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 خطة البحث 

 

 املبحث األول 

 جلنائية واختصاصها جبرائم احلرب طبيعة احملكمة ا

 اجلنائية الدولية .  طبيعة احملكمة املطلب األول : 

 اجلنائية الدولية . نشاء احملكمة لت إلذاجلهود اليت ب :املطلب الثاين 

 املبحث الثاين 

 القانون الدويل اإلنساين واحلاجة ايل نشوء احملكمة اجلنائية الدولية 

 اإلنساين  املطلب األول : مفهوم القانون الدويل 

 املطلب الثاين : حاجة القانون الدويل اإلنساين ايل نشوء حمكمة جنائية دولية 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الملخص 

 أن احلىىىىىىداث عىىىىىى  القىىىىىىانون الىىىىىىدويل اإلنسىىىىىىاين    مو ىىىىىىو علىىىىىىم الىىىىىىر م مىىىىىى         
والنىىىىدوا  ومبىىىىرام  السىىىىاعةص وأصىىىىبم اإل تمىىىىام بىىىىق وا ىىىىحا مىىىى  خىىىى ل عقىىىىد املىىىى  را 

مىىىىىا اعىىىىىون  ىىىىىذا القىىىىىانون  ىىىىىو  اإلتفاقيىىىىىا  اإلقليميىىىىىة والدوليىىىىىة أا  الع قىىىىىةص  ىىىىى  أن
لىىىىىىىدو  قواعىىىىىىىدنص مأ أن تطبيىىىىىىى  القىىىىىىىانون ا ر بىىىىىىىة ادتمىىىىىىىم الىىىىىىىدويل والت امىىىىىىىق  حىىىىىىى ام

اىىىىتم ماان ىىىىا ارىىىىرد مصىىىىدار القىىىىوان  واألن مىىىىةص أو  اإلنسىىىىاين  ىىىىو عمليىىىىة متواصىىىىلة ا
قواعىىىىىىدن ومبادئىىىىىىق واإلتفاقيىىىىىىا  الدوليىىىىىىة أا  الع قىىىىىىةص بىىىىىى  انب ىىىىىى   ارىىىىىىرد تىىىىىىدرا 

 تطبيىىىى   ىىىىذا القىىىىانون وعكسىىىىق ة القىىىىوان  الوطنيىىىىة للىىىىدولص وألىىىى  مىىىى  العمىىىى  علىىىىم
الوطنيىىىىةص وم ىىىىاد  ها يف التشىىىىراعا خىىىى ل نشىىىىر أحكامىىىىق علىىىىم أو ىىىىم نطىىىىا ص وت ىىىىمين

 املخالف  ألحكامق . ال ماان  ال نمة وطنيا ودوليا للتقيد بقص ومعاقبة

التسىىىىىا ا ص  لقىىىىد أمر  مسىىىىى لة تطبيىىىىى  القىىىىانون الىىىىىدو  اإلنسىىىىىاين العداىىىىد مىىىىى و       
املهمىىىىىةص  يىىىىىث   تىىىىى     وألىىىىى  بسىىىىىبب احلاجىىىىىة ا  تىىىىىواهر جهىىىىىان هعىىىىىال اتىىىىىو   ىىىىىذن

ممىىىىىا أوجىىىىىد ا ىىىىىرا  أد  ا   ىىىىىلو يا   احملىىىىىاوا  السىىىىىابقة ما علىىىىىم هعاليىىىىىة حمىىىىىدود 
اإلنسىىىىىىىىانيةص ممىىىىىىىىا دهىىىىىىىىم ادتمىىىىىىىىم الىىىىىىىىدو  ا  تر ىىىىىىىىة  م ىىىىىىىىتمر  يف منتهىىىىىىىىا  الكرامىىىىىىىىة

املت ىىىىىمنة ة القىىىىىانون الىىىىىدو  اإلنسىىىىىاة ا  الت امىىىىىا  قانونيىىىىىةص  اإللت امىىىىىا  األخ قيىىىىىة
 األ ا ىىىى   ىىىىو مىىىىا رقىىىى   قىىىىرار الن ىىىىامصجنىىىىائمص و  یدولىىىى یجهىىىىان ق ىىىىائ اد ىىىى  وألىىىى 

تفعيىىىىىىى   ل ىىىىىىىرورا  للمحكمىىىىىىىة اجلنائيىىىىىىىة الدوليىىىىىىىة الدائمىىىىىىىةص والىىىىىىىذ  جىىىىىىىاء م ىىىىىىىترابة
 ىىىى  تطىىىىورا  ىىىى  مسىىىىبو   الدوليىىىىة القىىىىانون الىىىىدو  اإلنسىىىىاينص مأ تعىىىىد احملكمىىىىة اجلنائيىىىىة

الىىىىدويلص حيىىىىث أحىىىىا  ىىىىت  احا مىىىىة  الصىىىىعيد ة جمىىىىال رقيىىىى  العدالىىىىة اجلنائيىىىىة علىىىىم
اخلطىىى   الىىىىا تعىىىرد ادتمىىىىم الىىىدويل   ىىىىرن للخطىىىىرص  الدوليىىىىة مىىىىرتكر اجلىىىرائمومعاقبىىىة 

 فال والنساء والرجال يف    مكان  حيتها امل ا  م  األط راح واليت


