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  مقدمـة
  

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان والمحكمة 
  الجنائية الدولية

  
وعقب المفاوضات التي دارت في ، 1998منذ عام 

روما بشأن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
عملت الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان على قيام 

نائية دولية مستقلة ومحايدة لحماية حقوق محكمة ج
وفي غضون ذلك، سعت الفدرالية . المجني عليهم

  .هذه المبادئ الدولية لحقوق اإلنسان إلى حماية
  

واليوم، توجه الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان اهتماما 
خاصا لتحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة فعالة 

 حالة الجرائم  العقاب فيلمكافحة ظاهرة اإلفالت من
  .التي تخرق القانون الدولي

  
برنامج الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 

  الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية
  

برنامج الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان المكرس إن 
مكافحة اإلفالت من  "–للمحكمة الجنائية الدولية 

ف أولي هدله  –" العقاب وتعزيز العدالة الدولية
تدريب قدرات المنظمات المحلية : ويتمثل فيعالمي 

غير الحكومية وتعزيزها لتنشط في حماية حقوق 
إن تحقيق هذا الهدف سيسمح لتلك المنظمات . اإلنسان

بتعزيز، ثم استخدام، اآلليات المتاحة حاليا في مجال 
 خطورة بحقوق  األآثرمكافحة إفالت مرتكبي الجرائم

 وإحدى أهم هذه اآلليات هي –ب اإلنسان من العقا
ويحظى هذا البرنامج بدعم . المحكمة الجنائية الدولية

المبادرة األوروبية من أجل (من المفوضية األوروبية 
  ).وحقوق اإلنسان الديمقراطية

  
وقد اختارت الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، في 
سياق الحملة الدولية من أجل مصادقة عالمية على 

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن ترآز النظام 
 على دول آسيا وشمال إفريقيا والشرق األوسط، عملها

وهي مناطق لم يصادق بها سوى عدد محدود من 
وبالتالي تنظم . الدول على النظام األساسي للمحكمة

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، بالتعاون مع 
معنية، بعثات المنظمات غير الحكومية في الدول ال

دولية ونشاطات أخرى في هذا المجال، منها موائد 
  .مستديرة، لدعم أهدافها

  
  لحقوق اإلنسانبرنامج الفيدرالية الدولية

  وبرنامج المحكمة الجنائية الدولية في البحرين
  

بالتعاون مع عضو الفيدرالية الجمعية البحرينية 
لية ، نظمت الفيدرالية الدولية الفعااإلنسانلحقوق 

األولى حول المحكمة الجنائية الدولية في البحرين 
لممثلي منظمات المجتمع المدني وبدعم من وزارة 

لتصديق وتطبيق النظام ا "طاولة مستديرة عن، العدل
، في " للمحكمة الجنائية الدولية في البحريناألساسي

حضر المائدة . 2004 حزيران/و يوني4-2المنامة من 
حديات  لمناقشة تا شخص40آثر من رة أالمستدي

ساسي من قبل البحرين تصديق وتطبيق نظام روما األ
هذه الفعالية والتوصيات النهائية  . الخليج منطقةودول

 فالعروض. واإلقليميةغطتها الصحافة المحلية 
 هذه المائدة المستديرة  إطاروالحوارات التي دارت في
  .هي موضوع هذا التقرير

  
د هذه الطاولة المستديرة تم تأسيس تحالف وطني بع

وتعزز هذا التحالف في مهمة المتابعة الثانية للفيدرالية 
تشرين / نوفمبر10-6التي عقدت في المنامة من 

شارآت الفيدرالية في الجلسات . 2005 عام الثاني
التدريبية حول المحكمة الجنائية الدولية لممثلي 

 المهتمين بالمحكمة غير الحكوميةمنظمات ال
يبلغ و. من أجلهاالبحريني لى التحالف مام إضواالن

 عضوًا ويقوم 20  أآثر منعدد أعضاء التحالف اآلن
المجتمع المدني ممثلي بعدد من الفعاليات لزيادة توعية 

 عدة اجتماعات الذين عقدت معهموالسلطات البحرينية 
  .بعد الدورة التدريبية

  
 بأن موضوع 2006 أيار/أعلنت البحرين في مايو

صديق على نظام روما سيناقش خالل الجلسة الت
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  .البرلمانية القادمة
  

نظمت الفيدرالية دورة تدريبية ، ومتابعة لهذه األنشطة
 حزيران/و يوني23 إلى 19 في مدينة الهاي من

ممثلي المجتمع المدني من  خاصة ببعض 2006
البحرين واليمن ولبنان واألردن لتعميق فهمهم لنظام 

حايا المذآور في نظام روما المحكمة وحقوق الض
 األوسط ولتبادل الخبرات بمنطقة الشرق األساسي

 خلق حوار بينهم وبين إلى باإلضافة أفريقياوشمال 
ونتج .  المحكمة الجنائية الدوليةهيئاتممثلين لمختلف 

باتخاذ الخطوات عن هذا االجتماع التزام المشارآين 
مة لمحك لإقليمي تحالف الضرورية من أجل تكوين

الجنائية الدولية يتكون من ممثلي المجتمع المدني 
 من منطقة الخليج بقيادة منظمات من وناشطين

  .البحرين واليمن
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  راتختصااال

  
ASP  :  الدول األطرافجمعية   

ASPA     :  ينيمريكقانون الحماية للمجندين األ  
BCHR    :   البحرين لحقوق اإلنسان مرآز  
BHRS    :    اإلنسانالجمعية البحرينية لحقوق  
CICC    :    جل المحكمة الجنائية الدوليةأالتحالف الدولي من  

EOHR:       اإلنسانالمنظمة المصرية لحقوق  
FIDH    :    اإلنسانالفيدرالية الدولية لحقوق  
GCC     :    مجلس التعاون الخليجي  
ICC     :   المحكمة الجنائية الدولية  

ICTR   :   ندااالمحكمة الجنائية الدولية لرو  
ICTY   :   المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  
NGO   :   حكوميةالغير نظمات الم  

.S.R   :    ساسي للمحكمة الجنائية الدولية النظام األ-نظام روما األساسي  
RPE   :   دلة للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد اإلجراءات وتقديم األ  
SAF   :    اإلنسانمنتدى الشقائق العربي لحقوق  
UN    :   مم المتحدة األ  

VTF    :   صندوق دعم الضحايا  
  
  
 بصفتها عضو منخرط نسانلى الجمعية البحرينية لحقوق اإلإالحار شكرها لحقوق اإلنسان ب الفيدرالية الدولية تقدمت

  .المجالفي هذا وتجربتها  لمساعدتها القيمة في تنظيم المائدة المستديرة وتقديم خبرتها في الفدرالية،
  

لوثائق دولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية على اللتحالف اليضا الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان شكرها أتقدم 
.نوعية المحاضرات التي قدمها ممثلوهاآذا لها للمشارآين وي قدمالت

  
  

  
  

  .عد هذا التقرير بدعم من المفوضية األوروبيةأ
 وال تعبر بأي شكل منن وجهات النظر المطروحة في هذا التقرير تعبر عن وجهة نظر المشارآين في الندوة إ

  .لالتحاد األوربي ة الرسمياألشكال عن وجهة النظر
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    المحكمة الجنائية الدولية عنموجزةمقدمة  .1

  
  
  نبذة تاريخية. 1
  

أساسي ينشئ محكمة جنائية دولية دائمة   دولة عن تأييد ساحق لنظام120، عبرت 1998 تموز/ يوليو17في يوم 
 على 60  بالتحديد، عقب مصادقة الدولة رقم2002 اننيس/ ابريل11سنوات، وفي  وبعد مرور أربعة. ومستقلة

، أصبحت للمحكمة 2002تموز / يوليو1وفي . حيز التنفيذ النظام، دخل نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
  . اإلنسانية وجرائم الحرب مة األفراد في قضايا اإلبادة الجماعية والجرائم ضدآأهلية تامة لمحا الجنائية الدولية

  
ويمكن رصد جهود إنشاء محكمة جنائية . في آثير من األحيانطويال وحافال بالخالفات " لى روماالطريق إ"آان 

 أحد مؤسسي –غوستاف موينيه   عندما اقترح1872فقد بدأت القصة في عام . القرن التاسع عشر عالمية منذ أوائل
   .األلمانية-على جرائم الحرب الفرنسيةإقامة محكمة دائمة ردا  –اللجنة الدولية للصليب األحمر 

  
مة مجرمي الحرب من دول وطوآيو لمحاآ وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، أنشأ الحلفاء محكمتي نورمبرغ

   .المحور
  

العالم إعادة المحكمة الجنائية الدولية إلى جدول  وبسبب الحرب الباردة، مضت خمسون سنة قبل أن يقرر زعماء
   .أعمالهم

  
للعدالة الجنائية وذلك بقيام مجلس األمن التابع   لوضع نظام دولي1990على الرغم من ذلك، بذلت جهود في عام و

، 1993السابقة في  وهي المحكمة الجنائية الدولية حول يوغسالفيا بإنشاء محاآم خاصة، لمنظمة ألمم المتحدة
سيراليون  لى محاآم مختلطة، المحكمة الخاصة حول، باإلضافة إ1994 والمحكمة الجنائية الدولية حول رواندا في

  .القانون الوطني والدوليمطبقة بذلك مزيجا يجمع بين  ومحكمة الخمير الحمر بكمبوديا ومحكمة تيمور الشرقية،
  
  
  المحكمة الجنائية الدولية هيئة دائمة ومكملة للقضاء الوطني.  2 

  
  محكمة دائمة

الكبرى التي ارتكبت في يوغسالفيا السابقة بين  ر اختصاصها على الجرائمعلى عكس المحاآم الخاصة، التي يقتص
المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي  ، والمحاآم المختلطة، تختص1994 ورواندا في عام 1993و  1991عامي 

أن المحكمة  ويعني ذلك. 2002تموز /يوليو 1روما األساسي حيز التنفيذ، أي من بعد  ارتكبت من بعد دخول نظام
ارتكبت قبل ذلك التاريخ، وبالتالي فإن سلطتها القضائية ال  الجنائية الدولية ال تستطع محاآمة أفراد على جرائم

  .بأثر رجعي تسري
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  محكمة تكميلية
فقط وستتولى المحكمة التحقيق والمقاضاة . لها تكمل المحكمة الجنائية الدولية المحاآم الجنائية الوطنية وليست بديال

حال وقوع تأخير غير  أي مثال في(الدول عن إجراء المحاآمات بكفاءة أو عزوفها عن ذلك  في حال عجز إحدى
  ).تهدف إال لتجنيب بعض األفراد المسؤولية الجنائية مبرر في اإلجراءات أو اتخاذ إجراءات ال

  
  
  آيفية رفع مسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.  3
  

  :الدولية الة وضع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائيةهناك ثالث طرق إلح
الدول غير األطراف الوالية القضائية للمحكمة  ويمكن أيضا أن تقبل إحدى. طرفدولة اإلحالة من قبل  -

  .الجنائية الدولية
  . من ميثاق األمم المتحدة7الفصل  التابع لمنظمة األمم المتحدة، بمقتضىمجلس األمن اإلحالة من قبل  -
الدولية الذي يستطيع، بموجب حقه  للمحكمة الجنائيةالمدعي العام  إلى رفع قضية إمكان أي شخصب -

 يقتضي" أساس معقول"يقرر الشروع في التحقيق إن رأى أن هناك  في التصرف من تلقاء نفسه، أن
  .التحقيقات ويكون عليه عندها أن يطلب موافقة الدائرة التمهيدية قبل بدء. ذلك

  
  
  اص المحكمة الجنائية الدوليةإختص.  4
  

  :بمقتضى نظام روما األساسي عندما على جرائماألفراد تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاآمة 
  ؛ روما األساسي دولة صادقت على نظامأراضي تكون الجرائم قد ارتكبت على  
 قامت بإحالة خاصة روما األساسي أو دولة صادقت على نظاممواطن تكون الجرائم قد ارتكبت من قبل  

  ؛ لنظام روما
لمحكمة  الحالة، تكون الوالية القضائية وفي هذه. يحيل مجلس األمن مسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية 

الدول  يكون ضروريا أن يكون مرتكب الجريمة المفترض مواطنا بإحدى  بالفعل، بمعنى أنه الدولية
  .الدول األطراف  أراضي إحدىاألطراف أو أن تكون الجريمة قد ارتكبت على

  
جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية . ، يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية2002 يوليو 1ومنذ 

يتم االتفاق على تعريف  تمارس المحكمة واليتها القضائية فيما يتعلق بجرائم العدوان إال حين ولن. وجرائم الحرب
  .لها
  

، يدخل النظام األساسي حيز التنفيذ 2002تموز /يوليو إلى األطراف بنظام روما األساسي بعد وإذا انضمت دولة
 .على إيداع صك المصادقةيوما  60بالنسبة لها بعد مرور 

  
  الدولية الجرائم األساسية التي يحددها النظام األساسي للمحكمة الجنائية. 5 

  
  جنائية الدولية؟ما هي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ال
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اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي أال  يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أخطر انتهاآات حقوق
  .الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وهي جرائم اإلبادة

  
  :) من نظام روما األساسي6المادة (اإلبادة الجماعية 

ويشمل مفهوم اإلبادة . 1948اإلبادة الجماعية لعام   اإلبادة الجماعية من اتفاقية منع جريمةتم اقتباس تعريف جريمة
عرقية أو دينية، إهالآا آليا أو  من األفعال التالية الذي يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو إثنية أو الجماعية أي فعل

  :جزئيا
  قتل أفراد الجماعة •
  اد الجماعةسدي أو عقلي جسيم بأفرإلحاق ضرر ج •
  آليا أو جزئيا إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد بها إهالآها الفعلي •
  تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعةفرض تدابير  •
  .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى •

  
  ) من نظام روما األساسي7المادة (الجرائم ضد اإلنسانية 

  .اإلنسانية لية تصنف الجرائم ضدإن نظام روما األساسي هو أول اتفاقية دو
ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي  وتعّرف الجرائم ضد اإلنسانية بأنها أي فعل من األفعال التالية متى

  :مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم موجه ضد أية
   القتل العمد •
   اإلبادة •
   اإلسترقاق •
   كانإبعاد السكان أو النقل القسري للس •
   يخالف القواعد األساسية للقانون الدولي السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما •
   التعذيب •
القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر  اإلغتصاب أو اإلستعباد الجنسي أو اإلآراه على البغاء أو الحمل •

    الخطورةالجنسي على مثل هذه الدرجة من من أشكال العنف
سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية  إضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب •

   يجيزها الجنس أو ألسباب أخرى من المسّلم عالميا بأن القانون الدولي ال أو دينية أو متعلقة بنوع
   اإلختفاء القسري لألشخاص •
   جريمة الفصل العنصري •
في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق  لالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدااألفعال ا •

  . (...)أو البدنية بالجسم أو بالصحة العقلية
  

  ) من نظام روما األساسي8المادة ( جرائم الحرب
لية التفاقيات جنيف االنتهاآات الجسيمة التا بمقتضى نظام روما األساسي، تعني جرائم الحرب ارتكاب أي من

  : بحق األشخاص أو الممتلكات1949آب / أغسطس12المؤرخة 
  القتل العمد •
   بيولوجيةالتعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب •
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  إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحةتعمد إحداث معاناة شديدة أو  •
تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك  ا دون أنإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واإلستيالء عليه •

   عابثةوبالمخالفة للقانون وبطريقة
   الخدمة في صفوف قوات دولة معاديةإرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على •
ي أن يحاآم محاآمة عادلة من حقه ف تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية •

  ونظامية
  روعين أو الحبس غير المشروع أو النقل غير المشاإلبعاد •
  .أخذ رهائن •

باالنتهاآات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف  وتحت تعريف جرائم الحرب، سيكون للمحكمة أيضا اختصاص
 تعريف شامل لهذه االنتهاآات في ويرد. المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي السارية على

طابع دولي،  وفيما يتعلق بالصراعات المسلحة التي ليس لها. نظام روما األساسي ، من)ب(، الفقرة الفرعية 8المادة 
 12 المشترآة باتفاقيات جنيف األربعة المؤرخة 3ات الواردة في المادة آيشمل اختصاص المحكمة االنتها

  .1949 آب/أغسطس
 

  جريمة العدوان
لعدوان عندما يتم اعتماد فقرة تعرِّف هذه الجريمة خالل المؤتمر االستعراضي في سوف تختص المحكمة بجرائم ا

  .2009عام 
 
ان الجرائم آلمقام األول نظام روما األساسي وأر اهو في) المصادر(القانون الساري بالمحكمة الجنائية الدولية و

  ).21المادة (والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 
 
  انون الجنائيمبادئ عامة للق. 6 

  
  ) من نظام روما األساسي25المادة (المسؤولية الجنائية الفردية 

الشرآات متعددة الجنسيات آالكيانات القانونية  يكون للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيين، ال على
  .والمؤسسات

  
  )األساسي  من نظام روما26المادة (السن األدنى الختصاص المحكمة 

  . عاما18مة على األشخاص أقل من  للمحكاختصاصال 
  

  ) من نظام روما األساسي24المادة (عدم رجعية األثر 
  .سابق لبدء نفاذ النظام ال يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام األساسي عن سلوك

  
  ) من نظام روما األساسي28المادة (مسؤولية القادة 

يفترض أن يكونوا قد علموا، أن مرؤوسين  ا علموا، أويمكن محاآمة القادة العسكريين وغيرهم من الرؤساء إذ
  ارتكبوا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ولم يتخذوا مع ذلك يخضعون لسلطتهم

الجرائم بنشاطات تندرج في إطار مسؤوليتهم  جميع التدابير الالزمة لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم، إذا تعلقت
  .وسيطرتهم الفعليتين
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  )األساسي من نظام روما 20المادة (محاآمة عن الجريمة ذاتها مرتين عدم جواز ال

ان قد سبق آ 5المشار إليها في المادة  ال تجوز محاآمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك
محكمة أخرى  ما أن الشخص الذي يكون قد حوآم أمامأ.  المحكمة أو برأته منهالذلك الشخص أن أدانته بها

 ال يجوز محاآمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس 8 أو 6يكون محظورا أيضا بموجب المواد عن سلوك 
المسؤولية  الشخص المعني من إذا آانت اإلجراءات في المحكمة األخرى قد اتخذت لغرض حماية السلوك إال

وفقا ألصول  زاهةاختصاص المحكمة، أو لم تجر بصورة تتسم باالستقالل أو الن الجنائية عن جرائم تدخل في
  .المحاآمات المعترف بها بموجب القانون الدولي

  ) 27المادة (عدم االعتداد بالصفة الرسمية 
بسبب الصفة الرسمية وال  دون أي تمييز يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخاص بصورة متساوية

  .حكمة الجنائية الدوليةيكفلها القانون الوطني أو الدولي، أمام الم تسري الحصانات، التي قد
  

  العقوبات. 7
  

 سنة أو 30عقوبة السجن لفترة أقصاها  ال تعترف المحكمة الجنائية الدولية بعقوبة اإلعدام ويمكن أن توقع
السجن،  وباإلضافة إلى. تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة عقوبة السجن المؤبد حيثما
  .بمصادرة العائدات والممتلكات واألصول ن تأمر بفرض غرامة أوللمحكمة الجنائية الدولية أ

  
  كوين المحكمةت .8

  
  :تتكون المحكمة الجنائية الدولية من األجهزة األربعة التالية

  . ونائبين للرئيس،)نداآ (يرشوتتكون من الرئيس، السيد فيليب آ، الرئاسة 
ضيا تنتخبهم  قا18وتتكون من  ستئناف،، وتنقسم لدوائر تمهيدية ودوائر ابتدائية ودوائر االدوائر 

  .جمعية الدول األطراف
األرجنتين، وينتخب (امبو آمورينو أو ، ويتكون من المدعي العام، السيد لويسمكتب المدعي العام 

والسيدة  )بلجيكا(السيد سيرج برامرتز ) األطراف، ونائبين للمدعي العام، من قبل جمعية الدول
  . األطرافخبهما أيضا جمعية الدولغامبيا، وتنت(فاتو بنسودا 

  .وتنتخبه جمعية الدول األطراف، )فرنسا(اتاال آ، والذي يرأسه المسجل، السيد برونو قلم المحكمة 
  

  حقوق المجني عليهم .9
  

طويل، لم يضع القانون الدولي في اعتباره  فلوقت. إن وصول المجني عليهم للعدالة الدولية أمر حديث العهد
المحكمتين  ، وذلك أمام1945وآان يتم اعتبار المجني عليه في نورمبرغ عام  .محقوق المجني عليه

المحكمة الجنائية الدولية حول يوغسالفيا  (1994و  1993الجنائيتين الدوليتين اللتان أنشئتا في عامي 
  .، مجرد شاهد في القضية)الجنائية الدولية حول رواندا السابقة والمحكمة

  
وهو يحتوي . عليه في القانون الدولي  للمحكمة الجنائية الدولية لوضع المجنيويكرس النظام األساسي

  .عليه الحماية والمشارآة والتمثيل القانوني وجبر األضرار على بنود مجددة تكفل للمجني
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  "المجني عليه"ـتعريف واسع ل

حايا المباشرين الجنائية الدولية الض ال يتضمن تعريف المجني عليهم في النظام األساسي للمحكمة
بالضرر  وعالوة على ذلك، يعترف النظام األساسي. المباشرين أيضا فحسب، بل الضحايا غير

الطبيعيين فقط هم من يتم اعتبارهم ضحايا أمام  واألفراد. النفسي إلى جانب الضرر البدني المادي
  .الدولية المحكمة الجنائية

  
  حماية المجني عليهم وأفراد عائلتهم

الشهود، سواء خالل -المجني عليهم هر التقدمية األخرى للمحكمة الجنائية الدولية هو حمايةأحد المظا
 آما تكفل جميع أجهزة المحكمة للمجني عليهم وللشهود. القضائية مرحلة التحقيق أو أثناء الدعوى

  .حماية بدنية، بل ودعما نفسيا
  

  المشارآة الفعلية
طريق أجل التحقيق، وذلك عن  ر من تقديم المعلومات منآثكن للمجني عليهم اإلسهام بما هو أيم

 المحكمة الجنائية الدولية، شريطة أن يتم إطالعهم على جميع حقوقهماالشتراك في سير الدعوى أمام 
وإجراءات وحدود مشارآتهم في  وبعدما يتم إعالمهم بعواقب. وأن يتم تمثيلهم بصورة مالئمة

وإن آان عدد المجني عليهم آبير يتوجب عليهم . ختيار محاما الدعوى، تكون للمجني عليهم حرية
 –الجنائية الدولية لسداد أتعابه  اختيار ممثل قانوني مشترك، وبوسعهم تلقي الدعم من المحكمة عادة

  .في الحدود التي تضعها المحكمة
  

  جبر األضرار
 لتعويض المجني متكامال على عكس المحاآم الخاصة، وضعت المحكمة الجنائية الدولية نظاما

الضرر الذي يصدر بشأنه ضد المتهم قرار الجبر  وتتولى المحكمة تحديد نطاق ومدى. عليهم
حاجة للتقدم بأي  دون) رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل(عليهم أو المستحقين  لصالح المجني
حكمة الجنائية للمجني عليهم، وهو من أجهزة الم ويمكن اللجوء للصندوق اإلستئماني. طلب خاص

ويمول . بأآمله قرار الجبر في حال عدم تمكن المتهم من تقديم المبلغ المطلوب الدولية، عند تنفيذ
والمصادرات التي تأمر بها المحكمة ضد المتهمين،  الصندوق اإلستئماني عن طريق الغرامات

  .الطوعية للدول واألفراد والمنظمات والمساهمات
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تصديق تطبيق والرة حول  المائدة المستدي-2

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على النظام األ
  في البحرين

  
  مقدمة

  
الفيدرالية الدولية  نظمت حزيران،/و يوني4 و 2بين 

الجمعية  والعضو في الفيدرالية نسانلحقوق اإل
التحالف ، بالتعاون مع نسانالبحرينية لحقوق اإل

 وتحت ليةجل المحكمة الجنائية الدوالدولي من أ
 السيد جواد سالم ،وزير العدل بمملكة البحرينرعاية 
تصديق تطبيق و مائدة مستديرة حول ،العريض

ساسي للمحكمة الجنائية البحرين على نظام روما األ
حضر هذه المائدة المستديرة ممثلين  .الدولية

لمؤسسات رسمية ومن مجلس الشورى ومنظمات 
مارات العربية  واإل من مملكة البحرينغير حكومية

لى إضافة  والمملكة العربية السعودية باإلالمتحدة
  .مجموعة من الخبراء الدوليين

  
  حفل االفتتاح 

  
 2ربعاء  أعمال المائدة المستديرة يوم األبدأت
 بحضور ممثلين عن الحكومة 2004 تموز/يوليو

د والسفراء وممثلي المجتمع المدني في البحرين وق
عمال وسائل إعالم أخرى أغطى تلفزيون البحرين و

  .يوم االفتتاح
  

خالد بن علي آل في آلمته االفتتاحية أآد سعادة الشيخ 
 وآيل وزارة العدل البحرينية على أهمية خليفة

ن تصديق حكومته المحكمة الجنائية الدولية و أعلن بأ
ساسي دليل على نيتها الصادقة على نظام روما األ

وقدر .  الدوليةالمحافلواستعدادها للمشارآة في 
الجهود التي يقوم بها أعضاء مجلس التعاون الخليجي 

 مشروعفي هذه المنطقة والدور الذي لعبته إلعداد 
 ،وفي الختام .بالبلدان العربيةخاص مرجعي قانون 

 لحقوق الفيدرالية الدولية آل خليفة الشيخ خالد هنأ

 من أجل محكمة جنائية  والتحالف الدولياإلنسان
 فقط من خالل ى العمل الذي أنجزوه ليس علدولية

اللجان التحضيرية في يضا في مفاوضات روما ولكن أ
لى جهودهم الحالية لدعم المحكمة نيويورك باإلضافة إ

  .الجنائية الدولية
  

منظمة مين العام لل األ،بو سعدةالسيد حافظ أوصرح 
 جامعة المصرية لحقوق اإلنسان وممثل الفيدرالية لدى

 بأن المائدة المستديرة هي في اتجاه ،بيةالدول العر
مكافحة الحصانة من الجرائم ضد التزام الفيدرالية ل

 وجرائم الحرب وجرائم اإلبادة العرقية وأآد نسانيةاإل
 ونتيجة .هم لمنظمات المجتمع المدنيالمعلى الدور 

لخطورة انتهاآات حقوق اإلنسان في هذه المنطقة، أآد 
 البلدانالماسة ألن تنضم بو سعدة الحاجة السيد أ

عا بلدان  ود،لى المحكمة الجنائية الدوليةإالعربية 
لمنطقة وائل في هذه االخليج ليكونوا من ضمن األ
  .ساسيللتصديق على نظام روما األ

  
وروبي  عن االتحاد األ ممثال،لمانيالسفير األنوه 

مجاالت بالجهود التي قامت بها البحرين في 
مؤآدا بأن  ،نساناإلالديموقراطية وحقوق 

نسان شرطان الديموقراطية واحترام حقوق اإل
 بأن المحكمة الجنائية السفيروذآر . للتنميةضروريان 

ن سيادة التشريعات الوطنية، آما الدولية ال تنتقص م
ج المحكمة الجنائية  تحتا،نه خالل فترة التكوينأآد بأ

  للمشارآة فيالبلدانلى دعم اآبر عدد من الدولية إ
  .القرارات التي ستتخذ الحقا

  
 ةمين األ،سبيكة النجار السيدةوفي النهاية عبرت 

نسان عن قناعتها ة للجمعية البحرينية لحقوق اإلالعام
البحرينية بين الجمعية المثمر الراسخة في التعاون 

العالمية لحقوق اإلنسان، والفيدرالية لحقوق اإلنسان 
ة المستديرة خطوة المائدتمثل وعبرت عن تمنياتها بأن 

بدعم من (هامة ومتقدمة للجهود الدولية والوطنية 
آما . نسانلصالح حقوق اإل) منظمات المجتمع المدني

خيرة التي أثنت السيدة النجار على الخطوات األ
تعيين وزير الداخلية واستعداد آاتخذها ملك البحرين 

 بأن  وأشارت.ورغبته في إصالح هذه الوزارةالوزير 
 المعاهدتينلى ة أبدت نيتها في االنضمام إالحكوم
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ين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق تيالدول
 وفي نهاية آلمتها، .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وانتناموا والحملة الوطنية إلى مشكلة معتقلي غشارت أ
نسان من ودها الجمعية البحرينية لحقوق اإلالتي تق
  .طالق سراحهمأجل إ
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  ولىسة األالجل

  
 خطوة متقدمة لحماية -سي سانظام روما األ

  نسانحقوق اإل
  

ترأس هذه الجلسة السيد حافظ أبو سعدة ورآزت على 
  :المواضيع التالية

  
قدرة المحكمة الجنائية الدولية ومبدأ  .1

بين المحكمة الجنائية الدولية " التكاملية"
ستاذ السيد محمد علوان أ، والمحاآم الوطنية

 -، اربد لدولي بجامعة اليرموكالقانون ا
  .ردناأل

  
ستاذ العلوان بأن الجهود الدولية لتشكيل هيئة قال األ

بدأ منذ نهاية الحرب العالمية  دائمة دوليةقضائية 
  .ساسية لهذه المؤسسةالخاصيات األولى موضحا األ
  

نشأت المحكمة الجنائية الدولية بمعاهدة دولية أ •
  . عدمهوألدول بخيار االنضمام لسمح ت
غياب الحصانة لكبار الرسميين ورؤساء  •

  .الدول
بادة آثر خطورة مثل اإلتعريف الجرائم األ •

عية وجرائم الحرب والجرائم ضد الجما
  .نسانيةاإل

تجميد السلطة القضائية للمحكمة على جرائم  •
االعتداء حتى المؤتمر االستعراضي في عام 

2009.  
عضاء للسلطة احتمال استبعاد الدول األ •

قضائية للمحكمة من جرائم الحرب التي ال
تخصهم لفترة سبع سنوات آما تنص عليه 

ساسي للمحكمة  من النظام األ124المادة 
  .الجنائية الدولية

 التي ترتكب في  هينسانيةالجرائم ضد اإل •
  .، على حد سواءحالتي السلم والحرب

  
إلى مشكلة تطبيق ستاذ علوان بالتفصيل وتطرق األ

 للمحكمة الجنائية الدولية في القانون ساسيالنظام األ
أوضح بأن المحكمة و. مسألة السيادة الوطنيةوالوطني 

ة الوطنية، ما عدا الجنائية الدولية ال تحل محل العدال
ف بحدوث و لن تعترأخيرة ال تستطيع الحاالت بأن األ

وتستطيع المحكمة . نسانانتهاآات جسيمة لحقوق اإل
 ل على المستوى الوطني وتبدأالجنائية الدولية أن تتدخ

  :تيةفي التحقيق وفقا للظروف الثالثة اآل
  

رادة إذا آان نظام القضاء المحلي يفتقد اإل .1
  .للتحقيق في االنتهاك

  
إذا لم يحترم القضاء المحلي مواصلة  .2

 .جراءات التحقيقإ
  

إذا آان التحقيق الذي يقوم به القضاء الوطني  .3
  .أساس مستقلغير قائم على 

  
 السيدة جين ،لضحايا والمحكمة الجنائية الدولية ا- 2

 الفيدرالية -مديرة برنامج العدالة الدولية ،سولزر
  .العالمية لحقوق اإلنسان

  
ساسي للمحكمة أهم اإلنجازات لنظام روما األمن 

لمجني عليهم ستقاللية اابالجنائية الدولية هو االعتراف 
فهو . ليةتحت السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدو

 المحكمة إجراءاتيوفر حق الضحايا للمشارآة في 
الجنائية الدولية والحماية التي توفرها المحكمة والحق 

  .في التعويض
  

  المشارآة .1
  

على المجني عليهم فيها يحصل األولى التي مرة إنها ال
الفعلي والوصول إلى العدالة ساسي في العالج حق أ

يات المتوفرة إن اآلل. دوليةجنائية مام محكمة أ
لمشارآة المجني عليهم آما هو منصوص عليه في 

 ،ساسي، الفقرة الثالثة من نظام روما األ68المادة 
 إن .ثباتإلجراءات وامن قواعد اإل 89والقاعدة 

ين يشخاص الطبيعتعريف الضحايا يتضمن األ
ي شخاص القانونيين ويغطي الضرر المادواأل
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  .غير مباشرو والمعنوي الذي حدث بشكل مباشر أ
   

تم توسيعها بقدرة المجني عليهم إن إمكانية مشارآة 
وممثلي المجتمع المدني مجموعات المجني عليهم 

. لى المدعي العام للمراجعةإ خطابات مباشرة بعرض
 499رسال ، تم إ2004 حزيران/و يوني2 غايةلى إو

 من نظام روما 15لمادة ل وفقالى المدعي العام ابا إخط
فريق العمل وصي ماية الضحية، يلح. األساسي

جل أالتحالف الدولي من لدى الضحايا الخاص بحقوق 
بعدم استخدام ظروف بريدية  المحكمة الجنائية الدولية

  . مع الضحاياالتراسل عندتحمل شعار المحكمة 
  

 االعتبار طبيعة الجرائم التي تأتي تحت مع األخذ في
ة فسيكون السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولي

 الضحايا سيطلبون المشارآة في هناك الكثير من
دي الرئيسي بالنسبة للمحكمة التح ويكون .جراءاتاإل

إعداد برنامج الدعم الفعلي للمجني عليهم لتسهيل هو 
جراءات ، مع السماح بقيام اإللى المحكمة إوصولهم

  .ي تأخيرأالجنائية بدون 
  

  التمثيل القانوني .2
  

وجود عدد لفنظرا .  قنن بصرامةالتمثيل القانوني م
آبير من الضحايا لذا تختار الضحايا ممثل قانوني 

ذا آان ضروريا من قائمة يوفرها إواحد لتمثيلهم و
  .مكتب التسجيل

  
ن الضحايا ليس لديهم الموارد المالية لتغطية ونتيجة أل

  توفر 90القاعدة رقم  مصاريف التمثيل القانوني فإن
  .المساعدة المالية

  
  اإلشعار .3

  
اإلشعار، فإن النظام األساسي ونظام لى إما بالنسبة أ

القواعد واإلجراءات واإلثبات يتطلب من المحكمة 
هذا . إشعار الضحايا بالمراحل المختلفة لإلجراءات

االلتزام في معظم القضايا من اختصاص مكتب 
 ولكن قد تقع هذه المسؤولية على المدعي ،التسجيل

  .العام أيضا

  
  ةالحماي .4

  
يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تعتمد 

ية والسالمة النفسية جراءات المناسبة للحمااإل
وخصوصياتهم، لضحايا والشهود اآرامة والجسدية و

أثناء التحقيق والمحاآمة للجرائم التي تقع ال سيما 
  .تحت السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية

ماية خالل جلسات جراءات حتتخذ دوائر المحكمة إ
االستماع عن طريق التسجيل بالفيديو وحذف أسماء 

 أو أن تقدم للدائرةالضحايا من الملفات العامة 
  .أية طرق خاصةبالشهادات الكترونيًا أو 

  
  :جبر الضرر .5

  
دولية تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة 

لضحايا وعائالتهم الحق في الحصول على تعطي ل
نظام جبر الضرر مستقل عن مشارآة و. تعويضات

  .جراءات المحاآمةالضحايا أثناء إ
  

عن يحق للضحايا التقدم للحصول على التعويض 
.  أو معنويا اماديجميع أنواع الضرر، سواء أآان 

ويحق للمحكمة أن تقرر بدون مشارآة الضحايا في 
تضمن  ي.أو مراحل المحاآمة/المراحل التمهيدية و

لمحكمة الجنائية الدولية رد  جبر الضرر لنظام
االعتبار والتعويض والتأهيل والترضية وتضمن عدم 

ومن الممكن للمحكمة أن تأمر المتهم . تكرار االنتهاك
بتحمل جبر الضرر بنفسه أو الن قيمة التعويض قد 
تزيد على األصول الذي يمتلكها المتهم، لذا قد تم 

لتعويض إنشاء صندوق استئماني الذي يقدم نوعًا من ا
  .للضحايا

  
  :لعناصر التاليةنظام جبر الضرر اعوض أخيرا، ي

  
تقديم دعاوى للتعويض في  الضحايا وقحق 

 تحديدومن واجب المحكمة الجنائية الدولية 
  .مبادئ التعويض

  . وسائل حمايةاعتماد 
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  . من قبل الدولةات التعويضتقوية 
 الدور التكميلي للصندوق االستئماني 

  .للضحايا
  
 ،نوع الجنسموضوع مة الجنائية الدولية والمحك. 3

األخوات لمنتدى ل ة التنفيذية المدير،باشاالسيدة أمل 
  .نسان في اليمن لحقوق اإلاتالعربي

  
 أهمها اإلعالن العالمي يعدن االتفاقيات العالمية التي إ

لى المشاآل التي تؤثر إنسان، لم تتطرق لحقوق اإل
رق لها من وجهة فحقوق اإلنسان تم التط. على المرأة

 الرجال ، وهي آمبدأ، تستعمل الفرص المتساويةنظر
  .آنقطة مرجعية

  
 ،ساسيفإن مؤلفوا نظام روما األذلك، من رغم الوب

 فصوًال تخص حساسية الجرائم التي ترتكب واأضاف
 ال في حاالت نادرةإضد النساء وال تؤثر على الرجال 

  .جدا
  

  السلطة القضائية للمحكمة .1
  

طة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية تتضمن السل
  :بنوع الجنس المتعلقة التالية الجوانب

بادة  المتضمنة في قائمة الجرائم الخاصة باإل-
لى منع الوالدات هدف إجراءات تفرض إ ،الجماعية

أو الجزئي، كلي التدمير الضمن فئة معينة بهدف 
  .و دينيةأ جنسية وأ لمجموعة وطنية أو قبلية

  
: نسانية الجرائم ضد اإلمنة في قائمةالمتض -

لبغاء آراه على ااالغتصاب والعبودية الجنسية واإل
من آخر ي نوع  القسري أو أوالتعقيم  القسري،والحمل

 3ص الفقرة  تن.نفس الخطورةاالنتهاآات الجنسية من 
نوع "ساسي بأن مصطلح  لنظام روما األ7من المادة 

ن مفهوم  الرجال والنساء ضميقصد به "الجنس
  .المجتمع

  
 هيكلية المحكمة .2
  

ينص نظام روما األساسي، عند تعيين القضاة، على 
ضرورة وجود تمثيلية متكافئة من الرجال والنساء من 
بين القضاة وأن المرشحون لوظائف القاضي 
والمدعي العام وغيرها من المناصب الرسمية 
األخرى يجب أن تكون لديهم، باإلضافة إلى خبرتهم 

مجال القضائي، خبرة ومعرفة بقضايا متعلقة في ال
  .بقضايا خاصة بما فيها العنف ضد النساء أو األطفال

  
  حماية المجني عليهم .3

  
إلى الوضع في ساسي الحاجة يؤآد نظام روما األ
 مثل الحالة بنوع الجنس المتعلقة الحسبان آل الجوانب

 اعتداءالصحية وطبيعة الجريمة عندما يكون هناك 
  .عنف ضد األحداثو نف بين الجنسين أع ،جنسيا
 الذي الهامساسي الدور ، يعكس نظام روما األإذن

لى الضغط الذي ات النسوية باإلضافة إتلعبه الحرآ
مين هذه العناصر في  النسائية لتضالجمعيات تمارسه

  .ساسينظام روما األ
  

  المعالجةمواضيع ال : مناقشة
  

لمحكمة  السلطة القضائية لحول ت المناقشةترآز
 وسيادة الوطنيل القضاء وموضوع التكاملية واستقال

ليات لحماية الضحايا إلى اآلضافة الدول األطراف باإل
 تكافؤ  وخاصة مبدأبنوع الجنسوالمشاآل المتعلقة 

  .الفرص
  

التأثير السياسي على موضوع تحدث المشارآون عن 
 البلدان وأسباب ضعف دعم ،المحكمة الجنائية الدولية

 بالرغم من أن غالبية لنظام روما األساسي،ية العرب
متعلقة بجرائم على اتفاقيات دولية  وقعت البلدانهذه 

 التي تقع تحت السلطة القضائية للمحكمة ،الحرب
 العربية اتن الثقافالجنائية الدولية والحقيقة بأ

  .سالمية تدين هذا النوع من الجرائمواإل
  

االعتداء  ناقش المشارآون جريمة ،وفي الختام
، من خالل  العربيةبالنسبة للبلدانوالضرورة 

 إدانة الجرائم التي تقع تحت ، في الوطنيةهادساتير
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 .السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
  الجلسة الثانية

  
نشاء المحكمة الجنائية الجهود العالمية إل

  الدولية
  

  . الجلسة السيد حافظ أبو سعدةترأس
  
ات على نظام روما التوقيع واتحالة التصديق .1

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعمل األ
التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية 

مكتب التنسيق ، وبتاغ السيد جوديب سن،الدولية
سيا في التحالف الدولي للشرق األوسط وجنوب آ

  .جل المحكمة الجنائية الدوليةأمن 
  

جل لي من أغوبتا التحالف الدوقدم السيد جوديب سن
لمية يشترك في االمحكمة الجنائية الدولية آشبكة ع

تنتمي  منظمة غير حكومية 2000عضويتها أآثر من 
 التحالف الدولي من أجل  وقد أدى.بلد 150 لحوالي

المحكمة الجنائية الدولية دورًا بارزًا وهامًا خالل 
الفترة التحضيرية إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية وال 

لتصديق العالمي على نظام روما دعم اييزال 
ن النجاح الذي حققه التحالف الدولي هو إ. ساسياأل

غير منظمات النتيجة للتعاون البناء بين الحكومات و
التي شارآت في هذا والمؤسسات الرسمية الحكومية 
 إرادةلى ذلك، فقد خلق التحالف إضافة باإل. المشروع
، البلدانض  وفي بع، هذه المواضيعبخصوص ةسياسي

 ،التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدوليةفإن أعمال 
 التحالفات تتخذها التي األعمالباالرتباط والتنسيق مع 

 المحكمة اتجاه اسيةحسال بزيادة حالوطنية قد سم
 للتنسيق بينهناك جهود مستمرة و. الجنائية الدولية
ة ساسي للمحكمة الجنائيوالنظام األة يالتشريعات الوطن

  .الدولية
  

 استطاعت المنظمات غير الحكومية ،التحالفوبفضل 
لدول  ا االجتماعات التحضيرية لجمعيةفيالمشارآة 

النجاح في  بعد .عضاء في المحكمة الجنائية الدوليةاأل

 واألحداثالنساء المتعلقة ب بعض اإلجراءات إدخال
قد ارتبط مع  فإن التحالف ،وحقوق الضحايا
جراءات تعيين القضاة لشفافية في إالحكومات لتأآيد ا

  .والمدعي العام
  

وأآد التحالف أيضا بأنه يعمل مع القادة والمثقفين 
منظمات اللى دعم إضافة  باإلورجال القانون العرب،

 لصالححكومية إلنشاء تحالفات وطنية العربية غير ال
ونتيجة لحماسه في تقوية . المحكمة الجنائية الدولية

 دعا ، العربيالعالمم المحكمة في  في دعالشعوبعمل 
لعب دور إلى وبتا منظمات المجتمع المدني غالسيد سن
لى  لنشر التوعية حول المحكمة باإلضافة إريادي

  .ساسي في المنطقةدفع للتصديق على نظام روما األال
  

وبتا الضوء على الخطوات ألقى السيد سنغ, وفي الختام
مجال حقوق  يجابية التي قامت بها البحرين فياإل

ل بان البلد سيصدق على معطي األي وهو مااإلنسان، 
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المستقبل النظام األ
بين أول لبحرين سيضعها من ن تصديق ا إ.القريب

وآذا من المحكمة الجنائية الدولية مائة دولة عضو في 
  .نسان قيمة عالية لحقوق اإلالتي تعطي الدول بين
  

حماية لخطوات من أجل وباتخاذ البحرين مؤخرا 
ها للكثير من مبادئ ضمنت دعمنسان، فإنها حقوق اإل

طالق سراح  تم إ،1999فمنذ . ساسينظام روما األ
إنشاء  أمن الدولة ومحكمةلغاء إ و،سياسيينمعتقلين 

نفتاح على للمرأة، وهذا يدل على وجود االمجلس األ
. ان في البحريننسآبير واحترام عال لحقوق اإل

وبتصديق البحرين على اتفاقية مكافحة التعذيب 
واتفاقية  نسانيةالكرامة اإلالتي تحط من والمعاملة 

بادة ريم وعقاب جريمة اإلحقوق الطفل واتفاقية تح
إلغاء جميع أشكال الميز العنصري عية واتفاقية الجما

قد ف، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء
 عدد من مبادئ القانونل بدعم آبير البحرينت زمتلا

  .ساسي في نظام روما األةالدولي المذآور
  

م تصدق البحرين على نظام روما  اذا لومع ذلك،
كون لها آلمة في قرارات المحكمة ت فلن ،ساسياأل
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 وخاصة في موضوع تعيين القضاة ،الجنائية الدولية
 ،وهو ما سيضعف، دون شكوالمسؤولين الرسميين، 

دور منظمات المجتمع البحرينية على المستوى الدولي 
  .تهاستشاروسيقلص من ا

  
 المائدة مناقشاتوبتا عن أمله بأن وعبر السيد سنغ

وآذا الجهود المتواصلة اإلضافية في المستديرة 
بشكل متزايد مع سينتج عنها حوار بناء البحرين 

  .المحكمة الجنائية الدولية
  
  
الجهود :  من أجل التصديقالتحديات في الحملة. 2

  . جين سولزرالسيدةالتي تعرقل المحكمة، 
  

مريكية ضد  حملة الواليات المتحدة األتصاعدت
وتستند معارضة . 1998المحكمة الجنائية الدولية منذ 

على رفضها القاطع بأن يحقق أو مريكية اإلدارة األ
ي محكمة جنائية أمريكي أمام أي مواطن يقاضى أ

مريكية بأن توجس الواليات المتحدة األ يرجع .دولية
ع السياسية، قد تضع المواطنين الدعاوى ذات الدواف

  . في مواقف صعبة، وخاصة الجنود،مريكييناأل
  

حاولت الواليات المتحدة  وخالل الفترة التحضيرية،
المحكمة تحت سلطة ومراقبة مجلس األمن  وضع

لعرقلة ن محاوالتها اآل وتواصل ،مم المتحدةالتابع لأل
  :نشطة المحكمة على ثالثة مستوياتأ

  
قانون غزو ": الوطنيلمستوى ا -1

  "الهاي
اعتمدت اإلدارة األمريكية قانونا، يعرف بقانون حماية 

 ،مريكيةاد العاملين بالخدمة العسكرية األفراأل
 تعاون أي منعلى يهدف، ضمن قوانين أخرى، عو

 البلدان األعضاء في المحكمة الجنائيةمع عسكري 
، "قانون غزو الهاي"وقد أطلق عليه اسم . الدولية
يجيز استعمال القوة لتحرير أي مواطن قد يحتجز  ألنه

نظرا التخاذ إجراءات ضده أو ضدها من في الهاي 
  .قبل المحكمة الجنائية الدولية

  

  : هيوللقانون خمسة أهداف
منع أي نوع من التعاون بين  الواليات  .1

  . الدوليةالمتحدة والمحكمة الجنائية
دول الدعم العسكري للجميع أنواع رفض  .2

 ،ساسيالتي صادقت على نظام روما األ
 حلف الشمال األطلسي،ستثناء أعضاء اب

ين للواليات المتحدة يوالحلفاء االستراتيج
اتفاقيات ثنائية مع  على  الموقعةوالبلدان

  .الواليات المتحدة
متعلقة مصنفة رفض تحويل أي معلومات  .3

للبلدان التي صدقت على نظام طني باألمن الو
  .ساسيروما األ

ارآة الواليات المتحدة في قوات تحديد مش .4
 ضمنذا إال إ, األمم المتحدة لحفظ السالم

 الحصانة ، بإنشائه لهذه القوى،مجلس األمن
ات العسكرية األمريكية أو العمليات للقو

راضي دول ليست أعضاء في العسكرية في أ
  .وليةالمحكمة الجنائية الد

إعطاء رئيس الواليات المتحدة الحق في  .5
الوسائل الضرورية والمناسبة استخدام آل 

ميرآي محتجز إلطالق سراح أي مواطن أ
  .لدى المحكمة الجنائية الدولية

  
االستخدام المضلل للمادة : المستوى الثنائي .2

  .ساسي من نظام روما األ98
  

ل  على الدوة آبيرضغوطاميرآية دارة األ اإلتمارس
أي تسليم لكي توقع معها اتفاقيات ثنائية تمنع 

. ن إلى المحكمة الجنائية الدوليةيمريكيللمواطنين األ
ئيل مثل هذه سراإعربية ودول  ثالث تقد وقعو

 98لمادة ل اطئختستند بشكل التي االتفاقيات الثنائية، 
  .ساسيمن نظام روما األ

  
استخدام مجلس األمن : المستوى الدولي .3

ين من يمريكحماية المواطنين األالدولي ل
  .لمحكمة الجنائية الدوليةالمحاآمة أمام ا

  
ساسي شلت محاولتها للتفاوض بشأن نظام أعندما ف
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مجلس ، قررت الواليات المتحدة استخدام "مقبول"
وضمان لمحكمة الجنائية الدولية ا إلعاقة أنشطةمن األ

ة  عليها، وذلك بإعطاء الواليات المتحدسيطرة سياسية
 1422 قمرت التوصية ومنح .الحصانة من قضائها

أمام المحكمة الجنائية الدولية للجنود الحصانة 
دولة كل  التابعين ل)الحاليين والسابقين(والمسؤولين 

، ألعمال ارتكبت ساسيليست طرفا في نظام روما األ
وتحت سلطة مم المتحدة لحفظ السالم خالل عمليات األ

  .األمم المتحدة
  
  
 البرلمانيين في تطور المحكمة الجنائية دور. 3

 برنامج مشارآة فيالدولية، السيدة سمر البلوشي، 
نسان، برلمانيون من أجل القانون الدولي وحقوق اإل

  .عمل عالمي
  

 عضوا 1350جل العمل العالمي لمانيون من ألدى بر
  . العالمعبر دولة 100من برلمانات 

  
ويتناول  ،ولاأل:  عن موضوعينالمحاضرة تحدثت

 ،نسان والثانيدور البرلمانيون في تعزيز حقوق اإل
 عالميعمل البرلمانيون من أجل أعضاء هو ما قام به 

 للترويج وما سيستمرون في القيام به ،نلحد اآل
  .لمحكمة الجنائية الدوليةل

  
 البلوشي السيدة سمربالنسبة للنقطة األولى، شرحت 

كان الذين أن على البرلمانيون التأآد من أن الس
من آما أن . نسانيمثلونهم يحترمون حقوق اإل

انين  التشريعات والقوعلىمسئوليتهم التصويت 
لى  والتصديق ع،نسانالوطنية التي تحترم حقوق اإل

 هذه االتفاقيات في واعتماددماج االتفاقيات الدولية وإ
صوت  عندما ي،يجب على البرلمان و.الوطنيةالقوانين 

كافية مة، تخصيص األموال العلى الموازنة العا
 والتأآد من ،نسانلتجسيد مبادئ احترام حقوق اإل

ام يضا نشر ثقافة احتر وعلى البرلمانيين أ.التحكم بها
  . والترويج لهانسانحقوق اإل

  
لتعزيز تطبيق مبادئ نظام روما األساسي، ما بالنسبة أ

ح دور المحكمة الجنائية توضيعلى البرلمانيون  ،والأ
وعلى . لى زمالئهم لتشجيع المشارآة العالمية إالدولية

ن يقنعوا زمالئهم بأن أ يجب األولي،المستوى 
المحكمة الجنائية الدولية ال تتعارض مع القضاء 

 ،ثانيا.  وال تحاول التدخل في السيادة الوطنيةالوطني،
يجب تأآيد تضمين الجرائم التي تقع تحت الوالية 

دولية في التشريعات نائية الالقضائية للمحكمة الج
 المالذاعتبار المحكمة الجنائية الدولية ، بيةالوطن
مسؤولية على البرلمانيين ال تقع ،ثالثا. خيراأل

ة تحتفظ بالتزاماتها المالية والحكومة للتأآيد بأن الدول
وتشارك   إزاء المحكمة الجنائية الدوليةنسانيةواإل

 وال تتجاهل المساهمة في بنشاط في المحكمة
، فإن وأخيرا . الضحايالمساعدة المخصصلصندوق ا

الحفاظ على مصداقية تكمن في مهمة البرلمانيين 
ثنائية قد تمنح على اتفاقيات لتوقيع وليس في االمحكمة 

مام المحكمة لألفراد أحصانة للمسؤولين الحكوميين و
  .الجنائية الدولية

  
فتح على  التشجيع فعلى البرلمانيين ،لبحرينبالنسبة ل

 تمثيل عربي في لضمان ،حوار حول التشريعات
المحكمة وتشجيع دعم عالمي للمحكمة الجنائية 

  .الدولية
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  الجلسة الثالثة
  

  لجنائية الدولية والبلدان العربيةالمحكمة ا
  

التشريعية للتصديق التحديات الدستورية و .1
ساسي للمحكمة الجنائية على النظام األ

 د محمد عبد السي، العربيالعالمالدولية في 
منسق برنامج ، العزيز ابراهيم جاد الحق

 ،وسط للمحكمة الجنائية الدوليةالشرق األ
 جامعة دي ،نسانيقانون اإلالمعهد الدولي لل

  . الواليات المتحدة األمريكية، شيكاغو،بول
  

بية من  العرالبلدان النشغاالتعرض المتحدث 
ة ائيساسي للمحكمة الجنالتصديق على نظام روما األ

هذا مثل ليدعو  سببالدولية موضحا أنه ال يوجد 
  .القلق

  
 القوى العظمى المحكمة تستعملالقلق بأن   )أ 

  . العربيةالبلدانضغط على ة للالجنائية الدولي
ل  ألن معظم الدوغير مبرر آلياهذا القلق 

 مجموعةلى األطراف في المحكمة ال ينتمون إ
تؤخذ القرارات ، آما أن القوى العظمى

لثين في الجمعية العامة للدول ية الثبأغلب
هذه الجمعية المدعي العام وتنتخب . طرافاأل

  .والقضاة والمسجل وتصوت على الموازنة
  

في المحكمة الجنائية الدولية  تفحصالقلق بأن  )ب 
  . العربيةالبلدان في أحد تقعقد التي حداث األ

ليس الختصاص المحكمة أي أثر رجعي، آما 
عربية ال يتضمن هذا النوع  الالبلدانان تاريخ 

، من الجرائم التي تختص بها المحكمة
ن إ.  في العراق السابقةحكومة البعثباستثناء 
ضحايا لهذه ما آانت  العربية عادة البلدان
  .في فلسطين والعراقآما يظهر ذلك  ،الجرائم

  
سوء استخدام اختصاصات وسلطات من القلق   )ج 

 .المدعي العام
نائية الدولية أن يحدد نظام المحكمة الج

سلطات المدعي العام ليست مطلقة وهي 
إن نظام . تخضع لعدد من اإلجراءات القانونية

المحكمة الجنائية الدولية وآذا قواعد 
اإلجراءات واإلثبات تمنح جميع ضمانات 

  . العدالة
  

الخوف من أن الجرائم التي تحاآم في إطار   )د 
  .ةالمحكمة الجنائية الدولية تعتبر جرائم جديد

 من الجرائم التي تقع تحت ةالثالثإن األنواع 
والية المحكمة الجنائية الدولية معروفة 
وموجودة على المستوى العالمي منذ فترة 

  .طويلة
  

لمتعلق بالحصانة القانونية لرئيس القلق ا  )ه 
  .الجمهورية

أنه من غير طراف بترى بعض الدول األ
قادتهم الجرائم يرتكب أن  المحتمل

ومع  .المحكمةنظام  ها فيالمنصوص علي
 التشريعات تنسيق من الضروري ذلك،
ذين والقول بأن ال حصانة لل ،ةوطنيال

  .يرتكبون جرائم عالمية
  

لى البلدان العربية إالقلق بتسليم مواطنو   )و 
  .المحكمة الجنائية الدولية

ال  ،ذال الوطنية،لعدالة لالمحكمة مكملة إن 
  مانعةإجراءاتطراف التخاذ تحتاج الدول األ

  .لى المحكمةلتسليم األشخاص إ
  

  .الخوف من التدخل في األمن الوطني  )ز 
نظمة القضائية يبدأ التعاون على مستوى األ

كن أن تكون سيادة  وليس من الممالوطنية،
  .طراف تحت المسائلةالدول األ

  
  .القلق حول الحكم بالسجن المؤبد  )ح 

لكن في حاالت من الممكن األخذ بهذا الحكم، 
 الجريمة شدة خطورة حسب ،ةاستثنائي

ضع ختللشخص المدان والفردية والظروف 
  .لى التقييمإ
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  المناقشة

  
  :لى النقاط التالية أثناء الحوار لقد تم التطرق إ

  
  . في العالم العربياتالمشارآة في السلط .1
  .مصادر وآليات المحكمة الجنائية الدولية .2
 مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بلداندور  .3

دق فيه البحرين على قت الذي تصافي الو
  .ساسينظام روما األ

 آعائق للتصديق على نظام ثنائية التفاقياتاال .4
  .دول المنطقةروما األساسي من قبل 

موضوع احتمال مقاضاة المحكمة الجنائية  .5
دة الدول الرتكاب جرائم شنيعة الدولية لقا

لعربية ثيرها على رفض بعض الدول اوتأ
  .ساسيما األللتصديق على نظام رو

المحكمة  بين التواصلدوات أالعالقات و .6
المتخصصين في والنشطاء الجنائية الدولية 

  .القانون
  األمريكية ممارسةمحاولة الواليات المتحدة .7

 بوقف االضغط على الدول وتهديد بعضه
الي والتهديد بمقاطعة هذه الدول إذا الدعم الم

  .ساسي للمحكمةصدقت على النظام األ
تحت سلطة المحكمة تقع لتي السجون ا .8

  .الجنائية الدولية
  
ردن من المحكمة موقف األ: ردنتجربة األ. 2

  . محمد علوانالسيد ،الجنائية الدولية
  

يجب أن  ،نسانآأي اتفاقية دولية متعلقة بحقوق اإل
ي للمحكمة الجنائية الدولية ساسالنظام األيصادق على 

ير على  ليكون لديه تأث،من قبل الجهة التشريعية
 اتخاذ يجب ،باإلضافة إلى ذلك. الوطنيالقانون 

جراءات التشريعية للتصديق آي تطبقها الجهة اإل
 خاص،بشكل األساسي يتضمن نظام روما و. التنفيذية
 تطبيق تشريعات توضح أشكال التعاون مع اعتماد

 وإخضاع تعريف الجرائم  الجنائية الدوليةالمحكمة
ئية للمحكمة الجنائية التي تقع تحت الوالية القضا

غالبية  أن والسبب. الوطنيالدولية في القانون 
ردن تصدق عليها السلطة االتفاقيات الدولية في األ

ن أي ، تتمثل في أن هنا برزت مشكلة وم،التنفيذية
ردني، ال تأخذ اقية دولية تتعارض مع القانون األاتف

تطبيق  قانون لمشروعاألردن عدت أ و.المحاآمبها 
سيعرض على البرلمان كمة الجنائية الدولية، المح

  .للتصديق عليه
  

على األردن سباب تصديق أوعرض السيد علوان 
سباب الرئيسية  من ضمن هذه األ.األساسينظام روما 

رادة السياسية لرئيس الدولة والعمل المرآز اإل
لمنظمات المجتمع المدني لصالح المحكمة الجنائية 

األساسي على نظام روما ردن األيبين تصديق  .الدولية
التزامها وتضامنها مع ضحايا الجرائم الكبرى التي 

  .تقع تحت الوالية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
  
التغلب عليها من أجل األردن حد المشاآل التي على أ

 من نظام روما 27التصديق هو تطبيق المادة 
والخاص بمحاآمة رؤساء الدول وغياب األساسي 

ردن  فإن الملك في األ،في الحقيقة. نهمحصانة عال
 ويكمن .محمي بحصانة مطلقة ينص عليها الدستور

و لة أي رئيس دو اعتبار أفي التأويل المعتمدأو الحل 
شخص مسئول يرتكب مثل هذه الجرائم منتهك 

  .للدستور فقط
  
يضا في تطبيق التشريعات على أرآز االختالف ي

نه على أردنيون ألتفق الخبراء اا حيث ،العفو
األردن لن تقبل ، فاألساسيبالتصديق على نظام روما 

  .العفو عن هذه الجرائم
  

ئية لى المحكمة الجناإردنيين يعتبر تسليم المواطنين األ
على نظام األردن خر لتصديق الدولية عائق دستوري آ

 ،حساسية الموضوع بالرغم من ،لكن .األساسيروما 
النتيجة بأن نظام روما إلى ردنيون توصل الخبراء األ

 فيتحدث ،ردنيال يتعارض مع الدستور األاألساسي 
إلى خرى وليس إلى دولة أالدستور عن التسليم 
 الدول  غالبيةالواقع،في  .المحكمة الجنائية الدولية

لى المحكمة الجنائية  بأن تسليم المتهمين إتعترف
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 الجاري بها العمل فيلقوانين لالدولية ال يخضع 
  .تسليملا

  
 عملية التصديق على ردنيون أثناءتطرق الخبراء األ

، عدامإلى موضوع الحكم باإل ،ساسينظام روما األ
دني ولكن ليس في المنصوص عليه في القانون األر

هذه النقطة . للمحكمة الجنائية الدوليةاألساسي النظام 
األساسي، ردن على نظام روما ال تعيق تصديق األ
 من الدول األطراف إلغاء عقوبة ألنه ليس المطلوب

  ).80المادة (اإلعدام 
  

 قال السيد علوان بأن اللجنة التي شكلها ،وفي الختام
 مشروع لتطبيق مسودةوزير الخارجية أعدت 

تشريعات تتضمن تعريفات الجرائم التي تقع تحت 
 وتم تقديم .الوالية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية

هذه الجرائم على خاصة باقتراح إلنشاء محكمة 
  .الوطنيالمستوى 
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  الجلسة الرابعة
  

  حرين والمحكمة الجنائية الدوليةالب
  

نسان  السياسية وتقدم حقوق اإلصالحاتاإل .1
 ، السيد احمد الحجيري،في مملكة البحرين

 في الجمعية رئيس لجنة حرية التعبير
  .نسانالبحرينية لحقوق اإل

  
ات التي يقودها ملك  مشاريع اإلصالح المتحدثقدم

  :يين هدفين رئيسالبحرين، التي تتضمن
  من الدولة وقانون الطوارئ، ولغاء قانون أإ .1
طالق سراح جميع إلى إدى إصدار عفو عام أ .2

 ورجوع  والمعتقلينالسجناء السياسيين
وغيرهم المبعدين من المعارضين السياسيين 

  .من المنفيين
  

 االنفتاح غير  منيجاد مناخإلى إصالحات أدت هذه اإل
 وبدأ حوار بين بعض المسؤولين ، في البلدمسبوق

الرسميين الكبار ورموز المعارضة من المجتمع 
 ميثاق وطني اثبت اعتمادنتج عن هذا الحوار  .المدني

 للمشروع ة العامالتوجهاتين يدعم بأن شعب البحر
  حول دستورات بالرغم من االختالف،صالحياإل

اتجاه في ولى حوار الخطوات األهذا الوشّكل . المملكة
  .ناشئةديموقراطية 

  
 الذي ،2002 لسنة 56صدار قانون  إومع ذلك، فإن

يساوي ، 2001 لسنة 10 قانون العفو العام رقم يوضح
 وخسر ،سلخ القانون من معناهو ،بين الضحية والجالد

.   مقاضاة جالديهم ومعذبيهمإمكانيةالضحايا 
قانون  بشكل ايجابي، لم يستقبل  ذلك،لىضافة إباإل

واالنتخابات وتقسيم الهيئة التشريعية الحقوق السياسية 
  .اتسلطالعضائها بنفس يتمتع أ ،لى غرفتينإ

  
انتقد المتحدث موقف مجلس الشورى من المشاآل 

إلى ضرورة تقييم  ولفت النظر ،السياسية في البلد
 المالية في هذين المجلسينالمراقبة م قسأنشطة 
  .الشعبيين

  
نه حدث بشكل عام تقدم مهم في ، يبدو أبالرغم من ذلك

نتهاء ، والدليل على ذلك انسان حقوق اإلمجال
التعذيب وتشريد األشخاص  وة التعسفيتاالعتقاال

عدد من السجون والتصديق على مؤسسات صالح وإ
نسان وتشكيل اقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلاالتف

  .النقابات
  
  
ة والسياسية النضمام البحرين العوائق القانوني. 2
 السيدة زينات ،لى المحكمة الجنائية الدوليةإ

نية لحقوق محامية وعضو الجمعية البحري ،منصوري
  .نساناإل
  

 11ساسي في وقعت البحرين على نظام روما األ
لذلك، من الواجب على  .2000 آانون األول/ديسمبر

ن تدرس التعديالت على الدستور الحكومة أ
جراءات اإلدارية آخطوة  واإلالوطنيةعات والتشري
 .تكمل التزاماتها باتجاه التصديقكي ة لضروري وأولية

قيات المتعلقة االتفا، ويجب اعتماد بالتالئم مع الدستور
بالسيادة وحقوق اإلنسان واإلقليم والمصادر الطبيعية 

 ما مواال لها،أن تخصص أ الدولة تلزممور التي أو األ
ن أ وقبل ،ضمنة في الموازنة العامةمور المتعدا األ
بقة وهذا ينطبق  لتصبح تشريعات مطفعلية،تكون 

  .ساسيعلى نظام روما األ
  
بدو ت ، الدستورالتي يضمنها ن حصانة رأس الدولةإ

 هذه ،ولكن .األساسي مع نظام روما ةمتناقض
الحصانة لم تقنن لتغطي الجرائم التي تقع تحت الوالية 

  .جنائية الدوليةالقضائية للمحكمة ال
  

نه لكي يسمح تطبيق أ ب،منصوريال السيدة وأشارت
مة الجنائية الدولية والمحاآم مبدأ التكاملية بين المحك

 من الضروري بأن الجرائم التي تقع تحت ،يةالوطن
تدمج في  ،ضائية للمحكمة الجنائية الدوليةالوالية الق

 ن نصأ ،يضاومن المهم أ.  العقوبات البحرينيقانون
التي تنص على  ،األساسي من نظام روما 29المادة 

 أي نظام لتحديد الجرائم التي تدخل في عدم تطبيق
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 الوطني،أن يدمج في القانون و اختصاص المحكمة،
والمادة تتناقض مع قانون العقوبات البحريني الذي 
 يحدد سقوط العقوبة بعد مرور عشر سنوات عليها

  .بالنسبة لجميع الجرائم
  

 أي قانون يطبق يجب أن يقابله فصل في ،ختاموفي ال
  ويوفر الفصل ،التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

 اللتزامات قائمة با،ساسي للمحكمة للنظام األالتاسع
ذها مع آل اتخعليهم ا التي ،طرافلدول األالخاصة با

  .جراءاتخطوة من اإل
  

  مناقشة
  

  : التاليةالمواضيعترآزت المناقشة على 
  

 االتفاقيات الدولية على الدساتير ليةأو .1
تعتبر أغلبية الدول : الوطنيةوالتشريعات 

  . أن القوانين الوطنية لها األولويةالعربية
لى المحكمة إالحق في تسليم شخص ما  .2

الجنائية الدولية من صالحيات السلطة 
 ، مثال، مجلس الوزارء في األردن،التنفيذية

ة هذا ن تمنح السلطة القضائيلكن يجب أ
  .الحق

 56  البحريني رقممرسومالتعارض ما بين  .3
وقدم .  مع نظام روما األساسي2002عام لل

  :ان أثناء المناقشاتن مختلفتفسيرا
 يجوز نزع الحق من الجرائم ضد ال -
أنه من الضروري إلغاء هذا  يعني ،نسانيةاإل

 حكومة البحرين و بعد تصديقالقانون قبل أ
  .ساسيعلى نظام روما األ

تقع الوالية القضائية للمحكمة الجنائية على  -
ن هذا إ ف، لذلك.الجرائم المرتكبة بعد التصديق

  .جل التصديقا من أالمرسوم ال يشكل عائق
ذا آانت لدى رم موضوع التكاملية، ما إيحت .4

الوطنية اإلرادة أو القدرة لمحاآمة المحاآم 
و جرائم تقع تحت الوالية بشخاص ارتكأ

  .مة الجنائية الدوليةالقضائية للمحك
 المحاآم علىلتصديق على ا المعارضة درجة .5

  .العسكرية
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  الجلسة الخامسة
  
 تصديق لصالححملة االستراتيجية من أجل 

  البحرين 
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ظام األعلى الن

  نشاء تحالف وطنيإو
  

ة  العامةمين، األترأست الجلسة الدآتورة سبيكة النجار
 ناقش وفيها ،نسانة البحرينية لحقوق اإلللجمعي

مكانية االستراتيجية في التنسيق بينهم وإالمشارآون 
جل المحكمة الجنائية من أ تحالف وطني إطالق
  .الدولية

  
مل الباشا تجربة اليمن المتعلقة بإنشاء أ السيدةقدمت 

 مبينة بأن ، للمحكمة الجنائية الدوليةوطنيتحالف 
 له ت آان،لحقوق اإلنسان ات العربياألخواتمنتدى 
 ودار نقاش بين. ولى للجهود الوطنية في اليمناليد األ

أعضاء المنتدى أوال حول المشاآل المتعلقة بالمحكمة 
ه ت وعقد بعدها اجتماع موسع حضر،الجنائية الدولية

 حيث اتفق ، المجتمع المدني في اليمنة من منظم25
 على نظام  لصالح التصديقالعملعلى المشارآون فيه 

 التحالف على ووافق .ساسي من قبل اليمنروما األ
عضاء برلمانيين تنسيق أعماله مع البرلمان من خالل أ

  .آاديمييناء القانونيين واألليه الخبرإودعا 
  

 وجدت منظمة ، خضراءتحت قيادة السيدة أسم
مت بها  نفسها في مقدمة الجهود التي قا"ميزان"

 الذي نتج عنه ،دنير المجتمع المدني األمنظمة
 .ردنعلى نظام روما األساسي من قبل األالتصديق 

 وطنية، منظمة 15ردني الذي يضم نظم التحالف األو
نشطة والدورات التدريبية الذي شارك  من األاعدد

حافظ التحالف على عالقاته . فيها التحالف اليمني
ية لطلب مساعدة الخبراء وخاصة بالمؤسسات الرسم

  .آاديمييناأل
  

 وطنينشاء تحالف إمكانية بعدها ناقش المشارآون إ
ن هذا إلى أتا بسنغولسيد جوديب وأشار ا. في البحرين

نسان  حقوق اإلجمعياتلى ضم التحالف سيحتاج إ
 المرأة والطفل وحماية تدعم حقوقوالمنظمات التي 

يسعى للنهوض ن هذا النوع من النشاط ، ألالبيئة
ساسية من المهام األ وهذا من ض، والتنميةالسالمب

وبتا غيضا السيد سنأرآز و .للمحكمة الجنائية الدولية
مستعدة هي فعال  المحكمة الجنائية الدولية على آون

عن طريق تنظيم ، للتعاون مع التحالف البحريني
نشطة تقني ودعم األدعم ال تدريبية وتوفير الدورات

  .ي سيقوم بها التحالف البحرينيالت
  
 القانونية لتكوين الجوانب بعدها ناقش المشارآونو

 .الوطني ومالئمته مع التشريع ،هذا النوع من التحالف
 ال ،ن البحرينلى نتيجة بأإوقد وصل المشارآون 

 ألنها وقعت على ،لجنائية الدوليةتعارض المحكمة ا
ن التنسيق فإ  ذلك،لىإضافة  باإل.نظام روما األساسي

 ال جاالت، الممختلفالوطنية، في  الجمعياتبين 
 ما دامت هذه المنظمات الوطنيةيتعارض مع القوانين 

  .تعمل تحت القانون الذي ينظم عملها
  

 هي ،نسانتم االتفاق بان الجمعية البحرينية لحقوق اإل
 ،عقد اجتماعوستدعو ل ،لتنسيقعن هذا ا المسئولة

ستناقش فيه المنظمات المشارآة في الطاولة 
 ،خطة عملوع مشرموضوع وتحضر الالمستديرة 

 المحكمة الجنائية الدولية آل جوانبالهدف منه شرح 
  .لى المشارآينإ

  
 خرى مدعوةجميع مؤسسات المجتمع المدني األ

 تكوين وتدشين التحالف المحلي ، من أجللالجتماع
 التحالف الدولي مع رابط معللمحكمة الجنائية الدولية 
  .للمحكمة الجنائية الدولية

  
 منطقة الخليج على بلدان باقي وافق المشارآون من
بالتعاون بينهم ،  في بلدانهممماثلالحاجة للقيام بعمل 

وبين المنظمات البحرينية لتبادل الخبرات والمعلومات 
ون وافق المشارآ. لمحكمة الجنائية الدوليةباالمتعلقة 

 آال الغرفتين منيضا على دعوة البرلمانيين أ
 مع المؤسسات  والتعاونهذه المنظمةللمشارآة في 

  .المعنيةالحكومية 
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   مهمة المتابعة- 3
  

  الدولية لحقوق اإلنسانزار وفد من الفيدرالية
، 2005 تشرين الثاني/ نوفمبر10 إلى 6 من ،البحرين

متابعة توصيات المائدة المستديرة التي عقدت من أجل 
وبهذه المناسبة . 2004 حزيران/و يوني4 و 2 بين

لمؤتمر الموازي الثاني لمنتدى شارآت الفيدرالية في ا
 السلطات البحرينية  ونظمت اجتماعات مع،المستقبل

 لمناقشة التطورات بشأن ،جنبيةوالسفارات األ
التصديق على المحكمة الجنائية الدولية وشارآت في 

 المجتمع المدني جمعيات التدريبية لممثلي اتالدور
  .حول المحكمة الجنائية الدولية والبحرين

  
 السلطات البحرينية  معاعاتاجتم  .1

  جنبيةوالسفارات األ
  
وفد ، التقى 2005 تشرين الثاني/ نوفمبر9 بتاريخ 

من  المّكون من ممثلين من الفيدرالية و،الفيدرالية
 السلطات البحرينية ،نسانالجمعية البحرينية لحقوق اإل

 2004لمناقشة المبادرات التي اتخذت منذ يونيو 
ساسي للمحكمة الجنائية للتصديق على النظام األ

  .الدولية
وزارة  العدل والتقى الوفد مع ممثلين من وزارة
لى ، باإلضافة إالخارجية ومجلسي الشورى والنواب

. وروبيثال لرئاسة االتحاد األ مم،السفير البريطاني
عبرت السلطات البحرينية عن اهتمامها الحقيقي و
 نسيقلتاتخذت خطوات و ،المحكمة الجنائية الدوليةب

وقال  .ساسيمع نظام روما األ الوطنيةبعض القوانين 
ية بأن التصديق على بعض ممثلي السلطات البحرين

  سنةول منلنصف األ يتم في اقد ،ساسينظام روما األ
2006.  

  

 10 إلى 9 منالدورة التدريبية   .2
  .2005 تشرين الثاني/نوفمبر

  
 دعمت الفيدرالية وشارآت في ،خالل مهمة المتابعة

تشرين / نوفمبر10 و 9 يومي خالللدورة التدريبية ا
/ ة منظمة العفو الدولي، التي نظمتها 2005 الثاني

جل المحكمة الجنائية البحرين والتحالف الدولي من أ
 لممثلي ، وبدعم من جمعية المحامين البحرينية،الدولية

هدفت . البحريني والخليجيالمدني منظمات المجتمع 
ضافية حول المحكمة ومات إالدورة إلى نشر معل

الجنائية الدولية لممثلي منظمات المجتمع المدني 
جل المحكمة ، ولتعزيز التحالف الوطني من أالبحرينية

 19آثر من ية التي تحتوي اآلن على أالجنائية الدول
يهدف  .نسان ومحامينمنظمة وناشطين في حقوق اإل

كيل التحالف البحريني للمحكمة الجنائية الدولية لتش
عضاء من منظمات أيشارك فيه إقليمي، تحالف 
  . الخليجي المدنيالمجتمع

  
والجدير بالذآر بأن موضوع المحكمة الجنائية الدولية 
نوقش في المؤتمر الموازي الثاني لمنتدى المستقبل 

 ،2005 تشرين الثاني/ نوفمبر8لى إ 6الذي عقد من 
غير من المجتمع المدني  منظمات عدةه توحضر

ة من الجمعية  وشخصيات ناشطة بمبادر،وميةحكال
نسان وبدعم من وزارة الخارجية البحرينية لحقوق اإل

مؤتمر الموازي قرر المشارآون في ال .البحرينية
 توصياتهم موجها للدول تضمينالثاني في المنامة، 

 توصية ،طراف المشارآين في منتدى المستقبلاأل
ي للمحكمة التصديق على النظام األساس"تحثهم على 

ساسي في قوانينهم الجنائية الدولية وإدخال النظام األ
  ".المحلية
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  1الملحق رقم 
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 2ملحق رقم ال
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 3ملحق رقم ال
  قائمة بأسماء المشارآين

  
  

  االسم  مةظالمن
  د حسين الشريف  ةالجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في السعودي

  اج جعفر لعريضابته  االتحاد النسائي
  نعيمه عبد العزيز المحمود   جمعية أول النسائية

  نزار محمد علي القاري   الجمعية البحرينية للحريات العامة
  آريم يوسف رضي    االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

  جميلة علي سلمان  جمعية المحامين البحرينية
  ريد محمد علي المنصو   ماراتيةجمعية الحقوقيين اإل

  عبد الوهاب صالح لعريض  صحفي
  محمد عبد العزيز إبراهيم  المعهد الدولي لحقوق اإلنسانجامعة دي بول، 

  أمل الباشا  الفدراليه الدولية لحقوق اإلنسان
  يوسف محمد البنخليل  مرآز البحرين  للدراسات والبحوث

  فاطمه ربيعه حسين  شخصي
  يم السيد علي آمال الدينابراه  الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع

  د جاسم العجمي   البحرينية للشفافيةةالجمعي
  نجيب النعيمي. د  مستقل
  فيصل فوالذ  مستقل

  الرحمن محمد الغتم عبد  مجلس الشورى
  منى عباس رضي  وزارة الخارجية

  العزيز محمد البنعلي عبد  وزارة العدل
  أحمد علي يحي  المجلس األعلى للقضاء

  فهد سالم عتيق  مةالنيابة العا
  محمد راشد بو حمود  وزارة الداخلية
  إبراهيم مبارك الدوسري  وزارة الخارجية

ISISC-IHRLJ حاتم فؤاد علي  
  وداد صالح جمشير  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  الرضا حسن علي عبد  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  يد حسن عمرانعبدالشه  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  النبي فردان جميل عبد  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  زينب إبراهيم عيسي  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
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  أحمد آاظم الحجيري  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  محمد جعفر المطوع  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  ت عبدالرحمن المنصوريزينا  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  موسى الموسوي  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  محمود الجمري  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  محمد علي سلمان  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  سبيكة النجار. د  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  عيسي الغائب  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  حصة الخميري  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  عبداهللا الدرازي. د  الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
  بسام عبدالرزاق بوخوة  الجمعية البحرينية لحقوق االنسان
  عبدالنبي العكري  الجمعية البحرينية لحقوق االنسان
 ستيفاني دافيد  الفدراليه الدولية لحقوق اإلنسان

 حافظ أبو سعدة   الدولية لحقوق اإلنسانالفدراليه
 سيباستيان بورغوان  الفدراليه الدولية لحقوق اإلنسان

 جوديب سينغوبتا جل المحكمة الجنائية الدوليةأالتحالف الدولي من 
 سمر البلوشي البرلمانيون من أجل عمل عالمي

 محمد عبوان جامعة اليرموك
 محمد ابراهيم جامعة دي بول
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 4ملحق رقم ال
 

  التغطية الصحفية
  2004 يونيو –مايو 

  األخبار اليومية لمنطقة الخليج 
  

Gulf Daily News 
 

Criminal law to be probed  
Published: 29 May 2004 

 

The International Criminal Court will be in the spotlight this week at a round-table 
discussion in Bahrain. More than 50 participants from across the region are expected 
to attend the three-day event, which begins on Wednesday. 

The opening ceremony will be held at the Bahrain Medical Society in Juffair under the 
patronage of Justice Minister Jawad Al Arrayed at 8pm. The round-table talks, 
organised by the Bahrain Human Rights Society (BHRS) and the International 
Federation for Human Rights, will be held at the Elite Hotel on June 3 and 4.  

"We will have participants from GCC countries interested in criminal law, Justice 
Ministry representatives, international lawyers and civil societies members," said 
BHRS member Abdulla Al Derazi. 

"Bahrain and other Arab countries have signed the treaty setting up the International 
Criminal Court but have not endorsed it. 

"We will be encouraging them to endorse it." 

Other topics of discussion will include international criminal law in general and 
whether Bahrain's legislation is in line with that law. 

The International Criminal Court has been set up by the UN and is based in The Hague. 

It has the jurisdiction to prosecute individuals for the most horrific crimes: genocide, 
crimes against humanity and war crimes. 

Arab countries were urged to ratify the treaty by UN secretary-general Kofi Annan 
earlier this year.  

© Gulf Daily News   
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 5ملحق رقم ال

 التحالف من أجل للمحكمة الجنائية الدولية
 
 

   حول  التدريبيةاتالدور
  

  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في البحرين وتطبيق النظام األالتصديق
   البحرين–المنامة 

 2005 تشرين الثاني/نوفمبر 10 و 9
 
  عمالجدول األ

 
 2005نوفمبر  9
  

البناء على توصيات ندوة المائدة المستديرة حول :  آلمة االفتتاح    05.15 – 05.00
 2004 حزيران/وونييالمحكمة الجنائية الدولية التي عقدت في 

 الجنائية الدولية لشمال لف الدولي للمحكمةا المنسقة للتحاشا،أمل الب
  .وسطأفريقيا والشرق األ

  
  ةمة الجنائية الدولية وسلطتها القضائيكلى المحإمقدمة     05:15-06:15

مم ات األعالق. التعاون. مبدأ التكاملية، تمرين على السلطة القضائية
  المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية

  
الجنائية الدولية لشمال  لف الدولي للمحكمةامل الباشا، المنسقة للتحأ

  وسطأفريقيا والشرق األ
  

  العامة للقانون الجنائي ىءتعريف الجرائم والمباد
  نسان للعدالة، الفيدرالية الدولية لحقوق اإلدلفين آارلينز، المكتب العالمي

  
  أسئلة وأجوبة   06:15-06:45

  
  استراحة    06:45-7.00

  
  لمحكمة الجنائية الدولية والتحديات الراهنةتنظيم ا   07:00-08:15
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  مام المحكمةنظرة على الحاالت أ
لمنسقة للتحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية أمل الباشا، ا

  لشمال أفريقيا والشرق األوسط
  

حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية والتطورات 
المشارآة، التمثيل القانوني، التعويض : الهامة داخل المحكمة

  والحماية
دلفين آارلينز، المكتب العالمي للعدالة، الفيدرالية الدولية 

  وق اإلنسانلحق
  

  أسئلة وأجوبة
  

 2005 نوفمبر10
  

  الحملة العالمية للتصديق على المحكمة الجنائية الدولية    05.00 – 05.45
لف احاالت التوقيعات والتصديقات، العمل الذي يقوم به التح

  الدولي للمحكمة الجنائية الدولية
 أمل الباشا، المنسقة للتحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية

  لشمال أفريقيا والشرق األوسط
 

األنشطة اإلقليمية للفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان الخاصة بالتصديق   
  على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 آمبرالن، مكتب شمال أفريقيا والشرق األوسط للفيدرالية الدولية يمار
  لحقوق اإلنسان

 
  

  ئية الدولية والمنطقة العربيةالمحكمة الجنا    05.45 – 06.15
  التحديات الدستورية والتشريعية للتصديق في العالم العربي

  أمل الباشا، المنسقة للتحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية لشمال
  أفريقيا والشرق األوسط

  
  أسئلة وأجوبة    06:15-06:45

  
  استراحة    06:45-07:00

 
  مة الجنائية الدوليةالبحرين والمحك    07:00-08:00

ساسي لسياسية لتصديق وتضمين النظام األالمضامين الدستورية وا
  الوطنيللمحكمة الجنائية الدولية في القانون 

عبداهللا الشمالوي، محامي وعضو في التحالف الدولي من أجل المحكمة 
  الجنائية الدولية
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  البحرينالمحكمة الجنائية الدولية في بدفع في الن ودور البرلماني
  

  أسئلة وأجوبة
  

الحملة من أجل تصديق البحرين على المحكمة : ستراتيجيةجلسة ا     08:00-08:30
  الجنائية الدولية وتدشين التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية

ماذا يستطيع المجتمع المدني في البحرين عمله من أجل التسريع 
  لتصديق على المحكمة الجنائية الدولية؟با
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 6ملحق رقم ال
 
 

   التدريبية اتالدور توصيات
  لدوليةاحول المحكمة الجنائية 

 2005 تشرين الثاني/نوفمبر  09-10
  
  

، التي نظمتها منظمة "المحكمة الجنائية الدولية" المشارآون في الورشة التدريبية حول ،نحن
فريقيا للتحالف الدولي للمحكمة ألوسط وشمال أبحرين بالتعاون مع مكتب الشرق اال-العفو الدولية

 9مملكة البحرين، من  المنامة، نسان، في من الفيدرالية الدولية لحقوق اإلالجنائية الدولية وبدعم
ول لرئيس سيد عبد الهادي مرهون، النائي األ، وبحضور ال2005 تشرين الثاني/ نوفمبر10إلى 

نشطاء مهتمين بالمحكمة لجان و وية في البحرينغير حكوممجلس النواب وممثلين من منظمات 
  .الجنائية الدولية من البحرين والمملكة العربية السعودية

 
ساسي صديق وتطبيق النظام األهمية تلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وأناقشنا عدة مواضيع متع

 الخليجي س التعاون مجلبلدان العربية، وخاصة البلدانللمحكمة الجنائية الدولية للبحرين وباقي 
لعدالة الدولية في لجل الترويج إلى ضرورة االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية من أضافة باإل

  .منطقتنا
  

  :تينوصي باآل
  

فراد غير حكومية في البحرين واللجان واأللف من منظمات تشكيل تحالف وطني بحريني يتأ .1
ئرته محليا ونشر ا على توسيع داقلف الحع التحملعسي. الذين يدعمون المحكمة الجنائية الدولية

 .ليهإاالنضمام بقليميا من خالل الطلب من المنظمات المهتمة أهدافه وأنشطته إ
  
ات  والتسريع في هذه اإلجراءلتصديق على المحكمة الجنائية الدوليةلة تشجيع الحكومة البحريني .2

نضمام والتصديق على  االالخليجي  مجلس التعاونبلدانوخاصة أخرى  عربية بلدانوالطلب من 
 .مريكيةالثنائية مع الواليات المتحدة األساسي، ورفض اتفاقيات الحصانة نظام روما األ

  
،  الخليجي مجلس التعاونبلدان العربية وخاصة البلدانعضاء المؤسسات التشريعية في دعوة أ .3

نسان والعمل على التصديق إلاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المناقشة وتصديق المعاهدات واالتف
لى تبيان إضافة هذا باإل. الوطنيةعلى المحكمة الجنائية الدولية وتضمين قوانينها في القوانين 

 .مريكيةالثنائية مع الواليات المتحدة األتفاقيات الحصانة المعارضتهم 
  

غير مات منظال المشارآون، نوافق أيضا، على العمل مع بعضنا البعض لرفع الوعي لدى ،نحن
 في المحكمة المسئوليننسان وآل المحامين والقضاة وناشطي حقوق اإل والصحفيين والحكومية

 الجنائية الدولية والتحالفات الجنائية الدولية، وإنشاء شبكة اتصال مع التحالف الدولي للمحكمة
ائية نشطة وحمالت مشترآة لدعم المحكمة الجنل الخبرات وبناء أخرى في المنطقة لتباداأل

  .الدولية
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 7ملحق رقم ال

  
 10 إلى 9من قائمة بأسماء المشارآين في الدورة التدريبية عن المحكمة الجنائية الدولية 

 :2005 تشرين الثاني/نوفمبر
  

  البحرين- منظمة العفو الدولية .1
  نسانمرآز البحرين لحقوق اإل .2
  اإلنسانالجمعية البحرينية لحقوق  .3
  جمعية المحامين البحرينية .4
  معية دعم الديمقراطية والحريات العامةج .5
  ر الوطني التقدميبجمعية المن .6
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17, Passage de la Main-d’Or  

75011 Paris – France 
Tél. (33-1) 43 55 25 18 / Fax (33-1) 43 55 18 80 

E-mail:  fidh@fidh.org 
Internet site: http:llwww.fidh.org 

 
اإلنسان آما هو منظمة عالمية غير حكومية للدفاع عن حقوق اإلنسان الفيدرالية الدولية لحقوق 
وتمثل ". 1922نشأ في  والذي أ1948نة اإلنسان لسعالن العالمي لحقوق منصوص عليه في اإل

لقد تولت الفيدرالية أآثر من ألف مهمة .  دولة100من اإلنسان  منظمة لحقوق 141الفيدرالية 
عضائها شبكة متعددة ألفرت قد وو.  دولة100تحقيقية، مراقبة المحاآمات والتدريب في أآثر من 

. ات المنظمات الدوليةءول إجرالى نصائح وتوجيهات حإمن الخبرات والتضامن، باإلضافة 
  :تعمل الفيدرالية على

  
  تحريك المجتمع الدولي .1
  منع االنتهاآات ودعم المجتمع المدني .2
  المراقبة والتحذير .3
  اإلخبار واإلدانة والحماية .4

  
 تعتبر الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان أول منظمة لديها تفويض عالمي للدفاع عن آل حقوق

درالية بكرسي مراقب في اليونسكو ولجنة البرنامج األوروبي ومنظمة العمل تتمتع الفي. اإلنسان
وللفيدرالية تمثيل لدى . الدولية وموقع استشاري في المفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان والناس

  .دة واإلتحاد األوروبي من خالل وفودها الدائمين في جنيف وبروآسلحاألمم المت
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  نية لحقوق اإلنسانالجمعية البحري
 20306. ب.ص

   البحرين–المنامة 
 0097317825425 :هاتف
  0097317826836 :فاآس

  org.bhrs@bhrs: عنوان إليكتروني
http:llwww.bhrs.org 

 
  

ئل بالوسا–تعمل الجمعية . 2001 أيار/ مايو31تأسست الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان في 
 على تعزيز حقوق اإلنسان ومنع انتهاآها بما يحقق الكرامة اإلنسانية والعدالة -السلمية والقانونية

 المتعلقة بحقوق باالتفاقياتمن أجل نشر الوعي حول مبادئ حقوق اإلنسان والتعريف . والمساواة
تنظيم الدورات صد وتوثيق انتهاآات حقوق اإلنسان والعمل على حلها، راإلنسان، تقوم الجمعية ب
ولية المتعلقة ت، المشارآة في األنشطة المحلية واإلقليمية والداللقاءاالتدريبية والمؤتمرات و

  .صدار النشرات والبيانات والمطبوعات حول قضايا حقوق اإلنسانبأهداف الجمعية وإ
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  سعر
  اتآاإلشترا
  

 6    خطاب الفدرالية
  أعداد سنويا

  

  ارير البعثاتتق
   عدد سنويا12

  

  الخطاب والتقارير
  

  فرنسا
  

   يورو60   يورو45   يورو25

  
  اإلتحاد األوروبي

   يورو65   يورو50   يورو25

  
  خارج اإلتحاد
  األوروبي

   يورو75   يورو55   يورو30

  
  الطلبة/المكتبات

   يورو45   يورو30   يورو20

  
  
  
  
  
  
  

  صديقي آابا  :   مدير النشر
  أنطوان برنار  :   رئيس التحرير
  اإلنسانالفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان والجمعية البحرينية لحقوق   :   محررو التقرير

  دلفين آارلنس واستيفني ديفيد  :     التنسيق
  تيتو-سيلين بالرو  :   مساعدة النشر

  
 441: رقم اإليداع الدولي في طور الصدور/ 2

  طباعة الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
 2006  تموز/داع الرسمي يوليواإلي

 11341  البعثة التعادلية رقم 451/2
 1978 آانون الثاني/ر يناي6ملف إلكتروني يوافق قانون 

 675 إعالن رقم 330
  


