الدوليّ ي صبال مساس  حدود خارج سا

ا ة( العدوان ع الفكرة ذه تنطبق .إقليم 27)أ/19 املادّ
ة الّسيطرة فرض و  ا أو ستعمار  مواصل

ة ة مشروع من ب/19 .الم( بالقوّ نة الدول  مسؤوليّ التان لتا ,)والد القانون  ل  و العدوان( ا

ة الّسيطرة فرض فان )ستعمار  أنّ  نا نالحظ .قليديالت إطاره  مشروع الغ الفعل خانة  تصنّ

ي صبال املساس مة إالّ  و ما سا ل قليديةت جر ة يطرةالس أو العدوان  تتمثّ   .28ستعمار

اـم:انيةثـال ب فاد ةـاملس ترت ش خصـبالش ةـولالدّ  اسـمس ةـحال  يةـولالد ؤوليّ  دودـح  ري ـال

اـإقل مة مع ذا تطابقـي و يم ر ة ضدّ  ا   سانيّ

  : خاتمة  

ون  ح ث أال فالبد نافذة فعلية عدالة ناك ي انية من أحداً  س ضوع إم  لسلطة ا

 ورد بالفخر فاإلحساس منتجة غ ناقصة لةادع بصدد لكنا إال و عليھ دعاء حالة القضاء

قائق عدم أال يجب عتبار، ةا القانونية ا ا لرا ن العادلة، املحاكمة ضمانات م  وتضم

عات شر رائم للدول  الوطنية ال ا،  ترغب ال الدولية ل مية مقاضا نائية املحكمة وأ  ا

ي الصرح كذل الدولية، ي القضا نا افح الذي مان صمام باعتباره الشامخ العال ا  ثقافة ي

ة العقود  شرتان وال العقاب من التف   فيما تكمن توصيات مجموعة ستخلص ثم من و.خ

  ي

ية، الدول  افة إن  * ا العر ز ي الصراع ذلك يةعنا تدرس أن يجب القضائية وأج ي القانو  سا

، الدروس وتتعلم منھ ستفيد ح ا إصالح أجل من والع ا، وضمان القضائية، نظم  استقالل

ام وأيضا ي سان حقوق  اح اتھ ساسية، العر يل فال العامة، وحر ق وال للتقدم، س  طر

ية للتنمية ام إال والرخاء والرفا  .سانية الكرامة باح

ون  أن يلزم كما * ي ختصاص ي زا قادرا الوط القضا رائم ع للتطبيق وجا   الداخلة ا

ا املنصوص الدولية نائيةا املحكمة اختصاص  ختصاص فإن ثم ومن .سا روما نظام  عل

ي ون  ال الوط القضا ا بموائمة الدولة تقوم أن دون  من مع لھ ي عا  ستوعب بما الوطنية شر

رائم حكم ا املنصوص ا ، روما نظام  عل   سا

يا ع* ضمن أن لي رائم تُ ا  سانية ضد ا عا ات وتحدد الوطنية شر ا، العقو  و إزاء

رائم ام محل ا نائية املحكمة ا م الدولية ا ذا ،"القذا سالم سيف" للم ن و  التضم

شر رائم ال نائية املحكمة اختصاص  الداخلة ل  متطلبة قانونية وسيلة عد الدولية ا

ية للدولة ا تمارس أن ستطيع ح اللي ي اختصاص رائم ع القضا ا سانية ضد ا - ومرتكب
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م ومن  القذا سالم سيف" بي

وامش  : ال
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