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 منتهكي معاقبة و متابعة مجال في الدولية الجنائية المحكمة و الدول بين التعاون آلية

( نموذجا عربيةال الدول) المسلحة النزاعات أثناء األطفال حماية قواعد

 الجزائر  –تلمسان  –بلقايد بكر أبي ،جامعة السياسية العلوم و الحقوق كلية  خالد بوزيدي. أ

" اإلنسان لحقوق الدولية و الوطنية الحماية فرقة" األساسية الحريات و اإلنسان حقوق مخبر في عضو

 

:  مقدمة

 إلحدى ادلرتكبُت اجملرمُت متابعة و زلاكمة أجل ،من ذلا ادلخولة و احملددة االختصاصات مبمارسة الدولية اجلنائية احملكمة قيام إن   

 وجو أكمل ،على األطفال و النساء فئة خاصة بصفة دتس اليت و هبا اخلاص األساسي النظام عليها ينص اليت اخلطَتة الدولية اجلرائم

 ،حلسن مكملة مباشرة إنفاذ سلطات من يلزمها ما و    التحقيق إجراءات إدتام األول ادلقام يف و ،يتطلب دوليا قضائيا جهازا ،باعتبارىا

 على القبض مهمة إليو يعهد مستقل شرطة جهاز وجود ،لعدم األخَتة ىذه دتلكو ال ما ىو ،و الدولية اجلنائية احملكمة يف العمل سَت

 النطاق ىذا يف وجو أكمل على اختصاصها احملكمة دتارس حىت و األساس ىذا وعلى.  الشهود استجواب أو نازلامل تفتش ،أو ادلتهمُت

 ختتص اليت احملاكمة و التحقيقات رلال يف الدول مع تتعاون أن منو التاسع الباب مبوجب األساسي روما نظام ذلا أجاز ،فقد النطاق

 إلجراء الفرصة ،بإتاحة العملية ىذه تيسَت ،هبدف األشكال و  األحكام و االجراءات من رلموعة ،وفق الدولية اجلنائية احملكمة بنظرىا

. بعملها القيام على احملكمة دلساعدة الالزمة اخلطوات اختاذ ،قصد الوطنية السلطات و احملكمة بُت ادلشاورات

 احملكمة مع الدول تعاون عن حديثنا رلال يف أساسا اذلدف أن ،كون قصوى أمهية تكتسب ادلوضوع ىذا دراسة أن شك فال عليو و   

 باعتباره ،و األساسي روما نظام يف عليها ادلنصوص الدولية اجلرائم من جردية يف بالنظر احملكمة ىذه شلارسة تسهيل ىو الدولية اجلنائية

 ،ضد نفسها عن الدفاع يف الدولة حق على أساسا يقوم ،الذي الدولية اجلنائية احملكمة أحكام تنفيذ سبيل يف الفعالة الوسائل من

. احملكمة ىذه تنظرىا اليت اخلطَتة الدولية اجلرائم

 الدول التزام و إلزامية مدى وما ؟ المحكمة مع التعاون أشكال و أوجو حول ستتمحور الدراسة ىذا إشكالية فإن مث من و   

 ؟ التعاون ىذا حدود ىي ما ؟و الدولية الممارسة ضوء في ،و األساسي روما نظام إطار في معها بالتعاون

: قسمُت إىل البحث نقسم أن ارتأينا اإلشكاليات ىذه عن لإلجابة   

 ؛الدولية الجنائية المحكمة و الدول بين التعاون لطلبات العامة األحكام إىل األول القسم يف نتعرض

. التعاون حدود و للتعاون األخرى األشكال إىل نتعرض الثاين القسم يف و

 

 

                                                           
1 - Grégory Berkovicz, La place de la cour pénale internationale dans la société des Etats, L'Harmattan, 2005, page 193 
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 الدولية الجنائية المحكمة و الدول بين التعاون لطلبات العامة األحكام: وال

 احملكمة بُت و بينها متكامل تعاون حتقيق ،بغية هبا تفي أن الدول على يتعُت اليت االلتزامات من سلسلة األساسي روما نظام أورد لقد   

 و تدعيم ،و العملية ىذه تيسَت هتدف قواعد و أحكاما النظام ىذا من التاسع الفصل تضمن فقد أيضا الغرض ذلذا و، الدولية اجلنائية
 بُت التعاون لطلبات العامة األحكام إىل احملور ىذا يف     نتطرق سوف عليو و. الدولية اجلنائية احملكمة و الدول بُت ادلشاورات تعزيز

 الفرع يف ،و الدولية اجلنائية احملكمة و الدول بُت بالتعاون االلتزام إىل   ذلاخال من األول الفرع يف ،نتعرض فرعُت يف احملكمة و الدول

. احملاكمة إىل ادلتهم تقدمي و القبض إلقاء طلب إىل نتعرض الثاين

 الدولية الجنائية المحكمة و الدول بين بالتعاون اإللتزام -1

 األطراف غَتو األطراف الدول بُت منيز أن علينا حيتم الدولية، اجلنائية احملكمة مع بالتعاون الدول التزام عن األمر بداية يف احلديث إن   

.  األساسي روما نظام يف

 جتريو فيما احملكمة مع التام بالتعاون أساسي التزام عليها يقع األساسي النظام من 86 ادلادة بصريح و األطراف، بالدول يتعلق ففيما   

 اجلنائية احملكمة الختصاص الدولة قبول من األساس يف نابعا االلتزام ىذا يكون مث من و . عليها ادلقاضاة و اجلرائم يف حتقيقات من

.  سياألسا النظام منالتاسع الباب أحكام مع تتوافق حىت تشريعاهتا يف الالزمة التغيَتات بإجراء تتعهد ،حيث  الدولية

 إىل يشَت صريح نص أي ىناك ،فليس الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام يف طرف غَت دولة تعاون مسألة خيص فيما أما   

 آخر أساس أي على ،أو خاص          اتفاق على بناءا الدولة ىذه مساعدة احملكمة فيها تطلب اليت احلالة يف ،إال التعاون الزامية

. الدولية اجلنائية احملكمة مع بالتعاون ملزمة االتفاق ىذا مبوجب األساسي النظام يف الطرف غَت الدولة ،تكون  مناسب

 تقدمي صالحية 87/1 ادلادة مبوجب األساسي النظام خوذلا ،فقد النطاق ىذا يف وجو أكمل على اختصاصاهتا احملكمة دتارس لكي و   

 مناسبة اقليمية منظمة أية ،أو اجلنائية للشرطة الدولية ادلنظمة طريق عن ،أو الدبلوماسية القنوات طريق ،عن الدول إىل التعاون طلبات

 أن ،كون العدل وزارة ىي ،و ادلساعدة طلبات عادة تستقبل اليت السلطة ذلك على بناءا حتدد أن للدولة ديكن و ، (Europol) مثل

                                                           
  أنظر للمزيد. إفريقيا من دولة 34 منها للمحكمة األساسي النظام على دولة 122 وقعت اآلن حىت -1

 Flavia Lattanzi, W. A. Schabas, William Schabas, Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, Volume 2 , Editrice IL Sirente, 2004, p 
31 

 احملكمة اختصاص إطار ،يف جتريو فيما احملكمة مع تاما تعاونا ،األساسي النظام ألحكام وفقا األطراف، الدول تتعاون)  أنو على األساسي روما نظام من 86 ادلادة تنص إذ- 

  (عليها ادلقاضاة و اجلرائم يف حتقيقات ،من
 الذي ،و األساسي روما نظام يف ادلنصوص التكامل مببدأ األساس يف ،مرتبطة الوطٍت اجلنائي ضاءالق و الدولية اجلنائية احملكمة بُت االختصاص حسم مسألة كانت إن و- 

 مكمال قضاء ،بوصفها الدولية اجلنائية للمحكمة    حينئذ ينعقد االختصاص ،فإن األسباب من لسبب األخَت ىذا  امتنع ،فإذا الوطٍت للقضاء االختصاص أولوية دينح

 ،اجمللد القانونية و االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ،رللة الوطٍت القضاء و          الدولية اجلنائية احملكمة بُت التكاملية ،العالقة النايف حسُت زلمد لؤي ،أنظر الوطٍت للقضاء

 537-533 ،ص 2011 ،3 ،العدد 27
 

 األساسي روما نظام من 88 ادلادة- 
  األساسي روما نظام من 87/5 ادلادة- 
 رلال يف ،خاصة األمن و             القضائية بادلتابعة ادلكلفة األورويب االحتاد لدول الوطنية السلطات مبساعدة يقوم جهاز ،ىو األوروبية الشرطة يعٍت كما أو بول األورو و- 

. للمعلومات يادلركز االستغالل و للتقييم للمعلومات بنك خلق و األحباث و التحقيقات تنسيق
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 وفقا القنوات حتديد يف الحقة تغيَتات أية جتري أن ذلا ديكن ،كما  الطلبات ذهه مثل دلعاجلة الالزمة التجربة دتلك اليت ىي األخَتة ىذه

. االثبات قواعد و اإلجرائية للقواعد

 يف طرف غَت أو طرفا كانت سواء دولة أية إىل احملكمة هبا تتقدم اليت التعاون طلبات فإن األساسي النظام من 87 ادلادة حسب و   
 اللغات ىذه إحدى إىل رمسية بًترتة مصحوبة ،أو الطلب إليها ادلوجو للدولة الرمسية اللغات بإحدى متت أن ،ينبغي  األساسي النظام

. االنضمام أو القبول أو التصديق عند الدولة تلك ختتاره دلا ،وفقا(االصلليزية أو الفرنسية وىي) باحملكمة العمل لغيت بإحدى ،أو

 بقدر ،إال للطلب مؤيدة مستندات أية أو التعاون طلب سرية على حتافظ ،أن ذلك مقابل يف التعاون طلب إليها ادلوجو الدولة على و   

. الطلب لتنفيذ ضروريا كشفها يكون ما

 شلارسة عرقلة عليو يًتتب ذيال ،األمر األساسي النظام أحكام و يتناىف مبا احملكمة من ادلقدم التعاون لطلب الدولة دتتثل مل إذا و   

 األمن رللس إىل أو األطراف الدول رتعية إىل ادلسألة حتيل أن ،و ادلعٌت هبذا قرارا تتخذ أن للمحكمة ،جاز سلطاهتا و لوظائفها احملكمة

. احملكمة إىل ادلسألة أحال قد األخَت كان ،إذا

 غَت الدولة حبق األمن رللس و العامة اجلمعية طرف من اختاذىا الواجب االجراءات حيدد مل للمحكمة األساسي النظام أن إىل   

 ترفض اليت ،و األساسي النظام يف األطراف الدول شأن ذلك يف ،شأهنا احملكمة مع التعاون ترفض ،اليت األساسي النظام يف الطرف

 أن علمنا إذا ،خاصة  الدول رتعية و      األمن رللس يتخذىا اليت اإلجراءات للمحكمة النظام ىذا حيدد ،فلم احملكمة مع التعاون

.  بنص إال عقوبة ال و جردية ال       لقاعدة طبقا عليها النص ،يتطلب الدول ىذه على تفرض اليت العقوبات

 مماأل ميثاق من 39 ادلادة إىل الرجوع التحديد وجو على بذلك أعٍت ،و العامة للقاعدة الرجوع سوى سبيل من ذتة ليس ذلك إزاء و   

 أن ادلعلوم من و،  العدوان قمع و      الدوليُت األمن و السلم حلفظ فرضها للمجلس جيوز اليت الوقائية التدابَت على نصت اليت ادلتحدة

                                                                                                                                                                                     
"Europol, the European police office responsible for coordinating the fight against serious and organized crime, began operations from its headquarters in 
the Hague, in 1999", house of lords, European Union committee , 29 the report of session 2007-2008, Europol :coordinating the fight against serious and 
organized crime ,page 10-13 

 أنظر  Europol نشأة أىداف و ظروف حول للمزيد و
Megali Sebatier, La coopération policière européenne, L'Harmattan, 2011, page 335-340 

 
-2004، ،تلمسان بلقايد بكر أبو ،جامعة احلقوق ،كلية اإلجرام علم و القانونية العلوم يف ماجستَت ،مذكرة الدولية اجلنائية احملكم أمام التقاضي ،إجراءات زلمد غالي - 

 230 ،ص 2005
 الدولة ىذه حتدد أن ،ودون قليمهاإ على ،موجود معُت شخص تسليم إليها تطلب أن للمحكمة حيق اليت الدول إىل إشارتو يف مطلقا جاء األساسي النظام أن فادلالحظ- 

 حول للمزيد .األساسي النظام يف األطراف غَت و األطراف للدول الطلب هبذا التقدم للمحكم أن يعٍت الذي ،األمر األساسي النظام يف األطراف غَت أو األطراف بالدول

 219 ،ص ،ألردن 2008، 1 ،الطبعة التوزيع و            للنشر الثقافة ر،دا متغَت عامل يف الدويل اجلنائي ،القضاء الشكري يوسف علي أنظر ادلوضوع ىذا
 دون حيول و األساسي النظام ىذا أحكام و يتناىف مبا احملكمة من مقدم تعاون لطلب طرف دولة امتثال عدم حالة يف:)  يلي ما على األساسي النظام من 87/7 ادلادة تنص إذ- 

 كان ،إذا األمن رللس إىل أو األطراف الدول رتعية إىل ادلسألة حتيل أن و ادلعٌت هبذا قرارا تتخذ أن للمحكمة ،جيوز النظام ىذا مبوجب سلطاهتا و وظائفها احملكمة شلارسة

 (احملكمة إىل ادلسألة أحال قد األمن رللس
 270 ص ،األردن، التوزيع و للنشر الثقافة ،دار األوىل ،الطبعة الدويل اجلنائي ،القضاء الفتالوي حسُت سهيل - 
 ادلسلحة القوة ستعمالا حد إىل تصل قد عسكرية تدابَت ،وكذلك الدبلوماسية العالقات قطع و االقتصادية كالعقوبات عسكرية غَت تدابَت لتشمل تتنوع تدابَت ىي و- 

  راجع ،للمزيد
Jean Combacou, Le pouvoir de sanction de l'O.N.U, étude théorique de la coercition non militaire, A.Pedone, 1974, page 146-150                                                        
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 اعتبار ،على الدوليُت األمن و للسلم هتديدا يشكل أن شأنو ،من الدولية اجلنائية احملكمة من ادلقدمة التعاون لطلبات ما دولة امتثال عم

 اجملتمع قلق تثَت ،اليت اخلطَتة الدويل اجلرائم من األساسي النظام ديباجة يف ورد كما ،تعد احملكمة اختصاص يف الداخلة اجلرائم أن

.  الدوليُت األمن و السلم هتدد و الدويل

 للمحاكمة المتهم تقديم و القبض إلقاء طلب:ثانيا

 قيام إمكانية من جيعل ،أمر ادلتهمُت على القبض مهمة إليو ،يعهد مستقل شرطة جلهاز ةالدويل اجلنائية احملكمة امتالك عدم إن   

 يف الشروع بعد التمهيدية الدائرة إصدار بعد ،السيما مستحيل شبو و صعبا أمرا ادلنوطة اختصاصاهتا مبمارسة الدولية اجلنائية احملكمة
 األخرى ادلعلومات أو األدلة و الطلب فحص بعد اقتنعت ،إذا شخص على بالقبض ،أمرا العام ادلدعي طاب على بناءا ،و التحقيق

 زلاكمة أية جتري أن ذلا ديكن ال احملكمة أن ،كون الشخص    ذلك على القبض ،بضرورة الشأن ىذا يف العام ادلدعي قبل من ادلقدمة

. احملاكمة يوم احملكمة مقر يف حاضرا بو ادلشتبو الشخص يكون أن ينبغي ،وإمنا غيابيا

 دولة ألي تقدديها خالل من وذلك ،الدول مع تتعاون أن للمحكمة األساسي النظام من 89 ادلادة أجازت األساس ىذا على و   

 عامة كقاعدة تضم اليت ،و للطلب ادلؤيدة بادلواد مرفقا ىذا القبض طلب يكون ،و  إقليمها يف موجودا يكون قد شخص على للقبض

 مستندات أية ،وكذلك فيو وجوده احملتمل ادلطلوب،وادلكان الشخص ىوية لتحديد كافية ،ومعلومات القبض    أمر من نسخة

.  الطلب إليها ادلوجو الدولة تطلبها أن ،ديكن معلومات أو بياناتو

 على الكافية و         الالزمة اخلطوات ،باختاذ الطلب ذلذا فورا ،االمتثال احلالة ىذه مثل يف بالقبض طلبا تتلقى اليت الدولة على و   

 ىذا يف اونالتع طلب زلل الشخص طعن إذا أنو ،بيد  احملكمة إىل عليو القبض إلقاء فور ادلعٍت،وتقدديو الشخص على للقبض الفور

 إليها ادلوجو الدولة مع  تتشاور أن احملكمة على جيب احلالة ىذه مثل اجلردية،ففي ذات عن مرتُت زلاكمة جواز عدم ،بدعوى الطلب

 ادلتهم بتسليم إذن تقوم ،وال تنفيذه عن الدولة ،امتنعت صحيحا كان ،فإذا  عدمو من الطعن ىذا صحة مدى ،لتحديد التعاون طلب

 إىل الشخص ىذا بتسليم ىنا الدولة ،قامت الطعن ىذا صحة عدم احملكمة و للدولة تبُت بأن ذلك غَت كان إذا ،و احملكمة إىل

.   احملكمة

                                                           
:  كاآليت 2000 لسنة 10 رقم الدولية اجلنائية احملكمة وثيقة يف جاء ما ىو- 

"Si la conseil de sécurité des nations unis saisit la cour d'une situation menaçant la paix et la sécurité internationales, il peut utiliser ses pouvoirs découlant 
du chapitre 7 de la charte des nations unies pour faire en sorte que les Etats non parties répondent favorablement aux demandes d'assistance de la cour". 
Cour pénal international, fiche d'information 10, la coopération des états avec la cour international, Londres, octobre 2000. 
www.iccnow.org/documents/coopérationdesetats-fr.pdf  

 صادر قرار على بناءا األمن رللس يضعها اليت ،و ادلتهم فيها يوجد اليت الدولة إقليم على موجودة تكون قد اليت األشلية القوات مع تتعامل أن ذلا ديكن أخرى حاالت يف و- 

 ،كلية الدويل التعاون قانون فرع ماجستَت ،مذكرة الدولية اجلرائم مكافحة يف الدولية اجلنائية احملكمة ،دور صفيان براىيمي أنظر للمزيد ادليثاق، من 7 الفصل إطار يف منو

 27 ،ص وزو ،تيزي معمري مولود ،جامعة احلقوق
 األساسي روما نظام من 91/2 ادلادة - 
 ،ص 2007 ، ،مصر العربية النهضة ،دار اجلنائي الدويل القانون و الوضعية القوانُت بُت مقارنة ،دراسة األجنبية ةاجلنائي األحكام تنفيذ يف الدويل ،التعاون فارس سيف رتال - 

323 
 العامة ة،النظري الدولية اجلنائية ،احملكمة زتوده سعيد منتصر أنظر ،للمزيد الوطٍت للقضاء احلالة ىذه مثل يف ،ينعقد عدمو من الطعن ىذا صحة حتديد اختصاص أن على- 

 315 ،ص 2006 ، ،مصر التوزيع و للنشر اجلديدة اجلامعة ،دار حتليلية ،دراسة اخلاص الدويل القانون ،أحكام الدولية للجردية
  األساسي روما نظام من 89/2 ادلادة- 

http://www.iccnow.org/documents/coopérationdesetats-fr.pdf
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 الدولية ادلمارسة يف تقديريا ،أمرا احملاكمة إىل ادلتهم تقدمي و بالقبض الدولية اجلنائية احملكمة لطلب الدول امتثال مسألة كانت إن و   

 ظل ،يف للظروف تبعا ،و أخرى       إىل حالة ،من معها التعاون مث من و احملكمة طلب على ادلوافقة و االمتثال مسألة فيو ف،ختتل

 عدم حالة ،يف اتباعها الواجب العقابية أو الردعية االجراءات إىل تشَت األساسي روما نظام يف صرحية نصوص وجود عدم و غياب

 الصادر التوقيف أمر عنو أسفر ما مثال ذلك ،من الدولية اجلنائية احملكمة مع األساسي النظام يف األطراف غَت أو األطراف الدول تعاون

 منها االفريقية السيما الدول غالبية تتعاون مل ،حيث  البشَت أزتد حسن عمر  السوداين الرئيس ،ضد للمحكمة التمهيدية الدائرة عن

 الدولية اجلنائية احملكمة تلبية لعدم" نتيجة ىذا موقفها ،مؤسسة للمحاكمة تقدديو و داينالسو الرئيس توقيف رفضت ،و احملكمة مع

 عمر السوداين الرئيس ضد اختاذىا يف شرع اليت اإلجراءات تأجيل ،بشأن الدويل األمن رللس إىل اإلفريقي اإلحتاد بو تقدم الذي للطلب

  . ..."الدولية اجلنائية مةللمحك األساسي روما نظام من 16 للمادة ،وفقا البشَت

 إىل القذايف اإلسالم سيف بتسليم الدولية اجلنائية احملكمة مع التعاون األخرى ىي رفضت ،اليت لليبيا بالنسبة السيناريو سنف تكرر و   

 الوقت نفس يف الليبية السلطات ألزم و   ، مبقاضاتو االختصاص األمن رللس عن الصادر 1970 رقم القرار إليها أحال الذي ،و احملكمة

 للمعاىدة ليبيا انضمام عدم رغم حىت ادلتحدة األمم ميثاق مبوجب وجويب التزام ،وىو 2011 فرباير 15 منذ احملكمة مع التام بالتعاون

 اليت الوعود رغم و.  حملكمةا بإجراءات التقيد على ،عالوة طلباهتا و احملكمة بقرار اإللتزام التعاون ىذا يشمل ،و للمحكمة ادلنشأة

 سيف تقدمي رفضت ،و التعاون عن امتنعت أهنا ،إال الدولية اجلنائية ةاحملكم إىل مرفوعة حديثة مذكرة يف بالتزاماهتا بالتقيد ليبيا قدمتها

 بالتعاون باإللتزام ليبيا وطالب" اجلسيم باخلطأ" رايتس ىيومن يف الدولية العدل قسم مدير" ديكر ريتشارد" اعتربه ما ىو ،و اإلسالم

 الوطنية احملاكمة اءاتإجر تستمر أن جسيم خلطأ إنو:" بقولو ذلك عن عرب ،و الدولية اجلنائية احملكم إىل اإلسالم سيف تسليم و   فورا

 تنوي أهنا األمن جمللس ليبيا أكدت ،لقد الىاي إىل بتسليمو ةالدويل اجلنائية احملكمة من أمر صدور ،رغم القذايف اإلسالم سيف حبق

.  "إبطاء دون الىاي إىل القذايف اإلسالم سيف تسليم إذن عليها ،و احملكمة مع التعاون

 ،فيسلم الدولية اجلنائية احملكمة إىل عليو القبض ادلطلوب الشخص تسليم على فقةاادلو دتت إذا ما حالة يف و فإنو حال كل على و   

 ،مع الدول ىذه موافقة أخذ من الدولية اجلنائية احملكمة على البد احلالة ىذه ،ففي دول أقاليم عبور يتطلب تسليمو كان إذا ،أما إليها

 عبوره كان إذا ،أما احملكمة أصدرتو الذي القبض أمر من نسخة و القانوين تكييفها و القضية بوقائع موجز و الشخص أوصاف بيان

 أخذ فيجب فيها التوقف يتطلب اليت الدول ،أما الطائرة فيها تتوقف ال اليت الدول موافقة أخذ ذلك يتطلب اجلو،فال طريق عن

 جيوز و   ، أعاله ادلذكورة لإلجراءات طبقا موافقة أخذ يتطلب لةاحلا ىذه ،ففي دولة إقليم يف اضطراريا الطائرة توقفت ،وإذا موافقتها

                                                           
 يف ،ادلنشور 2005 مارس 31 يف ادلؤرخ 1593 رقم القرار مبوجب ،و األساسي روما نظام من ب/13 ادلادة إىل استنادا الدويل األمن رللس من بإحالة وذلك- 

. S/RES/1593 (2005) الوثيقة
 اجلنائية احملكمة إىل الدولية اجلرائم إحالة يف األمن رللس ،دور ادلواىرة طالب زةحم ،أنظر الدولية اجلنائية احملكمة إىل الدولية اجلرائم إحالة يف األمن رللس دور حلو للمزيد و

 56-52 ،ص ،األردن 2011، األوسط الشرق ،جامعة احلقوق ،كلية العام القانون يف ماجستَت ،مذكرة الدولية
 لن األعضاء الدول ،فإن اإلطالق على بو يؤخذ مل اإلفريقي اإلحتاد طلب لكون نظرا:) كاآليت اإلفريقي اإلحتاد دلؤدتر 13 العادية الدورة يف صراحة ىذا التعاون رفض جاء وقد- 

 اإلحتاد مؤدتر أنظر(.البشَت عمر السودان رئيس تسليم و توقيف ،يف باحلصانات ادلتعلقة الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من 98 ادلادة ألحكام طبقا تتعاون

  www.africa-union.org :اإلفريقي االحتاد موقع على ،ادلنشور 2009 يوليو 3-1 العظمى االشًتاكية الشعبية الليبية ،اجلماىَتية ،سرت 13 العادية ة،الدور اإلفريقي
 -S/RES/1970/2011, 26 February 2011  
 موقع على ادلنشور ،و6ص ،(2011) 1970 رقم األمن رللس لقرار ،وفقا ادلتحدة لألمم التابع األمن رللس إىل الدولية اجلنائية ةللمحكم العام للمدعي الثاين البيان أنظر- 

  www.iccnow.org الدولية اجلنائية احملكمة

http://www.africa-union.org/
http://www.africa-union.org/
http://www.iccnow.org/
http://www.iccnow.org/
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 احتجازه فًتة تزيد أال ،بشرط الدولية اجلنائية احملكمة من  العبور طلب تلقيها حليت حتتجزه أن اضطراريا الدولة فيها توقفت اليت للدولة

.  ساعة 94 على احلالة ىذه يف

 اجلنائية احملكمة أمام هبا ادلتهم القضية غَت أخرى قضية يف متهما، الدولية اجلنائية للمحكمة تسليمو ادلطلوب الشخص كان إذا و   

 الدولة تلك و احملكمة بُت التشاور من بد ،فال الوطنية زلاكمها من صادرا حكما ينفذ أنو ،أو التسليم منها ادلطلوب الدولة يف الدولية

.  تسليمو لةمسأ حول

 ذات بتسليم أخرى دولة أية من شلاثال طلبا تلقيها معُت،و شخص بتقدمي الدولية اجلنائية احملكمة من طلبا طرف دولة تلقي حالة يف و   

 أن ديكن ،و احلالة ىذه للمحكمة األساسي النظام من 90 ادلادة نظمت ،فقد اجلردية أساس يشكل الذي ذاتو السلوك بسبب الشخص

 األساسي النظام يف طرفا التسليم تطلب اليت الدولة و        التسليم منها ادلطلوب الدولة كانت إذا ما حالة بُت عليها بناءا منيز

 إعطاء الطلب إليها ادلوجو الدولة على ،فإن األساسي النظام يف طرفا التسليم طالبت الدولة فيها تكون اليت احلالة ،ففي ال أو للمحكمة

 التحقيق أعمال فيها روعيت ،و اختصاصها ضمن تدخل الدعوى بأن احملكمة قررت إذا ما حالة يف احملكمة بلطل األولوية

 األساسي النظام يف طرف غَت التسليم طالبت الدولة كانت إذا أما. التسليم طالبت الدولة هبا قامت اليت القضائية االجراءاتو

 ضمن تقع القضية بأن احملكمة تقرر أن ،بشرط احملكمة لطلب األولوية عطاءإ الطلب إليها ادلوجو الدولة على ،وجب للمحكمة

. الطالبة الدولة إىل الشخص بتسليم دويل بالتزام مقيدة الطلب إليها ادلوجو الدولة تكن مل و   اختصاصها،

 احملكمة قبل من التسليم هبا ادلطلوب اجلردية غَت أخرى دولة قبل من التسليم هبا ادلطلوب الشخص هبا ادلتهم اجلردية كانت إذا أما   

 عليها يوجب آخر دويل بالتزام مقيدة كانت إذا ،إال للمحكمة األولوية إعطاء التسليم منها ادلطلوب الدولة على ،فإن احلالة ىذه ،ففي

 رفضت ما إذا ،و  إليها تسلميها احلالة ىذه يف فعليها احملكمة اختصاص يف تدخل اليت ،و ادلرتكبة اجلردية خطورة مراعاة ،مع التسليم

.  بذلك احملكمة إشعار عليها فإن        التسليم طالبت الدولة إىل ،تسليمو منها التسليم ادلطلوب الدولة

: يلي ما للمحاكمة تقدديو و ادلتهم على القبض طلب يتضمن أن ينبغي و   

 أن ،بشرط ادلكتوبة الوثيقة عن تعوض كانت وسيلة بأية الطلب تقدمي العاجلة احلاالت يف جيوز ،و مكتوبا الطلب يكون أن -

 . عليها يتفق طريقة أية ،أو الدبلوماسية   القناة طريق عن تتم

 ،الطلب أمر من نسخة ،و وجوده مكان وىويتو،و ادلتهم عن معلومات يتضمن ،و التمهيدية الدائرة من الطلب يصدر أن -
.  التسليم و القبض عملية تتطلبها اليت ادلعلومات و ادلستنداتو

 ما دولة نقل يعٍت الذي ،و(Remise) التقدمي مصطلح بُت دييز األخَت ىذا بأن صلد األساسي النظام إىل بالرجوع و فإنو أخَتا و   
 أو معاىدة ،مبوجب أخرى دولة إىل شخصا ما دولة نقل يعٍت الذي و (extradition) التسليم مصطلح بُت ،و احملكمة إىل شخصا

                                                           
 األساسي روما نظام من 89/8 ادلادة- 
 األساسي روما نظام من 89/4 ادلادة- 
 األساسي روما نظام من 90/7 ادلادة- 
 األساسي روما نظام من 90/8 ادلادة- 
 األساسي روما نظام من 91/1 ادلادة- 
 األساسي روما نظام من 91/2 ادلادة- 
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 إجراء ةاحملكم إىل" التقدمي" جعل إىل هتدف اليت ،و األساسي     النظام أحكام يف صلدىا التمييز ىذا فائدة ،و  وطٍت تشريع أو اتفاقية

 الوسائل إجياد على األطراف الدول حتت( ج) بند 91/2 ادلادة أن الصدد ىذا يف صلد ،و الدول بُت" التسليم" إجراءات من تعقيدا أقل

 ادلادة حسب للمحكمة ادلتميزة للطبيعة ،نظرا الدولية اجلنائية للمحكمة األشخاص بتقدمي اخلاصة الوطنية اإلجراءات ،لتبسيط الالزمة

. هأعال

 التعاون حدود و للتعاون األخرى األشكال: ثانيا

 ادلساعدة لطلبات االستجابة و باالمتثال الدولية اجلنائية احملكمة مع بالتعاون تام ،التزام عليها يقع الدول أن سبق فيما رأينا لقد   

 من إليها ادلقدم للطلب االستجابة ترفض و دتتنع أن للدولة ديكن ،أين استثناءات عليو يرد االلتزام ىذا أن ،إال احملكمة قبل من ادلقدمة

 تتلخص احلدود و االستثناءات ىذه، األساسي روما نظام و ألحكام سلالفا ىذا الدولة موقف يعد ال ذلك رغم و احملكمة طرف

 يف احملددة ،و دوليةال اجلنائية احملكمة مع األخرى التعاون أشكال عرض بعد إليها ،نتطرق أسباب 3 يف األساسي روما نظام حسب
. األساسي روما نظام من 93 ادلادة

 الدولية الجنائية المحكمة و الدول بين للتعاون األخرى األشكال-1

 للتعاون أخرى أشكاال الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام من 93 ادلادة حدد ،فقد ذكرىا السابق التعاون أوجو على عالوة   

 ادلساعدة تقدمي ،بغية احملكمة من إليها ادلوجة للطلبات االمتثال ضرورة على الدول حثت ،و ادلثال سبيل على احملكمة و الدول بُت

 رتع ،و األشياء موقع أو األشخاص وجود مكان و ىوية بتحديد يتعلق ما كل يف ،و الوطنية قوانينها حدود يف ادلقاضاة و بالتحقيق

 أي استجواب كذا ،و للمحكمة الالزمة اخلرباء تقارير و       آراء فيها مبا األدلة تقدمي ،و ديُتال تأدية بعد الشهادة فيها ،مبا األدلة

 أو كشهود طواعية األشخاص مثول تيسَت ،و القضائية ادلستندات ذلك يف مبا ادلستندات إبالغ ،و ادلقاضاة أو التحقيق زلل شخص

 و عليهم اجملٍت زتاية ،و القبور مواقع فحص و اجلثث إخراج ذلك يف مبا اقعادلو أو     األماكن فحص ،وكذا احملكمة أمام كخرباء
 ،بغرض باجلرائم ادلتعلقة األدوات و ادلمتلكات و العائدات حجز أو جتميد و تعقب و حتديد األدلة،و       على احملافظة و الشهود

 عن بالتنازل يتعلق فيما احملكمة مع الدول تعاون جانب إىل، النية احلسنة الثالثة األطراف حبقوق ادلساس دون النهاية يف مصادرهتا

 ذات الدويل القانون بقواعد ذلك ديس أال ،بشرط الدولة إىل احملكمة من بذلك مقدم طلب على بناءا التقدمي على ادلوافقة و احلصانة

 أنواع من آخر نوع أي أو.  االمتياز و ةاحلصان صاحب راعية أو ادلمتلكات صاحبة الثالثة الدولة موافقة على احلصول ،أو الصلة

 اختصاص يف تدخل اليت اجلرائم عن ادلقاضاة و التحقيق ألغراض الزمة تكون و التمهيدية، الدائرة تطلبها قد اليت التعاون أو ادلساعدة

                                                           
 67-66 ،ص 2006 ، ،لبنان األوىل ،الطبعة احلقوقية احلليب منشورات، الدولية العدل ضلو الدولية اجلنائية ،احملكمة زتد صليب - 

 األساسي روما نظام من 102 ادلادة كذلك راجع
 146 ،ص 2005، اجلامعية،اجلزائر ادلطبوعات ،ديوان االنسانية ضد اجلرائم مرتكيب ،معاقبة الدولية اجلنائية ،العدالة البقَتات القادر عبد - 

 احًتام تستلزم اليت اإلجرائية بالشروط يتعلق ما منها ،و العقوبة أو باجلردية خاص ىو ما منها ،و عليو باحملكوم خاص ىو ما ،منها الشروط من رلموعة توافر يتطلب فالتسليم

 احلقوق ،كلية اإلنسان حلقوق الدويل القانون ،فرع القانون يف ماجستَت ،مذكرة اجملرمُت تسليم نظام ،حتديد بشرى فريدة أنظر ،للمزيد الدفاع حقوق و اإلختصاص قواعد

 117-111 ،ص 2008-2007، ،بومرداس بوقرة أزتد عة،جام بودواو
 األساسي روما نظام من 98 ادلادة- 
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 ،الطلب إليها ادلوجو الدولة قانون مبوجب زلظورة تكون أال ،بشرط التحقيق يف العام ادلدعي أعمال تسهيل أجل من أو  ، كمةادلح
.  الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام مع متطابقةو

 توصل أن شأهنا من واسطة بأية الطلب تقدمي العاجلة احلاالت يف جيوز أنو ،إال كتابة األشكال ىذه مثل يف التعاون طلب يقدم و   

 أو التصديق عند طرف دولة كل حتددىا مناسبة أخرى قناة أية أو لدبلوماسيةا القناة طريق عن الطلب تأكيد ،شريطة مكتوبة وثيقة

 ادلساعدة و الطلب من بالغرض موجز بيان االقتضاء حسب و احلاالت كل يف الطلب يتضمن أن جيب و.  االنضمام أو ادلوافقة

 أوصاف أو موقع عن ادلفصلة ادلعلومات من شلكن قدر أكرب و ، لو الداعية األسباب و للطلب القانوين األساس ذلك يف ،مبا ادلطلوبة

.  ادلطلوبة ادلساعدة تقدمي جيري عليو،لكي التعرف أو العثور يتعُت مكان ،أو شخص أي

 ،من األساسي النظام من 93 ادلادة يف الواردة و ذكرىا السابق التعاون أشكال إحدى لتنفيذ طلبُت الدولة تلقت إذا ما حالة يف أما   

 الدولة و احملكمة مع بالتشاور و احلالة ىذه مثل يف الطلبُت إليها ادلوجو الدولة ،تسعى دويل بالتزام عمال أخرى دولة من و مةاحملك

 حصول عدم حالة ،ويف منهما أي على شروط تعليق ،أو الطلبُت أحد بتأجيل األمر اقتضى إذا بالقيام الطلبُت كال تلبية ،إىل األخرى

 الشخص لتقدمي الطلبات تعدد حبالة ادلتعلقة ،و  األساسي النظام يف الواردة ادلبادئ نفس وفق بالطلبُت يتعلق مايف األمر يسوى ذلك

 منظمة أو ثالثة دولة لرقابة خيضعون أشخاص أو شلتلكات أو مبعلومات احملكمة من ادلقدم الطلب تعلق حيثما و ذلك ومع. للمحكمة

 ادلنظمة إىل و الثالثة الدولة إىل طلبها احملكمة توجو و بذلك احملكمة بإبالغ الطلب إليها ادلوجو الدولة ،تقوم دويل اتفاق مبوجب دولية

.  الدولية

 كانت إذا ادلساعدة ذلا تقدم ،و  طرف غَت أو طرف دولة أية مع تتعاون ،أن ذلك إليها طلب إذا للمحكمة جيوز أخرى ناحية من و   

 مبوجب خطَتة جردية يشكل ،أو احملكمة اختصاص يف تدخل جردية يشكل بسلوك يتعلق فيما زلاكمة أو حتقيقا جتري الدولة تلك

 اجلنائية للمحكمة أمكن ،إذ األخرى ىي أشكاال عدة تتخذ للدولة تقدمها اليت ادلساعدة ىذه أن ،على الطالبة للدولة الوطنية القوانُت

 أو التحقيق أثناء يف عليها احلصول مث األدلة من أخرى أنواع أية ،أو ادلساعدة ةطالب للدولة مستندات أو بيانات أية إحالة الدولية

.  احملكمة من بأمر احتجز شخص أي استجواب ديكنها ،كما الدولية اجلنائية احملكمة أجرهتما اللذين احملاكمة

 أو الوثائق كانت ،فإذا القواعد و الضوابط من للمساعدة،رلموعة تقدديها خالل ،أي ذلك يف تراعي أن احملكمة على ينبغي أنو على   

 شأن ذلك يف ،شأهنا الدولة تلك موافقة تتطلب اإلحالة ،فإن الدول إحدى مبساعدة عليها احلصول مث قد األدلة من األخرى األنواع

                                                           
 األساسي روما نظام من 93/1 ادلادة- 
 األساسي روما نظام من 96/1 ادلادة- 
 األساسي روما نظام من 96/2 ادلادة- 
  األساسي روما نظام من( أ) 93/9 ادلادة- 
 11-10 ص ،أنظر الدولية اجلنائية للمحكمة الشخص لتقدمي الطلبات تعدد حالة إىل تطرقنا أن و سبق وقد- 
 األساسي روما نظام من( ب) 93/9 ادلادة- 
 ىذا يف طرف غَت دولة ،تقوم مساعدة طلب على توافق ،أن الفقرة ىذه يف ادلبينة بالشروط للمحكمة جيوز):يلي ما على األساسي روما نظام من( ج) 93/10 ادلادة تنص إذ- 

 (الفقرة ىذه مبوجب بتقدديو األساسي النظام
 األساسي روما نظام من( ب) 93/10 ادلادة- 
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 أي حلماية ادلناسبة التدابَت تتخذ نأ احملكمة ،فعلى خبَتأو شاىد قبل من ادلقدمة األدلة من األخرى األنواع أو ادلستندات أو البيانات

.  منهما

 إىل ،قدمتو تقدمي و قبض طلب مبوجب ما   شخصا تتسلم حُت الدولية اجلنائية احملكمة على ينبغي ،فإنو تقدم ما على بناءا و أخَتا و   

 ادلعلومات و ادلستندات سرية الدولية اجلنائية احملكمة تكفل ،أن األخَتة ىذه نفذتو ،و األطراف غَت أو األطراف الدول إحدى

 إال ادلعلومات أو ادلستندات ىذه استخدام عندئذ العام للمدعي جيوز ال ،و ادلبينة اإلجراءات و للتحقيقات منها يلزم ما ،باستثناء

 ادلدعي من طلب على بناءا أو ذاهتا تلقاء من بعد فيما توافق أن الطلب إليها ادلوجو للدولة يكون أن ،على جديدة أدلة استقاء لغرض

 النظام من 6 و 5 البابُت بأحكام عمال كأدلة استخدامها عندئذ وجيوز ادلعلومات، أو ادلستندات ىذه عن الكشف ،على العام

.  الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي

 قاعدة ،بتطبيق إليها ادلوجو احملكمة طلب على لةالدو موافقة حالة يف أيضا تلتزم أن الدولية اجلنائية احملكمة على ينبغي كما   

 يشملها ايل اجلرائم أو   اجلردية على إال الشخص ىذا تقاضي أو حتاكم أن مطلقا احملكمة ذلذه جيوز ال ،أين احلالة ىذه يف اخلصوصية

 وجدان يف مستقرة و اجملرمُت تسليم  تبادل نظام ،يف ادلختلفة العامل دول جانب من هبا مأخوذ قاعدة ىي ،و التقدمي و القبض طلب

 ادلتحدة الواليا إىل بَتيل بتسليم بريطانيا ،قامت 1865 فرباير 25 يف" بَتيل" قضية يف أنو ،حيث زمنية عقود عدة العام،منذ الدويل القانون

 السماح عدم عل الوقت ىذا يف اتفقوا ليزاإلنج الفقهاء لكن ،و األخَتة     الدولة أرض يف ارتكبها جردية عن ،حملاكمتو األمريكية

 مادتو يف القاعدة ىذه الربيطاين التسليم قانون أقر ،و بسببها سلم اليت اجلردية عن ،إال "بَتيل" مبحاكمة األمريكية ادلتحدة للواليات

.  الثالثة

. التعاون ىذا حدود سنبُت ييل ،وفيما الدولية اجلنائية احملكمة و الدول بُت التعاون أحكام و أوجو أىم ىي ىذه   

 الدولية الجنائية المحكمة مع الدول تعاون حدود-2

 اجتاه الدول على الواقع االلتزام فيها ،مبا حتكمو اليت القواعد ،و الدولية اجلنائية احملكمة و الدول بُت ادلختلفة التعاون أوجو بينا أن بعد   

 ما منها أسباب ثالثة يف ينحصر الذي و التعاون ىذا حدود إىل احملور ىذا يف ،سنتطرق احملكمة من إليها ادلوجهة ادلساعدة طلبات
: ادلوايل النحو على سنبينو ما ،وىو ثالثة دولة اجتاه بالتزامات يتعلق ما ،ومنها الوطٍت باألمن يتعلق ما منها ،و تشريعي مبانع يتعلق

 تشريعي مانع وجود بسبب التعاون رفض-أ

 التدابَت ،بسبب الدولية        اجلنائية احملكمة قبل من إليها ادلقدم التعاون لطلب االمتثال عن الدولة دتتنع أن ىنا ادلانع هبذا ادلقصود و   

 رحتط التشريعية التدابَت ،ىذه  احملكمة    مع التعاون عدم إىل أساسا تؤدي و هتدف اليت ،و اعتمدهتا اليت الدستورية أو التشريعية
. التعاون عن امتناعها و ،لرفضها مشروع حد و كمانع التدابَت هبذه تتذرع أو الدولة حتتج أن إمكانية مدى حول عدة تساؤالت

                                                           
 السرية ادلعلومات حلماية و     ، مندوبيها أو موظفيها حبماية يتعلق فيما الالزمة التدابَت الختاذ بطلب تتقدم ،أن األساسي روما نظام من 86/6 ادلادة حسب للدولة جيوز إذ- 

 .احلساسة أو
 األساسي روما نظام من( ج) و( ب) 93/8 ادلادة- 
 319 ،ص السابق ،ادلرجع زتوده سعيد منتصر - 
 242 ،ص السابق ،ادلرجع زلمد غالي - 
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 تشريعي مانع وجود ،بسبب الدولية اجلنائية احملكمة من إليها ادلوجو التعاون طلب رفض يف الدولة بأحقية األمر حقيقة يف القول إن   

 الدولة رفض إلمكانية التعاون أشكال من شكلُت بُت منو 9 الباب يف ،يفرق األخَت ىذا أن صلد األساسي روما نظام إىل بالرجوع ،و

 الذي ،و األساسي النظام من 89 ادلادة يف عليها ادلنصوص احلالة تشريعي،ففي مانع وجود بسبب الدولية اجلنائية كمةادلح مع التعاون

 احلالة ىذه ،ففي للمحاكمة إليها تقدديو و معُت شخص على القبض الدول من  احملكمة طلب حبالة ادلتعلق ،و  إليو تطرقنا أن و سبق

 بسبب الدولة دتنع ،كأن احملكمة مع التعاون الدولة رفض بإمكانية التعاون أشكال من الشكل ىذا يف يعًتف ال األساسي النظام فإن

 على منو 1 فقرة 89 ادلادة بصريح و األساسي النظام فإن قلنا كما احلالة هىذ ،ففي األجنبية للسلطات رعاياىا تسليم الوطنية تشريعاهتا

 على بقتنط ال رعاياىم تسليم منع إىل هتدف اليت ،و إذن الدول تعتمدىا اليت الدستورية أو يعيةالتشر مثال،فالتدابَت جنسيتو أساس

 فورا االمتثال و االستجابة التعاون أشكال من الشكل ىذا يف و احلالة ىذه مثل يف الدولة على ينبغي بالتايل ،و  الدولية اجلنائية احملكمة

 عن ،بامتناعها احلالة ىذه مثل يف التعاون رفضها أن ،كون للمحاكمة ادلتهم تقدمي و القبض اءإلق إىل يرمي كان ،إذا احملكمة طلب إىل

 من ،دينعها تشريعي مانع وجود بسبب ذلك يف تتذرع أن ذلا ديكن و  ، لو أساس ال للمحاكمة الطلب موضوع ادلتهم تقدمي و القبض

. احملكمة إىل ادلطلوب ادلتهم تقدمي

 الفقرة ،صلد للمحكمة األساسي النظام من 93 ادلادة يف احملدودة الدولية اجلنائية احملكمة مع للتعاون األخرى األشكال صيخ فيما أما   

 التعاون طلب يتعلق ،كأن بادلساعدة خاص تدبَت أي تنفيذ دينع تشريعي مانع ىناك كان ،إذا للتعاون احلدود بعض تضع منها 3

 مواقع فحص و اجلثث إخراج ذلك يف ،مبا ادلواقع أو     األماكن بعض فحص ،أو  ادلقاضاة أو التحقيق زلل شخص أي باستجواب

 احملكمة مع بالتشاور الطلب إليها ادلوجو الدولة قيام ،ىو احلالة ىذه مثل يف  األساسي النظام يقدمو و يقًتحو الذي احلل ،فإن  القبور

 تعذر إذا ،و بشروط مساعدة تقدمي ،أو أخرى بطريقة ادلساعدة تقدمي إمكانية طريق عن ادلسألة ذلذه حل إجياد مبحاولة ،الفور على

 فإنو ذلك مقابل يف ،و  االقتضاء حسب الطلب من تعدل أن الدولية اجلنائية احملكمة على كان ادلشاورات بعد ادلسألة حلل التوصل

 فق و           ادلساعدة تقدمي ادلمكن من كان إذا ،فيما الطلب رفض قبل تنظر ،أن ادلساعدة طلب إليها ادلوجو الدولة على ينبغي

 قبلت ،إذا الشروط هبذه العام ادلدعي يلتزم أو احملكمة تلتزم أن ،على بديل بأسلوب أو الحق تاريخ يف تقدديها ،أو زلددة شروط

 . ذلا وفقا ادلساعدة تقدمي العام ادلدعي قبل أو احملكمة

 

 

                                                           
 12-6 ص ادلوضوع ىذا حول راجع- 
 أي إىل تقدديو و شخص على ،للقبض 91 ادلادة يف ادلبينة للطلب ادلؤيدة بادلواد مشفوعا طلبا تقدم أن للمحكمة جيوز) أنو على األساسي روما نظام من 93/1 ادلادة تنص إذ- 

 لطلبات دتتثل أن االطراف الدول على ،و تقدديو و الشخص ذلك على القبض يف الدولة تلك تعاون تطلب أن عليها ،و إقليمها يف موجودا الشخص ذلك يكون قد دولة

 (الوطنية قوانينها يف عليها ادلنصوص تلإلجراءا و الباب ىذا ألحكام وفقا التقدمي و القبض إلقاء
  األساسي روما نظام من( ج) 93/1 ادلادة- 
 األساسي روما نظام من( ز) 93/1 ادلادة- 
 الدولة يف ،زلظورا األوىل الفقرة مبوجب مقدم طلب يف عليو منصوص بادلساعدة خاص تدبَت أي تنفيذ يكون حيثما) أنو عى األساسي روما نظام من 93/3 ادلادة تنص إذ- 

 رىنا أو أخرى بطريقة ادلساعدة تقدمي ديكن كان إذا ما إىل ادلشاورات ىذه يف اإلعتبار إيالء ينبغي ،و ادلسألة حل على للعمل احملكمة مع الفور على الطلب إليها ادلوجو

( اإلقتضاء حسب الطلب تعدل أن احملكمة على ،كان ادلشاورات بعد ادلسألة حل تعذر إذا ،و بشروط
 

  األساسي روما نظام من 93/5 ادلادة- 
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 الوطني باألمن تتعلق ألسباب التعاون رفض-ب

 طلب ترفض أن الطرف للدولة جيوز ال) بقوذلا 93/4 ادلادة يف احلالة ىذه إىل يشَت صلده ،فإننا األساسي روما نظام إىل بالرجوع   

 إذن مث ،ومن(72 للمادة وفقا وذلك طٍتالو بأمنها تتصل أدلة أية ،تكشف وثائق أية بتقدمي يتعلق كان إذا ،إال جزئيا أو كليا مساعدة

 من شكل أي يف احملكمة طرف من إليها مقدم مساعدة لطلب اإلستجابة ترفض أن للدولة ديكن ،فإنو أعاله النص على بناءاو

 ىذا شأن من بأن الطلب إليها ادلوجو الدولة رأت ،إذا األساسي      روما نظام من 93 أو 89 ادلادة يف احملددة تلك ،سواء األشكال

.   رأيها حسب الوطٍت أمنها مبصاٌف ادلساس إىل ،تؤدي وثائق أو معلومات عن الكشف التعاون

 أن رفض الشخص ىذا لكن ،و أدلة أو معلومات تقدمي شخص من فيها طلب قد يكون اليت احلالة يف أيضا الوصف ىذا ينطبق كما   

 أكدت ،و الدولة لتلك الوطٍت األمن مبصاٌف ديس أن شأنو من عنها الكشف أن أساس ،على دولتو إىل ادلسألة أحال ،أو ذلك فعلي

.  الوطٍت أمنها مبصاٌف ادلساس شأنو من سيكون الكشف أن ترى أهنا ادلعنية الدولة

 للتعاون أكرب فرصة خلق ،و جهة من الوطٍت الدولة أمن ىلع ظة،باحملاف الطرفُت يرضي حل إىل التوصل بغية و احلاالت ىذه مثل يف و   

 النظام من 72 ادلادة من 5 الفقرة أشارت ،فقد التعاون لطلب الدولة رفض احتمالية تفادي مث ،ومن أخرى جهة من احملكمة مع

 ادلعقولة اخلطوات ،رتيع التمهيدية الدائرة وأ احملاكمة قبل ما دائرة أو العام ادلدعي مع بالتعاون الدولة تتخذ أن إمكانية إىل األساسي

 من كان إذا ،أو توضيحو أو الطلب تعديل اخلطوات ىذه تشمل ،كأن تعاونية بطرق ادلسألة حل إىل السعي أجل احلالة،من حسب

 على إلتفاقا ،أو آخر شكل يف ،أو تقدديها منها ادلطلوب الدولة غَت آخر مصدر من االدلة أو ادلعلومات على احلصول ادلمكن

 عنو الكشف ديكن ما دلدى حدود وضع ،أو منقحة صيغ أو ملخصات تقدمي ذلك يف ،مبا ادلساعدة تقدمي ظلها يف ديكن اليت الشروط

 بو ،وتسمح األساسي النظام ىذا هبا يسمح للحماية أخرى تدابَت إىل اللجوء ،أو واحد جانب عن أو/و مغلقة جلسات عقد ،أو
. اإلثبات قواعد و اإلجرائية القواعد

 ظروف أو وسائل جتود ال أنو الدولة رأت ما إذا ،و تعاونية بطرق ادلسألة حلل أعاله إليها ادلشار ادلعقولة اخلطوات رتيع اختاذ بعد و   

 أو العام ادلدعي بإبالغ الدولة ،تقوم الوطٍت أمنها مبصاٌف ادلساس ،دون عنها الكشف أو الوثائق أو ادلعلومات تقدمي ظلها يف ديكن

 إىل بالضرورة ذاتو حد يف يؤدي أن لألسباب احملدد الوصف شأن من يكن مل ،ما قرارىا عليها بنت اليت احملددة باألسباب احملكمة

.  للدولة الوطٍت األمن مبصاٌف ادلساس

 ثالثة دولة اتجاه التزامات بسبب التعاون رفض-ج

 احلصانات أو الدولة حبصانات أساسا تتعلق الدولية،وىي اجلنائية احملكمة مع الدول تعاون حدود حاالت من األخَتة احلالة ىي و   

 انطالقا و كذلك ،فإنو الوطٍت بأمنها تتعلق ألسباب ،أو تشريعي مانع وجود بسبب التعاون رفض الدولة حق على ،فعالوة الدبلوماسية

 من يقتضي مساعدة أو تقدمي طلب توجو أن   للمحكمة جيوز ال ،فإنو الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام من 98 ادلادة من

 احلصانة أو الدولة حبصانات يتعلق ،فيما الدويل القانون مبوجب التزاماهتا مع يتناىف ضلو على تتصرف ،أن الطلب إليها ادلوجو الدولة

                                                           
  األساسي روما نظام من 72/1 ادلادة- 
  األساسي روما نظام من 72/2 ادلادة- 
  األساسي روما نظام من 72/6 ادلادة- 
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 أجل من الثالثة الدولة تلك تعاون على أوال حتصل أن احملكمة تستطع مل ما   ، ثالثة لدولة عةتاب شلتلكات أو لشخص الدبلوماسية

. احلصانة عن التنازل

 تتصرف أن الطلب إليها ادلوجو الدولة من ،يتطلب احملاكمة إىل شخص تقدمي طلب توجو أن الدولية اجلنائية للمحكمة جيوز ال كما   

 احملكمة إىل الدولة لتلك تابع شخص لتقدمي كشرط ادلرسلة الدولة موافقة تقتضي، دولية  اتفاقات مبوجب التزاماهتا مع يتفق ال ضلو على

. التقدمي على موافقتها إلعطاء ادلرسلة الدولة تعاون على أوال حتصل أن احملكمة بوسع يكن مل ،ما

 للدولة ديكن ،حيث ثالث بطرف تتعلق وثائق تقدمي التعاون مضمون كان إذا ما حالة يف أيضا ينطبق الذي الوصف نفس ىو و   

 طلبا األساسي النظام يف طرف ما دولة تلقت ،فإذا التعاون ترفض أن الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام من 73 ادلادة بصريحو

 ادلعلومات أو الوثيقة عن الكشف مث قد كان و    ، سيطرهتا حتت أو حوزهتا يف ،أو لديها مودعة معلومات أو وثيقة بتقدمي احملكمة من

 ادلصدر موافقة تطلب أن عليها دولية،كان منظمة أو دولية حكومية منظمة ،أو أخرى دولة جانب من سريا أمرا باعتبارىا الدولة ذلذه

 أو ادلعلومات عن الكشف على ادلصدر الدولة ىذه توافق أن ،فإما طرفا دولة ادلصدر كان ،فإذا ادلعلومات أو الوثيقة عن الكشف على

 إذا أما. الدولية نائيةاًف للمحكمة األساسي النظام من 72 ادلادة    بأحكام ،رىنا احملكمة مع الكشف مسألة حبل تتعهد أو الوثيقة

 الوثيقة تقدمي طيعتست ال بأهنا احملكمة إبالغ الطلب إليها ادلوجو الدولة على ،كان الكشف على ادلوافقة رفض و طرفا دولة ليس ادلصدر

 لعدم الثالث للطرف ضمانة مبثابة يعد فيو الشك شلا وىو.السرية على باحلفاظ ادلصدر جانبها،إزاء من سابق التزام لوجود ادلعلومات أو

 اجتاه بالتزاماهتا ختل ال حىت التعاون طلب إليها ادلوجو للدولة كذلك ضمانة ،و جهة من ختصها سرية معلومات أو وثائق كشف

. الثالث الطرف

 

:  الخاتمة

 الدول تعاون ،بشأن التاسع  بابو يف الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام أوردىا اليت اإلجراءات و للقواعد الرئيسية ادلالمح إن   

 أداء على الدولية اجلنائية احملكمة دلساعدة عنو غٌت ال نظام األساس يف ،ىي ىذه دراستنا تناولنها ،واليت الدولية اجلنائية احملكمة مع

 رتاعية إبادة ،من الدولية اجلرائم أبشع البشرية حق يف ارتكبوا الذين األشخاص معاقبة و مكافحة و قمع رلال ،يف الرئيسي دورىا

 و سالمة و أمن حتمي اليت الدولية فاألعرا  القوانُت كافة بذلك ،منتهكُت العدوان  ،وجردية حرب جرائم ،و اإلنسانية ضد ،وجرائم
. الدويل اجملتمع رفاىية

 األساس يف التعاون ىذا ،كون الدولية اجلنائية احملكمة مع التام التعاون مببدأ الدول كافة تلتزم أن األوىل من يكون فإنو لذلك و   

. الدويل اجملتمع أعضاء لكافة األكرب و اذلدف و الشغل يعد الذي ،و الدوليُت األمن و السلم زتاية ىو ،و أساسي مبدأ عن يتمخض

 غَت أو األطراف سواء الدول إلتزام ،مفادىا أساسية قاعدة إىل خالذلا من توصلنا اليت ،و هبا قمنا اليت ىذه دراستنا زتوأبر ما وىو   

 ،وإن منو التاسع الفصل يف احملددة القواعد و اإلجراءات حدود ،يف الدولية اجلنائية احملكمة مع بالتعاون األساسي النظام يف األطراف

 مسألة فيو ،ختتلف الدولية ادلمارسة يف تقديريا أمرا احملاكمة إىل ادلتهم تقدمي و الدولية اجلنائية احملكمة لطلب الدول امتثال مسألة كانت

 وجود عدم و غياب ظل ،يف للظروف تبعا و أخرى إىل حالة ،من معها التعاون مث من و ، احملكمة طلب على ادلوافقة و اإلمتثال

                                                           
 الوطٍت األمن معلومات حبماية ادلتعلقة ادلادة ىي و- 
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 مع الدول تعاون و امتثال عدم حالة يف اتباعها الواجب العقابية أو الردعية اإلجراءات إىل ،يشَت اسياألس روما نظام يف صرحية نصوص

 اليت" الوطٍت األمن" لعبارة بالنسبة الشأن ىو ،كما األحيان بعض يف غامضة نصوص وجود مذلك ظل يف ،و الدولية اجلنائية احملكمة

 فإن لذا ،و مفهومو حصر ،يصعب عديدة و واسعة دالالت حتمل العبارة ىذه أن الواضح ،و احملكمة مع التعاون مبدأ من استثناءا تعد

 عليو يًتتب الذي ،األمر دلدلولو توسيعها أو تعسفها احتمال ،أمام نظر زلل يبقى التعاون طلب يهاإل ادلوجو للدولة حتديده أمر ترك

. سلطاهتا و لوظائفها احملكمة شلارسة عرقلة

 عن ،السيما أكثر تعاون فرص خلق أجل ،من اجملاالت هبذه أكرب اىتماما األساسي روما نظام يويل أن أيضا نتمٌت و نعتقد ذلذا و   

 اجلنائية احملكمة مع التعاون ترفض اليت الدول ،حبق األمن رللس و العامة اجلمعية طرف من اتباعها الواجب اإلجراءات حتديد طريق

  .بنص إال جردية ال و لقاعدة طبقا عليها النص ،يتطلب الدول ىذه مثل على تفرض اليت العقوبات أن علمنا اإذ ،خاصة الدولية
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