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}وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى 

 ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِريُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِنيَ{

 

 
          ( 81/ اآلية سبأ )                                      
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 ((( إلهــــــــداءا  )))  

 

 

ة د عمي   فضل ا ال  ام محم ألعظ ارسولنا ونبينا )مة ألأ ا م  ذي عم  ل  ا ألمياإلى _ 
   .( والسام

 _ إلى وطني ال ذي ليس كمثم  وطن )العراق بمد التلحيات ( .

 

 . األحبة فهمي إلى_ 

 ينبوع الحنان المتدضق والدتي . إلى -

 وفخواتي جميعا  . فخوتي إلى -

 

 ............ فهدي هذا الجهد .

 

 

     ....عباس قدوري خلف الباحث                             
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 تقدير و ش أ كر 

علددددح الح مددددب الحمددددح د حمددددحان مددددكافئ مزمددددا كمةددددسفم مزمددددح  كال دددد ة كال دددد         
 كآلا الطم من الطسهرمن كأ حس ا الغر الممسممن . المح كب  محمس محمح

فإن إمجسز متطل ست هذا الجهح الزلمئ المتكاضع مدحمن للزحمدح مدن أهدف ال ضدف  ,ك زح
 . حدددث( المشدددرل علدددح المحمدددح مهدددح   ج دددسر . كالمزرفددد  , كأمددد  مدددمه  ا  دددتسذ  

أجدح م  دئ مدحممسن , ك  (القدسمكن كالزلدك  ال مس دم  عمسحة ةلم   إلحأتقح   سلشةر الجزمف ك 
فددددئ تحرم ددددئ  الة مددددر رئم ددددسن كأ ددددستذة لددددحكره  (القددددسمكن إلددددح   دددد  كاالمتمددددسن  سلشددددةر 

كال  ..(عددددكحة ملم دددد  ا ددددراهم الحةتكر  ا  ددددتسذكمددددمه   . عددددحاح  لةتس دددد  هددددذا ال حددددثا  ك 
إلددح ة ددف مددن مددح لددئ  متمددسنك االجزمددف الكفددس    قددح تأ أنال إفددئ مهسمدد  المطددسل  ئم دزم

 . الحسلئ  شةلال حث امجسز إمح الزكن كالم سعحة فئ   مف 

لددددح ا  ددددح س  كا  ددددسرب ح دددد  اهلددددئ كأتقددددح   ددددكافر الشددددةر كاالمتمددددسن     جممزددددسن  , كا 
 .لمس  حمك  لئ من حع  مزمك  كعلمئ  (زم   الحرا   كام  ممه  

مدن الشدةر كاالعتدرال  سلجممدف  ممران أرجك أن أةكن  ح كفقدت فدئ أحا  الجدز  الم دمرأك 
كاعتدذر عدن ةدف مدن فدست  لةف من أ ه  ك ح  لئ الم دسعحة فدئ أامدس  أعدحاح ال حدث ,

 …ذةر  

, كال ددددد ة كال ددددد   علدددددح مدددددست  ا م مدددددس   مدددددر حعكامدددددس أن الحمدددددح د رب الزدددددسلممنآك 
 كالمر لمن  محمس كح م مس  محمح( علما أفضف ال  ة كأت  الت لم  ...

   ....عباس قدوري خلف الباحث                                    
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 المقدمة

 أول األساسررررررر    ومرررررررا نظرررررررا  يحكمهرررررررا والتررررررر  الدوليررررررر  الجنائيررررررر  المحكمررررررر  تعتبررررررر 

 أكثرررررر  م تكبرررررر  لمحاسررررررب  إنشررررررا ها ترررررر  معاهررررررد  علرررررر  بنررررررا    أسسرررررر  دائمرررررر  محكمرررررر 

 ضررررررد والجرررررر ائ  الحرررررر   جرررررر ائ  مثررررررل العررررررالم  المسررررررتو  علرررررر  خطررررررو   الجرررررر ائ 

  1991 عرررررا  تمرررررو  مررررر  عشررررر  السررررراب  ففررررر  الجماعيررررر   اإلبررررراد  وجررررر ائ  اإلنسررررراني  

 دوليررررررر  جنائيررررررر  محكمررررررر  بإنشرررررررا  المعنررررررر  الدبلوماسررررررر  المررررررر تم  أعمرررررررال اختتمررررررر 

 هررررر  الدوليررررر  الجنائيررررر  والمحكمررررر   األساسررررر   المحكمررررر  نظرررررا  تبنررررر  علررررر  بالموافقررررر 

 ويوضرررررر  المتحررررررد   األمرررررر  منظمرررررر  أقسررررررا  أحررررررد تعتبرررررر  وال ومسررررررتقل  دائمرررررر  م سسرررررر 

 تقررررر  الجررررر ائ  م تكبررررر  ومعاقبررررر  مالحقررررر  فررررر  ال ئيسررررري  المهمررررر  بررررر   األساسررررر  النظرررررا 

فررررر  هرررررلا البحرررررك التع يرررررؾ بالمحكمررررر   تنررررراولسررررروؾ   األطررررر اؾ  الررررردول عرررررات  علررررر 

الجنائيررررررر   لمحكمررررررر ا الجنائيررررررر  الدوليررررررر  الدائمررررررر  ودوافررررررر  نشررررررر تها و االخت ا رررررررا  

 يكرررررو  التررررر  المسرررررائل وبيرررررا  المحكمررررر  اخت رررررا  علررررر  نررررر  الدائمررررر  التررررر  الدوليررررر 

 . المسائل تلك بيا  البحك  هله ف  نتناول وعليه فيها  والي  للمحكم 

امدددددس ا ددددد سب امتمدددددسر ال حدددددث هدددددك إلقدددددس  الضدددددك  علدددددح المحةمددددد  الجمسئمددددد  الحكلمددددد  هدددددذ  ال دددددسهرة 

ال حدددددث عدددددن حقمقددددد  هدددددذ  المحةمددددد  الححماددددد  ك ترتمدددددب المزلكمدددددست المتمدددددسار حكلهدددددس مدددددن مددددد ف 

كت دددددددرز  امت س ددددددستهس حمدددددددث مددددددؤح  هدددددددذا إلددددددح فهددددددد  ا  دددددد سب الحاعمددددددد  إلمشددددددس  المحةمددددددد , ك

 أن حمدددددددث المحةمددددددد  هستدددددددا ط مزددددددد  فدددددددئ الجمدددددددسئئ القدددددددسمكن لمكاضدددددددمع  م ددددددد   اهممددددددد  ال حدددددددث 

 تةمملددددددئ امت ددددددس  هددددددك  ددددددف الحاملمدددددد  المحددددددسة  امت س ددددددست علددددددح تزلددددددك ال امت س ددددددستهس

, ك جلدددددددا تحقمدددددددو الغسمددددددد  الم دددددددتكحسة مدددددددن ال حدددددددث ارت ممدددددددس ان تق دددددددما الدددددددح الحاملمددددددد  للمحدددددددسة 

 -الم سحث االتم  :

 . ماهي  المحكم  الجنائي  الدولي  : األول المبحك

 اخت ا ا  المحكم  الجنائي  الدولي  .: الثان  المبحك

 



7 
 

 المبحث االول 

 المحكمة الجنائية الدولية ةماهي

 رلدد  أجدد  مدد  وهددى االجزمبعُددخ  العالقددبد لزنظددُ  عبمددخ ثصدد خ القددبنى  َهددذ 

 المخزل ددخ المجزمعددبد فددٍ رظهددش الزددٍ الغددلجُخ الظددىاهش مخزلدد  َىاكددت أ  َجددت

 الحُددبح رطددىس ثغددشعخ ورغُددش رطددىس رلدد  أجدد  ومدد  دولُددخ أو داخلُددخ كبنددذ عددىا 

 .الجششَخ

 الددذولٍ القددبنى  و المغددلحخ اعددبدضللن الددذولٍ القددبنى  ظهددش الددذولٍ الصددعُذ فعلددً

 .للزنمُخ الذولٍ القبنى  و الذولٍ لزنظُ 

 إنشددب  حلدد  ثقددً حُددش الذولُددخ الجنبئُددخ المحكمددخ عدد  للزحددذس َددذفعنب مددب هددزا

 وعقددى  أرهددب  سود َددب قددشو  وسثمددب طُلددخ عقددىد منددذ عبلمُددخ جنبئُددخ محكمددخ

 فدددٍ اإلنغدددب  حقدددى  وحمبَدددخ ونشدددش الذَمقشاطُدددخ الغدددال  إحدددال  إلدددً الغدددبعُ 

  .المعمىسح اسجب  مخزل 

 سلمحةمددددددد  الجمسئمددددددد   ممدددددددت  المطلدددددددب االكف التزرمدددددددل الم حدددددددث فدددددددئ مطل دددددددمنمتمسكف هدددددددذا  ددددددد
 . جهزة التس ز  للمحةم  الكالمطلب الاسمئ تطرو ,  كمشستهس  الحكلم  الحائم 

 

 

 المطلب االول

 التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ونشاتها

     

 الدبلوماسررررر  المررررر تم  أعمرررررال  أُختتمررررر 1991 عرررررا  تمرررررو  مررررر  عشررررر  السررررراب  فررررر   

 األساسرررررر   نظامهررررررا تبنرررررر  علرررررر  بالموافقرررررر  دوليرررررر  جنائيرررررر  محكمرررررر  بإنشررررررا  المعنرررررر 

 وكرررررررا  اإليطاليررررررر    ومرررررررا بمدينررررررر  للتوقيررررررر  االتفاقيررررررر  افتتحررررررر  الترررررررال  اليرررررررو  وفررررررر 

 م تكبرررررر  ومحاكمرررررر  بررررررالتحقي  تخررررررت  محكمرررررر  إنشررررررا  النظررررررا  للررررررك مرررررر  الؽرررررر  

 .ب س ه الدول  المجتم  اهتما  موض  الخطي   الج ائ 
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رررررر    المحكمرررررر  إنشرررررا  اتفاقيرررررر  دخلرررررر  األساسرررررر   للنظررررررا  ووفقرررررا     فرررررر  التنفيررررررل َحيِّ

 السرررررتي  الررررردول إيررررردا  مررررر  يومرررررا   سرررررتي  مررررر و   بعرررررد 2002 عرررررا  تمرررررو  مررررر  األول

 اختلفررررر  وقرررررد .المتررررر حد  األمررررر  هيئررررر  لرررررد  األساسررررر  النظرررررا  علررررر  ت رررررديقها وثرررررائ 

 فررررر  البشررررر  ي  ُحلُررررر َ  تمثرررررل كونهرررررا بهرررررا  حررررر  مررررر  فمرررررنه  حولهرررررا  الجنرررررائ  الفقررررره آ ا 

 النظرررررررا  وإ  وهررررررر   مجررررررر د إنهرررررررا  أ  مررررررر  ومرررررررنه  الررررررردوليي   المجررررررر مي  محاكمررررررر 

 الواسررررررع  العالقررررررا  أ  أهمهررررررا  التطلعررررررا  تلرررررك تحقيرررررر  عرررررر  قا رررررر ا   جررررررا  األساسررررر 

 األهميررررر  مررررر  كبيررررر  بقرررررد  تتمتررررر  التررررر  الحديثررررر  المواضررررري  مررررر  للمحكمررررر  والمختلفررررر 

 الررررررل  الرررررردول  الجنررررررائ  بالقررررررانو  يتعلرررررر  كونهررررررا والتطبيقرررررر   النظرررررر   المجررررررالي  فرررررر 

 التررررر  الوطنيررررر  الجنائيررررر  القرررررواني  مررررر  العكررررر  علررررر  التكررررر وي  طرررررو  فررررر  يرررررَ ل لررررر 

ررررررا تميرررررر   المحكمرررررر  هررررررله أ  كمررررررا .وجودهررررررا مقومررررررا  اسررررررتجمع   مرررررر  سرررررربقتها َعمَّ

 بمثابررررررر  الدوليررررررر  الجنائيررررررر  المحكمررررررر   إنشرررررررا  عررررررر  اإلعرررررررال  كرررررررا  ولقرررررررد   محررررررراك 

 وطبيعتررررررره الررررررردول   القرررررررانو  أشرررررررخا  مررررررر   جديرررررررد شرررررررخ  والد  عررررررر  اإلعرررررررال 

 برررررررري  واسررررررررع  عالقررررررررا  قيررررررررا  بالضرررررررر و   ُيحررررررررت ( الدوليرررررررر -الجنائيرررررررر ) الم دوجرررررررر 

 الجنائيرررررر  المحرررررراك  عرررررر  ُيَميِّ هررررررا مررررررا وهررررررلا  الرررررردول  القررررررانو  وأشررررررخا  المحكمرررررر 

 أشرررررخا  أهررررر  مررررر  ت بطهرررررا التررررر  العالقرررررا  تلرررررك د اسررررر  مررررر  البرررررد لرررررللك .الوطنيررررر 

 .(1)ودول منظما  م  الدول  القانو 

 

 خل ررررر  وقرررررد الررررردول   القرررررانو  بوجرررررود يقولرررررو  الررررردول  القرررررانو  وفقهرررررا  أسررررراتل  إ 

 والجررررر ائ  واإلبررررراد  الحررررر   جررررر ائ  مثرررررل معينررررر  جررررر ائ  تجررررر ي  إلررررر  الدوليررررر  الجماعررررر 

. البشررررر ي  وأمررررر  لسرررررال  عظيمرررررا   تهديررررردا   الجررررر ائ  تلرررررك تشررررركل حيرررررك اإلنسررررراني   ضرررررد

 تمررررر  الحررررر   جررررر ائ  أ  للرررررك الحررررر    لحالررررر  الحاكمررررر  القواعرررررد تحديرررررد تررررر  وكمرررررا

 معاملرررررر  إسررررررا   أو الج حرررررر  بقتررررررل سرررررروا  البشرررررر   حقررررررو  وتهررررررد  اإلنسررررررا   ك امرررررر 

 خرررررط وتررررر  هرررررلا. اإلنسرررررا  لحقرررررو  جسررررريما   انتهاكرررررا   يشررررركل ممرررررا وال هرررررائ   األسررررر  

 حيررررررك مرررررر  أ  محتواهررررررا حيررررررك مرررررر  سرررررروا  ال قرررررر  مرررررر  كبيرررررر   د جرررررر  تبلررررررػ وثررررررائ 

 .(2) الدولي  الجنائي  للمحكم   ياؼتها ط يق 

                                                                                                                

– القررررراه  – الع بيررررر   النهضررررر دا -(.العرررررا  القسررررر )العقوبرررررا  قرررررانو  فررررر  الوسررررريط-سررررر و  فتحررررر  أحمرررررد د-1
 مطبعررررررر -1ط-الجنرررررررائ  الررررررردول  القرررررررانو  د اسررررررر  فررررررر  مقدمررررررر – السرررررررعد  حميرررررررد الررررررردكتو  و.191 -1911

 .13 -1971-بؽداد-المعا ؾ
 15  الم د  اعاله     .(العا  القس )العقوبا  قانو  ف  الوسيط-س و  فتح  أحمد د -2
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 للمحكمررررر  األساسررررر   ومرررررا نظرررررا  وهرررررو المحكمررررر   لهرررررله األساسررررر  النظرررررا  اعتمررررراد وتررررر 

 2002 عرررررررا  يوليرررررررو مررررررر  األول فررررررر  نفررررررراله وبررررررردأ  1991 عرررررررا  الدوليررررررر  الجنائيررررررر 

( 4) المرررررراد  فرررررر  للمحكمرررررر  األساسرررررر  النظررررررا  نرررررر  وقررررررد. السررررررتي  الدولرررررر  بت رررررردي 

 الررررررال   القررررررانون  وبررررررالتفوي  دوليرررررر   قانونيرررررر  بشخ رررررري  تتمترررررر  المحكمرررررر  أ  علرررررر 

 .   (1)أهدافها وتحقي  مهامها لمما س 

 

 تحكررررررر  دوليررررررر  قانونيررررررر  أدا  إليجررررررراد عديرررررررد  وجهرررررررود محررررررراوال  هنررررررراك كانررررررر وقرررررررد 

 ضررررررد للجرررررر ائ  حرررررردا   وتضرررررر  اإلنسرررررراني  عرررررر  وتررررررداف  الدوليرررررر  والن اعررررررا  الحرررررر و 

 فررررر  الحررررر و  واشرررررتعال اإلنسررررراني   ضرررررد الجررررر ائ  ت ايرررررد ومررررر  أنررررره للرررررك البشررررر ي  

 تضررررر  قانونيررررر  أدا  بوجرررررود يطالررررر  العرررررالم  العرررررا  الررررر أ  جعرررررل العرررررال  دول مررررر  عررررردد

 ت كتهرررررا التررررر  األهررررروال تكشرررررف  بعررررردما أنررررره كمرررررا الدوليررررر   الجررررر ائ  تلرررررك لكرررررل حررررردا  

 أخرررررر    مرررررر   للررررررك يتكرررررر   برررررر ال الرررررردول  المجتمرررررر  تعهررررررد الثانيرررررر   العالميرررررر  الحرررررر  

 كافرررررر  علررررر  مسررررررل  نررررر ا  250 تق يبررررررا   الحررررر   تلررررررك بعرررررد انرررررردل  فقرررررد للررررررك و ؼررررر 

 .(2) والمحلي  واإلقليمي  الدولي  المستويا 

 مررررر  العديررررد وجرررررد  ولقررررد ط حررررره  يمكرررر  مرررررا أكثرررر  الدوليررررر  المحاكمررررا  فكررررر   فكانرررر 

 الحررررر   مج مررررر  لمحاكمررررر  الخا ررررر  الدوليررررر  الجنائيررررر  المحكمررررر  منهرررررا المحررررراك  تلرررررك

 لمحاكمرررررررر  الخا رررررررر  الدوليرررررررر  الجنائيرررررررر  والمحكمرررررررر   1993 عررررررررا  يوؼسررررررررالفيا فرررررررر 

 .(3) 1994 عا   واندا ف  الح   مج م 

 

 

                                                                                                                                       
 م رررررررر   الجديررررررررد   اليوسررررررررؾ  و  مطرررررررراب  الدوليرررررررر   الجنائيرررررررر  المحكمرررررررر  بسرررررررريون   شرررررررر يؾ محمررررررررود-1

2001   91. 
 آليرررررررررا -الج يمررررررررر )المسرررررررررلح  الن اعرررررررررا   مررررررررر  فررررررررر  نيي المرررررررررد حمايررررررررر  البلتررررررررراج   جررررررررراب  سرررررررررام -2

 .133 .2007  1ط الجامع  الفك  دا  اإلسكند ي  (الحماي 
  www.aladel.gov.ly/main/modul/sections/item.php-3 تا يخ ال يا   2017-1-4

 

 

 

http://www.aladel.gov.ly/main/modul/sections/item.php3-
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 جنائيررررر  محكمررررر  إنشرررررا  إلررررر  والمررررر تم ا  العلميررررر  الهيئرررررا  مررررر  العديرررررد دعررررر  وقرررررد

 محايرررررد  دوليررررر  جنائيررررر  محكمررررر  وجرررررود عرررررد  وكرررررا  التجاهرررررل  القررررر  ولكنهرررررا دوليررررر  

 األولررررر   العالميررررر  الحررررر   إثررررر  الثررررران  ؼليرررررو  األلمررررران  اإلمب اطرررررو  محاكمررررر  تترررررول 

 لجوئررررره بعرررررد الحلفرررررا  إلررررر  تسرررررليمه لررررر ف  هولنررررردا إليهرررررا اسرررررتند  التررررر  األسررررربا  مررررر 

 . (1)1919 لعا  ف سا  معاهد  م ( 227) للماد  استنادا   وللك إليها 

 

  اود  وأحررررررال  ألمرررررران  تحقيرررررر  الدوليرررررر  الجنائيرررررر  المحكمرررررر  إنشررررررا  كررررررا  فقررررررد لررررررللك

 هررررله أنشررررئ  حيررررك العشرررر ي   القرررر   حترررر  عشرررر  التاسرررر  القرررر   نهايرررر  منررررل البشرررر ي 

 الرررررررررلي  األشرررررررررخا  ومحاكمررررررررر  التحقيررررررررر   لؽررررررررر   معاهرررررررررد  بموجررررررررر  المحكمررررررررر 

 . (2)خطو   الج ائ  أشد ي تكبو 

 

تدددددددد  إ ددددددددرار م ددددددددس  ركمددددددددس ا  س ددددددددئ الددددددددذ  مدددددددد  علددددددددح إمشددددددددس  المحةمدددددددد   8998فددددددددئ عددددددددس  
الجمسئمدددددددددد  الحكلمدددددددددد , كتدددددددددد  فددددددددددتع  ددددددددددسب الت ددددددددددحمو علمهددددددددددس مددددددددددن   ددددددددددف الددددددددددحكف التددددددددددئ ك زددددددددددت 
 ددددددددددس حرل ا كلددددددددددح علددددددددددح م ددددددددددس  المحةمدددددددددد , إلددددددددددح أن اةتمددددددددددف الم ددددددددددسب القددددددددددسمكمئ ل ددددددددددح  

 .(3  , حمث شةلت همئ  المحةم , كعمن محع عس  لهس2002 رمسما فئ مكلمك 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
-79  1991  وما  التفاقي  األساس  النظا   ياؼ  ف  المحكم   نطا  داخل الج ائ  ودا يل  هيبل فو  هي ما -1

107. 
 .7  2004الجامع   الفك  دا  اإلسكند ي   الدولي   الجنائي  المحكم  حجا    بيوم  الفتاح عبد-2

 .289علئ جممف حرب :" م حر  س و -3
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 المطلب الثاني  
 اجهزة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 
 شرررررع  و ال ئاسررررر  هيئررررر  بررررري  ويو عرررررو  يخترررررا و  قاضررررريا 11 مررررر  المحكمررررر  تتكرررررو 

 الررررررردوائ  و االبتدائيررررررر  الررررررردوائ  و المحاكمررررررر   قبرررررررل مرررررررا ودائررررررر   الرررررررثالك المحكمررررررر 

 الرررررردول جمعيرررررر  قبررررررل مرررررر  باالنتخررررررا  المحكمرررررر  قضررررررا  جميرررررر  يختررررررا  االسررررررتئنافي  

 الجنائيرررررر  لمحكمرررررر ا-تحقرررررر  للمحكمرررررر   لالنتخابررررررا   ومررررررا نظررررررا  فرررررر ( 1) اؾ األطرررررر

 علررررر  التقاضررررر  نظرررررا  بتطبيررررر  المختلفررررر  القضرررررائي  الرررررنظ  فررررر  السرررررائد المبررررردأ - الدوليررررر 

 .االستئنافي  الد ج  و االبتدائي  الد ج : هما د جتي 

 القضرررررررررائي  االجهررررررررر   -الفررررررررر   االول : : سننننننننننتناول هننننننننن ا المطلنننننننننب  ننننننننني  نننننننننر ي 

 للمحكمرررررر  االدا يرررررر  االجهرررررر   -الفرررررر   الثرررررران  :.  الدائمرررررر  الدوليرررررر  الجنائيرررررر  للمحكمرررررر 

 الدائم  الدولي  الجنائي 

 الفرع االول

 االجهزة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 بررررررا  حكرررررر  ب رررررردو  إنها هررررررا و تح يكهررررررا مرررررر  ابترررررردا  الرررررردعاو  ا ا  إجرررررر ا  بمررررررا

 مختلفررررر  هيئرررررا  امرررررا  عررررراد  يكرررررو  فيهرررررا النظررررر  فرررررإ  مختلفررررر   احرررررل بم تمررررر  فيهرررررا

  .(1)العمل لتنظي  و لتخ   اعا  م ايضا 

 

 تلرررررررك بمختلرررررررؾ الررررررردعو  تنظررررررر  ال لكررررررر  المحكمررررررر   دوائررررررر  تعررررررردد مررررررر  الحكمررررررر  و

 المحرررررراك  دوائرررررر  و هيئررررررا  د جررررررا  تعرررررردد ا  كمررررررا. أنفسرررررره  القضررررررا  مرررررر  احررررررل الم

 حقررررروقه  الررررردعو  اؾ ألطررررر تحفرررررظ التررررر  الضرررررمانا  مررررر  يعررررر  الررررردعو   تنظررررر  التررررر 

 مرررررر  بم يررررررد د جرررررر  أعلرررررر  محكمرررررر  مرررررر  االبتدائيرررررر   الرررررردائ   حكرررررر  اجعرررررر  م فرررررر 

 فرررررر  موجررررررود النررررررو  هررررررلا علرررررر  وتقسرررررري   الحقيقرررررر  وجرررررره يكشررررررؾ الررررررل  التمحرررررري 

 هررررررو كمررررررا الدوليرررررر   الجنائيرررررر  المحرررررراك  بعرررررر  أؼفلترررررره حرررررري  فرررررر  الوطنيرررررر   المحرررررراك 

 . (2)واحد  دائ   م  تشكلتا حيك طوكيو و نو مب غ لمحكمت  بالنسب  الحال

 المحكمررررررر  بوظررررررائؾ تقررررررو  دوائرررررر  علرررررر  فتحتررررررو  الدوليرررررر  الجنائيرررررر  المحكمرررررر  امررررررا

 مرررررر ( االساسرررررر   ومررررررا نظررررررا  مرررررر  34 المرررررراد )الررررررثالك هرررررر  الرررررردوائ  و. القضررررررائي 
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 سرررررت  تضررررر  التررررر  االبتدائيررررر  الشرررررعب  إلا معرررررا ا  فررررر  دائررررر   مررررر  أكثررررر  تشررررركيل إمكانيررررر 

 قبرررررل مرررررا شرررررعب  و االبتدائيررررر   الررررردائ   بمهرررررا  مرررررنه  ثالثررررر  يقرررررو  األقرررررل  علررررر  قضرررررا 

 قرررررا  أو مرررررنه  قضرررررا  ثالثررررر  يقرررررو  األقرررررل  علررررر  قضرررررا  سرررررت  تضررررر  التررررر  المحاكمررررر 

 . (3)المحاكم  قبل ما شعب  بمها  واحد 

 :التمهيدية الشعبة تنظيم–8

 التمهيدية الشعبة تكوي  روما نظام م  49 المادة تضمنت

( 39/1 المررررررراد )6عررررررر  يقرررررررل ال القضرررررررا  مررررررر  عررررررردد مررررررر  التمهيديررررررر  الشرررررررعب  تتررررررر لؾ

 العمررررررل سرررررري  حسرررررر  كررررررا  إلا تمهيديرررررر  دائرررررر   مرررررر  أكثرررررر  فيهررررررا تشرررررركل ا  ويجررررررو 

 قضرررررا  ثالثررررر  إلررررر  قرررررا  مررررر  التمهيديررررر  إدا   مهمررررر  ويترررررول  للرررررك يقتضررررر  بالمحكمررررر 

 طبيعررررر  أسرررررا  علررررر  بالشرررررع  القضرررررا  تعيررررري  ويكرررررو  التمهيديررررر  الشرررررع  قضرررررا  مررررر 

 المنتخبررررري  القضرررررا  خبررررر ا  و ومررررر هال  شرررررعب  كرررررل ت ديهرررررا أ  ينبؽررررر  التررررر  المهرررررا 

 و الجنررررائ  القررررانو  فرررر  لخبرررر ا   مرررر  م يجررررا شررررعب  كررررل تضرررر  بحيررررك المحكمرررر  فرررر 

 . (4)الدول  القانو  و الجنائي  اإلج ا ا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          
 . 221عل  جميل ح   م د  ساب    -1
 .219 ساب   د م -2
 بيرررررر و   الحلبرررررر   منشرررررروا   الدوليرررررر   العدالرررررر  نحررررررو الدوليرررررر  الجنائيرررررر  المحكمرررررر  حمررررررد  نجيرررررر  قيرررررردا-3

2006   95 
 225    اعاله م د ال ح    جميل عل -4
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كمدددددددت  تزمددددددددمن القضددددددددسة ال ددددددددت  فدددددددئ الشددددددددز   التمهمحمدددددددد   زمددددددددح االمتهدددددددس  مددددددددن عملمدددددددد  امتمددددددددسب 
 ددددددددددمكات, كتمددددددددددحح كالمددددددددددته  ا ددددددددددتامسئمس إلددددددددددح حددددددددددمن   ضددددددددددسة المحةمدددددددددد  لكالمدددددددددد  مددددددددددحتهس ادددددددددد ث
كمتدددددددددكزع القضدددددددددسة المزممدددددددددكن فدددددددددئ الشددددددددددز    فزلمدددددددددس إتمدددددددددس  أ   ضدددددددددم  مةكمدددددددددكا  دددددددددح  سشدددددددددركهس

التمهمحمددددددددد  علدددددددددح حكائرهدددددددددس التدددددددددئ تشدددددددددةف الحقدددددددددس كفدددددددددو ضدددددددددركرات الزمدددددددددف علدددددددددح أن متدددددددددكلح 
مهددددددددس  الددددددددحائرة التمهمحمدددددددد  إمددددددددس ادددددددد ث  ضددددددددسة مددددددددن الشددددددددزب التمهمحمدددددددد  أك  ددددددددس  كاحددددددددح مددددددددن 

 .(8  شز   كفقس لهذا الم س  ا  س ئ ك للقكاعح اإلجرائم  ك كاعح اإلا ستتلك ال

 كممةن ت ممل المهس  الشز   التمهمحم  فئ المقسط التسلم :

الشددددددددددددز   التمهمحمدددددددددددد  أكلددددددددددددح حرجددددددددددددست التقسضددددددددددددئ أمددددددددددددس  المحةمدددددددددددد : الشددددددددددددز   جددددددددددددز  ال  –أ 
حمدددددددددد  متجدددددددددزأ مددددددددددن  دددددددددلط  المقسضددددددددددسة فدددددددددئ المحةمدددددددددد  المؤل ددددددددد  مددددددددددن الشدددددددددزب الددددددددددا ث: تمهم

كا تحائمدددددددددد  كا ددددددددددتئمسل, كتشددددددددددةف  كا دددددددددد  الز ددددددددددكر إلددددددددددح التقسضددددددددددئ أك عحمددددددددددا ع ددددددددددر جل ددددددددددست 
 .(2 اعتمسح الته  التئ متقح   هس المحعئ الزس  ممهس

 الشز   التمهمحم  كحكرهس مع مةتب المحعئ الزس :–ب 

 تتمتع الشز   التمهمحم    لطست ذات  ل   سلمحعئ الزس :

 فددددددددددئ  ممهمددددددددددس التم ددددددددددمو مدددددددددد ف مددددددددددن الزددددددددددس  المددددددددددحعئ مددددددددددع تةددددددددددسملئ  ددددددددددحكر تقددددددددددك  حمددددددددددث
 إلمهددددددددددس متقددددددددددح  التددددددددددئ الح ددددددددددرم  الجهدددددددددد  كهددددددددددئ. كالتحقمددددددددددو التحددددددددددر  ك الم حقدددددددددد  مراحددددددددددف

 أعمسلدددددددددددددددا  دددددددددددددددمر لضدددددددددددددددمسن اللزمددددددددددددددد  كالطل دددددددددددددددست اإلجدددددددددددددددرا ات لتم مدددددددددددددددذ الزدددددددددددددددس  المدددددددددددددددحعئ
 أعمدددددددددددسف علدددددددددددح ر س مددددددددددد   دددددددددددلط  لهدددددددددددس ةمدددددددددددس,  علدددددددددددمه  المجمدددددددددددئ حمسمددددددددددد  مادددددددددددف: كفزسلمتهدددددددددددس
 ر س ددددددددد  مهدددددددددس  كتتدددددددددكزع الم حقددددددددد ,  دددددددددلط  ا دددددددددتق ف مدددددددددع تدددددددددت    التدددددددددئ ك الزدددددددددس  المدددددددددحعئ
 :مراحف ا ث علح الشز  

 

 

 
                                                                                                                                  

 . 225   ساب  الم د  ح    جميل عل -1
 2001 بيرررررر و   الثقافرررررر   دا  واخت ا رررررراتها  الدائمرررررر  الدوليرررررر  الجنائيرررررر  المحكمرررررر  يشررررررو   معمرررررر  لنررررررد -2
   211. 
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الر س دددد  الم ةددددرة اك ا كلمدددد  كذلددددك فددددئ ضددددركرة ح ددددكف المددددحعئ الزددددس  علددددح اإلحن مددددن الددددحائرة 

التمهمحمددددد  لم سشدددددرة تحقمقستدددددا كالر س ددددد  ال حقددددد  كالتدددددئ تتحقدددددو عمدددددحمس متقدددددح  المدددددحعئ الزدددددس  مدددددن 

محمدددددد   طلددددددب عقددددددح جل دددددد  لهددددددس العتمددددددسح الددددددته  مرفقددددددس الطلددددددب  س حلدددددد  ك الك ددددددسئع الددددددحائرة التمه

جرا اتدددددا فدددددئ  كالمزلكمدددددست ةمدددددس ان لشدددددز   التمهمحمددددد  ان تقمدددددح  زددددد   دددددرارات المدددددحعئ الزدددددس  كا 

حدددددسلتمن ح دددددرمس  زدددددح إعطدددددس  إذن تحقمدددددو مدددددن طدددددرل الشدددددز   التمهمحمددددد  م ددددد ع ملزمدددددس  دددددذلك 

 .(8 ح كلا علح مكافقتهس زح  اإلذن كال ممةن التمسزف عما اال

 الفرع الثاني

 االجهزة االدارية للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 باسررررررتثنا  إدا تهررررررا عرررررر  والمسرررررر ول  للمحكمرررررر  العليررررررا السررررررلط  ال ئاسرررررر  هيئرررررر  تمثررررررل

 علرررررر  األساسرررررر   ومررررررا نظررررررا  مرررررر  31 المرررررراد  ن رررررر  ولقررررررد العررررررا   المرررررردع  مكترررررر 

 .(2)ومس ولياتها تكوينها

 :اآلتية المهام ممارسة الرئاسة هيئة وتتولى هيئة الرئاسة -اوال :

 االبتدائيرررررر  الرررررردوائ ) كافرررررر  القضررررررائي  وأجه تهررررررا بتشرررررركيالتها الجنائيرررررر  المحكمرررررر  إدا  

 الطررررررررراب  لا  تشررررررررركيالتها إدا   وكررررررررللك( االسرررررررررتئناؾ ودائرررررررر   التمهيديررررررررر  والرررررررردوائ 

 برررررره الم تبطرررررر  والتشرررررركيال  المحكمرررررر  كتررررررا  قلرررررر ) المحكمرررررر  لعمررررررل المسرررررراعد اإلدا  

 المررررررردع  مكتررررررر  اإلدا   هرررررررله تشرررررررمل وال (.والشرررررررهود علررررررريه  المجنررررررر  وحرررررررد  نحرررررررو

 المسررررررررائل بشرررررررر   موافقترررررررره والتمررررررررا  معررررررره التنسرررررررري  ال ئاسرررررررر  لهيئرررررررر  أ  إال العرررررررا 

 األساسرررررر  النظررررررا  عليرررررره يررررررن  مررررررا عرررررردا بينهمررررررا  المشررررررت ك االهتمررررررا  لا  جميعهررررررا

 اإلجرررررررر ا ا  وقواعررررررررد األساسرررررررر  النظررررررررا  يوكلهررررررررا أخرررررررر   مهررررررررا  أيرررررررر  . رررررررر اح 

 .(2) خا ن  بمقتض  ال ئاس  بهيئ  أحكامه ضو  ف  واإلثبا 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .22,   م  اعلئ جممف حرب, م حر -8
 22حرب, م حر  س و,   علئ جممف -2
 من الم س  ا  س ئ للمحةم  الجمسئم   الحكلم . 8ال قرة  38راجع م  المسحة -2
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 قضددبح صددالس مدد  مؤلدد  أعبعددٍ جهددبص ثىاعددطخ مهبمهددب الشئبعددخ هُئددخ رمددبسط

 القضددبح مدد  المطلقددخ ثبألغلجُددخ منزخجددى  وهدد  والضددبنٍ  األو  نبئجُدد  و سئددُظ

 فددٍ وَعملددى  واحددذح  لمددشح لزجذَددذ قبثلددخ عددنىاد صددالس مددذرهب لىالَددخ عشددش الضمبنُددخ

 سئددُظ أو  إنزخددبة جددشي وقددذ والَددزه   طُلددخ الز ددش  أعددبط علددً الشئبعددخ هُئددخ

.عنىاد صالس لمذح كُشػ فُلُت الكنذٌ القبضٍ للمحكمخ
(1)

 

 :الرئاسة هيئة أ ضاء إختيار شروط-8

 التشررررر يعا  وضرررررع  هرررررلا أجرررررل ومررررر  الحساسررررري   ؼايررررر  فررررر  القاضررررر  من ررررر  يعتبررررر 

 مررررر  ال ئاسررررر  هيئررررر  قضرررررا  وبإعتبرررررا  القضرررررا   فررررر  تواف هرررررا يجررررر  شررررر وطا الوطنيررررر 

 ؼيرررررر ه  فرررررر  المف وضرررررر  شرررررر وط نفرررررر  فلهرررررر  الدوليرررررر  الجنائيرررررر  للمحكمرررررر  11 قضررررررا 

 نظددب  مدد  36 المددبدح مدد  الضبلضددخ ال قددشح حددذدد حُددش  المحكمرر  قضررا  مرر 

 رىافشهددب الىاجددت الشددشوط الذائمددخ الذولُددخ الجنبئُددخ للمحكمددخ األعبعددٍ سومددب

 -:علً ثنصهب للقضبح

 و الشفُعددخ ثددبألخال  َزحلددى  الددزَ  األشددخب  ثددُ  مدد  األشددخب  َخزددبس– أ

 لزعُددُ  مددنه  كدد  دولددخ فددٍ المطلىثددخ المددؤهالد فددُه  ورزددىافش النضاهددخ و الحُددبد

 .القضبئُخ المنبصت أعلً فٍ

 :مب َلٍ للمحكمخ لالنزخبثبد مششح ك  فت َزىافش أ  َجت – ة

 الخجددشح و الجنبئُددخ  اإلجددشا اد و الجنددبئٍ القددبنى  مجددب  فددٍ صبثزددخ ك ددب ح-1

 أخددشي  ممبصلددخ ثصدد خ أو محددب   أو عددب  مددذ  أو كقددب  عددىا  الالصمددخ  المنبعددجخ

 الجنبئُخ  الذعبوي مجب  فٍ

 القددبنى  مضدد  ثبلمىضددى   الصددلخ راد الددذولٍ القددبنى  مجددبالد فددٍ صبثزددخ ك ددب ح-2

 عمدد  مجددب  فددٍ واعددعخ مهنُددخ وخجددشح اإلنغددب   حقددى  وقددبنى  الددذولٍ اإلنغددبنٍ

للمحكمخ القضبئٍ ثبلعم  صلخ رٌ قبنىنٍ
(2)

. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 212   مصذس عبثق     حشة جمُ  علٍ-1

 .229     2006 اإلعكنذسَخ  الجذَذح  الجبمعخ داس الذولُخ  الجنبئُخ المحكمخ حمىدح  ععُذ منزصش-2
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 رنجدد  سونددذا  و الغددبثقخ َىغغددالفُخ محكمزددٍ الددذولٍ األمدد  مجلددظ أنشدد  عنددذمب و

 علددً المحكمزددُ  لهددبرُ  االعبعددٍ النظددب  فددن  الددنق   لددزل  نظبمهددب واضددعىا

 النظددب  مدد  13 المددبدح مدد  1 فددبل قشح القضددبح  فددٍ رىافشهددب الىاجددت الشددشوط

 الشدددشوط أسعدددلذ الغدددبثقخ لُىغىعدددالفُخ الذولُدددخ الجنبئُدددخ للمحكمدددخ األعبعدددٍ

 عددىا  حددذ علددً المخصصددُ   و الددذائمُ  القضددبح فددٍ رىافشهددب الىاجددت االعبعددُخ

 َكىنددددددىا أ  المخصصددددددُ   و الددددددذائمُ  القضددددددبح فدددددٍ َنجغددددددٍ" :أندددددد  علددددددً نصددددددذ حُدددددش

 َكىندددددددىا وأ  اهدددددددخ ضالن و الزجدددددددشد صددددددد بد فدددددددُه  رزدددددددىافش أ  و سفُددددددد   خلدددددددق علدددددددً

 المنبصددددددددت فدددددددد شافُ لزعُددددددددُ  شددددددددشطب ثلددددددددذانه  رجعلهددددددددب الزددددددددٍ للمددددددددؤهالد حددددددددبئضَ 

 القضدددددبح ادشخجددددد   للدددددذوائش العدددددب  الزشدددددكُ  فدددددٍ الىاجدددددت االعزجدددددبس وَدددددىلٍ. القضدددددبئُخ

 حقدددددددددى  وقدددددددددبنى  الدددددددددذولٍ اإلنغدددددددددبنٍ القدددددددددبنى  و الجندددددددددبئٍ القدددددددددبنى  مجدددددددددب  فدددددددددٍ

"اإلنغب 
(1).

 

 لددددد  المغدددددبلخ هدددددز  أ  نجدددددذ الدددددذولٍ  القدددددبنى  لجندددددخ أعدددددذرهب الزدددددٍ المشدددددبسَ  خدددددال مددددد 

 أ  إال الك ددددددب رُ   رددددددىافش الجذاَددددددخ فددددددٍ أوججددددددذ حُددددددش أعضددددددبئهب  أرهددددددب  عدددددد  رغددددددت

 الشددددددخ  فددددددٍ َزددددددىافش أ  َك ددددددٍ إر جددددددذا  مزضمددددددذ شددددددشط إندددددد  أيس األعضددددددب  ثعدددددد 

 ثزدددددددىاص  المزعلقدددددددخ المغدددددددبئ  ردددددددش  مددددددد  كالهمدددددددب  أو إحدددددددذاهمب لالنزخدددددددبة المششدددددددح

 أقشرددددددد  الدددددددزٌ االرجدددددددب  وهدددددددى ا  شاألطددددددد الدددددددذو  اخزُدددددددبس لحغددددددد  القضدددددددبح مدددددددؤهالد

 دوائددددددش علددددددً القضددددددبح رىصَدددددد  َددددددىائ  أ  علددددددً سومددددددب  مددددددؤرمش فددددددٍ الددددددذو  غبلجُددددددخ

 القضددددددبح مددددددؤهالد و ادشوخجدددددد الددددددذائشح رؤدَهددددددب الزددددددٍ المهددددددب  طجُعددددددخ ثددددددُ  المحكمددددددخ

والمؤهالد ادشالخج م  مضَجب رشكُلزهب رض  ثحُش المنزخجُ  
 (2)

. 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للنشددددددش الحبمددددددذ داس الذولُددددددخ  الجنبئُددددددخ للمحكمددددددخ القضددددددبئٍ النظددددددب  اللطُدددددد   عجددددددذ كمددددددب  منددددددذس ثددددددشا د.-1

 .43   2222 عمب   والزىصَ  

 ..45-43 م    عبثق مصذس   -2
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 المبحث الثاني

 اخت ا ات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 المحةمددددددددد  هدددددددددذ  امت س دددددددددست الحكلمددددددددد  الجمسئمددددددددد  للمحةمددددددددد  ا  س دددددددددئ الم دددددددددس  حدددددددددحح لقدددددددددح

 لددددددددحممس مةددددددددكن لددددددددذلك , ارتةس هددددددددس زمددددددددسن ك كمةددددددددسن الجرممدددددددد  مددددددددكع كهددددددددئ أر زدددددددد  أ ددددددددس علددددددددئ

 ضدددددددددددمن تدددددددددددحمف التدددددددددددئ رئددددددددددد  ا الددددددددددد  ا ر  س دددددددددددتز  دددددددددددمقك  .زممدددددددددددئ ك مةدددددددددددسمئ امت دددددددددددس 

 كعمددددددددددد  الحكلمددددددددددد , الجمسئمددددددددددد  للمحةمددددددددددد  ا  س دددددددددددئ الم دددددددددددس  كفدددددددددددو المحةمددددددددددد , امت دددددددددددس 

 كهددددددددددئ ا شددددددددددح ائ ر الجدددددددددد فددددددددددئ  سل ددددددددددت تمددددددددددت  المحةمدددددددددد  فددددددددددإن ممددددددددددا (5  المددددددددددسحة   حةددددددددددس 

 . اإلم سمم  ضح ائ ر كالج الجمسعم , اإل سحة جرمم 

 االمت دددددددددددددددددددس  -المطلدددددددددددددددددددب االكف : - دددددددددددددددددددمتمسكف هدددددددددددددددددددذا الم حدددددددددددددددددددث فدددددددددددددددددددئ مطل دددددددددددددددددددمن :

االمت ددددددددددددس   -المطلددددددددددددب الادددددددددددسمئ :, الحائمددددددددددد  الحكلمددددددددددد  الجمسئمدددددددددددد  للمحةمددددددددددد  المكضدددددددددددكعئ

 المةسمئ كالزمسمئ للمحةم  الجمسئم  الحائم  .

 المطمب االوا
 االخت اص المولوعي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 المكضددددددددددكعئ االمت ددددددددددس  علددددددددددئ الحكلمدددددددددد  الجمسئمدددددددددد  للمحةمدددددددددد  ا  س ددددددددددئ الم ددددددددددس  مدددددددددد 

  ددددددددددح ك االمت ددددددددددس  هددددددددددذا ا  س ددددددددددئ الم ددددددددددس  مددددددددددن 5 المددددددددددسحة حددددددددددححت  ددددددددددح ك للمحةمدددددددددد ,

 الجدددددددددددرائ  أشدددددددددددح علدددددددددددئ للمحةمددددددددددد  المكضدددددددددددكعئ االمت دددددددددددس  مقت دددددددددددر أمدددددددددددا فمهدددددددددددس جدددددددددددس 

 للمحةمدددددددددددددد  ك    ددددددددددددددر  الددددددددددددددحكلئ المجتمددددددددددددددع اهتمددددددددددددددس  مكضددددددددددددددكع تةددددددددددددددكن التددددددددددددددئ ك مطددددددددددددددكرة

 -:(2  التسلم  الجرائ  فئ الم ر امت س  ا  س ئ الم س  هذا  مكجب
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 تق دددددددددددم  هدددددددددددذا المطلدددددددددددب الدددددددددددح فدددددددددددرعمن فضدددددددددددلمس المكضدددددددددددكع جكامدددددددددددب  ممتلدددددددددددل كلإلحسطددددددددددد 

  -ال دددددددددددرع الادددددددددددسمئ :, الجمسعمددددددددددد  اإل دددددددددددسحة جرممددددددددددد  -ال دددددددددددرع االكف :: تدددددددددددئاال المحدددددددددددك كعلدددددددددددح

 .اإلم سمم  ضح الجرائ 

 الفرع االوا

 جريمة االبادة الجماعية

 مددددددددددددن فزددددددددددددف أ "   ددددددددددددد مهس الجرممدددددددددددد  هددددددددددددذ  ا  س ددددددددددددئ الم ددددددددددددس  مددددددددددددن( 6  المددددددددددددسحة عرفددددددددددددت
 حمممددددددددد , أك عر مددددددددد  أك أاممددددددددد  أك  كممددددددددد  جمسعددددددددد  إهددددددددد ك  ق دددددددددح مرتةدددددددددب التسلمددددددددد  ا فزدددددددددسف
 :ذلك كمن جزئمسن  أك ةلمسن  إه ةس هذ ,    تهس

 .الجمسع  أفراح  تف •

 .الجمسع    فراح ج م  عقلئ أك ج ح  ضرر إلحسو •

 .جزئمسن  أك ةلمسن  ال زلئ إه ةهس  هس مق ح مزمشم   حكاف عمحان  الجمسع  إمضسع •

 .الجمسع  حامف اإلمجسب ممع ت تهحل تحا مر فر  •

 .أمرى جمسع  إلح عمكة الجمسع  أط سف مقف •

 إ ددددسحة جدددرائ  أك ال شددددر  الجدددمس إ ددددسحة جدددرائ : ممهدددس عحمددددحة م دددممست الجمسعمدددد  اإل دددسحة كلجرممددد 
 الجدددمس علدددح القضدددس  هدددحفهس كاحدددحة أفزدددسف مجمكعددد  أك كاحدددح مزمدددح عدددن تز مدددرات ةلهدددس الجدددمس,
 ممح در. الشدزكب مدن شدزب أك ال شدر مدن مزدمن ل دمل أك مزممد   قزد  مدن كا تئ دسلا ال شر 
 علمدا ممطدك  لمدس م دران   إجمسعهدس  شدرم  لمجمكعدست ال قدس  حدو إمةدسر فدئ الجمسعمد  اإل سحة جكهر
 ا مد و مجسفستدا عدن فض ن   سلغ ,   ضرار ةلهس اإلم سمم  إ س   كمن الزس  للضممر مجسفسة من

 .(8  المتححة ا م  كم سحئ

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .86  ,2008 القسمكمم , الةتب حار ,"الحكلم  الجزا  محةم  م س  فئ أ س م   كاعح :"حجسز   مكمئ ال تسح ع ح-8
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  سعت دددددسر ؛"اإلهددددد ك" المدددددس  الق دددددح كجدددددكح ت دددددتلز  فإمهدددددس الجرممددددد  هدددددذ    رةدددددسن متزلدددددو فممدددددس

 الدددددرةن مم دددددئ اإلهددددد ك ممددددد  تدددددكفر  دددددحكن علمهدددددس المم دددددك  ا فزدددددسف مدددددن فزدددددف أ  ارتةدددددسب أن

 ال مددددددس غسل ددددددسن  الددددددذ  المددددددس  الق ددددددح إا ددددددست إشددددددةسلم  تاددددددكر كعلمددددددا الجرممدددددد ؛ لهددددددذ  المزمددددددك 

 .(8  مةتكب حلمف علما متكفر

 ا فزدددددددسف مدددددددن أ   سرتةدددددددسب ا  س دددددددئ الم دددددددس  حدددددددحح  فقدددددددح المدددددددسح   دددددددسلرةن متزلدددددددو فممدددددددس أمدددددددس

 جدددددرائ  علددددح ةامددددرة أمالدددد  كجددددحت لقددددح ك. ذةرهدددددس تدددد  كالتددددئ( 6  المددددسحة فددددئ علمهددددس المم ددددك 

 أك الحمممددددد  أك الزم دددددرم  ل ددددد تهس إم دددددسمم  جمسعدددددست جزئمدددددسن  أك ةلمدددددسن  أ مدددددحت إذا الجدددددمس, إ دددددسحة

 ا ممددددددرة, الزشددددددر ال ددددددمكات فددددددئ ال ك ددددددم  حددددددرب شددددددهحتا مددددددس ذلددددددك كمددددددن غمرهددددددس, أك ال مس ددددددم 

 م ددددلمئ مددددن شددددم  ألددددل 380 المتحددددحة لألمدددد  التددددس زمن ل جئددددمن الغددددكث كةسلدددد  تقرمددددر فكفددددو

 أن ةمددددددددس  ددددددددرامم ك, محممدددددددد  فددددددددئ الم ددددددددرطم  كا مددددددددرا  المجسعدددددددد  لمطددددددددر تزرضددددددددكا ال ك ددددددددم 

 .(2  ال ر م  القكات   ف من كهكجمت أعمقت ال رم  كالقكافف الجكم  الم سعحة رح ت

 المس ددددددسمممن كالضدددددد سط القددددددسحة مددددددن متهمددددددسن  28 الحكلمدددددد  الز ددددددةرم  طكةمددددددك محةمدددددد  أحامددددددت ك ددددددح

 لدددددم   سلممسل ددددد  كذلدددددك المس دددددسن, احتلتهدددددس التدددددئ ا راضدددددئ فدددددئ المدددددحمممن  تدددددف جدددددرائ  الرتةدددددس ه 

   حةددددددس  المحةمدددددد  علددددددمه  كحةمددددددت الهددددددس , لددددددكائع ك كاعددددددح المحةمدددددد  مماددددددسو مددددددن( 5  المددددددسحة

 .(3 الحمسة محى كال جن اإلعحا   من تتراكح ممتل  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .845  ,2006  مركت, الحل ئ, ممشكرات ,"الحكلم  الزحال  محك الحكلم  الجمسئم  المحةم   :"حمح مجمب فمحا-8
 .408-407 , م س الم حر اع  -2
 ال ةددر حار اإل ددةمحرم ,", (الحمسمدد  آلمددست-الجرممدد  الم ددلح  المزاعددست زمددن فددئ المددحمممن حمسمدد  :"ال لتددسجئ جددس ر  ددسمع-3

 .22  , 2007 ,8ط الجسمزئ
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 مددددددن ملددددددز  مددددددس  كامممهددددددس لتضددددددممن ا عضددددددس  الددددددحكف المتحددددددحة لألمدددددد  الزسمدددددد  الجمزمدددددد  كتددددددحعك 

 لت دددددهمف الحكلدددد   ددددمن الددددحكلئ التزددددسكن  تم ددددم  كتك دددددح الجرممدددد , هددددذ  كعقددددسب لممددددع م ددددك 

 .(8  علمهس كالزقسب الجرمم  لهذ  الزسجف التجرم 

 كالط مزددددددد  حكلمدددددد ؛ ط مزددددددد  ذات   مهددددددس الجرممددددددد  هددددددذ  تتممدددددددز الجمسئمدددددد  المحةمددددددد  م ددددددس  ككفددددددو

 كلةددددن أمددددرى, حكلدددد  ضددددح حكلدددد  مددددكاطمئ مددددن ارتةس هددددس ضددددركرة تزمددددح ال الجرممدددد  لهددددذ  الحكلمدددد 

  فزدددددسف المدددددسح  الدددددرةن ط مزددددد  أفزسلهدددددس فدددددئ تتحقدددددو أن شدددددرط الكاحدددددحة الحكلددددد  حامدددددف تقدددددع  دددددح

 الجمسئمدددددددد  المحةمدددددددد  كم ددددددددس  الحكلمدددددددد  االت س مدددددددد  فددددددددئ علمهددددددددس المم ددددددددك  الجمسعمدددددددد  اإل ددددددددسحة

 علدددددددح ت زتهدددددددس تقدددددددع مزحكجددددددد  م دددددددئكلم  هدددددددئ علمهدددددددس المترت ددددددد  الم دددددددئكلم  أن ةمدددددددس.  (2 الحكلمددددددد 

 .(3  أمرى جه  من الجرمم  مرتة ئ الط مزممن ا شمس  كعلح جه , من الحكل 

 

 

 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ,8975 القدددددددددسهرة, الةتدددددددددب, عدددددددددسل  لدددددددددحى ممشدددددددددكرة ,"حةتدددددددددكرا  ر دددددددددسل  الحدددددددددرب, أ دددددددددرى :"ال دددددددددسر الكاحدددددددددح ع دددددددددح-8  
 298 . 
 .38   س و, م حر ,"الجزا  محةم  م س  فئ أ س م   كاعح  :"حجسز   مكمئ ال تسح ع ح -2 
 .208   س و, م حر  ال سر, الكاحح ع ح-3  
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 الثاني الفرع
 االنسانية لد الجرائم

 تلدددددددددك اإلم دددددددددسمم  ضدددددددددح جدددددددددرائ  تزت دددددددددر المدددددددددذةكر ا  س دددددددددئ الم دددددددددس  مدددددددددن( 6  المدددددددددسحة كفدددددددددو
 هددددددددذ  ماددددددددف كتتضددددددددمن المددددددددحمممن ال ددددددددةسن مددددددددن مجمكعدددددددد  أمدددددددد  ضددددددددح ترتةددددددددب التددددددددئ ا فزددددددددسف
 أك كاإل زدددددددددددددسح الجم دددددددددددددم , كالز كحمددددددددددددد  كاالغت دددددددددددددسب, كاإل دددددددددددددسحة, الزمدددددددددددددح, القتدددددددددددددف اَ فزدددددددددددددسف
 الجمسعمددددددددددددد  اإل دددددددددددددسحة. كغمرهدددددددددددددس الزم دددددددددددددرم  الت ر ددددددددددددد  كجرممددددددددددددد    لل دددددددددددددةسن الق دددددددددددددر  المقدددددددددددددف

 ك ددددددددددددت ارتةس هددددددددددددس عددددددددددددن الم ددددددددددددر   ددددددددددددرل للزقددددددددددددسب عرضدددددددددددد  اإلم ددددددددددددسمم  ضددددددددددددح كالجددددددددددددرائ 
 .(8  الحرب َأك" ال     "

 التددددددددددددئ ال إم ددددددددددددسمم  ا فزددددددددددددسف علددددددددددددح ا  س ددددددددددددئ الم ددددددددددددس  مددددددددددددن( 7  المددددددددددددسحة م ددددددددددددت ك ددددددددددددح
 ال ددددددددددةسن إ زددددددددددسح اال ددددددددددتر سو, اإل ددددددددددسحة, القتددددددددددف,: كهددددددددددئ المحةمدددددددددد  امت ددددددددددس  فددددددددددئ تددددددددددحمف

 مددددددددددددن آمددددددددددددر محددددددددددددك علددددددددددددح الشددددددددددددحمح الحرمددددددددددددسن أك ال ددددددددددددجن لل ددددددددددددةسن, الق ددددددددددددر  المقددددددددددددف أك
 كالتزددددددددددددددذمب, الددددددددددددددحكلئ, للقددددددددددددددسمكن ا  س ددددددددددددددم  القكاعددددددددددددددح ممددددددددددددددسلل  مددددددددددددددس ال حممدددددددددددددد  الحرمدددددددددددددد 

 ألق دددددددددددددر  الحمدددددددددددددف أك ال غدددددددددددددس  علدددددددددددددح اإلةدددددددددددددرا  أك الجم دددددددددددددئ, اال دددددددددددددتز سح أك كاالغت دددددددددددددسب
 هدددددددددذ  مادددددددددف علدددددددددح الجم دددددددددئ الزمدددددددددل أشدددددددددةسف مدددددددددن آمدددددددددر شدددددددددةف أ  أك ألق دددددددددر  التزقدددددددددم  أك

 الزم دددددددددددر , ال  دددددددددددف كجرممددددددددددد  لألشدددددددددددمس  الق دددددددددددر  كاالمت دددددددددددس  المطدددددددددددكرة مدددددددددددن الحرجددددددددددد 
 مزسمدددددددددسة فدددددددددئ عمدددددددددحان  ت ددددددددد  ت التدددددددددئ الممسادددددددددف الطدددددددددس ع ذات ا مدددددددددرى ال إم دددددددددسمم  كا فزدددددددددسف
. ال حممدددددددددددددددددد  أك الزقلمدددددددددددددددددد   سل ددددددددددددددددددح  أك  سلج دددددددددددددددددد  ملحددددددددددددددددددو مطمددددددددددددددددددر أذى أ  أك شددددددددددددددددددحمحة
 أك  مس ددددددددددم    دددددددددد سب ال ددددددددددةسن مددددددددددن محددددددددددحح مجمددددددددددكع أك محددددددددددححة جمسعدددددددددد  أمدددددددددد  اضددددددددددطهسح
   دددددددددددد سب أك الجددددددددددددمس  مددددددددددددكع متزلقدددددددددددد  حمممدددددددددددد  أك اقسفمدددددددددددد  أك أاممدددددددددددد  أك  كممدددددددددددد  أك عر مدددددددددددد 
 .(2  مجمزهس ال القسمكن أن عسلممسن  المزركل من ك أمرى,

 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 الحكلم  الجمسئم  للمحةم  ا  س ئ الم س  من( 6  المسحة-8
 مجلددددددددد  الح دددددددددسم , تحدددددددددح  -الحكلمددددددددد  الجمسئمددددددددد  المحةمددددددددد -اإلم دددددددددسمم  ضدددددددددح الجدددددددددرائ  علدددددددددكان, مك دددددددددل محمدددددددددح-2

 205, 2002 الاسمئ ةسمكن ا كف, الزحح كالقسمكن, ا من
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 الاس تددددددددد  الحكلمددددددددد  الجدددددددددرائ  علدددددددددح المحةمددددددددد  امت دددددددددس    دددددددددر أهممددددددددد  مدددددددددرى مدددددددددن كهمدددددددددسك
 ح مددددددددو تزرمددددددددل الجددددددددرائ  هددددددددذ  تزرمددددددددل فددددددددئ أهممدددددددد  كمجددددددددح الزرفددددددددئ, الددددددددحكلئ القددددددددسمكن فددددددددئ

 الجددددددددددرائ  شددددددددددرعم  م ددددددددددحأ  ددددددددددا مقضددددددددددئ مددددددددددس كفددددددددددو كهددددددددددذا ا  س ددددددددددئ, الم ددددددددددس  فددددددددددئ ككاضددددددددددع
 ضددددددددددددح الجدددددددددددرائ  تزرمدددددددددددل التدددددددددددسرم  فدددددددددددئ مدددددددددددرة  كف تددددددددددد   دددددددددددح مةدددددددددددكن ك هدددددددددددذا كالزقك دددددددددددست,
 مقددددددددكف مددددددددن كهمددددددددسك.  الددددددددحكف غسل مدددددددد    ددددددددف مددددددددن اعتمددددددددحت حكلمدددددددد  مزسهددددددددحة فددددددددئ اإلم ددددددددسمم 

 فدددددددددددئ ت دددددددددددكح أن مم غدددددددددددئ التدددددددددددئ ا  س دددددددددددم  القدددددددددددم  تهدددددددددددحر اإلم دددددددددددسمم  ضدددددددددددح الجدددددددددددرائ   ددددددددددد ن
 .  (8 لإلم سن الجكهرم  للحقكو الكاجب االحترا  من كتمق  الحكلئ, المجتمع

 فددددددددئ تتماددددددددف اإلم ددددددددسمم  ضددددددددح الجددددددددرائ  فددددددددئ محددددددددححة أرةددددددددسن تتددددددددكافر أن مجددددددددب أمددددددددا كم حدددددددد 
( 7  المدددددددددددسحة فدددددددددددئ ح دددددددددددران  المحدددددددددددححة الجدددددددددددرائ  ضدددددددددددمن مدددددددددددن الجرممددددددددددد  تةدددددددددددكن أن كجدددددددددددكب
 أك كا دددددددددددع مطدددددددددددسو علدددددددددددح ترتةدددددددددددب أن كأمضدددددددددددسن  ا  س دددددددددددئ, ركمدددددددددددس م دددددددددددس  مدددددددددددن( 8  فقدددددددددددرة

 فدددددددددئ  مس دددددددد  همددددددددسك تةددددددددكن كأن المددددددددذةكرة, المددددددددسحة ضددددددددمن كرح مددددددددس كفددددددددو ممهجددددددددئ أ ددددددددسس
 لدددددددددذلك  ا شدددددددددمس  مدددددددددن مجمكعددددددددد  أك مم مددددددددد  أك حكلددددددددد    دددددددددف مدددددددددن المدددددددددمه  ذلدددددددددك إت دددددددددسع
  مددددددددددا المحةمدددددددددد  امت ددددددددددس  فددددددددددئ ا  ددددددددددسس هددددددددددك ال مس دددددددددد  رةددددددددددن أن مددددددددددرى مددددددددددن همددددددددددسك
 مدددددددددن كت دددددددد ع حكلمدددددددد , جرممدددددددد  إلدددددددددح كطممدددددددد  جرممدددددددد  مددددددددن الجرممددددددددد  تحكمددددددددف علددددددددح مزمددددددددف

 ا فدددددددددددددددراح حقدددددددددددددددكو لحمسمددددددددددددددد  تتدددددددددددددددحمف ةدددددددددددددددئ الحكلمددددددددددددددد  الجمسئمددددددددددددددد  المحةمددددددددددددددد  امت دددددددددددددددس 
 .(2 اإلم سن لحقكو ال سرم  االمتهسةست من كالجمسعست

 

 

 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 م دددددددددددددر, الزر مددددددددددددد , المهضددددددددددددد  حار ,"الدددددددددددددحكلئ الجمدددددددددددددسئئ القدددددددددددددسمكن فدددددددددددددئ حركس :"ح دددددددددددددمئ مجمدددددددددددددب محمدددددددددددددكح-8
8983,  877. 

 لتدددددددددسرم  حرا ددددددددد  مدددددددددع "ا  س دددددددددئ كم سمهدددددددددس مشددددددددد تهس-الحكلمددددددددد  الجمسئمددددددددد  المحةمددددددددد  :"  دددددددددمكمئ شدددددددددرمل محمدددددددددكح-2
 الم دددددددددددر , القضدددددددددددسة مدددددددددددسح  إ دددددددددددحارات مدددددددددددن ال دددددددددددس ق , الحكلمددددددددددد  الجمسئمددددددددددد  كالمحدددددددددددسة  الحكلمددددددددددد  التحقمدددددددددددو لجدددددددددددسن
 856-855  ,2008القسهرة
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 المطمب الثاني
 االخت اص المكاني والزماني

 للددددددددددددحكف ملزمدددددددددددد  حكلمدددددددددددد  مزسهددددددددددددحة هددددددددددددك الحكلمدددددددددددد  الجمسئمدددددددددددد  للمحةمدددددددددددد  ا  س ددددددددددددئ الم ددددددددددددس 
ممدددددددددددس الدددددددددددحكف, فدددددددددددكو ةمسمدددددددددددسن  لم دددددددددددت فهدددددددددددئ كعلمدددددددددددا  سلمزسهدددددددددددحة, ا طدددددددددددرال  ةمدددددددددددسن هدددددددددددئ كا 

 الددددددددكطمئ, القضددددددددس  عددددددددن  ددددددددحم ن  لم ددددددددت كالمحةمدددددددد  الحكلمدددددددد , الةمسمددددددددست مددددددددن لغمددددددددر  ممساددددددددف
  .الكطمئ للقضس  هك االمت س  فئ ا  ف  ف

 -فرعمن: فئا المطلب ذه  متمسكف

 المةسمئ االمت س  -ال رع االكف :

 االمت س  الزمسمئ  -ال رع الاسمئ :

 الفرع االوا
 االخت اص المكاني

 ت د ع حكلد  ةدف إ لدم  فدئ تقدع التدئ  سلجرائ  تمت  أمهس: للمحةم  المةسمئ  سالمت س  كمق ح
 فدئ طدرل غمدر الجرممد  إ لممهس علح ك زت التئ الحكل  ةسمت حسف فئ لةن ركمس, م س  فئ طرفسن 

 كالمددد  علدددح الحكلددد  تلدددك كافقدددت إذا إال الجرممددد ؛ تلدددك  م دددر كالمددد  للمحةمددد  مةدددكن فددد  المزسهدددحة؛
 أمشددئت المحةمدد  هددذ  أن ذلددك. المزسهددحات أاددر م دد م  لم ددحأ إعمددسالن  إال هددذا كمددس  شدد مهس, المحةمدد 
 كهدك المزسهدحات,  دسمكن فدئ ا  س دئ الم دحأ فمهدس متج دح حكلمد , مزسهحة علح  مس ن  ات س م   مكجب
  ضدددس  كالمددد  أك أجم مددد  محةمددد  مدددع تتزسمدددف ال الحسلددد  هدددذ  فدددئ الدددحكف أن حمدددث الرضدددسئم , م دددحأ

 فممدس حكران  كتمدسرس طدرل, ةحكلد  إمشدسئا فدئ شدسرةت حكلدئ  ضدسئئ جهدسز مدع تتزسمدف  ف أجم م ,
 الددددحكف جمزمدددد  أعضددددس  أحددددح أمهددددس اعت ددددسر علددددح كهددددذا  ت ددددممر , تتزلددددو التددددئ  ددددسإلجرا ات متزلددددو

 المحةمددد  تزدددح كعلمددا  سلمحةمددد , المتزلقدد  ا مدددكر مدددن كغمرهددس القضدددسة  تزمددمن فتشدددسرك ا طددرال,
 .(8 الكطمئ القضس  لكالم  امتحاحان  الجمسئم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 
 مجلد  ممهدس, كا  درائمف ا مرمةمد  المتحدحة الكالمدست كمك دل كامت س هس ط مزتهس الحكلم  الجمسئم  المحةم  القح ئ,  سرع -8

 .826  , 2004 الاسمئ, الزحح ,20 المجلح كالقسمكمم , اال ت سحم  للزلك  حمشو جسمز 
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 أن الحكلد  فزلدح كاحدحة, كحدحة مشدةف حمدث ا  س دئ, الم دس  أحةدس   زد  علدح التح   مجكز كال
 مددع كمتكافددو مم ددج  ا مددر هددذا أن مددرى مددن كهمددسك. متجددزأ ال فهددك ةلددا, تطرحددا أك جممزددا, تق لددا

 الم س  ذلك مكاح  س ئ  قرا ة لةن   ككححتهس المزسهحة تةسمف  ضركرة مرى كالذ  التقلمح , االتجس 
 ا  س دئ الم س  هذا فئ طرفسن  ت  ع عمحمس للحكل  مجكز أما علح م  حمممس ا تامس ن, أكرح مجح 
 الم ددددس   ددددرمسن تددددسرم  مددددن  ددددح ان   ددددمكات  دددد ع لمددددحة المحةمدددد  امت ددددس    كلهددددس عددددح  تزلددددن أن

 تلدك رعسمدس أحدح  د ن احعدس  مقدح  عمدحمس( 8  المدسحة فدئ الدكارحة  دسلجرائ  متزلو فممس كهذا ا  س ئ,
 . (8 أراضمهس فئ ارتةس هس ت   ح الجرمم  أن أك الجرائ , تلك من جرمم   سرتةسب  س   ح الحكل 

 إلدددح االمت ددس  إ ددمسح  كاعددح حددحح الحكلمدد  الجمسئمددد  للمحةمدد  ا  س ددئ ركمددس م ددس  فددإن ك ددذلك
 تق ددف  ددذلك أمهددس حمددث للمحةمدد , ا  س ددئ الم ددس  فددئ طرفددسن  ت دد ع التددئ الحكلدد  فمشددمف المحةمدد 

 الجرممد   سرتةدسب المدته  ةدسن إذا امت س دهس, فدئ تدحمف التدئ الجدرائ   م در المحةم  امت س 
 إذا للمحةم , ا  س ئ الم س  فئ طرفسن  الطسئرة أك ال  مم  ت جمف حكل  ةسمت إذا أك رعسمسهس, أحح

 . (2  الطسئرة أك ال  مم  متن علح ارتة ت  ح الجرمم  ةسمت

  مكجدب الجرممد ,  م در المحةم  امت س    لت إذا ا  س ئ؛ الم س  فئ طرل غمر الحكل  أمس
 أن إلدح همدس كمشدمر. المحةمد  مدع  سلتزدسكن الحكل  هذ  فتلتز  المحةم ؛ م جف لحى تكحعا إع ن
 مددرة ةددف فددئ تححمددح  كمجددب محددححة, جرممدد   م ددر مقمددح المحةمدد  المت ددس  الحكلدد    ددكف إعدد ن
 تزدسكن كمدحى  دسلجرائ  الم در فدئ الحكلمد  الجمسئمد  المحةم  كالم  أن مجح ذةر    و مس علح ك مس 
 الدحكف  من كاجب التزسكن أن حمث المس  , الحكلم  الجمسئم  المحسة  فئ عما ممتلل مزهس الحكف
 مادددف المحدددسة  تلدددك إمشدددس  المتضدددمم  ا مدددن مجلدددس  دددرارات إلدددح  سال دددتمسح كهدددذا المحدددسة , كهدددذ 

 .(3  كركامحا ال س ق  لمكغ  فمس الحكلم  الجمسئم  المحةم 
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 الحكلم  الجمسئم  للمحةم  ا  س ئ الم س  من( 824  المسحة -8
 .الحكلم  الجمسئم  للمحةم  ا  س ئ الم س  من( 82  المسحة-2
 ,"(مقسرمددددددددددددد  حرا ددددددددددددد   الحكلمددددددددددددد  الجمسئمددددددددددددد  المحةمددددددددددددد  ع  دددددددددددددست :"اللطمدددددددددددددل ع دددددددددددددح ةمدددددددددددددسف ممدددددددددددددذر  دددددددددددددرا  ح.-3

 2087-8-85تسرم  الزمسرة  www.startimes.comاالتئ المك ع علح مشكرالم82 
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 لهددددددستمن مجددددددكز فةددددددسن الكطممدددددد , المحددددددسة  علددددددح أ دددددد قم  المددددددذةكرتمن للمحةمتددددددمن ةسمددددددت حمددددددث
 كال امت س دددددددهس, عدددددددن التمدددددددسزف الكطممددددددد  المحدددددددسة  إلدددددددح ر دددددددمئ  شدددددددةف الطلدددددددب المحةمتدددددددمن

 مدددددددع  سلتزدددددددسكن ملزمددددددد  أمهدددددددس أ  الطلدددددددب, ذلدددددددك تدددددددرف  أن( الكطممددددددد   المحدددددددسة  لتلدددددددك مجدددددددكز
 هدددددستمن مدددددن أ  ممسر ددددد  رفددددد  أك   دددددكف فدددددئ الممدددددسر لهدددددس كلدددددمس .الشددددد ن هدددددذا فدددددئ المحةمددددد 

 الجمسئمدددددد  للمحةمدددددد  ا  س ددددددئ الم ددددددس  مددددددن( 4  المددددددسحة كفددددددو كهددددددذا المت س ددددددهس, المحةمتددددددمن
 . (8 لركامحا ا  س ئ الم س  من( 3  كالمسحة لمكغ  فمس, الحكلم 

 ركمدددس م دددس  مدددن( 82  المدددسحة فدددئ ا مدددر هدددذا  مدددسن تددد  فقدددح الحكلمددد  الجمسئمددد  المحةمددد  فدددئ  مممدددس
 هدذ  شدرح تمسكلمدس ك دح االمت دس , لممسر د  الم د ق  الشدركط عمدكان تحت جس ت التئ ا  س ئ

 تلتدز  ا  س ئ الم س  علح  سح ت التئ ا طرال الحكف أن مما كم ت سح المطلب, هذا فئ المسحة
 فددئ أطرافددسن  لم ددت الددحكف تلددك جممددع ةسمددت إذا كلةددن مزهددس,  سلتزددسكن كتلتددز  المحةمدد  كالمدد   ق ددكف
  سمت دس  الدحكف تلدك أحدح تق ف أن امت س هس المحةم  تمسرس ةئ ملز  فإما ا  س ئ, الم س 

  دح ةمدس , المحةمد  م دجف لدحى إمحاعدا مدت   دإع ن ذلدك كمةكن المرتة  , الجرمم   ش ن المحةم 
 الم دس  فدئ أطرافدسن  لم دت الدحكف جممع ةسمت لك حتح ا من, مجلس   ف من الحعكى تحرمك مةكن

 م دحأ علدح مركجدسن  مشدةف كهذا المحةم , امت س  علح الحكف تلك تكافو ل  لك كحتح ا  س ئ,
 الددحكف إلدح المزسهدحة أادر ام درال  زدح  مقضدئ كالددذ   دس قسن, عمدا تحدحامس الدذ  المزسهدحات م د م 
 مجلس الحعكى حرك إذا إج سرم  تةكن الجرمم  فئ للم ر المحةم  كالم  أن أ   هس, تق ف ل  التئ

ال  سلجرممد , الز  د  ذات الدحكف مزهدس تتزدسكن أن كمجدب ا من,  إلادسرة مدحعسة  دمةكن ذلدك فدإن كا 
 . (2 الحكلئ المجتمع حامف المشسةف
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 82 , م حر  س و  اللطمل, ع ح ةمسف ممذر  را ح.-8
 .9  ,م  ا حر الم -2
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 تس زسن  جهسزان  كلم ت المتححة, ا م  عن م تقل  الحكلم  الجمسئم  المحةم  أن إلح المهسم  فئ كمشمر

ممس لهس,  تمسكلمدس أن ك زدح.(8 الم دس  فدئ ا طدرال الحكف تزتمح  ات سو  مكجب  ممهمس الز    تم   كا 

  هدس ملدز  ال امتمسرمد  ا  دف فدئ أمهدس كأكضدحمس المرتة   الجرائ  م ر فئ المحةم  كالم  مكع  مسن

 امت دس   ق كلهدس إعد ن أكحعت التئ أك ا  س ئ, المحةم  م س  علح ك زت التئ الحكف  كى

  مقك  كعلما الحعكى,  تحرمك ا من مجلس  مس  علح  مس  إج سرم  تةكن أن كاال تامس  المحةم ,

 الجمسئمدد  المحةمدد  كالمدد  امتددحاح م لهددس مددن ممةددن التددئ الطرمقدد  ل مددسن ال ل ددطممم  الحسلدد   حرا دد 

 .(2 اإل رائملئ المحتف مرتة هس كمسزاف ارتة هس التئ الجرائ  فئ للم ر الحكلم 

 الثاني الفرع

 الزماني االخت اص

  زددددح  تقضددددئ كالتددددئ الجمددددسئئ القددددسمكن فددددئ الزسمدددد  القسعددددحة للمحةمدددد  ا  س ددددئ الم ددددس  متضددددمن
 فدددددددئ  دددددددسلم ر  دددددددكى تمدددددددت  ال المحةمددددددد  أن  مزمدددددددح رجزدددددددئ,  ددددددد ار القدددددددسمكن تط مدددددددو جدددددددكاز
 . (3  الم سذ حمز ا  س ئ الم س  حمكف  زح ترتةب التئ الجرائ 
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 .الحكلم  الجمسئم  للمحةم  ا  س ئ ركمس م س  من( 2  المسحة-8
 القدددددددددددددددددددسهرة الشدددددددددددددددددددركو, حار ,8إ دددددددددددددددددددرائمف,ط ممدددددددددددددددددددكذج-حكلددددددددددددددددددد  مؤ دددددددددددددددددددس اإلرهدددددددددددددددددددسب الةم مدددددددددددددددددددئ, همدددددددددددددددددددا -2

8997 ,876-877. 
 .الحكلم  الجمسئم  للمحةم  ا  س ئ الم س  من( 8  فقرة( 88  المسحة-3
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 تمددددددددددت  فدددددددددد  الم ددددددددددسذ,  ددددددددددح   زددددددددددح ا  س ددددددددددئ للم ددددددددددس  تمضدددددددددد  التددددددددددئ الددددددددددحكف  شدددددددددد ن أمددددددددددس
 كهدددددددددذا الحكلددددددددد , لهددددددددذ   سلم ددددددددد   الم دددددددددس  م ددددددددسذ  دددددددددح   زدددددددددح تقددددددددع التدددددددددئ  دددددددددسلجرائ  إال المحةمدددددددد 
 القسعدددددددددددحة  دددددددددددرمسن كهدددددددددددك الجمدددددددددددسئئ, القدددددددددددسمكن فدددددددددددئ ال دددددددددددسئح الزدددددددددددس  للم دددددددددددحأ تط مقدددددددددددسن  مزت دددددددددددر

 إلددددددددح االمضددددددددمس  علددددددددح الددددددددحكف تشددددددددجمع أجددددددددف مددددددددن كذلددددددددك كم سشددددددددر, فددددددددكر   دددددددد ار القسمكممدددددددد 
 فددددددددددئ كال حددددددددددث المسضددددددددددئ, إلددددددددددح الرجددددددددددكع مددددددددددن المددددددددددكل حكن للمحةمدددددددددد  ا  س ددددددددددئ الم ددددددددددس 
 لددددددددد  مددددددددس.  (8  المحةمدددددددد  إلددددددددح االمضددددددددمس    ددددددددف ارتة تهدددددددددس الحكلدددددددد  تةددددددددكن  ددددددددح التددددددددئ الجددددددددرائ 
  مكج دددددددددا تق دددددددددف المحةمددددددددد   دددددددددجف لدددددددددحى أكحعتدددددددددا إع مدددددددددسن  أ دددددددددحرت  دددددددددح الحكلددددددددد  تلدددددددددك تةدددددددددن

   ددددددددددف كالمرتة دددددددددد  ال حددددددددددث,  مددددددددددح  سلجرممدددددددددد  متزلددددددددددو فممددددددددددس امت س ددددددددددهس المحةمدددددددددد  ممسر دددددددددد 
 امت دددددددددس  فدددددددددئ تدددددددددحمف التدددددددددئ الجدددددددددرائ  أن ةمدددددددددس.  (2 الحكلددددددددد  لتلدددددددددك  سلم ددددددددد   الم دددددددددس  م دددددددددسذ

 .(3   سلتقسح  ت قط ال المحةم 

 مدددددددددددددسذا كلةددددددددددددن م ددددددددددددتق لئ, امت دددددددددددددس  هددددددددددددك المحةمدددددددددددد  امت دددددددددددددس  أن إلددددددددددددح كمملدددددددددددد 
 ت دددددددددد ع أن ك  ددددددددددف ا  س ددددددددددئ  ركمددددددددددس م ددددددددددس  م ددددددددددسذ   ددددددددددف ارتة ددددددددددت التددددددددددئ الجددددددددددرائ   شدددددددددد ن
 فددددددددددئ ارتةس هدددددددددس رغددددددددد  فمهدددددددددس للم دددددددددر كالمددددددددد  للمحةمدددددددددد  هدددددددددف المزسهدددددددددحة  فدددددددددئ طرفدددددددددسن  الحكلددددددددد 

 الحكل   تلك  ش ن المحةم  م س  م سذ  ح  علح  س و ك ت
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 .الحكلم  الجمسئم  للمحةم  ا  س ئ الم س  من( 2  فقرة( 88  المسحة-8
 .الحكلم  الجمسئم  للمحةم  ا  س ئ الم س  من( 29  المسحة-2
 .الحكلم  الجمسئم  للمحةم  ا  س ئ الم س  من( 3  فقرة( 82  المسحة-3
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 ا ددددددددتامسئمسن, الجددددددددرائ   زدددددددد  فددددددددئ الم ددددددددر  دددددددد حم  للمحةمدددددددد  مةددددددددكن أمددددددددا مجددددددددح مددددددددن همددددددددسك
 أن ذلدددددددددك لألشدددددددددمس , الق دددددددددر  االمت دددددددددس  حسلددددددددد  مادددددددددف م دددددددددتمرة, امتهسةدددددددددست تمادددددددددف كالتدددددددددئ

 تلددددددددك فددددددددئ للم ددددددددر المحةمدددددددد   دددددددد حم  م ددددددددسذ  ددددددددح   زددددددددح  سئمددددددددسن  زاف مددددددددس امت ددددددددسؤه  ا ددددددددتمرار
 م ددددددددددددتمرة جددددددددددددرائ   سعت سرهددددددددددددس  سال ددددددددددددتمرارم , الجددددددددددددرائ  تلددددددددددددك تتمتددددددددددددع حمددددددددددددث االمتهسةددددددددددددست,

 . (8  زمممسن 

 الجمسئمددددددددددد  المحةمددددددددددد  إلدددددددددددح الجدددددددددددرائ  تلدددددددددددك فدددددددددددئ  دددددددددددسلم ر االمت دددددددددددس  م دددددددددددمح أن كممةدددددددددددن
 مددددددددددن ال دددددددددس ع ال  دددددددددف إلدددددددددح  سال ددددددددددتمسح ا مدددددددددن مجلدددددددددس عدددددددددن م ددددددددددحر  دددددددددرار علدددددددددح  مدددددددددس ن 

 مجلدددددددددس مدددددددددن  قدددددددددرار مؤ تددددددددد  مس ددددددددد  محةمددددددددد  إمشدددددددددس  مدددددددددت  أن أك المتحدددددددددحة, ا مددددددددد  ممادددددددددسو
 أن أك, ركامددددددددددحا كمحةمدددددددددد  ال ددددددددددس ق  مكغك دددددددددد فمس محةمدددددددددد  فددددددددددئ الحددددددددددسف هددددددددددك ةمددددددددددس ا مددددددددددن
 مرتةددددددددددددب مةددددددددددددكن التددددددددددددئ أك أراضددددددددددددمهس, علددددددددددددح الجرممدددددددددددد  ح ددددددددددددلت التددددددددددددئ الحكلدددددددددددد  تق ددددددددددددف
 .(2 الحكلم  الجمسئم  المحةم   سمت س  رعسمسهس أحح الجرمم 

ذا   مددددددددددسرج ت قددددددددددح الجددددددددددرائ  تلددددددددددك فددددددددددإن ذةددددددددددرت؛ التددددددددددئ الممددددددددددسرات مددددددددددن أ  متحقددددددددددو لدددددددددد  كا 
 تلدددددددددددددك مرتة دددددددددددددك م لدددددددددددددت ك سلتدددددددددددددسلئ الحكلمددددددددددددد , الجمسئمددددددددددددد  المحةمددددددددددددد  كالمددددددددددددد  أك امت دددددددددددددس 

 ضددددددددددمق  الزمممدددددددددد  المسحمدددددددددد  مدددددددددن المحةمدددددددددد  كالمدددددددددد  أن مجددددددددددح كعلمدددددددددا. الزقددددددددددسب مددددددددددن الجدددددددددرائ 
 تلددددددددك مرتة ددددددددك م لددددددددت ال ةددددددددئ ا  س ددددددددئ؛ ركمددددددددس م ددددددددس  تزددددددددحمف إلددددددددح حسجدددددددد  كهمددددددددسك جددددددددحان,
 .(3 الزقسب من ك إم سممته  ال شر  ةرام  ت تهمن التئ الجرائ 

 

 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ,8ا حمددددددددددددر,ط لل ددددددددددددلمب الحكلمدددددددددددد  اللجمدددددددددددد  ممشددددددددددددكرات ,"الح ددددددددددددسم  تحددددددددددددح  ":الحكلمدددددددددددد  الجمسئمدددددددددددد  المحةمدددددددددددد -8

 .883  ,2008حمشو
 الزر مددددددددددد , المهضددددددددددد  حار ,"الحكلمدددددددددد  للم دددددددددددؤكلم  القددددددددددسمكمئ الم دددددددددددس  فدددددددددددئ ال ددددددددددرح مرةدددددددددددز :"عدددددددددد   أحمدددددددددددح كائددددددددددف-2

 .888-808  ,2008القسهرة
 ,2008 الحقك مددددددددددد , الحل ددددددددددئ ممشدددددددددددكرات ,8ط ,"الجمددددددددددسئئ الددددددددددحكلئ القدددددددددددسمكن  :"القهددددددددددكجئ القدددددددددددسحر ع ددددددددددح علددددددددددئ-3

 229. 
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 الخاتمة

 فئ اال ت مسن ت  ان  زح امت س ست المحةم  الجمسئم  الحكلم  الحائم  هذا  حامس فئ تمسكلمس ان  زح
امت س ددست  الاددسمئ كالم حددثالتزرمددل  سلمحةمدد  الجمسئمدد  الحكلمدد  الحائمدد  كمشددستهس   االكف الم حددث

 -: ةسلتسلئ كهئ كالتك مست المتسئ   ز  الح التك ف ت  المحةم  الجمسئم  الحكلم  الحائم 

 المتسئ   -اكال:  

 فددئ للم ددر 2002 تمددكز مكلمددك مددن ا كف فددئ  سمكممدد    دد   الحكلمدد  الجمسئمدد  المحةمدد   هددرت-8
 ال دددلط  كلهدددس التدددسرم  ذلدددك   دددف المرتة ددد  الجدددرائ  فدددئ الم دددر ممةمهدددس ال ةمدددس , فقدددط ا فدددراح جدددرائ 

 .الحكلئ االهتمس  مكضع مطكرة الجرائ  أشح إزا  ا شمس  علح امت س هس لممسر  

 أن,  المحةم  لم س  التزسهحم  الط مز  علح كمترتب حكلم  مزسهحة طرمو عن المحةم  إمشس  ت -2
 . عمهس الززكل أك إلمهس االمضمس  فئ التسم  الحرم  للحكل  تةكن

 التددددددددددئ ك مطددددددددددكرة الجددددددددددرائ  أشددددددددددح علددددددددددئ للمحةمدددددددددد  المكضددددددددددكعئ االمت ددددددددددس  مقت ددددددددددر-3
, الجمسعمدددددددددد  اإل ددددددددددسحة جرممدددددددددد  هددددددددددئ ك    ددددددددددر  الددددددددددحكلئ المجتمددددددددددع اهتمددددددددددس  مكضددددددددددكع تةددددددددددكن
 .الزحكان جرمم , الحرب جرائ ,  اإلم سمم  ضح الجرائ 

 الممسزعست أامس  ترتةب أن اإلم سمم , ضح الجرائ  من الجرمم  العت سر ال س ز  المسحة  تشرط ل -4
 مؤةددح  هددذا ك  ددكا  حددح علددئ ال ددل  ك الحددرب ك ددت فددئ ك كعهددس إمةسممدد  مزمددئ الددذ  ا مددر الم ددلح 
 .القمزم  ك الحةتستكرم  ا م م  تز ل من ال ةسن حمسم  م حأ علئ ا  س ئ الم س 

 تزلددن أن للحكلدد   مكج ددا  ددمحت م ددس للمحةمدد  ا  س ددئ الم ددس  مددن( 824  المددسحة تضددممت -5
 مدن المرتة د  الحدرب جرائ  علح المحةم  امت س    كلهس عح  الم س  هذا فئ طرفس ت  ع عمحمس
 الم دسذ حمدز الم دس  حمدكف تدسرم  مدن ت دحأ,   دمكات   ع لمحة إ لممهس علح المرتة   أك مكاطممهس   ف

 .تشس  مس ك ت اإلع ن هذا  حب للحكل  كممةن,  لهس  سلم   
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  زددح ارتةس هددس تدد  التددئ الجددرائ   م ددك  الزممددئ امت س ددهس الحكلدد  الجمسئمدد  المحةمدد  تمددسرس-6
 ترتةدب التدئ الجرائ  علئ م ر  ال ك م تق لئ امت س هس أ  التم مذ, حمز ا  س ئ الم س  حمكف
 علدئ ممط دو االمت دس  فدإن المزسهدحة, إلدئ تمض  التئ  سلحكف متزلو فممس ك المزسهحة  رمسن   ف

 .للمحةم  ا  س ئ الم س  من 88 المسحة ح ب الحكل  امضمس   زح ترتةب التئ الجرائ 

 التو يات -ثانيا:

 آلمددد  ا طدددرال الدددحكف جمزمددد   دددا ممدددمع محدددك علدددح للمحةمددد  ا  س دددئ الم دددس  تزدددحمف مدددن ال دددح-8
 فددئ أهددحافهس كتحقمددو عملهددس لت ددممر المحةمدد  مددع  سلتزددسكن ا طددرال الددحكف إلج ددسر كفزسلدد  كاضددح 

 .المطمرة الجرائ  هذ   مع

 كا دز  اغدرة تشدةف ةكمهدس ,للمحةم  ا  س ئ الم س  من(824 المسحة فئ الم ر إعسحة من ال ح -2
 جدرائ  م دمر ت دمن لد  ةمدس الجمدسة م حقد  فئ المحةم  لهحل تقكمضهس عن فض ن , الم س  ذلك فئ

 .      ا  س ئ الم س  علح مؤ تسن  تح  سن  اعت سرهس ذلك إلح مضسل ,الت جمف فترة م ف الكا ز  الحرب

  زدد  احسلدد  ممهددس االمددن مجلددس الددح كا ددز   دد حمست اعطددح للمحةمدد  اال س ددئ الم ددس  ان-3
 ا دتمسحا ذلدك ةدف التزطمدف فتدرة تجحمدح كاعدسحة االجدرا ات تزطمدف كةدذلك الزدس , المدحعئ الح القضسمس

 المحةمدد  ت زمدد  تةددرمس الددح تددؤح  ال دد حمست هددذ . المتحددحة االمدد  مماددسو مددن ال ددس ع ال  ددف الددح
 الدحكلئ المجتمدع م دسلع كاهمدسف الزضدكم  الحائمد  الحكف م سلع تحقمو ك سلتسلئ االمن مجلس الح

 تةدكن ان ال دح لدذلك. راممدس ةمدس فمدا المحةمد  تشدسرك التدئ الدحكلئ كاالمن ال ل  كتززمز حمسم  كممهس
 ملزمد  تةدكن ال حتدح ال دس ع ال  دف الدح ا دتمسحا لدمس االمدن مجلدس الدح مممكحد  ال  حمست هذ 
 . رفضهس اك   كلهس فئ االممر الرأ  لهس كمةكن المحةم  الح
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 املصادر

 القران الكريم 

 والدراسات الكتب  -اوال :

ر حا-الك دددددددددددددددمط فدددددددددددددددئ  دددددددددددددددسمكن الزقك ست الق ددددددددددددددد  الزدددددددددددددددس (-أحمدددددددددددددددح فتحدددددددددددددددئ  دددددددددددددددركر ح.-8
مقحمدددددددددد  فددددددددددئ حرا دددددددددد  –.ك الددددددددددحةتكر حممددددددددددح ال ددددددددددزح  8988–القددددددددددسهرة –المهضدددددددددد  الزر مدددددددددد  

 .8978- غحاح-مط ز  المزسرل-8ط-القسمكن الحكلئ الجمسئئ
 دددددددددددددرا  ممدددددددددددددحر ةمدددددددددددددسف ع دددددددددددددح اللطمدددددددددددددل, الم دددددددددددددس  القضدددددددددددددسئئ للمحةمددددددددددددد  الجمسئمددددددددددددد   ح. -2

 .2000الحكلم , حار الحسمح للمشر كالتكزمع, عمسن, 
 المزاعدددددددددددددددددددددست زمدددددددددددددددددددددن فدددددددددددددددددددددئ المدددددددددددددددددددددحمممن حمسمددددددددددددددددددددد  ال لتدددددددددددددددددددددسجئ, جدددددددددددددددددددددس ر  دددددددددددددددددددددسمع -3

 ,8ط الجددددددددددددددددددسمزئ ال ةددددددددددددددددددر حار اإل ددددددددددددددددددةمحرم ,(الحمسمدددددددددددددددددد  آلمددددددددددددددددددست-الجرممدددددددددددددددددد  الم ددددددددددددددددددلح 
2007. 

 ممشددددددددددددددكرات ,8ط ,"الجمددددددددددددددسئئ الددددددددددددددحكلئ القددددددددددددددسمكن:"  القهددددددددددددددكجئ القددددددددددددددسحر ع ددددددددددددددح علددددددددددددددئ -4
 .2008 الحقك م , الحل ئ

 ,"الحكلمدددددددددددد  الجمسئمدددددددددددد  المحددددددددددددسة : الجمددددددددددددسئئ الددددددددددددحكلئ القضددددددددددددس :" حددددددددددددرب جممددددددددددددف علددددددددددددئ-5
 .2080  مركت, الل مسمئ, الممهف حار

 الجدددددددددددددزا  محةمددددددددددددد  م دددددددددددددس  فدددددددددددددئ أ س دددددددددددددم   كاعدددددددددددددح:" حجدددددددددددددسز   مدددددددددددددكمئ ال تدددددددددددددسح ع دددددددددددددح-6
 .2008 القسمكمم , الةتب حار ,"الحكلم 

 م ر, الزر م , المهض  حار ,"الحكلئ الجمسئئ القسمكن فئ حركس:" ح مئ مجمب محمكح-7
8983. 

 
 كم سمهددددددددددددددددس مشدددددددددددددددد تهس-الحكلمدددددددددددددددد  الجمسئمدددددددددددددددد  المحةمدددددددددددددددد :"   ددددددددددددددددمكمئ شددددددددددددددددرمل محمددددددددددددددددكح-8

 الحكلمددددددددددد  الجمسئمددددددددددد  كالمحدددددددددددسة  الحكلمددددددددددد  التحقمدددددددددددو لجدددددددددددسن لتدددددددددددسرم  حرا ددددددددددد  مدددددددددددع" ا  س دددددددددددئ
 .2008القسهرة الم ر , القضسة مسح  إ حارات من ال س ق ,
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 الجحمددددددددددددددحة, الجسمزدددددددددددددد  حار الحكلمدددددددددددددد , الجمسئمدددددددددددددد  المحةمدددددددددددددد  حمددددددددددددددكحة,  ددددددددددددددزمح ممت ددددددددددددددر-9
 . 2006 اإل ةمحرم ,

 الشددددددددددددركو, حار ,8إ ددددددددددددرائمف,ط ممددددددددددددكذج-حكلددددددددددد  مؤ ددددددددددددس اإلرهددددددددددددسب الةم مددددددددددددئ, همدددددددددددا -80
 .8997 القسهرة
 ,"الحكلمددددددددددد  للم دددددددددددؤكلم  القدددددددددددسمكمئ الم دددددددددددس  فدددددددددددئ ال دددددددددددرح مرةدددددددددددز:" عددددددددددد   أحمدددددددددددح كائددددددددددف -88
 .2008القسهرة الزر م , المهض  حار

 ريح اواط رسائا -ثانيا:
 عددددددددددددسل  لددددددددددددحى ممشددددددددددددكرة ,"حةتددددددددددددكرا  ر ددددددددددددسل  الحددددددددددددرب, أ ددددددددددددرى:" ال ددددددددددددسر الكاحددددددددددددح ع ددددددددددددح-8

 .8975 القسهرة, الةتب,
 ممشددددددددددكارت الحكلمدددددددددد , الزحالدددددددددد  محددددددددددك الحكلمدددددددددد  الجمسئمدددددددددد  المحةمدددددددددد  حمددددددددددح, مجمددددددددددب  مددددددددددحا-2

 . 2006  مركت, الحل ئ,
 حار كامت س دددددددددددددستهس, الحائمددددددددددددد  الحكلمددددددددددددد  الجمسئمددددددددددددد  المحةمددددددددددددد  مشدددددددددددددك , مزمدددددددددددددر لمدددددددددددددحة -3

 . 2008  مركت, الاقسف ,
 

 القوانين واالتفاقيات -ثالثا:
 8ال قرة  38المسحة  .الحكلم   الجمسئم الم س  ا  س ئ للمحةم   -8
 (6المسحة  ,  الم س  ا  س ئ للمحةم  الجمسئم  الحكلم -2
 (824  المسحة , الم س  ا  س ئ للمحةم  الجمسئم  الحكلم -3
 (82المسحة  , الم س  ا  س ئ للمحةم  الجمسئم  الحكلم -4
 (2المسحة  ,  الجمسئم  الحكلم م س  ركمس ا  س ئ للمحةم  -5
 (8( فقرة  88المسحة  ,  الم س  ا  س ئ للمحةم  الجمسئم  الحكلم  -6
 (2( فقرة  88المسحة  ,  الم س  ا  س ئ للمحةم  الجمسئم  الحكلم  -7
 (29المسحة  ,  الم س  ا  س ئ للمحةم  الجمسئم  الحكلم -8
 (3( فقرة  82المسحة   , لم الم س  ا  س ئ للمحةم  الجمسئم  الحك -9
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 المجات -:رابعا
 كمك ددددددددددددددل كامت س ددددددددددددددهس ط مزتهددددددددددددددس الحكلمدددددددددددددد  الجمسئمدددددددددددددد  المحةمدددددددددددددد  القح ددددددددددددددئ,  سرعددددددددددددد -8

 للزلدددددددددددددددك  حمشدددددددددددددددو جسمزددددددددددددددد  مجلددددددددددددددد  ممهدددددددددددددددس, كا  دددددددددددددددرائمف ا مرمةمددددددددددددددد  المتحدددددددددددددددحة الكالمدددددددددددددددست
  2004 الاسمئ, الزحح ,20 المجلح كالقسمكمم , اال ت سحم 

 
 -الحكلمدددددددددددد  الجمسئمدددددددددددد  المحةمدددددددددددد -اإلم ددددددددددددسمم  ضددددددددددددح الجددددددددددددرائ  علددددددددددددكان, مك ددددددددددددل محمددددددددددددح-2

 .2002 الاسمئ ةسمكن ا كف, الزحح كالقسمكن, ا من مجل  الح سم , تحح 
 

 المواقع االلكترونية-رابعا:
1- www.aladel.gov.ly/main/modul/sections/item.php  
2- www.startimes.com  
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