مبدأ التكامل ي اختصاص املحكمة الجنائية الدولية
الدكتور حساني خالد أستاذ محاضر
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بجاية ،06000 ،بجاية ،الجزائر.
ملخص
يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة مبــدأ التكامــل ــي اختصــاص املحكمــة الجنائيــة
الدولي ــة ،ه ــذا املب ــدأ ال ــذي ــدف إ ــى وض ــع ح ــد إلف ــالت مرتك ـ ـ الجـ ـرائم الدولي ــة
املحـ ــددة ـ ــي املـ ــادة الخامسـ ــة مـ ــن نظـ ــام رومـ ــا مـ ــن العقـ ــاب ،وال ـ ـ وصـ ــفها النظ ـ ـام
ٔالاساﺳ للمحكمة بأ ا أشد الجرائم الدولية خطورة ع ى استقرار املجتمع الـدو ي،
حي ــث تتمث ــل ه ــذﻩ الج ـرائم ــي جريم ــة ٕالاب ــادة الجماعي ـة ،الج ـرائم ض ــد ٕالانس ــانية،
جـ ـ ـرائم الح ـ ــرب وجريم ـ ــة الع ـ ــدوان ،م ـ ــع ٕالاش ـ ــارة إ ـ ــى أن ه ـ ــذﻩ الجـ ـ ـرائم تـ ـ ـدخل ـ ــي
اختص ــاص القض ــاء الجنــائي ال ــوط  ،غ ــﺮ أن ــه إذا ثبــت ع ــدم قــدرة القض ـاء ال ــوط
ع ى معاقبة مرتك هـذﻩ الجـرائم ،بسـبب عـدم اختصاصـه أو فشـله ـي ذلـك ال يـار
نظام ــه القض ــائي أو ٕالاداري ،أو ع ــدم إظه ــار الجدي ــة ــي تق ــديم امل م ـ ن للمحاكم ــة،
ينتق ــل حينئ ــذ الاختص ـاص للمحكم ــة الجنائي ــة الدولي ــة ال ـ تت ــو ى معاقب ــة مرتك ـ
هذﻩ الجرائم تطبيقا ملبدأ التكامل.
الكلمات الدالة :التكامل ،املحكمة الجنائية الدولية ،الجرائم الدولية ،القضاء
الوط .
Abstract
The principle of complementarity is to put an end to impunity for those
who involved in the crimes in the article nuler section five of the Rome Statute
and defined as crimes "symptoms" affecting the entire international community.
These crimes include the are following, - (Crime of Genocide, crimes
against humanity, war crimes and crimes of aggression), These crimes foremost
included the responsibility of the States and not that responsibility of the
International Criminal Court: the latter. in the exercise its jurisdiction if it finds
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that the state in question is unable to complete the investigation where and
prosecution, or it did not really desire to bring criminals to justice when the state
tries to escape, to a hen judge summarily in order not to appear before the
International Justice or simply to silence international opinion.

مقدمة
عــرف العــالم محــاوالت عديــدة إلنشــاء نظــام قضــائي جنــائي ذو طبيعــة دوليــة،
يتــو ى الفصــل ــي القضــايا املتعلقــة باالن اكــات الجســيمة لحقــوق ٕالانســان والقــانون
الــدو ي ٕالانســاني ،حيــث بــدأت تلــك الجهــود مــن خــالل معاهــدة فرســاي ال ـ صــدرت
ــي أعقــاب الحــرب العامليــة ٔالاو ــى عــام  ،1919وذلــك حينمــا أراد الحلفــاء املنتصــرون
محاكمــة ٕالام ﺮاطــور ٔالاملــاني "غليــوم الثــاني" وأعوانــه عمــا ارتكبــوﻩ مــن ج ـرائم حــرب،
وج ـ ـرائم ضـ ــد ٕالانسـ ــانية ،ثـ ــم اسـ ــتمرت بعـ ــد ايـ ــة الحـ ــرب العامليـ ــة الثانيـ ــة ،إذ تـ ــم
التوقي ــع ع ــى اتف ــاق لن ــدن م ــن قب ــل دول الحلف ــاء بت ــاريخ  8أوت  ،1945وق ــد تق ــرر
بموجــب هــذا الاتفــاق إنشــاء محكمــة عســكرية دوليــة ملحاكمــة مجرمــي الحــرب مــن
دول املح ــور ،وخصوص ــا أملاني ــا ،وق ــد عرف ــت ه ــذﻩ املحكم ــة بمحكم ــة ن ــورم ﺮغ ،كم ــا
قــررت الــدول املنتصــرة فيمــا بعــد إنشــاء محكمــة عســكرية أخــرى ملحاكمــة مجرمــي
الحرب الياباني ن ،عرفت باسم محكمة طوكيو ).(1
وقـ ــد توالـ ــت هـ ــذﻩ الجهـ ــود ،وتطـ ــورت معهـ ــا نطـ ــاق املسـ ــؤولية الجنائيـ ــة عـ ــن
الجـ ـرائم ٔالاش ــد جس ــامة ،م ــع التوس ــع ــي تحدي ــد الجـ ـرائم ال ـ ـ يس ــتوجب العق ــاب
عل ـ ــا ،خاصـ ــة بعـ ــد الق ـ ـرارات ال ـ ـ أصـ ــدرها مجلـ ــس ٔالامـ ــن ـ ــي بدايـ ــة التسـ ــعينات،
ك ــالقرار  808الص ــادر ــي  22فيف ــري  1993املتعل ــق بإنش ــاء محكم ــة جنائي ــة خاص ــة
ملحاكم ـة مجرمــي الح ــرب ــي يوغس ــالفيا ســابقا ،والق ـرار  955الصــادر ــي  08نــوفم ﺮ
 1994املتعلق بتشكيل محكمة جنائية دولية ملحاكمة مجرمي الحرب ي روانـدا )،(2
ثم صدور قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  46/50بتـاريخ  01ديسـم ﺮ 1995
املتضمن إنشاء لجنة تحض ﺮية إلعداد مشروع النظـام ٔالاساﺳـ للمحكمـة الجنائيـة
الدوليـ ــة الدائمـ ــة ،وتوالـ ــت الجهـ ــود إ ـ ــى أن تـ ــم اعتمـ ــاد النظـ ــام ٔالاساﺳ ـ ـ للمحكمـ ــة
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الجنائيـ ــة الدوليـ ــة خـ ــالل أعمـ ــال مـ ــؤتمر ٔالامـ ــم املتحـ ــدة الدبلوماﺳ ـ ـ للمفوضـ ـ ن املع ـ ـ
بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة ،والــذي عقــد ــي مدينــة رومــا الايطاليــة ــي الف ــﺮة املمتــدة
من  15جوان إ ى  17جويلية  ،(3) 1998ودخل ح التنفيذ ي  01جويلية .2002

ُ
ت ــﺮز هــذﻩ الدراســة مبــدأ التكامــل ب ـ ن اختصــاص املحكمــة الجنائيــة الدوليــة
والقض ــاء ال ــوط ــي محارب ــة الج ـرائم الدولي ــة ،ذل ــك ّأن املحكم ــة الجنائي ــة الدولي ــة
ُ
تعت ــﺮ هيئــة قضــائية دوليــة دائمــة مســتقلة أنشــئت بموجــب معاهــدة دوليــة لغــرض
التحقيــق ومحاكمــة ٔالاشــخاص الــذين يرتكبــون أشــد الج ـرائم خطــورة بحيــث تكــون
موض ــع الاهتم ــام ال ــدو ي ،و ــي جـ ـرائم ٕالاب ــادة الجماعي ــة ،الجـ ـرائم ض ــد ٕالانس ــانية،
جـ ـرائم الح ــرب وجريم ــة الع ــدوان ) ،(4كم ــا ّأن املحكم ــة ال تعت ــﺮ ب ــديال ع ــن القض ــاء
ّ
الجنائي الوط  ،وإنما مكمال له تنعقد فقط ي حالة عدم رغبة هـذا ٔالاخ ـﺮ أو عـدم
قدرتــه ع ــى معاقب ــة مرتك ـ أبش ــع الج ـرائم الدوليــة ــي حــق البش ــرية ،وذلــك ــدف
اح ﺮام سيادة الدولة من جهة،ومحاربة ظاهرة ٕالافالت من العقاب من جهة أخرى.
وعليــه فـإ ّن هــذﻩ الدراســة تحــاول ٕالاجابــة ع ــى إشــكالية رئيســة تتمحــور حــول
مـا إذا كــان اختصــاص املحكمــة الجنائيــة الدوليــة أصــيل أم تكمي ــي؟ ومــا ــي حــدود
مبدأ التكامل ب ن اختصاص املحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوط ؟
املبحث ٔالاول :ماهية مبدأ التكامل
يقت ـ ـ ـ التع ـ ــرف ع ـ ــى مض ـ ــمون مب ـ ــدأ التكام ـ ــل بـ ـ ـ ن اختص ـ ــاص املحكم ـ ــة
الجنائي ــة الدولي ــة والقض ــاء ال ــوط ــي محارب ــة الجـ ـرائم الدولي ــة ،تحدي ــد مفهوم ــه
وذلــك ــي مطلــب أول ،ثــم الوقــوف ع ــى م ــﺮرات صــياغة هــذا املبــدأ وذلــك ــي مطلــب
ثان ،ع ى أن يكون املطلب الثالث لدراسة مختلف صور مبدأ التكامل.
املطلب ٔالاول :مفهوم مبدأ التكامل
لقد حرص واضعو النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية ع ى سيادة
الدولة فيما يقع ع ى إقليمها من أفعال تمثل أشد الجرائم خطورة ،ومن ثم أقروا
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مبدأ التكامل ي نظام روما ٔالاساﺳ  ،قصد التوفيق ب ن سيادة الدول وضمان
عدم إفالت الجناة من العقاب.
الفرع ٔالاول :تعريف مبدأ التكامل
ّ
البد أن نش ﺮ ي البداية إ ى أنه لم يرد ي النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية
ّ
الدولية تعريف محدد ملبدأ التكامل ،وإنما أش ﺮ فقط إليه من خالل النصوص
املختلفة لنظام روما) ،(5و يعت ﺮ مبدأ التكامل هو املبدأ ٔالاساﺳ الذي يحكم
العالقة ب ن املحكمة الجنائية الدولية واملحاكم الجنائية الوطنية ،كما يعد من
ب ن الركائز ٔالاساسية ال ينعقد ا اختصاص املحكمة الجنائية الدولية ،وقد
أشارت إليه ديباجة نظام روما ٔالاساﺳ بنصها ع ى ّأن "املحكمة الجنائية الدولية
املنشأة بموجب هذا النظام ٔالاساﺳ ستكون مكملة للوالية القضائية الجنائية
الوطنية" ) ،(6كما أكدته كذلك املادة ٔالاو ى من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة "…
وتكون املحكمة مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية .(7) "...
يتضح من خالل نصوص النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية أ ّ ا
تحث الدول املصدقة ع ى نظام روما ٔالاساﺳ ع ى املبادرة بالتحقيق ي أي وقائع
تشكل جرائم وفقا لنصوص الاتفاقية بمعرفة سلطا م الوطنية وطبقا
لتشريعا م الداخلية ،باعتبار ّأن ذلك سوف يشكل دائما خط الدفاع ٔالاول
للتعامل مع تلك الجرائمّ .أما ي حالة عجز السلطات الوطنية عن الاضطالع بتلك
املهمة لسبب أو ألخر ،فإ ّن الاختصاص وال محالة سوف ينعقد للمحكمة الجنائية
الدولية وفقا للقواعد والشروط ال حددها نظامها ٔالاساﺳ  ،ولذلك فان دور
املحكمة من املناسب أن يطلق عليه دائما "محكمة دائمة احتياطية" ،أي أن دور
املحكمة سيكون تكميليا لدور القضاء الوط وهو ما يتحقق به مبدأ الاختصاص
التكمي ي ).(8
وع ى ذلك فإن املحكمة الجنائية الدولية ال يجوز لها النظر ي أية دعوى إذا
ما أدت السلطات الجنائية الوطنية واجبا ا بالتحقيق ومحاكمة مرتك الجرائم
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الدولية الداخلة ي اختصاصها بفعالية ،وقد جسدت هذا املبدأ املادة  17من
ّ
النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية املتعلقة باملقبولية ،وال جاء ف ا أنه
"… تقرر املحكمة أن الدعوى غ ﺮ مقبولة ي حالة ما:
ً
أ -حقا غ ﺮ راغبة ي الاضطالع بالتحقيق أو املقاضاة أو غ ﺮ قادرة ع ى ذلك.
ب -إذا كانــت قــد أجــرت التحقيــق ــي الــدعوى دولــة لهــا واليــة عل ــا وقــررت الدولــة
ً
عــدم مقاضــاة الشــخص املع ـ  ،مــا لــم يكــن القــرار ناتجــا ع ـن عــدم رغبــة الدولــة أو
ً
عدم قدر ا حقا ع ى املقاضاة.
ج -إذا كــان الشــخص املع ـ قــد ســبق أن حــوكم ع ــى الســلوك موضــوع الشــكوى وال
ً
يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة  3من املادة ).(9) "(20
استنادا إ ى ما سبق يمكن القول أن ٔالاصل ي الاختصاص أنه اختصاص
ّ
وط  ،وال تتدخل املحكمة الجنائية الدولية إال ي حاالت معينة ،لتحقيق العدالة
للمج عل م ي جرائم ٕالابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد ٕالانسانية
وجريمة العدوان ،فنظام روما يستوجب ع ى الدول اتخاذ ٕالاجراءات الالزمة
واملناسبة ع ى الصعيد الوط لوضع حد إلفالت مرتك هذﻩ الجرائم من
العقاب ،ويذكر الدول بالدور ٔالاساﺳ الذي يقع ع ى عاتقها ،ويشدد ع ى
مسؤولي ا ي ذلك ،كما يشجعها ع ى ممارسة اختصاصها ي نظر الجرائم املحددة
ي املادة الخامسة من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية ،ووضع
الضوابط الالزمة النتقال الاختصاص ي مقاضاة هذﻩ الجرائم إ ى املحكمة
الجنائية الدولية).(10
وبناء ع ى ذلك يمكن تعريف مبدأ التكامل ع ى أنه تلك الصياغة التوفيقية
ال تبناها املجتمع الدو ي ،لتكون بمثابة نقطة الارتكاز لحث الدول ع ى محاكمة
امل م ن بارتكاب أشد الجرائم الدولية خطورة ،ع ى أن تكمل املحكمة الجنائية
الدولية هذا النطاق من الاختصاص ي حالة عدم قدرة القضاء الوط ع ى إجراء
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هذﻩ املحاكمة ،بسبب عدم اختصاصه أو فشله ي ذلك ال يار بنيانه القضائي
وٕالاداري ،أو عدم إظهار الجدية ي تقديم امل م ن للمحاكمة ).(11
الفرع الثاني :تطور مبدأ التكامل
ت ّـم ّ
النص ع ى مضمون مبدأ التكامل ألول مرة ي القضاء الجنائي الدو ي ي
اتفاق لندن لعام  1945الذي يعد النظام ٔالاساﺳ ملحكمة نورم ﺮغ ) ،(12حيث
نصت املادة السادسة منه ع ى أنه "ال يوجد ي هذا الاتفاق أي نص من شأنه أن
يﺴ ء إ ى سلطة أو اختصاص املحاكم الوطنية أو محاكم الاحتالل املنشأة قبال،
أو ال ستنشأ ي ٔالارا الحليفة أو ي أملانيا ملحاكمة مجرمي الحرب" ،ويعت ﺮ هذا
النص اع ﺮاف صريح باالختصاص ٔالاصيل للقضاء الوط  ،وإشارة واضحة إ ى أن
تدخل محكمة نورم ﺮغ ي هذا الاختصاص يعد إساءة له ،وأن املحكمة تكمل
الاختصاص القضائي الوط وال تعلو عليه ،كما أكدت املواد  10و  11من نظام
املحكمة هذا املبدأ عندما أوضحت أن ٔالاولوية ي الاختصاص تكون للمحاكم
الوطنية ويكملها ي الاختصاص املحاكم العسكرية ،ويكـون الاختصاص أخ ﺮا
ملحاكم الاحتالل ).(13
ﱠ
تأكد مبدأ التكامل ي املادة العاشرة من ّ
النظام ٔالاساﺳ ملحكمة
لقد
نورم ﺮغ حيث جاء ف ا أن " ي كل ٔالاحوال إذا قررت املحكمة أن جماعة أو منظمة
ّ
ما ،ي ذات طبيعة إجرامية ،فإنه يحق للسلطات املختصة ي كل دولة موقعة أن
يمثل أي شخص أمام املحاكم الوطنية أو العسكرية أو محاكم الاحتالل".
إن ما يمكن مالحظته حول هذﻩ الصياغة يتمثل ي أن الاختصاص ينعقد
ي بادئ ٔالامر للمحاكم الوطنية ،ثم يكملها ي الاختصاص املحاكم العسكرية،
ويل ا محاكم الاحتالل وهو نص صريح بالتكامل ب ن املحاكم بأنواعها الثالثة ،وهو
ما قررته أيضا املادة الحادية عشر ال قضت بأنه "يجوز ا ام أي شخص
حكمت عل ـيه املحكمة الدولية أمام محكمة وطنية أو عس ـكرية أو إحدى مـ ـ ـ ـحاكم
الاحتالل" ).(14
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كما جاء النص ع ى مبدأ التكامل ي العديد من الاتفاقيات الدولية ،وع ى
رأسها اتفاقية منع جريمة ٕالابادة الجماعية واملعاقبة عل ا لعام  ،1948حيث جاء
ي ماد ا السادسة أنه "يحاكم ٔالاشخاص امل مون بارتكاب ٕالابادة الجماعية ،أو
أي من ٔالافعال ٔالاخرى املذكورة ي املادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم
الدولة ال ارتكب الفعل ع ى أرضها ،أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات
اختصاص إزاء من يكون من ٔالاطراف املتعاقدة قد اع ﺮف بوالي ا القضائية" ).(15
غ ﺮ أن ٔالامر يختلف بالنسبة للمحكمت ن الجنائيت ن الدوليت ن لكل من
يوغسالفيا سابقا ورواندا ،حيث يعت ﺮ اختصاصهما م امنا ومش ﺮكا مع القضاء
ّ
الوط  ،بمع أ ما تزاحمان القضاء الوط ي الاختصاص ،إال ّأن املحكمت ن
لهما أولوية الاختصاص ع ى القضاء الوط ).(16
املطلب الثاني :م ﺮرات مبدأ التكامل
يعود السبب ي إدراج مبدأ التكامل ضمن النظام ٔالاساﺳ للمحكمة
الجنائية الدولية ي إتاحة الفرصة للقضاء الوط لكي يشارك املحكمة الجنائية
الدولية ي الاختصاص بمحاكمة مرتك الجرائم ال حدد ا املادة الخامسة من
نظام روما ٔالاساﺳ  ،وقد تم تقديم عدة حجج لت ﺮير مبدأ التكامل خالل انعقاد
مؤتمر روما الدبلوماﺳ الخاص بإنشاء املحكمة تتلخص فيما ي ي:
الفرع ٔالاول :ضمان اح ﺮام سيادة الدول
يعت ﺮ مبدأ السيادة املتساوية ب ن الدول من املبادئ الرئيسية ال يقوم
عل ا القانون الدو ي املعاصر وفق ما تنص عليه املادة  2/2من ميثاق ٔالامم
املتحدة ) ،(17كما يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ عدم جواز التدخل ي الشؤون
الداخلية للدول )املادة  7 /2من امليثاق( ).(18
غ ﺮ أنه نتيجة الانتقادات ال قدمت إ ى مبدأ أسبقية الاختصاص لكل من
محكمة يوغسالفيا سابقا و رواندا ،ظهرت الحاجة إ ى ضرورة إيجاد نمط جديد
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من العالقة ب ن القضاء الجنائي الدو ي والقضاء الوط  ،يوفق ب ن هدف القضاء
ع ى ظاهرة ٕالافالت من العقاب والحفاظ ع ى سيادة الدولة.
وقد ذهبت لجنة القانون الدو ي – ي املرحلة السابقة إلنشاء املحكمة
الجنائية الدولية -إ ى أنه ح ال يواجه أي اق ﺮاح بإنشاء محكمة دولية دائمة
بمقاومة من قبل الدول ،ينب ي أن يتجنب املساس بسيادة الدول ،أو تقويض
الجهود التشريعية املبذولة ع ى الصعيد الوط لسن تشريعات للمالحقة عن
الجرائم الدولية تطبيقا ملبدأ الاختصاص العالم ).(19
ونتيجة لذلك فقد فضلت الدول مراعاة العتبارات السيادة الوطنية أن
يكون اختصاص املحكمة مكمال الختصاص القضاء الوط وأال يسمو عليه ،غ ﺮ
أ ا اختلفت حول كيفية تطبيق هذا املبدأ ،حيث أصرت بعض الدول ع ى منح
املحكمة صالحية تقرير مدى مالءمة حلولها محل القضاء الوط ي كل حالة،
بينما أصرت دول أخرى ع ى قصر اختصاص املحكمة الجنائية الدولية ع ى الحالة
الاستثنائية ال ي ار ف ا القضاء الوط  ،أو ال يكون قادرا أو راغبا ي ممارسة
مهامه ).(20
كما تباين موقف القضاء الدستوري من هذﻩ املسألة حيث اتجه املجلس
الدستوري ي فرنسا ي قرارﻩ الصادر بتاريخ  22يناير  1999إ ى تفضيل الاتجاﻩ
القائل بعدم وجود تعارض ب ن النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية
وممارسة السيادة الوطنية ،عندما قرر أن )اح ﺮام السيادة الوطنية ال يمثل عقبة
أمام إبرام فرنسا لتعهدات دولية ع ى أساس نصوص ديباجة دستور ،1946
بغرض تعزيز السلم ؤالامن الدولي ن ،وضمان اح ﺮام املبادئ العامة للقانون
الدو ي العام ،وأن التعهدات ال يتم الال ام ا تحقيقا لهذا الغرض يمكن ع ى
وجه الخصوص أن تنص ع ى إنشاء محكمة دولية دائمة دف إ ى حماية الحقوق
ٔالاساسية للبشر كافة عن طريق حظر الان اكات ٔالاك ﺮ خطورة لهذﻩ الحقوق،
وتملك صالحية محاكمة املسؤول ن عن أخطر الجرائم ال تث ﺮ قلق املجتمع الدو ي
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بأسرﻩ ،وأنه فيما يتصل ذا الهدف ،فإ ّن الواجبات ال تفرضها مثل تلك
الال امات تكون ملزمة لكل من الدول ٔالاطراف بغض النظر عن ظروف تنفيذها
من جانب بقية الدول ٔالاطراف( ).(21
غ ﺮ أن املجلس الدستوري الفرنﺴ ذهب ي موضع أخر من قرارﻩ إ ى القول
بوجود هذا التعارض بشأن ممارسة املحكمة الختصاصا ا ي حالة عدم القدرة أو
عدم الرغبة لدى الدولة الطرف ي إجراء التحقيق أو املقاضاة ،أو بسبب وجود
ا يار ي جهازها القضائي عندما قرر أنه )إذ يضع ي اعتبارﻩ ي املقابل أن املد ي
العام يستطيع تطبيقا للفقرة  4من املادة  99من النظام ٔالاساﺳ خارج إطار حالة
عدم توافر الجهاز القضائي الوط  ،أن يباشر بعض أعمال التحقيق دون حضور
سلطات الدولة املوجه إل ا الطلب وداخل إقليم هذﻩ الدولة ،وأن بوسعه ع ى
وجه الخصوص ،جمع إفادات من شهود ،وإجراء املعاينة ملوقع عام أو أي مكان
آخر ،وأنه ي غياب أية ظروف خاصة ،وع ى الرغم من عدم انطواء هذﻩ التداب ﺮ
ع ى أي ال ام فان صالحية املد ي العام ال تخوله القيام ذﻩ ٔالاعمال ي غ ﺮ
حضور السلطات القضائية الفرنسية املختصة من شأ ا ٕالاخالل بالشروط
الضرورية ملمارسة السيادة الوطنية( ).(22
الفرع الثاني :ضمان عدم معاقبة الشخص عن فعل واحد مرت ن
إن مبدأ التكامل يرتبط بتطبيق مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات
الفعل مرت ن ،السيما أن هذا املبدأ يشكل ضمانة من الضمانات ٔالاساسية لحق
الشخص ي محاكمة عادلة ،وهو ما ﱠ
جسدﻩ نظام روما ٔالاساﺳ ي املادة 2/20
) ،(23ومن ثمة إذا صدر حكم من املحاكم الوطنية ضد أحد ٔالاشخاص ألزم
املحكمة الجنائية الدولية بعدم إعادة محاكمة نفس الشخص عن ذات الجريمة.
و ي هذا السياق فقد ﱠ
تخوفت الدول ٔالاطراف من إعطاء صالحيات واسعة
للمحكمة الجنائية الدولية وانفرادها باالختصاص بالجرائم الدولية ،إذ قد ال
تنجح املحكمة الجنائية الدولية ي محاكمة ومعاقبة املسئول ن عن الان اكات
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ً
ً
الخط ﺮة ،ولذلك تعت ﺮ الدول املؤيدة للمحكمة الجنائية قد حققت نجاحا فائقا
باعتماد النظام ٔالاساﺳ املحكمة الجنائية الدولية ).(24
زيادة ع ى ضعف آليات تطبيق قواعد القانون الدو ي وعجزها عن ردع
مرتك الجرائم الدولية ،ذلك أن إصدار املجتمع الدو ي للعديد من الاتفاقيات
الدولية ال تجرم الان اكات الجسيمة لم يواكبه تطور ي ٔالاجهزة القضائية
املنوط ا تطبيق هذﻩ الاتفاقيات الدولية ،وح املحاكم نفسها فﻬ غ ﺮ مهيأة
لتنفيذ مهمة محاكمة مرتك الجرائم الدولية).(25
إن الغرض من إقرار مبدأ التكامل ي اختصاص املحكمة الجنائية الدولية
هو القضاء ع ى ظاهرة ٕالافالت من العقاب ،فقد اتفقت أغلب الدول املشاركة ي
إنشاء املحكمة ع ى اعتبار اختصاصها غ ﺮ قائم ع ى أساس ٔالاولوية ،الصدارة،
ٔالاسبقية أو ٔالافضلية ،بل ينعقد الاختصاص ٔالاول ؤالاصيل للقضاء الوط قبل
املحكمة الجنائية الدولية ،ذلك أن أخطر الجرائم ال تث ﺮ قلق املجتمع الدو ي ال
يجب أال تمر دون عقاب لكو ا مصدر ديد السلم ؤالامن و الرفاﻩ ي العالم ،وأنه
يجب ضمان مقاضاة مرتكب ا ع ى نحو فعال من خالل تداب ﺮ تتخذ ع ى الصعيد
الوط وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدو ي ).(26
غ ﺮ أنه إذا لم يباشر القضاء الوط اختصاصه ي معاقبة مرتك الجرائم
الدولية بسبب عدم الرغبة ي إجراء املحاكمة أو عدم القدرة عل ا ،أو عندما
تكون املحاكمة صورية وشكلية أو غ ﺮ جدية أو غ ﺮ قائمة ع ى أصول املحاكمة
العادلة ،أو بناء ع ى رغبة الدولة نفسها ورضاها ي التنازل ٕالارادي عن
الاختصاص فيما يتعلق بالتحقيق واملحاكمة وتقرير العقوبة ،ينعقد حينئذ
الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية استنادا إ ى مبـدأ الاختصاص التكمي ي
قصد ضمان عدم إفالت الجناة من العقاب ).(27
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املطلب الثالث :صور مبدأ التكامل
تتعدد صور مبدأ التكامل حيث تشمل كل من الجانب املوضو ي وٕالاجرائي،
عالوة ع ى التكامل ي تنفيذ العقوبة ،وهو ما ّ
نبينه بالدراسة أدناﻩ.
الفرع ٔالاول :التكامل املوضو ي
يقصد بالتكامل املوضو ي ذلك التكامل املتعلق بأنواع الجرائم ال تقع ي
نطاق اختصاص املحكمة الجنائية الدولية ،بحيث ينعقد لها الاختصاص ع ى
وجه التحديد ،م كان القضاء الوط مختص ذﻩ الجرائم ،فصفة املوضوعية
هنا تتعلق بالجرائم محل الاختصاص ،أي أنه إذا لم ينص القانون الجنائي
الداخ ي ع ى تجريم للجرائم الواردة ي املادة الخامسة من النظام ٔالاساﺳ
للمحكمة الجنائية الدولية فان القضاء الجنائي الـدو ي يعت ﺮ صاحب الاختصاص
ٔالاصيل ي تحقيق ومحاكمة امل م ن ـذﻩ الجـرائـم ).(28
فــإذا ش ــرعت دول ــة م ــا ــي تج ــريم الج ـرائم ال ــواردة ــي امل ــادة الخامس ــة م ــن
النظـ ــام ٔالاساﺳ ـ ـ للمحكمـ ــة الجنائيـ ــة الدوليـ ــة ،فـ ــان الاختصـ ــاص ينعقـ ــد للقضـ ــاء
الـ ـ ــوط مباشـ ـ ــرة ،وال يمكـ ـ ــن للمحكمـ ـ ــة أن تتـ ـ ــدخل السـ ـ ــيما إذا باشـ ـ ــرت املحـ ـ ــاكم
الوطنيــة اختصاصــا ا ــي متابعــة ومحاكمــة مرتك ـ الجـرائم ضــد ٕالانســانية ،جـرائم
ٕالاب ــادة الجماعي ــة ،جـ ـرائم الح ــرب وجريم ــة الع ــدوان ال ـ ـ تعت ــﺮ م ــن أش ــد الجـ ـرائم
خطـ ــورة وال ـ ـ تخضـ ــع الختصـ ــاص املحكمـ ــة نظ ـ ـرا لكو ـ ــا إحـ ــدى الج ـ ـرائم موض ـ ـع
اهتمــام املجتمــع الــدو ي بأســرﻩ ،حيــث تــم إدراجهــا ــي البنــد )د( مــن الفقــرة ٔالاو ــى مـن
امل ــادة  5م ــن النظ ــام ٔالاساﺳ ـ  ،غ ــﺮ أن ـه ل ــم ي ــتم تحدي ــدها ك ــالجرائم ال ــثالث ٔالاخ ــرى
الداخلـ ـ ــة ـ ـ ــي اختصاصـ ـ ــها )ٕالابـ ـ ــادة الجماعيـ ـ ــة ،الج ـ ـ ـرائم ضـ ـ ــد ٕالانسـ ـ ــانية وج ـ ـ ـرائم
الحرب() ،(29أثناء تب النظام ٔالاساﺳ للمحكمة عام .1998
كما تـم تعليق اختصاص املحكمة ي نظر جريمـة العـدوان إ ـى غايـة إجـراء
التع ــديالت املتعلق ــة بنظ ــام روم ــا وال ـ ـ ح ــددت مطل ــع  ،2009وق ــد انعق ــد امل ــؤتمر
الاستعرا ـ الخ ــاص بتعري ــف جريم ــة الع ــدوان بكمب ــاال عاص ــمة أوغن ــدا ــي الف ــﺮة
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املمتدة من  31مايو /آيار إ ى  11يونيو /حزيـران  ،2010وذلـك وفقـا للمـادت ن  121و
 123الخاصــت ن بتعــديل أحكــام النظــام ٔالاساﺳـ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،وهــذا
بع ــد م ــرور س ــبع س ــنوات ،م ــن ت ــاريخ دخ ــول ه ــذا النظ ــام ح ـ التنفي ــذ ،وت ــم اق ـﺮاح
تعري ــف لجريم ــة الع ــدوان والش ــروط ال ـ ـ بموج ــا تم ــارس املحكم ــة اختصاص ــا ا
السيما قواعد ٕالاجراءات وٕالاثبات أمام املحكمة ،حيـث توصـل املـؤتمر الاستعرا ـ
إ ــى إضــافة املــادة  8مك ــرر مــن النظ ــام ٔالاساﺳ ـ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،وال ـ
وض ـ ــعت مفهوم ـ ــا ش ـ ــامال لجريم ـ ــة الع ـ ــدوان ،كم ـ ــا ح ـ ــددت الص ـ ــور املختلف ـ ــة له ـ ــذﻩ
الجريمة ).(30
غ ﺮ أن املحكمـة الجنائيـة الدوليـة ال يجـوز لهـا أن تمـارس اختصاصـها فيمـا
يتعلـق ـذﻩ الجريمـة إال فيمـا يخـص جـرائم العـدوان ال ـ ترتكـب بعـد م ـ خمـس
سـنوات ع ـى ٔالاقـل مـن التصـديق ع ـى التعـديالت املتعلقـة بجريمـة العـدوان ،وسـنة
واحـدة ع ـى املصـادقة أو ع ـى قبـول التعـديالت مـن ثالثـ ن دولـة طـرف ،وهـو الشـرط
الذي وضعته املادة  8مكرر من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية ).(31
تجدر ٕالاشارة إ ى أن إمكانية التوسع ي نصوص التجريم املحددة ي املادة
الخامسة من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية دفع محرري نظام روما
إ ى وضع قيدين لهما أهمية بالغة ي الابتعاد عن تطبيق أحكامه طبقا لألهواء
واملعاي ﺮ الشخصية ،يتمثل القيد ٔالاول ي ما تضمنته املادة التاسعة ال حددت
أركان الجرائم ،حيث جاء ي فقر ا ٔالاو ى أنه "تستع ن املحكمة بأركان الجرائم ي
تفس ﺮ وتطبيق املواد ) (8 ،7 ،6وتعتمد هذﻩ ٔالاركان بأغلبية ثل أعضاء جمعية
الدول ٔالاطراف" .بينما أضافت الفقرة الثانية من هذﻩ املادة أنه ي حالة إجراء أية
تعديالت ع ى أركان الجرائم فانه يتع ن اعتمادها بأغلبية ثل أعضاء جمعية
الدول ٔالاطراف).(32
أما القيد الثاني فقد حددته املادة  2/22من نظام املحكمة ٔالاساﺳ حيث
نصت ع ى أنه "يؤول تعريف الجريمة تأويال دقيقا وال يجوز توسيع نطاقه عن
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طريق القياس و ي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق
أو املقاضاة أو ٕالادانة" ) ،(33وهذا يعد ضمانة لعدم توسع الدول ي تفس ﺮ قسم
من ٔالافعال بأ ا تعد جرائم ذات طابع دو ي ،وتدخل ضمن الاختصاص املوضو ي
للمحكمة الجنائية الدولية ).(34
هذا ما ينطبق ع ى الوضع ي لبنان حيث يرجع سبب استبعاد إحالة جريمة
اغتيال رفيق الحريري و  22من رفاقه يوم  14فيفري /صفر  2004إ ى أن هذﻩ
الجريمة تم تكييفها ع ى أ ا جريمة إرهابية و ي ال تدخل ضمن الاختصاص
املوضو ي للمحكمة الجنائية الدولية ،عالوة ع ى أن لبنان –الذي ارتكبت الجريمة
ع ى إقليمه -ليس طرفا ي نظام روما).(35
الفرع الثاني :التكامل ٕالاجرائي
يقصد بالتكامل ٕالاجرائي التكامل ي ٕالاجراءات ال تباشرها املحكمة
الجنائية الدولية للفصل ي الدعاوى املعروضة عل ا ،والثابت أن جوهر تطبيق
مبدأ التكامل هو إعطاء القضاء الجنائي الوط الاختصاص ٔالاصيل .لكن استثناء
ينعقد الاختصاص للقضاء الدو ي الجنائي بناء ع ى طلب الدول ٔالاطراف ي النظام
ٔالاساﺳ كما ورد ي املواد )/13 ،12أ ،(14 ،أو بناء ع ى طلب دولة غ ﺮ طرف ي
هذا النظام وفق املادة  3/12إذا ما قدمت إعالن يودع لدى مسجل املحكمة ،أو
إحالة حالة من مجلس ٔالامن إ ى املد ي العام طبقا للمادة /13ب ) ،(36أو من طرف
املد ي العام من تلقاء نفسه )املادة  ،(15حيث يجب ع ى املحكمة أن تتحقق من
انعقاد اختصاصها وفقا للمادة  ،1/19إضافة إ ى أنه ال يجري التحقيق أو
املقاضاة ي الدعوى بمعرفة دولة لها والية عل ا )املادة /1/17أ( ،أو إذا كانت هذﻩ
الدولة ال لها الوالية قد أجرت تحقيقا ي الدعوى )املادة /1/17ب( ).(37
كما يعت ﺮ نص املادة  20من نظام روما التعب ﺮ الحقيقي عن التكامل
ٕالاجرائي ،والذي يمنع انعقاد اختصاص املحكمة الجنائية الدولية ي نظر دعوى
معينة ي حاالت ثالث ي:
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 إذا قامت املحكمة الجنائية الدولية بنظر الدعوى سابقا والفصل ف اسواء بال ﺮاءة أو ٕالادانة والحكم كما هو النص ي الفقرة ٔالاو ى من املادة .20
 إذا قامت املحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة شخص مع ن وأصدرتقرارها سواء باإلدانة أو ال ﺮاءة ،فانه ال يجوز ألي محكمة جنائية أخرى محاكمة
الشخص نفسه عن الجريمة ذا ا )م .(2/20
 إذا قامت محكمة جنائية أخرى )مختصة( بإجراء محاكمة امل م ذاته عنالجرم نفسه بشرط أن تكون هذﻩ ٕالاجراءات لم تكن بصورة محاباة أو أ ا اتخذت
لحماية امل م ،بمع يجب أن تكون إجراءات املحاكمة هذﻩ متسمة باالستقالل
وال اهة وطبقا ألصول املحاكمات املع ﺮف ا ي القانون الدو ي ،ففي هذﻩ الحالة
ال ينعقد اختصاص املحكمة الجنائية الدولية ).(38
إضافة إ ى ذلك فقد ألزمت املادة  2/18الدول أن تبلغ املحكمة ي غضون
شهر واحد من تلقي ذلك ٕالاشعار ،بأ ا تجري أو أ ا أجرت تحقيقا مع رعاياها أو
مع غ ﺮهم ي حدود والي ا القضائية فيما يتعلق باألفعال الجنائية ال قد تشكل
جرائم من تلك املشار إل ا ي املادة الخامسة ،وتكون متصلة باملعلومات املقدمة ي
ٕالاشعار املوجه إ ى الدول وبناء ع ى طلب تلك الدولة ،يتنازل املد ي العام لها عن
التحقيق مع هؤالء ٔالاشخاص ما لم تقرر دائرة ما قبل املحاكمة ٕالاذن بالتحقيق
بناء ع ى طلب املد ي العام ).(39
غ ﺮ أن عبارة يتنازل الواردة ي املادة أعالﻩ ال تتسق مع مفهوم التكامل،
وهناك أمر آخر يعد خروجا ع ى مفهوم مبدأ التكامل وفق ما جاء ي املادة ،2/18
حيث أن املد ي العام وخالل ستة أشهر بعد التنازل يمكن له أن يعيد النظر ي
قرار التنازل بالتماس يقدم إ ى دائرة ما قبل املحاكمة خطيا ،ويتضمن ٔالاساس
الذي استند إليه ي تقديم الالتماس ،وح عند تنازل املد ي العام عن التحقيق
وفق الفقرة الثانية من املادة  18فانه يمكن أن يطلب من الدولة ال تنازل عن
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التحقيق لصالحها أن تبلغه بصفة دورية عن التحقيق الذي يجريه وأن تكون
ٕالاجابات أو الرد ع ى هذا الطلب بدون تأخ ﺮ غ ﺮ م ﺮر ).(40
الفرع الثالث :التكامل ي تنفيذ العقوبة
يقصد بالتكامل ي توقيع العقوبات ب ن التشريعات الوطنية والعقوبات ال
اعتمدها النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية ،حيث نصت املادة  80من
نظام روما أنه "ليس هناك ما يمنع الدول من توقيع العقوبات املنصوص عل ا ي
قواني ا الوطنية ،أو يحول دون تطبيق قوان ن الدول ال ال تنص ع ى العقوبات
املحددة ي هذا الباب" ،ويع ذلك ما يأتي:
 أن وجود عقوبة ي قانون دولة ما ليست موجودة ي النظام ٔالاساﺳللمحكمة ،أو عدم وجود عقوبة ي قانون دولة ما ،رغم وجودﻩ ي النظام ٔالاساﺳ
للمحكمة ،ال يشكل تعارضا ب ن النظام ٔالاساﺳ والقانون الوط .
 أن امل م ال يمكنه -إذا تمت محاكمته أمام القضاء الوط  -أن يطلبتطبيق قاعدة القانون ٔالاصلح للم م الواردة ي النظام ٔالاساﺳ للمحكمة ،إذا لم
يقررها التشريع الوط .
كما حدد الباب العاشر من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية
حدود العالقة ب ن املحكمة والدولة ال يتم تنفيذ العقوبة ف ا .حيث أعطت
املحكمة سلطة ٕالاشراف ع ى تنفيذ حكم السجن وفقا لألوضاع السائدة ي الدولة
ال ستقرر املحكمة أن تنفذ ف ا العقوبة ) ،(41وهذا التكامل يعطي املحكمة
سلطات واسعة بما ال يخل بقواعد النظام ٔالاساﺳ  ،مع عدم التدخل ي
التشريعات والنظم ٕالادارية الوطنية ال تحدد طرق وأساليب تنفيذ العقوبة
الصادرة بموجب حكم املحكمة ).(42
هذا وتجدر ٕالاشارة إ ى أن تعي ن الدولة ال ستنفذ ف ا العقوبة يتم بناء
ع ى طلب املحكمة ،وال يكون هذا التعي ن ملزما لهذﻩ الدولة ،حيث يمكن للدولة
رفض هذا الطلب وتحديد أسباب ذلك ،وفق ما جاء ي املادة  /1/103ج ،ولكن
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من حق الدولة أن تب ن شروط محددة للتنفيذ بما ال يخرج عن ما جاء من أحكام
وقواعد النظام ٔالاساﺳ )املادة /1/103ب( ،ويكون ذلك بطبيعة الحال وفقا
لشروط التنفيذ السائدة ي الدولة ال ستحددها املحكمة )املادة  ،(2/106وع ى
هذﻩ الدولة الال ام بتطبيق املعاي ﺮ الدولية الخاصة بمعاملة السجناء ال جاءت
ا املعاهدات الدولية املقبولة ع ى نطاق واسع ).(43
غ ﺮ أن املادة  104من نظام روما أجازت للمحكمة أن تقرر ،ي أي وقت،
نقل الشخص املحكوم عليه إ ى سجن تابع لدولة أخرى ،كما يجوز للشخص
املحكوم عليه أن يقدم للمحكمة ،ي أي وقت ،طلبا بنقله من دولة التنفيذ ).(44
أما بالنسبة لتنفيذ أحكام الغرامة واملصادرة ال تصدرها املحكمة الجنائية
الدولية ع ى املحكوم عليه ذﻩ العقوبة ،فقد ألزم نظام روما الدول ٔالاطراف
بتنفيذ هذﻩ العقوبات وفقا لإلجراءات املنصوص عل ا ي قانو ا الوط دون
املساس بحقوق ٔالاطراف الثالثة حسنة النية طبقا للمادة  1/109من نظام روما ).(45
لكن إذا كانت الدولة الطرف غ ﺮ قادرة ع ى تنفيذ أمر املصادرة يجب عل ا
أن تتخذ تداب ﺮ الس ﺮداد قيمة العائدات أو املمتلكات أو ٔالاصول ال أمرت املحكمة
بمصادر ا وذلك من دون املساس بحقوق ٔالاطراف الثالثة الحسنة النية ).(46
أما فيما يخص بمسألة تخفيض العقوبة فانه ال يجوز لدولة التنفيذ أن
تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة املقررة بالحكم الذي قضت به
املحكمة ،وللمحكمة وحدها حق الفصل ي تخفيض أي عقوبة ).(47
املبحث الثاني :حدود تطبيق مبدأ التكامل
نعالج ضمن هذا املبحث حدود تطبيق مبدأ التكامل وذلك من خالل تحديد
حاالت تطبيق هذا املبدأ وانعقاد اختصاص املحكمة الجنائية الدولية بدال من
القضاء الوط وهذا ي مطلب أول ،ثم ندرس حجية أحكام املحاكم الوطنية أمام
املحكمة الجنائية الدولية ي مطلب ثان ،لنصل إ ى إبراز تأث ﺮ سلطة مجلس ٔالامن
ي ٕالاحالة ع ى مبدأ التكامل ،وذلك ي مطلب ثالث.
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املطلب ٔالاول :حاالت تطبيق مبدأ التكامل
حددت املادة  17من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية معيارين
أساسي ن ينعقد ع ى أساسهما اختصاص املحكمة ي نظر الجرائم املحددة ي
املادة الخامسة ،بدال من القضاء الوط وتطبيقا ملبدأ التكامل ،وهما عدم الرغبة
ي الاضطالع بالتحقيق أو املقاضاة ،وعدم القدرة ي الاضطالع بالتحقيق أو
املقاضاة ،فقد جاء ي املادة  1/17من نظام روما ٔالاساﺳ أنه "مع مراعاة الفقرة
 10من الديباجة واملادة  1تقرر املحكمة أن الدعوى غ ﺮ مقبولة ي حالة:
أ -إذا كانت تجري التحقيق أو املقاضاة ي الدعوى دولة لها والية عل ا ،ما
لم تكن الدولة حقا غ ﺮ راغبة ي الاضطالع بالتحقيق أو املقاضاة أو غ ﺮ قادرة ع ى
ذلك.
ب -إذا كانت قد أجرت التحقيق ي الدعوى دولة لها والية عل ا وقررت الدولة
عدم مقاضاة الشخص املع  ،ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو
عدم قدر ا حقا ع ى املقاضاة.
ج -إذا كان الشخص املع قد سبق أن حوكم ع ى السلوك موضوع الشكوى ،وال
يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة  3من املادة .20
د -إذا لم تكن الدعوى ع ى درجة كافية من الخطورة ت ﺮر اتخاذ املحكمة إجراء
آخر").(48
لقد أثار هذا النص جدال واسعا وكب ﺮا ب ن ممث ي الدول ي مؤتمر روما
حول تحديد املقصود بعدم الرغبة ،أو عدم القدرة ،حيث رأى البعض أن
استخدام تعب ﺮ الدولة غ ﺮ راغبة  ،unwillingأو غ ﺮ قادرة  unableلهما تفس ﺮ
واسع و مرن ،مما قد ي ﺮتب عليه التضييق والحد من اختصاص املحكمة،
باإلضافة إ ى صعوبة إثبات عدم الرغبة لتعلقها بالنية ،كما أن إثبات عدم القدرة
يصبح أيضا أمرا صعبا ي بعض ٔالاحوال لعدم القدرة ع ى الحصول ع ى
املعلومات الكافية حول الا يار الجزئي أو الك ي للنظام القضائي الوط  ،و قد
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فضل البعض خالل املفاوضات املتعلقة بإنشاء املحكمة استخدام عبارتي غ ﺮ
فعالة  ineffectiveوغ ﺮ متاح  unavailableع ى أساس أ ما يقدمان معيارا
موضوعيا لتقييم أداء املحاكم الوطنية ،حيث ينصب عدم الفعالية ع ى
ٕالاجراءات القضائية أمام املحاكم الوطنية ،ي ح ن تنصب عدم ٕالاتاحة ع ى
النظام القضائي الوط برمته ،غ ﺮ أن هذﻩ ٓالاراء لم يؤخذ ا وصدر النص ع ى
ما هو عليه أعالﻩ ،إذ تم ٕالابقاء ع ى عبارتي غ ﺮ راغبة وغ ﺮ قادرة ).(49
و ي السياق ذاته فإنه من املقرر بالنسبة لإلثبات ي القانون الجنائي أن
ّ
النيابة العامة يقع عل ا إثبات ال مة ضد امل م بأدلة ٕالاثبات وع ى امل م أن يأتي
بأدلة النفي ،وسنعرض املسائل ال تل م ا املحكمة الجنائية الدولية الدائمة
إلثبات عدم الرغبة وعدم القدرة وفق نص املادة  17من النظام ٔالاساﺳ ع ى
النحو ٓالاتي ).(50
الفرع ٔالاول :إثبات عدم الرغبة
لكي تثبت املحكمة عدم رغبة الدولة ي الاضطالع بالتحقيق أو املقاضاة ي
دعوى معينة يجب عل ا أن تل م بما ورد ي املادة  2 /17بأن تنظر فيما إذا كان
قد جرى الاضطالع بالتداب ﺮ أو يجرى الاضطالع ا ،أو جرى اتخاذ القرار الوط
بغرض حماية الشخص املع من املسئولية الجنائية عن جرائم تدخل ي
اختصاص املحكمة ،كما ينب ي ع ى املحكمة أن تنظر فيما إذا حدث تأخ ﺮ ال م ﺮر
له ي التداب ﺮ بما يتعارض ي هذﻩ الظروف مع نية تقديم الشخص املع للعدالة،
زيادة ع ى ضرورة نظر املحكمة فيما إذا كانت الدولة تباشر التداب ﺮ أو ال تجري
مباشر ا بشكل مستقل أو نزيه ،أو بوشرت أو تجري مباشر ا ع ى نحو ال يتفق ي
هذﻩ الظروف ،مع نية تقديم الشخص املع للعدالة دف محاكمته ).(51
يمكن أن نذكر ع ى هذﻩ الحالة زعم دولة ما القيام باملحاكمة مع تكييف
جريمة دولية ع ى أ ا جريمة تدخل ي إطار القانون العام ،كتكييف جريمة إبادة
ع ى أ ا جريمة قتل ،ومثال ذلك أيضا وسائل املماطلة لإلفالت من اختصاص
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القضاء الجنائي الدو ي ،كقيام السلطات القضائية الصربية بمتابعة الرئيس
ميلوزفيتش ي قضية اختالس أموال عامة كذريعة لإلفالت من املتابعة عن
جرائم ٕالابادة أمام املحكمة الجنائية الدولية املؤقتة ليوغسالفيا سابقا ).(52
وهو ما ينطبق أيضا ع ى الوضع ي دارفور بالسودان ،حيث أن ٕالافالت من
العقاب وعدم إعمال آليات املساءلة القضائية يشكل سمة أساسية للجرائم ضد
ٕالانسانية ي دارفور ،رغم وجود املحاكم الجنائية الخاصة ،ال أنشأها رئيس
القضاء السوداني باملرسوم الصادر ي  07يونيه  ،2005وال ال تحرك آليات
املتابعة ي حق املسؤول ن والقادة العسكري ن وذوي الرتب الرفيعة .كما تقوم
املحاكم الجنائية الخاصة السودانية بتوقيع عقوبات خفيفة ي حاالت الان اكات
الجسيمة لحقوق ٕالانسان ،ولكن سرعان ما يتم إلغاؤها ،كما هو ٔالامر بالنسبة
لحالة قتل ٔالاطفال نتيجة للتعذيب أثناء الاحتجاز حيث أدين املسؤول عن
املخابرات العسكرية بعقوبة سنت ن من السجن ،وألغيت بعد ذلك بموجب
مرسوم عفو رئاﺳ صادر بتاريخ  11يونيه .(53)2006
الفرع الثاني :إثبات عدم القدرة
يمكن للمحكمة أن تستخلص عدم قدرة القضاء الوط للدولة ع ى نظر
دعوى معينة من نص املادة  3/17من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية
حيث تنظر املحكمة فيما إذا كانت الدولة غ ﺮ قادرة ،بسبب ا يار ك ي أو جوهري
لنظامها القضائي أو الوط أو بسبب عدم قدرته ع ى إحضار امل م أو الحصول
ع ى ٔالادلة والشهادة الضرورية أو غ ﺮ قادرة لسبب آخـر علـى الاضطالع بإجرا ا ).(54
هذا ونش ﺮ إ ى أنه من أمثلة عدم القدرة ع ى املتابعة نذكر مراسيم العفو
العام أو الخاص أو التداب ﺮ املماثلة ال تفتح املجال ٕالافالت من العقاب أمام
مرتك الجرائم الدولية وتمنع اكتشاف الحقيقة كما تحول دون تقديم الجناة
أمام املحكمة الجنائية الدولية ،مثلما حدث بالنسبة ألوغندا حيث أحال رئيسها
القضية املتعلقة بحركة التمرد ي شمال البالد واملسماة جيش الرب للمقاومة
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) (l’armée de résistance du seigneurع ى املحكمة الجنائية الدولية ،م ﺮرا ذلك بوجود
قانون العفو الصادر ي سنة  2000والذي يمنع مقاضا م أمام القضاء الوط ).(55
غ ﺮ أنه ينب ي ٕالاشارة إ ى أن اختصاص املحكمة الجنائية الدولية ينعقد
دون مراعاة مبدأ التكامل إذا كانت ٕالاحالة إ ى املحكمة كانت عن طريق مجلس
ٔالامن بموجب قرار صادر عن الفصل السابع من ميثاق ٔالامم املتحدة ) ،(56وهو ما
ينطبق ع ى الوضع ي دارفور بموجب القرار  1593الصادر بتاريخ  31مارس /آذار
 ،2005حيث أكد مجلس ٔالامن أن الوضع ي دارفور يشكل ديدا للسلم ؤالامن
الدولي ن ،ثم قرر إحالة الوضع ي السودان إ ى املحكمة الجنائية الدولية رغم أن
هذﻩ ٔالاخ ﺮة ال تعد طرفا ي نظام روما ).(57
َ
ومن ثم يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصا ا ي حالة ٕالاحالة من طرف
مجلس ٔالامن بناء ع ى الفصل السابع من امليثاق بغض النظر عن قبول أو عدم
قبول الدولة ال ارتكبت الجريمة ع ى إقليمها أو ال يحمل امل م جنسي ا ذا
الاختصاص ،ودون اعتبار لكو ا طرفا ي النظام ٔالاساﺳ للمحكمة من عدمه،
وي ﺮر الفقه سريان اختصاص املحكمة وفقا لنص املادة /13ب باملخالفة ملبدأ
التكامل بأن ٕالاحالة ي هذﻩ الحالة تتم استنادا إ ى الفصل السابع من ميثاق
منظمة ٔالامم املتحدة ال تعت ﺮ أغلب دول العالم أعضاء ف ا ،وبذلك فإن ٕالاحالة
الصادرة عن املجلس تكون بحكم الصادرة عن الدول ٔالاعضاء ي ٔالامم املتحدة
كونه نائبا عن ٔالاخ ﺮة ي حفظ السلم ؤالامن الدولي ن ) ،(58عالوة ع ى أن ميثاق
ٔالامم املتحدة يسمو ع ى أي اتفاقية دولية أخرى بما ي ذلك النظام ٔالاساﺳ
للمحكمة الجنائية الدولية ).(59
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املطلب الثاني :حجية أحكام املحاكم الوطنية أمام املحكمة الجنائية
الدولية
ضمن هذا املطلب سنعالج موقف املحكمة الجنائية الدولية من ٔالاحكام
ال تصدرها املحاكم الوطنية ي الجرائم ال تدخل ضمن اختصاصها
)اختصاص املحكمة الجنائية الدولية().(60
الفرع ٔالاول :موقف املحكمة الجنائية من ٔالاحكام الصادرة عن املحاكم
الوطنية
لقد أقر النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية ي املادة ) (20الاعتداد
باألحكام الصادرة عن املحاكم الوطنية ي الجرائم ال تدخل ي اختصاص
املحكمة الجنائية الدولية ،حيث نصت ي فقر ا ٔالاو ى ع ى أنه "ال يجوز إال كما
هو منصوص عليه ي هذا النظام ٔالاساﺳ محاكمة أي شخص أمام هذﻩ املحكمة
عن س ـ ـ ـ ـ ـلوك شكل ٔالاسـ ـ ـ ـ ـاس لجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائم كان ـ ـ ـ ـ ـ ـت املح ـ ـ ـ ـكمة قد أدانت الشخص ا
أو برأته" ).(61
ومن ﱠ
ثم فإذا كانت السلطات الوطنية لدولة ما قد حاكمت بصورة صحيحة
ً
شخصا عن فعل يدخل ضمن اختصاص املحكمة الجنائية الدولية فإنه ال يجوز
للمحكمة املذكورة محاكمة ذلك الشخص مرة ثانية ،وباملقابل منعت الفقرة
الثانية من املادة ) (20محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من
الجرائم املشار إل ا ي املادة الخامسة إذا كانت املحكمة الجنائية الدولية قد برأته
م ا أو أدانته عل ا ).(62
ً
غ ﺮ أنه نظرا لسهولة التحايل ع ى النظام القضائي إذ باستطاعة الدولة
ً
ال ال ترغب ي معاقبة مرتكب الجريمة أال تمارس اختصاصها فعليا ،وال تفصل
ي الدعوى بشكل موضو ي أن تخضع الشخص ملحاكمة صورية ،فإن املادة 20
فقرة  3من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية قضت بإعادة محاكمة
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الشخص عن جريمة مشار إل ا ي النظام ٔالاساﺳ ح بعد أن يكون قد حوكم
ع ى نفس الفعل ي محكمة وطنية وذلك ي الحالت ن التاليت ن:
 إذا كانت ٕالاجراءات ي املحكمة الوطنية دف إ ى حماية الشخص من املسئوليةالجنائية.
ً
 إذا لم تجر ٕالاجراءات بصورة تتسم باالستقالل وال اهة طبقا ألصول املحاكماتال يقرها القانون الدو ي ،أو جرت ي هذﻩ الظروف ع ى نحو ال يتسق مع النية ي
تقديم الشخص املع للعدالة.
يالحظ من خالل هذا النص بأنه إذا لم تقم املحاكم الوطنية العدالة
ً
الجنائية بشكل صحيح وطبقا للمعاي ﺮ الدولية للمحاكمات العادلة كأن تتخذ دولة
ما جميع ٕالاجراءات القانونية بشأن مرتكب الجريمة ومع ذلك دف إ ى حماية
هذا الشخص من املسئولية الجنائية عن الجريمة ال ارتك ا ،أو أن املحكمة
الوطنية لم تراع ٕالاجراءات القانونية وتن ك أصول املحاكمات الجنائية املع ﺮف
ا دف منع تقديم الشخص املسئول عن جريمة بالغة الخطورة إ ى العدالة
الجنائية فإن املحكمة الجنائية الدولية تتمتع بصالحية التدخل ي هذﻩ الحالة
ملحاكمة الشخص املسئول عن الجريمة من جديد).(63
الفرع الثاني :حقيقة الاستثناء الوارد ع ى املادة ) (20من نظام روما
إذا كان الاستثناء الذي أوردته الفقرة ) (3من املادة ) (20ع ى مبدأ عدم
جواز املحاكمة عن ذات الجريمة مرت ن وبموجبه يصبح من صالحية املحكمة
ً
الجنائية الدولية أن تحاكم شخصا عن أفعال تدخل ي اختصاصها مع أنه قد
حوكم أمام محكمة وطنية عن نفس ٔالافعال ،تمليه اعتبارات العدالة ي منع
التالعب ي إجراءات املحاكمة إلصدار أحكام بعدم ٕالادانة إزاء أشد الجرائم
خطورة ع ى املجتمع والحيلولة دون الاضطالع بإجراءات صورية دف إ ى عدم
الفصل ي الدعوى الجنائية بشكل موضو ي ).(64
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ً
يعت ﺮ هذا الاستثناء أيضا ضمانة ضرورية ال سبيل لتجاهلها من أجل إقامة
محاكمة عادلة ونز ة ملرتك الجرائم الدولية ٔالاشد خطورة ع ى املجتمع الدو ي
وتحقيق فعالية لألجهزة القضائية الوطنية ي توقيع عقوبات جزائية رادعة ع ى
ٔالاشخاص الذين يرتكبون ان اكات خط ﺮة لقواعد القانون الدو ي ،فإن ذلك
يقودنا إ ى القول بأن هذا الاستثناء يخول املحكمة الجنائية فحص ٔالاحكام ال
تصدرها املحاكم الوطنية من حيث مدى اتخاذها لحماية الشخص املسئول عن
الجريمة ومدى اتسامها باالستقاللية وال اهة ،وهذا يب ن أن املحكمة الجنائية
الدولية أع ى درجة من املحاكم الوطنية ،و ي ذا الدور تعد محكمة رقابة ع ى
أحكام املحاكم الوطنية ،فال تعيد محاكمة الشخص الذي يثبت لها أن املحاكم
الوطنية قد حاكمته بصورة صحيحة .وال تعتد باألحكام ال تخرج عن ٕالاطار
العام ألصول املحاكمات الجنائية املع ﺮف ا .وبذلك تختص بتوجيه أحكام
املحاكم الوطنية ي إطار توقيع العقوبات الرادعة ع ى مرتك الجرائم الخط ﺮة
وعدم إفال م من العقاب والتطبيق العادل للقانون وتحقيق العدالة الجنائية
الدولية ،غ ﺮ أن هذﻩ املهمة ال تقوم ا املحكمة الجنائية الدولية من تلقاء نفسها،
و إنما تتم عن طريق إحالة دعوى جديدة أمامها ضد نفس الشخص عن نفس
ٔالافعال ال سبق نظرها أمام املحكمة الوطنية ).(65
لقد ب ﱠ ن النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية ٓالالية ال تحال ا
الدعوى أمام املحكمة الجنائية الدولية ملحاكمة مرتك إحدى الجرائم الدولية
الواردة ي املادة الخامسة من نظامها ٔالاساﺳ  ،وذلك بموجب املادة  13ال جاء
ف ا أنه ""للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق جريمة مشار إل ا ي املادة
 5وفقا ألحكام هذا النظام ٔالاساﺳ ي ٔالاحوال التالية:
أ /إذا أحالت دولة طرف إ ى املد ي العام وفقا للمادة  14حالة يبدو ف ا أن جريمة
أو أك ﺮ من هذﻩ الجرائم قد ارتكبت.
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ب /إذا أحال مجلس ٔالامن ،متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق ٔالامم
املتحدة ،حالة إ ى املد ي العام يبدو ف ا أن جريمة أو أك ﺮ من هذﻩ الجرائم قد
ارتكبت.
جـ /إذا كان املد ي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذﻩ
الجرائم وفقا للمادة  ،"15وعليه فانه طبقا للمادة املذكورة أعالﻩ يحق لكل من
الدول ٔالاطراف ي نظام روما ،مجلس ٔالامن بموجب الفصل السابع من امليثاق
واملد ي العام من تلقاء نفسه إحالة الدعاوى من جديد أمام املحكمة الجنائية
الدولية.
املطلب الثالث :تأث ﺮ سلطة مجلس ٔالامن ي ٕالاحالة ع ى مبدأ التكامل
يستند مجلس ٔالامن ي ممارسة سلطته ي إحالة حالة معينة إ ى املحكمة
الجنائية الدولية إ ى نصوص الفصل السابع من ميثاق ٔالامم املتحدة ،إ ى جانب
النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية ،وتعد السلطات املمنوحة ملجلس
ٔالامن ي هذا ٕالاطار ما ي إال تجسيدا ملسؤولياته الرئيسية ي حفظ السلم ؤالامن
الدولي ن ،كما أن تخويل املجلس مثل هذﻩ السلطـة سيساهم بقدر كب ﺮ ي محاربة
الجرائم الدولية ).(66
الفرع ٔالاول :أساس سلطة مجلس ٔالامن ي ٕالاحالة
لقد نصت املادة  13من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية ع ى
سلطة مجلس ٔالامن ي ٕالاحالة  ،حيث جاء ف ا " للمحكمة أن تمارس اختصاصها
فيما يتعلق بجريمة مشار إل ا ي املادة  5وفقا ألحكام هذا النظام ٔالاساﺳ  :إذا
أحال مجلس ٔالامن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق ٔالامم املتحدة حالة
إ ى املد ي العام يبدو ف ا أن جريمة أو أك ﺮ من هذﻩ الجرائم قد ارتكبت." ...
وق ـد اعت ﺮ بعض الفقهاء أن سلطة مجلس ٔالامن ي إحالة حالة ما إ ى
املحـ ـ ـ ـكمة الجنائية الدولية تع ﺮ عـن التكامل والتنسيق املوجود ب ن كل من
املجلس واملحكمة ،السيما ي الحالة ال يقوم ف ا مجلس ٔالامن بواجباته ي
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حفظ السلم ؤالامن الدولي ن ،نظرا للعالقة الوطي ـ ـ ـدة ب ن الجرائم الدولية
والحفاظ ع ى السلم).(67
تتمثل شروط إحالة مجلس ٔالامن لحالة ما يبدو ف ا أن جريمة من الجرائم
الواردة ي املادة الخامسة من نظام روما ٔالاساﺳ قد ارتكبت فيما ي ي ):(68
 أن تتضمن ٕالاحالة جريمة من الجرائم املحددة ي املادة الخامسة من النظامٔالاساﺳ  ،و ي جريمة ٕالابادة الجماعية ،الجرائم ضد ٕالانسانية ،جرائم الحرب
وجريمة العدوان بعد دخولها ح النفاذ سنة .2017
 أن يكون قرار ٕالاحالة صادرا بموجب الفصل السابع من امليثاق ،وهو الفصلالذي يتضمن ٕالاجراءات والتداب ﺮ ال يتخذها مجلس ٔالامن ي حاالت ديد
السلم ؤالامن الدو ي أو ٕالاخالل به أو وقوع عمل من أعمال العدوان ،بعد أن
يكيف الحالة بأ ا تدخل ضمن إحدى الحاالت الواردة ي املادة  39من امليثاق.
وقد تم تجسيد هذﻩ السلطة من طرف مجلس ٔالامن من خالل القرار 1593
بتاريخ  31آذار /مارس  2005الذي يق بإحالة الوضع ي دارفور إ ى املحكمة
الجنائية الدولية ،والقرار رقم  1970الصادر ي  26ف ﺮاير /شباط  ،2011والذي
يق بإحالة الوضع القائم ي الجماه ﺮية العربية الليبية منذ  15ف ﺮاير /شباط
 2011إ ى املد ي العام للمحكمة الجنائية الدولية ).(69
إال أنه يمكن ي هذا الصدد لحق الفيتو أن يعطل سلطة مجلس ٔالامن ي
ٕالاحالة ،باعتبار أن قرار إحالة حالة ما أمام املحكمة الجنائية يعد من املسائل
املوضوعية ال ينب ي اتخاذ القرار بشأ ا بموافقة تسعة أعضاء من بي م
الخمسة الدائم ن دون استعـمـال حـق الـفيتـو ).(70
الفرع الثاني :آثار سلطة مجلس ٔالامن ي ٕالاحالة ع ى اختصاصات
املحكمة الجنائية الدولية
ينتقد بعض الفقهاء سلطة ٕالاحالة املخولة ملجلس ٔالامن بموجب املادة 13
من نظام روما ٔالاساﺳ  ،مؤكدا خطور ا ألن ٕالاحالة الصادرة من املجلس تؤدي
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تلقائيا إ ى تعطيل العمل بمبدأ الاختصاص التكمي ي للمحكمة الجنائية الدولية،
وبالتا ي سلب القضاء الوط اختصاصه ٔالاصيل ي نظر الجرائم املرتكبة من
جهة ،كما أن ٕالاحالة الصادرة من مجلس ٔالامن تسري ي مواجهة كافة الدول
ٔالاطراف وغ ﺮ ٔالاطراف ي النظام ٔالاساﺳ للمحكمة من جهة أخرى ).(71
إن إحالة الحالة إ ى املد ي العام للمحكمة الجنائية الدولية من طرف
مجلس ٔالامن تخضع للشروط املسبقة ملمارسة الاختصاص املنصوص عل ا ي
املادة  12من نظام روما ٔالاساﺳ  ،حيث نصت املادة  2/12ع ى أنه " ي حالة
الفقرة أ و ج من املادة  13يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة
أو أك ﺮ من الدول التالية طرفا ي هذا النظام ٔالاساﺳ أو قبلت باختصاص
املحكمة وفقا للفقرة  : 3أ -الدولة ال وقع ي إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة
تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت ع ى م ن سفينة أو
طائرة ،ب -الدولة ال يكون الشخص امل م بالجريمة أحد رعاياها".
وبما أن الفقرتان أ و ج من املادة  13تتعلق بحال ٕالاحالة من دولة طرف
ومباشرة املد ي العام للتحقيق من تلقاء نفسه ،فانه وبمفهوم املخالفة لنص
املادة  2/12فان شرط كون الدولة ذات العالقة طرفا ي نظام روما أو تقبل
باختصاص املحكمة ال يسري فيما يخص ٕالاحاالت الصادرة عن مجلس ٔالامن
متصرفا بموجب الفصل السابع من امليثاق عمال باملادة /13ب من نظام روما.
وعليه يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصا ا ي حالة ٕالاحالة من مجلس
ٔالامن بغض النظر عن قبول أو عدم قبول الدولة ال ارتكبت الجريمة ع ى
إقليمها أو ال يحمل امل م جنسي ا ذا الاختصاص ،ودون اعتبار لكو ا طرفا ي
النظام ٔالاساﺳ للمحكمة من عدمه ،وي ﺮر الفقه سريان اختصاص املحكمة وفقا
لنص املادة /13ب باملخالفة ملبدأ الرضائية بأن ٕالاحالة ي هذﻩ الحالة تتم استنادا
إ ى الفصل السابع من ميثاق منظمة ٔالامم املتحدة ال تعد جميع دول العالم –
تقريبا -أعضاء ف ا ،وبذلك فان ٕالاحالة الصادرة عن املجلس تكون بحكم الصادرة
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عن الدول ٔالاعضاء ي ٔالامم املتحدة كونه نائبا عن ٔالاخ ﺮة ي حفظ السلم ؤالامن
الدولي ن ).(72
غ ﺮ أن املمارسة الدولية أكدت الال ام بمبدأ التكامل من طرف املحكمة
الجنائية الدولية وذلك ع ى الرغم من أن ٕالاحالة تمت من طرف مجلس ٔالامن
بموجب الفصل السابع من امليثاق ،وقد تأكد ذلك من خالل تقديم كل من سيف
ٕالاسالم القذا ي وعبد ﷲ السنوﺳ أمام القضاء الوط اللي ملحاكم ما بعدما
أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  27يونيو /حزيران
 ،2011مذكرة توقيف ي حقهم بسبب ارتكا م جرائم ضد ٕالانسانية وجرائم
حرب ي حق املدني ن ي ليبيا منذ  15ف ﺮاير /شباط .2011
خاتمة
لقد كشفت هذﻩ الدراسة أن مبدأ التكامل يعد حقيقة حجر ٔالاساس ي
انعقاد اختصاص املحكمة الجنائية الدولية ملحاكمة مرتك أشد الجرائم الدولية
خطورة املتمثلة ي جرائم الحرب والجرائم ضد ٕالانسانية ،جريمة ٕالابادة
الجماعية وجريمة العدوان ،لكن اختصاص املحكمة اختصاص تكمي ي
لالختصاص ٔالاصيل للمحاكم الوطنية ال تتو ى هذﻩ السلطة بصفة أو ى.
وتختلف املحكمة الجنائية الدولية عن املحاكم ٔالاخرى ،فإذا كانت املحكمة
الجنائية الدولية قد حددت أطر العالقة ب ن القضاء الجنائي الدو ي والقضاء
الجنائي الوط بصورة صريحة ،فان محكمة نورم ﺮغ أشارت إ ى هذﻩ املسألة
ضمنيا فقط ،أما املحكمت ن الجنائيت ن لكل من يوغسالفيا سابقا ورواندا فان
أنظم ا ٔالاساسية ال تتضمن هذا املبدأ ،وإنما نصت ع ى سمو القضاء الدو ي ع ى
الوط  ،ولعل ظروف نشأة هات ن املحكمت ن ي ال أدت إ ى إسقاط مبدأ
التكامل من اختصاصهما.
هذا ونش ﺮ أخ ﺮا إ ى أن إنشاء املحكمة الجنائية الدولية يعد ي الحقيقة
خطوة بارزة نحو حماية حقوق ٕالانسان وتدعيم أسس العدالة الجنائية الدولية،
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كما أن اختصاص املحكمة استنادا إ ى مبدأ التكامل يشكل ضمانة من ضمانات
عدم محاكمة الشخص مرت ن عن ذات الفعل ،والقضاء ع ى ظاهرة ٕالافالت من
العقاب ،عالوة ع ى التوفيق ب ن محاربة الجرائم الدولية وسيادة الدول.
غ ﺮ أنه يمكن التأكيد ع ى أن اختصاص املحكمة الجنائية الدولية ينعقد
بدون أي قيد أو شرط ،إذا أحال مجلس ٔالامن ،متصرفا بموجب الفصل السابع
من ميثاق ٔالامم املتحدة ،حالة إ ى املحكمة الجنائية الدولية يبدو ف ا أن جريمة أو
أك ﺮ من هذﻩ الجرائم قد ارتكبت ،و ي املسألة ال تجاهل ا الحكومة السودانية
عندما انتقدت قرار مجلس ٔالامن رقم  1593املؤرخ ي  31مارس /آذار 2005
والخاص بإحالة الوضع ي دارفور إ ى املحكمة الجنائية الدولية بحجة أن
الاختصاص يعود للقضاء السوداني ،مستندة ع ى مبدأ التكامل رغم عدم
مصادق ا ع ى النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
الهوامش

) (1مخلد الطراونة ،القضاء الجنائي الدو ي ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،العدد الثالث ،السنة
السابعة والعشرون ،سبتم ﺮ /أيلول  ،2003ص .140
) (2خالد حساني" ،املـحـاكـم الجنائيـة امل ﱠ
ـدولـة أو املختلطـة" ،مقال منشور بمجلة املفكر ،مجلة علمية
محكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بسكرة )الجزائر( ،العدد السادس،
ديسم ﺮ /كانون ٔالاول  ،2010ص ص .459 -445
) (3عبد الفتاح سراج ،مبدأ التكامل ي النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية وتطورﻩ ،مجلة مركز
بحوث الشرطة ،أكاديمية مبارك لألمن ،العدد  ،21يناير  ،2002ص .466
) (4أنظ ــر ،ساش ــا رول ــف ل ــودر ،الط ــابع الق ــانوني للمحكم ــة الجنائي ــة الدولي ــة ونش ــوء عناص ــر ف ــوق وطني ــة ــي
القضاء الجنائي الدو ي ،املجلة الدولية للصليب ٔالاحمر ،مختارات من أعداد  ،2002ص ص .163 -153

)(5

Christine A.E. Bakker, Le principe de complémentarité et les "AUTO-SAISINES": un
regard critique sur la pratique de la cour pénale internationale, Revue Générale De Droit
International, A.Pédone, France, N° 2, 2008, pp 362- 378.
)(6

أنظ ــر الفق ــرة العاش ــرة م ــن ديباج ــة النظ ــام ٔالاساﺳ ـ للمحكم ــة الجنائي ــة الدولي ــة ،مت ــوفر ع ــى املوق ــع
الالك ﺮوني للمحكمةwww.icc-cpi.int/ar:
) (7أنظر املادة ٔالاو ى من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
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) (8عـ ـ ـ ــادل ماجـ ـ ـ ــد ،املحكمـ ـ ـ ــة الجنائيـ ـ ـ ــة الدوليـ ـ ـ ــة والسـ ـ ـ ــيادة الوطنيـ ـ ـ ــة ،مركـ ـ ـ ــز الدراسـ ـ ـ ــات السياسـ ـ ـ ــية
وٕالاس ﺮاتيجية ،القاهرة ،2001 ،ص .81
) (9سالم ٔالاوج ي ،العالقـة بـ ن املحكمـة الجنائيـة الدوليـة واملحـاكم الوطنيـة ،مداخلـة ـي نـدوة "املحكمـة
الجنائيــة الدوليــة الطمــوح -الواقــع -وأفــاق املســتقبل ،"-أكاديميــة الدراســات العليــا ،طـرابلس ،ليبيــا-10 ،
 11يناير  ،2007ص .11
) (10أنظر نص املادة الخامسة من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (11محمد شب ي العتوم و عالء عباﺳ  ،اختصاص املحكمة الجنائية الدولية استنادا إ ى مبدأ التكامل،
مجلة أبحاث ال ﺮموكٔ ،الاردن ،املجلد  ،27العدد  ،2011 ،1ص .623
) (12تمخضت هذﻩ املحكمة عن مؤتمر لندن الذي انعقد بتاريخ  26جوان  ،1945حيث تم عقد اتفاقية
لن ــدن ــي  8أوت  1945بـ ـ ن حكوم ــات الوالي ــات املتح ــدة ٔالامريكي ــة ،فرنس ــا ،اململك ــة املتح ــدة والاتح ــاد
الســوفي  ،تقــرر بموج ــا إنشــاء محكمــة عســكرية دوليــة عليــا ملحاكمــة مجرمــي الحــرب العامليــة الثانيــة
الذين ليس لجرائمهم موقع جغرا ي مع ن ،أنظر:
 عمر محمود املخزومي ،القانون الدو ي ٕالانساني ي ضوء املحكمة الجنائية الدولية ،الطبعة ٔالاو ى،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمانٔ ،الاردن ،2008 ،ص  136وما يل ا.
) (13خ ﺮيــة مســعود الــدباغ ،حــق املـ م ــي املحاكمــة أمــام قاضــيه الطبي ــي ــي النظــام ٔالاساﺳـ للمحكمــة
الجنائية الدولية ،رسالة لنيل الدكتوراﻩ ي الحقوق ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،2009 ،ص .212
) (14عبد الفتاح سراج ،مرجع سابق ،ص .480
) (15اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصــديق أو الانضــمام بقـرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  260ألــف
)د ،(3-امل ــؤرخ ــي  9ك ــانون ٔالاول /ديس ــم ﺮ  ،1948ودخل ــت ح ـ ـ النف ــاذ ــي  12ك ــانون ٔالاول /ين ــاير 1951
وفقا ألحكام املادة  13من الاتفاقية.
) (16أوســكار ســول ﺮا ،الاختصــاص القضــائي التكمي ــي والقضــاء الجنــائي الــدو ي ،املجلــة الدوليــة للصــليب
ٔالاحمر ،مختارات من أعداد  ،2002ص .165
) (17تــنص املــادة  2/2مــن ميثــاق ٔالامــم املتحــدة ع ــى أنــه "تقــوم الهيئــة ع ــى مبــدأ املســاواة ــي الســيادة بـ ن
جميع أعضا ا".
) (18أنظــر ،محمــد ع ــي مخادمــة ،الســيادة ــي ضــوء املتغ ـﺮات الدوليــة ،مجلــة الشــريعة والقــانون ،كليــة
القانون ،جامعة ٕالامارات العربية املتحدة ،العدد  ،34السنة  ،23أفريل  ،2008ص ص .203 -165
) (19ملزي ــد م ــن التفاص ــيل ح ــول مب ــدأ الاختص ــاص الجن ــائي الع ــالم أنظ ــر ،ط ــارق س ــرور ،الاختص ــاص
الجنائي العالم  ،الطبعة ٔالاو ى ،دار ال ضة العربية ،القاهرة ،2006 ،وأنظر أيضا:
- Luis Jimena Quesada, Compétence universelle et crimes internationaux: l'illustration par
l'Espagne , Revue de science criminelle, France, 2009, p 217- 240.
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) (20خ ﺮية مسعود الدباغ ،مرجع سابق ،ص .215
) (21عــادل الطبطبــائي ،النظــام ٔالاساﺳـ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومــدى تعارضــه مــع أحكــام الدســتور
الكـ ــوي –دراسـ ــة مقارنـ ــة ،-مجلـ ــة الحقـ ــوق ،جامعـ ــة الكويـ ــت ،ملحـ ــق العـ ــدد الثـ ــاني ،السـ ــنة السـ ــابعة
والعشرون ،يونيو  ،2003ص .35
) (22عادل الطبطبائي ،مرجع سابق ،ص .36
) (23تــنص املــادة  2/20مــن النظــام ٔالاساﺳ ـ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ع ــى أنــه "ال تجــوز محاكمــة أي
شــخص أمــام محكمــة أخــرى عــن جريمــة مــن تلــك املشــار إل ــا ــي املــادة الخامســة كــان قــد ســبق لــذلك
الشخص أن أدانته ا املحكمة أو برأته م ا".
Voir, Mauro politi, le statut de ROME de la Cour Pénale Internationale: le point de vue d'un

)(24

négociateur, Revue Générale de Droit International Public, A.Pédone, France, N° 4, 1999, pp 818850; Luigi Condorelli, La Cour Pénale Internationale: Un pas de géant (pourvu qu'il soit accompli),
Revue Générale de Droit International Public, A.Pédone, France, N°1, 1999, pp 8- 21; Juan- Antonio
Carrilo- Salcedo, La Cour Pénale Internationale:l'humanité trouve une place dans le droit international,
Revue Générale de Droit International Public, A.Pédone, France, N°1, 1999, pp, 23- 28.
)(25

سالم ٔالاوج ي ،مرجع سابق ،ص .6
) (26أنظر ديباجة النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (27ع ــالوة العاي ــب ،املحكم ــة الجنائي ــة الدولي ــة اختص ــاص أص ــيل أم تكمي ــي ،املجل ــة الجزائري ــة للعل ــوم
القانونية الاقتصادية والسياسية ،العدد  ،2011 ،04ص .521
) (28السيد مصطفى أحمد أبو الخ ـﺮ ،املبـادئ العامـة ـي القـانون الـدو ي املعاصـر ،الطبعـة ٔالاو ـى ،إي ـﺮاك
للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2006 ،ص .342
) (29لإلش ــارة فق ــد نص ــت الفق ــرة الثاني ــة م ــن امل ــادة الخامس ــة م ــن نظ ــام روم ــا إ ــى أن املحكم ــة تم ــارس
اختصاصها ع ى جريمة العدوان م ـ اعتمـد حكـم ـذا الشـأن وفقـا للمـادت ن  121و  123يعـرف جريمـة
العدوان ويضع الشروط ال بموج ا تمارس املحكمة اختصاصها فيما يتعلق ذﻩ الجريمة ،ويجـب أن
يكون هذا الحكم متسقا مع ٔالاحكام ذات الصلة من ميثاق ٔالامم املتحدة.
) (30املؤتمر الاستعرا لنظام روما ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية ،كمباال 31 ،أيار /مايو – 11

حزيران /يونيه  ،2010منشورات املحكمة الجنائية الدولية،

www.icc-cpi.int :2010

) (31أنظر نص املادة  8مكرر من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (32أنظر نص املادة  9من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية ،وأنظر أيضا:
 عالء الـدين راشـد ،القواعـد ٕالاجرائيـة وقواعـد ٕالاثبـات ـي إطـار نظـام رومـا ٔالاساﺳـ للمحكمـة الجنائيـةالدولية،مجلة مركز بحوث الشرطة ،أكاديمية مبارك لألمن ،العدد ،21يناير  ،2002ص ص .304 -280
) (33أنظر نص املادة  22من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (34السيد مصطفى أحمد أبو الخ ﺮ ،مرجع سابق ،ص .343
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) (35خ ﺮية مسعود الدباغ ،مرجع سابق ،ص .307
Prezas Ioannis, La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix : à propos de la

)(36

relation entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité, Revue Belge de Droit
International, Bruylant, Bruxelles, n° 1, 2006, pp 57- 98.
)(37

خال ــد عك ــاب حس ــون العبي ــدي ،مب ــدأ التكام ــل ــي املحكم ــة الجنائي ــة الدولي ــة ،الطبع ــة ٔالاو ــى ،دار
ال ضة العربية ،القاهرة ،2006 ،ص .49
) (38أنظر نص املادة  2/20من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (39أنظر نص املادة  2/18من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (40خالد عكاب حسون العبيدي ،مرجع سابق ،ص .53
) (41أنظر نص املادة  1/106من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (42السيد مصطفى أحمد أبو الخ ﺮ ،مرجع سابق ،ص .344
) (43أنظر املادة /3/103ب من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (44أنظر املادة  104من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (45أنظر املادة  1/109من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (46أنظر املادة  2/109من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (47أنظر املادة  110من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (48أنظر املادة  1/17من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (49حمــدي رجــب عطيــة ،العالقــة ب ـ ن املحكمــة الجنائيــة الدوليــة واملحــاكم الوطنيــة ،مداخلــة ــي نــدوة
"املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الطمــوح -الواقــع -وأفــاق املســتقبل ،"-أكاديميــة الدراســات العليــا ،ط ـرابلس،
ليبيا 11 -10 ،يناير  ،2007ص .11
) (50حمدي رجب عطية ،مرجع سابق ،ص .12
) (51أنظر نص املادة  2/17من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (52بديار براهمية الزهراء ،إشكالية مبدأ الاختصاص التكمي ي للمحكمة الجنائية الدولية ،مداخلة
قدمت إ ى امللتقى الوط ٔالاول حول "املحكمة الجنائية الدولية واقع و أفاق" ،كلية الحقوق ،جامعة
 08ماي  ،1945قاملة )الجزائر( ،يومي  28و  29أفريل  ،2009ص .138
) (53يوسف البح ﺮي ،نظام ٔالامم املتحدة ي مواجهة تحوالت الربيع العربي ،الطبعة ٔالاو ى ،املطبعة
والوراقة الوطنية الداوديات ،مراكش ،2012 ،ص .283
) (54أنظر نص املادة  3/17من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (55بديار فاطمة الزهراء ،مرجع سابق ،ص .139
) (56أنظر نص املادة /13ب من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (57أنظر القرار  1593الصادر بتاريخ  31مارس /آذار .2005
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) (58خ ﺮية مسعود الدباغ ،مرجع سابق ،ص .386
) (59تــنص املــادة  103مــن ميثــاق ٔالامــم املتحــدة ع ــى أنــه "إذا تعارضــت الال امــات ال ـ يــرتبط ــا أعضــاء
ٔالامــم املتحــدة وفقــا ألحكــام هــذا امليثــاق مــع أي ال ـ ام دو ــي أخــر يرتبطــون بــه فــالع ﺮة بال امــا م امل ﺮتبــة
ع ى هذا امليثاق".
) (60سالم ٔالاوج ي ،مرجع سابق ،ص .6
) (61أنظر الفقرة ٔالاو ى من املادة  20من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (62أنظر الفقرة الثانية من املادة  20من النظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية.
) (63سالم ٔالاوج ي ،مرجع سابق ،ص .6
) (64خالد عكاب حسون العبيدي ،مرجع سابق ،ص .50
) (65سالم ٔالاوج ي ،مرجع سابق ،ص .6
) (66تجدر ٕالاشارة إ ى أن الاتفاق امل ﺮم ب ن ٔالامم املتحدة واملحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  07أيلول
 ،2004أكد صراحة العالقة الوثيقة ب ن قمع الجريمة الدولية والحفاظ ع ى السلم ؤالامن الدولي ن،
كما أكد ع ى ضرورة تعزيز التعاون املتبادل من أجل إقامة عدالة جنائية دولية دائمة ومستقلة.
Prezas Ioannis, op.cit, p 61.

)(67

) (68أنظر ،ثقل سعد العجم  ،مجلس ٔالامن وعالقته بالنظام ٔالاساﺳ للمحكمة الجنائية الدولية،
مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،العدد  ،4السنة  ،2005 ،29ص .23 -20
S/RES 1970 du 26 Février 2011.

)(69

) (70أنظر نص املادة  3/27من امليثاق.
) (71محمد عزيز شكري " ،القانون الدو ي ٕالانساني واملحكمة الجنائية الدولية " بحث منشور ي كتاب "
القانون الدو ي ٕالانساني – آفاق وتحديات – " ،الجزء الثالث ،منشورات الحل الحقوقية ،ب ﺮوت،
لبنان ،2005 ،ص .134
) (72خ ﺮية مسعود الدباغ ،مرجع سابق ،ص .386
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