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    الستاذا
  و العلوم السياسيةكلية احلقوق "   أ"   ساعدم أستاذ

   بسكرة -جامعة حممد خيضر  
  

  :الملخص
تناولنا في هذه الورقة موضوعات مرتبطة أساسا بمسألة االختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة من 

وخصوصا ما تعلق منها بمبدأ التكامل بین القضاء الوطني والقضاء الدولي  خالل نصوص النظام األساسي،
والقانون الواجب التطبیق في مواجهة أفدح الجرائم الدولیة، باالعتماد على قواعد النظام األساسي والمعاهدات 

لمكاني كما تطرقنا إلى مسألة االختصاص الموضوعي والشخصي والزمني وا. الدولیة ذات المضمون الجنائي
ثم ختمنا بالتطرق إلى . للمحكمة الجنائیة ومدى ارتباطه باإلحالة من الدول األطراف ومجلس األمن الدولي

تتجسد في اآلثار السلبیة في الحاالت التي ترتبط فیها المحكمة الجنائیة الدولیة بعض المآخذ التي تظهر و 
ي اإلحالة على المحكمة، وكذا الوقف بطلب سلطة المجلس ف: بمجلس األمن الدولي وهي عدیدة ولكن أهمها

شهرا قابلة للتجدید، إلجراءات التحقیق والمحاكمة في مسألة معروضة على المحكمة الجنائیة  12منه لمدة 
       .الدولیة

 

Résumé:  

 Nous avons abordé dans le présent document des sujets liés principalement 
à la question de la compétence de la Cour pénale internationale par les dispositions 
du Statut, en particulier celles liées au principe de complémentarité entre les 
juridictions nationales et la justice internationale et la loi applicable en face des plus 
graves crimes internationaux, selon les règles de base du contenu criminel et des 
traités internationaux. Puis nous avons abordé la question de la compétence de la 
Cour pénale, de fond, personnelle et spatio-temporel; et comment il se rapporte à la 
cession de Conseil de sécurité des Nations Unies et les Etats parties. En conclusion 
nous avons abordé les inconvénients qui apparaissent sont incorporés dans les effets 
négatifs dans les cas où la Cour pénale international est liée au Conseil de sécurité 
des Nations Unies, qui sont nombreux, mais le plus important: l'autorité du Conseil 
dans un renvoi devant le tribunal, ainsi que la cessation de sa demande pour une 
période de 12 mois renouvelable pour l'enquête et le procès dans l'affaire présenté 
devant la Cour pénale internationale. 
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  :مقدمة

ة عس انت بل ة، س وال لة س لدولية نائية ا للمحكمة سا النظام والدة تكن لم

والقضائية القانونية النظم ن ب ختالف و املجتمعة للدول السياسية النظم الوا التباين ب س

الدول  خالل. لتلك من ، سا النظام ام وأح نصوص ع ة وا بصمات ترك عضمما بعاد اس

التأييد لكسب محددة وغ ة وا غ صياغة باعتماد أخرى مسائل والتوفيق   . املسائل

ا ل ي و املحكمة شكيل حيث من واملآخذ الثغرات ت ك ة العس الوالدة ذه ب س

صو  و املحكمة، ا تقرر ال ات للعقو التنفيذ وآليات ا، تصدر ال ام ح و التقا رةودرجات

باالختصاص بداية ا، أمام زائية ا الدعوى الدولية نائية ا املحكمة اختصاصات أخص

للمحكمة ي ا وامل الزم ختصاص وكذا ال ختصاص إ تنازعوعليھ. املوضو مدى ما

املختلفة؟ للدول الوطنية واملحاكم الدولية نائية ا املحكمة اختصاصات   وتوافق

ن سن ما التاليةذا املحاور خالل من   :اولھ

ول  الوط: املحور والقضاء الدولية نائية ا املحكمة ن ب ختصاص امل الت مبدأ

التطبيق الواجب   .والقانون

ي الثا نائية: املحور ا للمحكمة ي ا وامل والزم وال املوضو ختصاص

  . الدولية

الثالث ع: املحور ساسية الدوليةاملآخذ نائية ا للمحكمة ختصاص   .مسألة

ول  والقانون: املبحث الوط والقضاء الدولية نائية ا املحكمة ن ب ختصاص امل الت مبدأ

التطبيق   .الواجب

دولية جنائية عدالة إقامة ا بي من أساسية مبادئ س لتكر الدولية نائية ا املحكمة جاءت

التخلص من تمكن الدوليةدائمة رائم ا أخطر ع ن املسؤول لؤلئك العقاب من فالت فكرة من

والقانونية العادلة املحاكمة م حقوق ضمان مع الدولية العدالة إ م تقديم خالل   .من

الدولية نائية ا املحكمة ن ب ختصاص امل الت مبدأ ول املطلب ناول سن وعلية

امل و ، الوط الدوليةوالقضاء نائية ا املحكمة أمام التطبيق الواجب القانون ي الثا   .طلب

ول  والقضاء: املطلب الدولية نائية ا املحكمة ن ب ختصاص امل الت مبدأ

  .الوط



  بسكرةجامعة /   دحامنية علي.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 389 - 

الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام ديباجة امل الت مبدأ إ شارة جاءت

العاشرة ساوإذ...« الفقرة النظام ذا بموجب شأة امل الدولية نائية ا املحكمة أن تؤكد

الوطنية نائية ا القضائية للواليات مكملة ون النظام» ...ست من و املادة إليھ شارة وردت كما

الوطنية... «سا نائية ا القضائية للواليات مكملة املحكمة ون امل1»...وت الت مع نصرف إو

أو الرغبة عدم ب س اختصاصھ خ ذا يباشر لم فإذا أوال، الوط القضاء إ ختصاص عقاد ا

ن م امل ملحاكمة الدولية نائية ا للمحكمة ختصاص ينعقد املحاكمة، إجراء ع القدرة   2.عدم

الدو  نائية ا للمحكمة سا النظام ديباجة من السادسة الفقرة تؤكد عكما لية

رائم ا اب ارت عن ن املسؤول أولئك ع نائية ا القضائية ا والي تمارس أن دولة ل واجب

وإنما. الدولية عنھ بديال ون لت أو الوط القضاء محل لتحل تأت لم الدولية نائية ا فاملحكمة وعليھ

ا القضائية النظم ون ت عندما خطورة ك القضايا لتتدخل موجودةجاءت غ الوطنية نائية

فعالة غ   3.أو

بحكم ا ف وفصل الدولية، رائم ا إ تصدى ما إذا الوط القضاء أن تقدم مما ن ب و

نائية ا املحكمة ة مواج حكمھ يحوز مة، امل بتلك القيام ع القدرة وتأكيد الرغبة إبداء عد

بھ املق ء ال ية   4الدولية

الثا الدولية: ياملطلب نائية ا املحكمة أمام التطبيق الواجب   .القانون

املادة ا رتب التا21ولقد النحو ع الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام   :من

اصة ا ثبات وقواعد جرائية والقواعد رائم ا ان أر ا، نفس للمحكمة سا النظام

التطبي واجبة دات املعا ثم اعاتا، بال املتعلقة تلك ا ف بما وقواعده الدو القانون ومبادئ ق

املحكمة نظام مع تتعارض أال ع الوطنية ن القوان من املستخلصة القانونية املبادئ والثالث ة املس

  .سا

ول  الدولية: الفرع نائية ا للمحكمة سا   .النظام

ال نائية ا للمحكمة سا بنصالنظام إال مة جر ال مبدأ ع أكد سأل((دولية ال

تدخل مة جر وقوعھ وقت املع السلوك ل ش لم ما سا النظام ذا بموجب جنائياً ص ال

املحكمة بنص 5.))اختصاص إال ة عقو ال مبدأ ز عز املحكمة(( كذلك أدانتھ ص أي عاقب ال

سا النظام ذا ل وفقاً انو 6.))إال أر ع باالعتماد للمحكمة ختصاص بتحديد يتعلق ما ل

الصلة ذات ام ح و القواعد من ا وغ باملحكمة اصة ا ثبات وقواعد جراءات وقواعد رائم ا

نائية ا الدعوى    7 .بنظر
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ي الثا الدولية: الفرع واملواثيق دات   . املعا

ثا الدولية واملواثيق دات املعا ي سيةتأ الرئ املصادر ن« : ي ب عقد دو اتفاق ع

كتاب أك أو ن تطلقةدولت ال سمية ال انت وأياً أك أو وثيقة تم سواء الدو للقانون خضع و

ا املحكمة» .عل تختص ال رائم ا ع التطبيق الواجبة دات املعا إ نا دات املعا مع نصرف و

الدولية نائية اتفاقياتا مثل ، سا النظام من امسة ا املادة ا عل واملنصوص ا بنظر

لسنة املدنية عيان و ن واملدني سرى و والغر ر ا ماية ع ر ن1949جنيف ول تو ال وكذا ،

لسنة ن لسنة1977ضافي سان قوق ن الدولي دين والع للق1966، الدولية تفاقية و ضاء،

لسنة ا عل والعقاب العنصري الفصل مة جر قمع واتفاقية التمي ال أش ل ع1973و1965ع

  8.التوا

الثالث وقواعده: الفرع الدو القانون   . مبادئ

القانون مصادر من سياً رئ مصدراً وقواعده الدو القانون مبادئ سا النظام اعت

ال يؤكد مما ، الدو ي نا اا ف ستوي وقواعده الدو القانون ومبادئ ن، القانون ن ب الوثيقة صلة

ة مكتو غ أو ة مكتو ون ت الدو. أن ي نا ا القانون مصادر ن ب العرف دور ز ي انب ا ذا و

مصادر من سا النظام عليھ نص وما العرف، ا مصدر وقواعده الدو القانون مبادئ فغالبية

تركز. أساسية لم ال والقواعد املبادئ ذلك من ع فإنھ وقواعده الدو القانون بمبادئ ا تال ثم

الدو القانون مصادر م أ أحد باعتباره الدو العرف من املستخلصة املبادئ إن دات، املعا

ة املكتو غ    9.قواعده

املس للمنازعات الدو القانون املقررة املبادئ اشمل تتضم ال املبادئ تلك ع و ة

بتحديد اصة ا والقواعد املبادئ إ عود القواعد ذه تحديد من والغاية ا، وأعراف رب ا ن قوان

العدوانية رب ا مة جر ا تتحقق ال فعال و العدوان، وم    10 .مف

ي الثا للمحكمة: املبحث ي ا وامل والزم وال املوضو نائيةختصاص ا

  .الدولية

خالل من الدولية نائية ا للمحكمة ختصاص أنواع مختلف التفصيل من ء ناول ن

التالية   :املطالب

ول  الدولية: املطلب نائية ا للمحكمة املوضو   .ختصاص

نائية ا املحكمة اختصاص تدخل ال رائم ا قائمة املوضو باالختصاص ع

لل ،الدولية سا النظام من امسة ا املادة ا حدد وقد ا، عل والعقاب عة املتا خالل من ا ف نظر

سا النظام ديباجة أكدتھ ما و و خطورة، رائم ا أشد ع املحكمة اختصاص وقصرت
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التاسعة بأس...« الفقرة الدو املجتمع قلق تث ال خطورة شد رائم ا ع اختصاص » .رهوذات

ي فيما بالنظر الدولية نائية ا املحكمة تختص ال الدولية رائم ا حصر   11  :وجاء

تية رائم ا بالنظر املحكمة   : تختص

ماعية  ) أ ا بادة مة  .جر

سانية) ب ضد رائم  . ا

رب) ج ا  . جرائم

العدوان) د  . جرائم

ع ماعيةو ا فعال 12 :بادة من فعل عرقيةأي أو ية أث أو قومية جماعة الك إ بقصد يرتكب

ذه ا بصف ية دي جزئياً . أو أو لية اً ال   : إ

ماعة  )أ  ا أفراد   . قتل

ماعة  )ب  ا بأفراد جسيم عق أو جسدي ضرر اق  . إ

جزئياً   )ج  أو لياً الفع ا الك إ ا يقصد شية مع ألحوال عمداً ماعة ا  . إخضاع

منع  )د  دف س تداب ماعةفرض ا داخل  . نجاب

أخرى   )ه  جماعة إ عنوة ماعة ا أطفال     "نقل

سانيةأما ضد رائم    13 :فا

وعن ن، املدني ان الس من مجموعة أية ضد موجھ م أو النطاق واسع وم إطار ترتكب ال

وم بال   . علم

العمد  )أ    . القتل

 . بادة  )ب 

قاق  )ج   س

النق  )د  أو ان الس عاد انإ للس القسري  . ل

ساسية  )ه  القواعد يخالف بما البدنية ة ر ا من آخر نحو أي ع الشديد رمان ا أو ن ال

الدو  . للقانون

 . التعذيب  )و 
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أو  )ز  القسري التعقيم أو القسري، مل ا أو البغاء، ع كراه أو ا ستعباد أو غتصاب

ع ا العنف ال أش من آخر ل ش طورةأي ا من الدرجة ذه  . مثل

أو  )ح  قومية أو عرقية أو سياسية ألسباب ان الس من محدد مجموع أو محددة جماعة أية اد اضط

الفقرة املعرف النحو ع س ا بنوع متعلقة أو ية، دي أو ثقافية أو ية من3أث أخرى ألسباب أو

ا يج ال الدو القانون بأن عاملياً ف. املسلم أيةوذلك أو الفقرة ذه إليھ مشار فعل بأي يتصل يما

املحكمة اختصاص تدخل مة  . جر

اص  )ط  لأل القسري  . ختفاء

العنصري   )ي  الفصل مة  . جر

أذى  )ك  أو شديدة معاناة عمداً ب س ت ال املماثل ع الطا ذات خرى سانية الالإ فعال

ال أو العقلية ة بال أو سم با ق ي  .بدنيةخط

ربو ا عة: جرائم ر جنيف التفاقيات س تكر الثامنة املادة ا تفصيل جاء ال

لسنة1949لسنة ول ضا ول وتو كة) ب(و) أ(الفقرة1977وال املش الثالثة للمادة وتطبيقا

غ  ة املس اعات بال املتعلق ي الثا ضا ول وتو وال جنيف الدوالتفاقيات ع الطا . ذات

الداخلية رات واملظا والتوترات باالضطرابات علق ما ل ختصاص من سا النظام ث    14 .واس

العدوانأما مة مةجر جر ف عر اعتماد ن ح إ ا ف ختصاص ممارسة تأجيل تم ال

ن للمادت وفقا بالفعل) 123(و) 121(العدوان تكرس املؤتمر2010جوان11والذي خالل

املادة من الثانية الفقرة بحذف سا النظام بتعديل امبال ب املادة05ستعرا نص 08وإدراج

املادة عد الفقرة. مباشرة08مكرر العدوان مة جر ف عر تم العدوان) 01(حيث فعل وتحديد

العدو ) 02(الفقرة صور ن تب سلوكيات سبع حصر خالل املادة. انمن إضافة تمت مكرر15كما

واملادة الذاتية واملبادرة الدول، من من2مكرر 15حالة مجلس من عديالت. إحالة إدخال تم كما

رائم ا ان أر     15 .ع

ي الثا الدولية: املطلب نائية ا للمحكمة ال   .ختصاص

سا النظام واض ت واج ال ل املشا أعقد الدوليةمن نائية ا للمحكمة

الدولية نائية ا املحكمة أمام الدولة سأل ل و للدولة نائية ا من. املسؤولية حسمھ تم ما و و

املادة فقط25خالل ن الطبيعي اص ع ت يث املحكمة اختصاص أن أكدت   .حيث

أن ع التأكيد مع الدولية، واملنظمات الدول ع املحكمة اختصاص بعد اس التا و

منظمة أو دولة كن سواء املعنوي ص لل املدنية املسؤولية تمس ال الطبي ص ال مسؤولية

ا. دولية فعل عن النا الضرر عن ض بالتعو تلزم املاد. بحيث من الثالثة الفقرة 25وحددت
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ال أومسؤولية مساعدا أو محرضا أو حاثا أو أمرا أو ا شر أو أصليا فاعال ان سواء الطبي ص

قة طر بأي ما املادة  16 .مسا طت اش سن26كما املحكمة أمام يقا من ابھ18بلوغ ارت عند سنة

إليھ ة سو امل مة ر   .ل

املادة أكدت ال 27كما م للم الرسمية الصفة أن سا النظام عمن موا من عا ما عد

ة للعقو مخففا عذرا ح وال عتداد. املسؤولية عدم إ املادة نفس من الثانية الفقرة أشارت كما

القانون سواء ص، لل الرسمية بالصفة ترتبط قد ال اصة ا جرائية والقواعد صانات با

ال  املحكمة ممارسة دون تحول ال ا فإ ، الدو أو صالوط ال ذا ع ا     17 .ختصاص

الثالث الدولية: املطلب نائية ا للمحكمة الزم   .ختصاص

نائية ا ن القوان املكرس العام املبدأ الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام أعتمد

نائية ا النصوص رجعية عدم أي رج بأثر ي نا ا النص ان سر عدم واملتمثل وعليھالعالم،

املادة من و الفقرة أنھ11نصت ع سا النظام فيما« :من إال اختصاص للمحكم س ل

سا النظام ذا نفاذ بدء عد ترتكب ال رائم با   .»يتعلق

املحكمة ا عل تمارس نفاذه، عد سا النظام إ تنضم ال للدول سبة بال أما

ال رائم ا ع ا الدولةاختصاص تلك ع سا النظام نفاذ عد القاعدة. تقع ذه ع يؤثر وال

املادة من الثالثة الفقرة بموجب الدولة من إعالن صدور   .12إال

املادة من الثانية الفقرة أكدت ص24كما القانون قاعدة تطبيق سا النظام من

دانة أو املقاضاة أو التحقيق محل ص    18 .لل

ع الرا الدولية: املطلب نائية ا للمحكمة ي ا امل   .ختصاص

التا النحو ع الدولية نائية ا للمحكمة قليمية الوالية   : تحدد

يتعلق - فيما املحكمة اختصاص إ تلقائيا تخضع ف سا النظام طرفا الدولة انت إذا

ا إقليم ع الواقعة رائم  .با

ت - ال لالدولة بإعالن اختصاص بقبول ح التصر عليھ بالتصديق سا النظام إ نضم

املادة ا عل املنصوص رائم ا املحكمة، ل م  .05لدى

طائرة - أو سفينة ن م وقعت مة ر ا إذا الطائرة أو السفينة يل دولة انت  .إذا

طرفا - ا رعايا أحد م امل ون ي ال الدولة انت باختصاصإذا قبلت أو سا النظام

    19 .املحكمة

الثالث الدولية: املبحث نائية ا للمحكمة ختصاص مسألة ع ساسية   .املآخذ
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مة م خطوة ا واعتبار الدولية، نائية ا املحكمة شاء إ مية أ من التقليل الواق غ من

الثابت الدو ي القضا النظام مبادئ إرساء حققتھ. مجال الذي م امل نجاز ذا من بالرغم ولكن

السلبيات من الكث اه اع سا النظام أن إال الدولية، العدالة ختصاص. فكرة مجال ا م أ

ي فيما ا عل الضوء سليط   :سنحاول

ول  من: املطلب بمجلس الدولية نائية ا املحكمة الرتباط السلبية   .ثار

ذ بمجلستتجسد الدولية نائية ا املحكمة ا ف ترتبط ال االت ا السلبية ثار ه

ا م أ ولكن عديدة و الدو واملحاكمة: من التحقيق ووقف حالة املجلس   .سلطة

ول  الدولية: الفرع نائية ا املحكمة ع دعوى بإحالة من مجلس   .سلطة

املادة س13قضت النظام امن فقر إحالة) ب(ا سلطة الدو من مجلس بمنح

من أك أو مة جر شأن املتحدة مم ميثاق من ع السا الفصل بموجب متصرفا املحكمة ع دعوى

ل ش مة جر تتضمن الدعوى بأن من مجلس قرر إذا ، سا النظام ا عل املنصوص رائم ا

الد من و بالسلم ومساس نخرقا يمس. ولي ما ر تقر واسعة من مجلس سلطة أن املعلوم ومن

طار ذا عليھ مؤسسية رقابة وال ن الدولي من و   . السلم

ن موقف ناك الة ا ذه عدوان: و مة بجر مرتبطة املحالة الدعوى ون ت عندما ول

وقوع تحديد سلطة من بمجلس املتحدة مم ميثاق أناط قدفقد الذي مر عدمھ، من العدوان

املعتدي تحديد إ القضاء. يمتد يد غل من مجلس إحالة أن اء الفق عض يرى ساس ذا وع

امل الت و و أسا مبدأ عطيل إ يؤدي مما اختصاصھ من وتحد املحكمة. الوط يد غل وكذلك

ال لتحديد املعروضة املسألة فحص الدولية نائية تحديدا إال للمحكمة يبقى وما املعتدي طرف

كم با والنطق ة تدفع. العقو ال امھ مل ممارستھ قة وطر من مجلس ا عل ب ال كيبة ال حسب و

ا كث مل سال س    20 .إ

اختصاص داخلة العدوان غ مة جر دعوى من مجلس يحيل ملا ي الثا املوقف أما

ا ااملحكمة ف يتدخل أن من ملجلس يمكن العدوان مة جر ألن مختلف مر نا و الدولية، نائية

ا عل املكنة تلك ممارسة ستطع ال فإنھ خرى الثالث رائم ا أما ا وقع. ل ال الدولة تكن لم وإذا

الوط القضاء اختصاص ستقيد من مجلس إحالة فإن املجرم، الفعل ا إقليم مبدأع عدم مما

سا النظام ا كرس ال ساسية املبادئ من عد الذي امل          21 الت

ي الثا التحقيق: الفرع بوقف الدولية نائية ا املحكمة من بالطلب من مجلس سلطة

ا أمام منظورة دعوى أي املحاكمة   .أو
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املادة نص أنھ16جاء سا النظام يج« : 22 من أوال تحقيق امل أو البدء وز

املحكمة إ من مجلس من طلب ع بناء را ش عشر أث ملدة سا النظام ذا بموجب مقاضاة

املتحدة، مم ميثاق من ع السا الفصل بموجب من مجلس عن يصدر قرار يتضمنھ املع ذا

ا ذا بالشروط الطلب تجديد جوز املا» .و نص من ت نو مع عدد محدد غ الطلب تجديد أن دة

الدو القضاء لتجسيد بذلت ال ود ا ل سف و املحكمة س عرقل قد مما املرات، من

ي نا   . ا

ي الثا سا: املطلب النظام والنصوص املبادئ ببعض املرتبطة السلبية   .ثار

نت و املالحظات من جملة اء الفق من العديد مسائلأبدى ع ا مجمل ت أنص قادات

سا النظام النصوص ببعض متعلقة وأخرى نائية ا باملبادئ   . مرتبطة

ول  نائية: الفرع ا باملبادئ املرتبطة   .املآخذ

وال ، التقا بدرجات يتعلق فيما العدالة بمتطلبات يفاء ع املحكمة قصور يالحظ

ت شعب إ املحكمة تقسيم الذيعد التعدد قبيل من ذا عد فال نافية، واست وابتدائية يدية م

الــ املحكمة قضاة أن حيث توفره ب يوزعون18ي الذين م و طراف الدول جمعية م تختار

املحكمة شعب ع م د. أنفس يز ومما ا، عل القضاة ع وتوز الدوائر تحديد يتولون الذين م و

سلطة وجود عدم الوطالقصور القضاء مكرس و مثلما نافية، ست الدائرة قرارات ع عقب

العليا املحكمة خالل     23 .من

اغتيال قضية لبنان محكمة مثل خاصة، محاكم شاء إ من مجلس سلطة أن كما

الدولية نائية ا املحكمة لدور ب غي بمثابة عد ري ر   . ا

ي الثا املرتب: الفرع سااملآخذ النظام بنصوص   .طة

املادة بھ جاءت ما ة كث مثالب ا عل وال سا النظام الواردة النصوص م أ من

الفقرة سانية ضد رائم ا عة ا) 01(السا ف جاء وال ذات«ك خرى سانية ألإل فعال

أذى أو شديدة معاناة عمدا ب س ت وال املماثل ع العقليةالطا ة بال أو سم با ق ي خط

البدنية مبدأ 24 ».أو دم مما رائم ا تحديد القياس اعتماد إ تؤدي املماثلة عبارة استخدام

قانون  بنص إال ة عقو وال مة جر ال بأنھ القا    .الشرعية

املادة نص أن علن124كما أن سا النظام إ املنظمة الدول يمكن االذي قبول عدم

املحكمة ا عل قامت ال املبادئ مع ناقض ي ذا و سنوات، سبع ملدة املحكمة ذه. اختصاص ألن

العقاب من فالت و ا م والتخلص دلة لطمس افية   25 .املدة
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  .خاتمة

معوقات من ا يحيط وما الدولية نائية ا املحكمة ع يقال أن يمكن ما ل من بالرغم

ا خالل التطوراتمن ساير عد لم الذي املتحدة، مم ميثاق ع أساسا املعتمد القائم الدو لنظام

نائية ا الدولية بالقواعد يرتبط فيما خصوصا عديلھ يتطلب مما ، الدو املجتمع اصلة   .ا

النظام بطبيعة مرتبطة موضوعية نقائص من سا النظام ى اع ما خالل من وكذا

تقديمسا ع وال التفاوض لقواعد تخضع دولية اتفاقية عن عبارة قيقة ا و الذي

للتفاوض املطروحة البنود ع للتوافق جاءت. التنازالت ال النقائص مجمل فإن ساس ذا وع

التطبيق الواجب والقانون واملقبولية ختصاص بمسألة ارتبط ما خصوصا ، سا النظام

مماو  الوطنية، نائية ا عات شر ال ا كرس ال واملبادئ ناسب ي بما ا عديل يمكن حالة، مسائل

فعال تجسد ا بأ املعمورة شعوب لدى املصداقية من ء الدولية نائية ا املحكمة عمل ع يضفي

الدولية العدالة قبضة من ين ط ا ن املجرم إفالت عدم   . فكرة
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