
  الملخص

  مدى الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان المضمنة 

  في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

  إعداد الطالب

  يوسف محمد الحوساني

  إشراف الدكتورة

  كريمة الطائي 

تبحث هذه الدراسة بالشرح والتحليل في مدى الحمايـة الجنائيـة لحقـوق اإلنـسان               

حكمة الجنائية الدولية ودورها في ترسيخ الـشرعية الدوليـة          المضمنة في النظام األساسي للم    

واختصت في بيان وتحديد حقوق     . وإرساء نظام ضمانات تشريعي ومادي لكفالة هذه الحماية       

اإلنسان المحمية الجنائية من خالل استخراج النصوص القانونية من النظام األساسـي التـي              

وإسناد االفتراض النظري باألسانيد القانونية     هذا المسعى استلزم دعم     . تنص على هذه الحقوق   

التي تثبت تحقيق الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان على المستوى التشريعي وعلـى المـستوى              

واهتمت الدراسة أيضاً بتحديد الجرائم الواقعة ضـمن االختـصاص الموضـوعي            . الواقعي

  . جنائياًللمحكمة وتحديد أركانها وعالقتها القانونية بالحقوق المحمية

فدراسة من هذا القبيل تساهم في اإلثبات القانوني والموضوعي لإلجـراءات             

الشكلية والموضوعية لحماية حقوق اإلنسان في النظام األساسي للمحكمة، حيث تتكفل الـشق             



األول في تحديد الجرائم، وتحديد المسؤولية الجنائية وتحديد القواعـد الخاصـة بـإجراءات              

ات المفروضة في حالة االنتهاك، أما الشق الموضوعي فيتمثل بتحديد نظـام            المحاكمة والعقوب 

  .الضمانات ووسائل الحماية ودور المدعي العام في ترسيخ الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان
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Abstract 

 

         This study discusses, by means of explanation and analysis, the 

extent of criminal human rights protection in Criminal Court statute and 

the role of the Court in consolidating the international legitimacy and in 

establishing a system of material and legislative warranties that secures 

such protection. The study also expounds and determines the criminally 

protected human rights based on legal texts extracted from the statute 

that stipulate such rights. This effort necessitated supporting and 

reinforcing the theoretical assumption with legal sources that realize the 

criminal protection of human rights on the legislative and de facto levels. 

Furthermore, the study is concerned with identifying the crimes that fall 

within the substantive jurisdiction of the Court, as well as with 

determining its principles and its legal relationship with the criminally 

protected rights. 

 

 A study of this sort is contributing in the legal and substantive 

proof of the formal and substantive procedures of human rights 

protection provided for in the Court’s statute. The first part, on the one 

hand, is concerned with determining the crimes, the criminal liability, 

the rules of the trial procedures and the stipulated punishments in case 

of violation. On the other hand, the substantive part deals with the 

warranties system, means of protection, and the role of the public 

prosecutor in consolidating the criminal protection of human rights. 

 


