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ملخص:
تتطرق هذه الدراسة إىل مبدأ االختصـا

القضـائي التكميلـي الـذا امتمـدل مليـ

احملكمة اجلنائية الدولية ملكافحة الالمقاب واإلفالل من احملاكمـة مـن اجـم نـما
محاية حلقوق اإلنسا .
فهو مبدأ يعطي ألا جهاز وطين صالحية حماكمة ومعاقبة من يرتكب جرمية مـن
اجلـــرائأل األكخـــر خطـــورة الـــخ تـــدخم نـــمن اختصاصـــها ب ـ ـ

الن ـــر مـــن مكـــا

ارتكابها أو جنسية فاملها أو الضحية ،إال أ تطبيق يف ارض الواقع يصـد جممومـة
من العراقيم لعم أبرزها :جدلية السيادة ،احلصانة...
الكلمال املفتاحية :حمكمة ،جرمية دولية ،نحية ،مسـوولية جنائيـة ،اختصـا
تكميلي.
Abstract:
This study has relied about the principle of the complementary
competence of the ICC, the principle which was adopted to combat
impunity and to escape prosecution in order to ensure the protection of
human rights.
It is therefore a principle which gives any national court the power
to judge a crime ,without taking into account the destination of place
where it was committed ,or the nationality of the criminal or the
victim, however this principle is hampered by several obstacles which
…we can cite: the sovereignty of states ,immunity
Key words: court, international crime, victim, criminal liability,
complementary.
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مقدمة:
مــر القضــاء اجلنــائي الــدولي جراحــم مديــدة كانــا كــم مرحلــة منهــا انعكاســا
ل ــروم معينــة وتــرياتال قــوي معينــة ،حيــت تعتــم حمكمــخ نورمبــور وطوكيــو مــن
البوادر األوىل ل هور القضاء اجلنائي الدولي ،وبالرغأل من كم االنتقـادال الـخ وجهـا
هلا ولكنها أرسا فكرة مد اإلفـالل مـن العقـاب ،ومنـذ نأـرية األمـأل املتحـدة وجهـود
دماة السال والأرمية تتكااف من اجم إقامة قضاء جنائي دائأل ختضع ل كـم الـدول
ولكـــن األمـــر بقـــي

ـــرد فكـــرة المتبـــارال سياســـية ميـــزل تلـ ـ الفـ ـ ة ،وحبلـــول

التســـعينال مـــن القـــر املانـــي يهـــرل العديـــد مـــن احلـــروب الدوليـــة والداخليـــة الـــخ
ارتكبا فيها أبأع اجلرائأل وأما ن ط الرأا العـا العـاملي إ إنأـاء حمـاكأل جنائيـة
دوليــة يف كــم مــن يوغســالفيا مــا  3991وراوانــدا مــا  3991ولكنهــا كانــا ال
طابع موقا وبهذا مادل فكرة القضاء اجلنائي الدائأل لل هور مـن جديـد ملـل السـاحة
الدولية ،األمر الذا ترتـب مليـ انعقـاد مـوور رومـا الدبلوماسـي والـذا اختـتأل بامتمـاد
ن ا روما األساسي بتاريخ .3991/71/31
وقد كرسا احملكمة اجلنائية الدولية االختصا

القضائي التكميلي بينهـا وبـ

القضــاء الــوطين بامتبارهــا ليســا دولــة فــوق الــدول وإمنــا هــي وســيلة للتعــاو لتحقي ـ
العدالة اجلنائية الدولية وإنصام نحايا اجلرائأل األكخر خطورة ملل املستوي الدولي.
ومن هنا نطرح إشكالية حبخنا كاآلتي :اىل أا مدا ساهأل التكامم ب القضـاءين
الوطين والدولي يف منع إفالل اجملرم من العقاب واحلد من اجلرائأل اخلطتة؟
املبحت األول :مبدأ االختصا

القضائي التكميلي ملنع اإلفالل من العقاب

حيتم مبدأ التكامم أهمية كبتة مند دراسة الن ا القضـائي للمحكمـة اجلنائيـة
الدوليــة كون ـ ميخــم صــلة الوصــم ب ـ ن ــام قضــائي حــتلف مــن مــدة نــواحي،
وخاصة فيما يتعل بطبيعة القوامد القانونية الخ حتكم وهلذا سـنقو بتونـيم ماهيـة
االختصا

القضائي التكميلي ومن مثة حتديد نطاق هذا االختصا .

املطلب األول :ماهية االختصا
ملعرفــة طبيعــة االختصــا
انعقاد االختصا

القضائي التكميلي

القضــائي التكميلــي البــد مــن تعريف ـ وحتديــد شــرو

للمحاكأل الوطنية أو احملكمة اجلنائية الدولية.
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الفرع األول :تعريف االختصا

القضائي التكميلي

بالرجوع للن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جند أن مل يعـن بونـع تعريـف
حمدد ملبدأ التكامم وإمنا اكتفل باإلشارة إلي يف الديباجة واملادة األوىل من
وهلذا اهتأل الفق بتعريف االختصا

()1

.

القضائي التكميلي فعرم برين تلـ الصـياغة

التوفيقية الخ تبنتها اجلمامة الدولية لتكو جخابـة نقطـة االرتكـاز حلـت الـدول ملـل
حماكمة املتهم بارتكـاب أشـد اجلـرائأل جسـامة ملـل أ تكمـم احملكمـة اجلنائيـة
الدولية هذا النطاق من االختصا

يف حالة مد قدرة القضاء الوطين ملـل إجـراء هـذه

ا حملاكمة بسبب مد اختصاص أو فأل يف ل النهيـار بنيانـ اإلدارا أو مـد إيهـار
اجلدية لتقديأل املتهم للمحاكمة (.)2
و بالتالي ينصرم مـدلول االختصـا

القضـائي التكميلـي إىل تلـ العالقـة الناشـ ة

ب ـ القضــاء اجلنــائي الــوطين والقضــاء اجلنــائي الــدائأل حيــت تتميــز برينهــا تكميليــة
واحتياطيــة بالنســبة الختصــا

احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،فاألولويــة وــنم للقضــاء

اجلنـــائي الـــوطين يف اارســـة اختصاصـــات القضـــائية ملـــل اجلـــرائأل الدوليـــة وال حتـــم
احملكمة اجلنائية الدولية بصفة مطلقة حمم القضاء الـوطين إ ا كـا هـذا األخـت قـد
ونع يده ملل الدموي بقرار أصدره وكانا الدموي حمم حتقي فعلـي أمـا احملكمـة
الوطنية املختصة .

()3

و ال رض من تبين هذا املبدأ هو تريكيد مسـريلة السـيادة الوطنيـة للـدول ملـل مـا يقـع
ملـــل إقليمهـــا أو يرتكـــب مـــن رماياهـــا مـــن جـــرائأل إ حتديـــدها يف الن ـــا األساســـي
للمحكمة اجلنائية الدولية ،وهلذا ح ي بتريييد أغلبية الدول املأاركة يف مـوور رومـا
ما .)4( 3991
الفرع الخاني :شرو انعقاد االختصا
ينعقـــد االختصـــا

القضائي التكميلي

للن ـــر يف اجلـــرائأل املـــذكورة يف املـــادة اخلامســـة مـــن الن ـــا

األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة للســلطال القضــائية الوطنيــة أوال ،ولكــن إ ا
ممزل هذه األختة من القيا بدورها بسبب انهـار الن ـا القضـائي الـوطين أو رفضـا
أو فألا يف القيا بالتزاماتها القانونية بـالتحقي وحماكمـة األشـخا
تنفيذ العقوبال مندها ينعقد االختصا

املأـتب بهـأل أو

للمحكمة اجلنائية الدولية (.)5
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وقد آاار اسـتعمال مصـطلحي غـت راغبـة وغـت قـادرة جـدال واسـعا بـ اخلـي وفـود
احملكمــة بتــبين مصــطلحال

الــدول املأــاركة بســبب التخــوم مــن تضــيي اختصــا

ي لب مليها املعيار الأخصـي ال املونـومي ،و هـو مـا حـاول الن ـا األساسـي منبـ مـن
خــالل اإلشــارة إىل بعـ

املعــايت االس شــادية الــخ ميكــن أ يســتخلص منهــا فيمــا إ ا

كانــــا الدولــــة غــــت ر اغبــــة أو غــــت قــــادرة فعــــال ملــــل االنــــطالع جهــــا التحقيــ ـ
واحملاكمة(.)6
فبالنسبة لعد الرغبة تتحق احملكمـة إ ا إ اختـا تـدابت ب ـرض محايـة الأـخص
املعــين أو إ ا حــدخ تــريخت ال مــمر لـ يف التــدابت جــا يتعــارض يف هــذه ال ــروم مــع نيــة
تقديأل هذا الأخص للعدالة ،أو مل تـتأل مباشـرة التـدابت أو ال مـرا مباشـرتها بأـكم
مســتقم ونزي ـ ( .)7أمــا فيمــا يتعل ـ بعــد القــدرة فيعــود حتديــدها إىل الن ــا القضــائي
ككم فلكي تتوصم احملكمة إىل أ الدولة غت قادرة ملل احملاكمة جيب أ تتـب
أ هناك انهيار كلي أو جزئي للن ـا القضـائي الـوطين ،كمـا يتعلـ كـذل بالدولـة
الخ ليسا لـديها وسـائم كافيـة جلمـع األدلـة الالزمـة أو القـب

ملـل املـتهم وهـو مـا

جيعلها غت قادرة ملل التحقيقال املناسبة ونـما تـوفت حماكمـال تسـتميب للمعـايت
الدولية ،وملل خـالم مـد الرغبـة فـاألمر ال ينطـوا ملـل سـوء نيـة لـدا الدولـة بـم هـو
خـار مــن إرادتهــا لتعـرض ن امهــا القضــائي إىل انهيــار كلـي أو جزئــي لعوامــم حتلفــة
كاحلروب وغتها

()8

املطلب الخاني :نطاق االختصا

القضائي التكميلي

جــا أ احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة هي ــة قضــائية فيتحــدد اختصاصــها تبعــا ملكــا
وزما ارتكاب اجلرمية ،نوع اجلرمية وشخص مرتكبها وبهـذا يكـو هلـا اختصـا
مكاني ،زماني ،شخصي ومونومي مخلها مخم احملاكأل الوطنية.
الفرع األول :االختصا

املكاني والزماني

يعــد االختصاص ـ املكــاني والزمــاني مــن أهــأل االختصاصــال يف القضــاء اجلنــائي
الدولي وهو األمر الذا أخذت احملاكأل اجلنائية الدولية املوقتة بع االمتبـار ومل ت فـم
من احملكمة اجلنائية الدولية ،ونقصـد باالختصـا

املكـاني الرقعـة اجل رافيـة الـخ

وارس مليها احملكمـة اختصاصـاتها القضـائية ،أا أ ارتكـاب أا سـلوك

ـر مـن
691

جملة الباحث للدراسات األكادميية ـــــــــــــــــــ العدد الثالث عشر – جويلية 1028
 EISSN: 2588-2368ـــ http://elbahith.univ-batna.dzـــISSN: 2352-975X

العالقــة بني القضــاء الــدويل اجلنــائي والقضــاء الوطني _______________________________ فـــايزة بوريــــاح

قبم احملكمة خار هذه الرقعة جيعم احملكمة غت حتصـة جتابعـة هـذه اجلرميـة(،)9
و قــد أخـــذ هـــذا االختصــا

حيـــزا مـــن مـــداوالل اللمنــة املخصصـــة ملناقأـــة القضـــايا

املونـــومية ملأـــروع الن ـــا األساســـي حيـــت طرحـــا مـــدة آراء بأـــري حتديـــد الواليـــة
اإلقليمية للمحكمة ،فذهبا بع

الوفـود إىل اقتصـار شـر القبـول ملـل الدولـة الـخ

وقع فيها الفعم والخ هلا مصلحة خاصة يف إجـراء املالحقـال أو الدولـة املختصـة ،ورأل
وفود أخري وجوب أ تأمم دوال إنافية هلا مصلحة كـبتة بالقضـية جـا يف لـ دولـة
جنســية الضــحية يف اجلرميــة ،كمــا شــددل وفــود أخــري ملــل أن ـ ال يلــز إال موافقــة
الدولــة الــخ ارتكبــا ملــل أرانــيها اجلرميــة أو الدولــة املتحف ــة ،وانتهــل املــوور إىل
حتديــد الواليــة اإلقليميــة للمحكمــة وفقــا للمــادة  31مــن الن ــا األساســي للمحكمــة
اجلنائية الدولية (.)10
فإ ا كانا الدولة طرفا يف الن ا األساسي للمحكمة فإنها ختضع وبصورة تلقائية
احملكمة فيما يتعل باجلرائأل الواردة يف املادة اخلامسة من ال الن ا (.)11

الختصا

كمــا جيــوز للمحكمــة أ وــارس اختصاصــها إ ا كانــا الدولــة الــخ وقعــا ملــل
إقليمها اجلرميـة ليسـا طرفـا يف الن ـا األساسـي وقبلـا اختصـا

احملكمـة ،أو إ ا

كانـــا دولـــة تســـميم الســـفينة أو الطـــائرة طرفـــا يف هـــذا الن ـــا أو قبلـــا اختصـــا
احملكمــة ،أو إ ا كانــا الدولــة الــخ يكــو املــتهأل بارتكــاب اجلرميــة أحــد رماياهــا
طرفـــا يف الن ـــا األساســـي أو قبلـــا باختصـــا

احملكمـــة وجيـــوز ألا دولـــة قبـــول

احملكمة جوجب إمال يودع لدا مسمم احملكمة (.)12

اختصا

أما االختصا

الزماني فنقصد ب التاريخ الذا حيدد دخول اجلرمية يف اختصـا

احملكمــة و بــذل فــا ارتكــاب اجلرميــة خــار هــذا التــاريخ يفقــد احملكمــة حقهــا يف
الن ر يف اجلرمية.
و قـد أخـذ الن ــا األساسـي للمحكمـة اجلنائيــة الدوليـة باملبـدأ العــا املعمـول بـ يف
مجيــع األن مــة القانونيــة اجلنائيــة يف العــامل والــذا يقضــي بعــد جــواز تطبي ـ القــانو
اجلنــائي بــريار رجعــي ،و لـ لتأــميع الــدول ملــل االنضــما للمحكمــة دو خــوم مــن
العـــودة إىل املانـــي وإمـــادة البحـــت يف اجلـــرائأل الـ ـخ تكـــو قـــد ارتكبتهـــا يف وقـــا
ساب (. )13
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فإ ا أصبحا أا دولة طرفا يف هذا الن ا بعد بدء نفا ه فإن ال جيـوز للمحكمـة أ
وارس اختصاصاتها إال فيمـا يتعلـ بـاجلرائأل الـخ ترتكـب بعـد بـدء نفـا هـذا الن ـا
بالنسبة لتل الدولة إال إ ا قبلا هذه األختة باختصا
يف بع

احملكمة ومسحـا هلـا بـالن ر

اجلرائأل الخ ارتكبا ملل إقليمها بالرغأل مـن أنهـا مل تكـن طرفـا يف الن ـا

وقا ارتكاب إحدي اجلرائأل
الفرع الخاني :االختصا
ونقصــد باالختصــا

()14

.

الأخصي واملونومي

الأخصــي تل ـ الف ــة مــن األشــخا

جرائأل ارتكبوها تدخم يف اختصـا

املمكــن متــابعتهأل مــن

احملكمـة وبـذل فـا األشـخا

اخلـارج مـن

نطاق هذه الف ة معفي من املتابعة أما احملكمة.
ختــتص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة جحاكمــة األشــخا

الطبيعــي فقــط الــذين

يكونــو مســوول بصــفتهأل الفرديــة مــن ارتكــاب أا جرميــة مــن اجلــرائأل الداخلــة يف
اختصـا

احملكمـة اجلنائيــة الدوليـة ويكونــو مرنـة للعقـاب ،وبــذل فقـد اســتبعد

الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املسوولية اجلنائية للـدول أو املن مـال الـخ
تتمتــع بالأخصــية االمتباريــة وجعلــها مدنيــة فقــط ،ويعتــم أا إجــراء أو حماكمــة ألا
شــخص مــن األشــخا

مــن قبــم احملكمــة جخابــة رادع ألا شــخص مســتقبال تســول ل ـ

نفس أ يرتكب أا جرمية دولية (.)15
فاملســوولية اجلنائيــة مــن اجلــرائأل الــخ ختــتص بهــا احملكمــة ال تقــع إال ملــل مــات
اإلنسا بصفت الفردية والبالغ  31سنة كاملة وقـا ارتكابـ اجلرميـة ( )16أيـا كانـا
درجـــة مســـاهمت يف اجلرميـــة ســـواء كـــا فـــامال أو شـــريكا أو حمرنـــا( ،)17كمـــا
امتمل املادة الخامنـة مـن الن ـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة منيـد األطفـال
دو سن اخلامسة مأر جرمية من جـرائأل احلـرب املعاقـب مليهـا ،ولكـن جنـد أ هـذا
الن ــا قــد تــرك ا ــرة قانونيــة تتطلــب مراجعــة وإمــادة ن ــر وتتعلـ بف ــة األطفــال الــذين
ت ـ اوح أممــارهأل ب ـ اخلامســة مأــر والخامنــة مأــر والــذين يــتأل منيــدهأل ويرتكبــو
جرائأل فكا البد من ختفـي

السـن القـانوني للعقـاب إىل اخلامسـة مأـر أو رفـع سـن

التمنيد إىل مثانية مأر.
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و قـــد أنـــام الن ـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة حكمـــا آخـــر يتعلـ ـ
جســـوولية القـــادة والرؤســـاء مـــن اجلـــرائأل الـــخ تق فهـــا مـــن يكـــو حتـــا إمـــرتهأل أو
رئاســـتهأل ،حيـــت أورد الن ـــا مســـوولية القائـــد العســـكرا أو الأـــخص القـــائأل فعـــال
بريممــال القائــد العســكرا مــن اجلــرائأل الــخ تــدخم يف اختصــا

احملكمــة والــخ

ترتكبهــا القــوال اخلانــعة إلمرتــ وســـلطت الفعليــت إ ا ملــأل أ قواتــ ترتكـــب أو
تكو ملـل وشـ ارتكـاب إحـدي هـذه اجلـرائأل أو إ ا مل يتخـذ القائـد مجيـع التـدابت
الالزمة يف حدود سلطت ملنع أو قمع ارتكاب هذه اجلرائأل (.)18
أما فيما خيـص مسـوولية الـرئين مـن أممـال مرؤوسـي فيسـريل الـرئين جنائيـا مـن
اجلرائأل الخ تـدخم يف اختصـا

احملكمـة واملرتكبـة مـن جانـب مرؤوسـ خيضـعو

لســلطت وســيطرت الفعليــت بســبب مــد اارســة ســيطرت ملــل هــوالء األشــخا

إا

كا قد ملأل أو ماهم من ومي معلومال تب بونـوح أ مرؤوسـي يرتكبـو أو ملـل
وش أ يرتكبوا هذه اجلرائأل ،وإ ا مل يتخذ الرئين مجيع التـدابت الالزمـة واملعقولـة
يف حدود سلطت ملنع أو قمع ارتكاب هذه اجلرائأل.
بـــالرجوع لالختصـــا

()19

املونـــومي فـــنعين بـ ـ نـــوع اجلـــرائأل الداخلـــة يف اختصـــا

احملكمــة ،والــخ حــددتها املــادة اخلامســة مــن الن ــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة
الدولية وهي اإلبادة اجلمامية ،اجلرائأل ند اإلنسانية ،جرائأل احلرب وجرميـة العـدوا
والخ تعد من أشد اجلرائأل خطورة كونها ون بـريهأل حقـوق اإلنسـا ومونـوع اهتمـا
اجملتمع الدولي بريسره.

()20

وإ كا هذا االختصا

يأوب الكخت من النقص النـاجأل مـن الصـراع السياسـي

ب ـ الــدول الــخ انقســما إىل فــريق األول أراد صــالحيال واســعة للمحكمــة ودرجــة
ماليــة مــن االســتقاللية ،والخــاني أراد تقلــيص صـالحياتها حبيــت تكــو خانــعة للــدول
الكمي ،فنمد أن مل يأمم

مومة مـن اجلـرائأل ملـل الـرغأل مـن خطورتهـا الكـبتة

كاإلرهـــاب ،مـــارة املخـــدرال ،اســــتخدا األســـلحة النوويـــة ...كمـــا أ اختصــــا
احملكمــة بن ــر جرميــة العــدوا إ تعليق ـ ملــل موافقــة مجعيــة الــدول األطــرام األمــر
الذا يعتم خ طـوة للـوراء ألنـ سيسـمم للعديـد مـن القـادة السياسـي والعسـكري مـن
اإلفالل من العقاب ،كما مشم الن ا األساسي حكمـا خطـتا يتعلـ ئـرائأل احلـرب
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والذا جوجب ميكن للدول املنضمة للن ـا األساسـي مـد قبـول اختصـا

احملكمـة

بالنسبة جلرائأل احلرب ملدة سبع سنوال وهـي مـدة طويلـة جـدا ،ولكـن رغـأل لـ فقـد
امتد اختصا

احملكمة ليأمم انتهاكال القانو الـدولي اإلنسـاني الـخ ترتكـب يف

إطــار النزامــال املســلحة الدوليــة أو الداخليــة األمــر الــذا يعــد تطــورا لقوامــد القــانو
الدولي .
املبحت الخاني :العقبال الخ حتد من فاملية االختصا

القضائي التكميلي

بالرغأل من كو الن ا األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة نـواة رئيسـية للقـانو
الدولي اجلنائي بفرمي املونومي واإلجرائي ،لكن التطبي العملي هلـذا الن ـا واجـ
بع ـ

املأــاكم والعقبــال وخاصــة مبــدأ االختصــا

القضــائي التكميلــي ســواء مــن

الناحية اإلجرائية أو ما تعل بأخص املتهأل .
املطلب األول :العقبال اإلجرائية
حــدد الن ــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة مالقــة هــذه األخــتة جختلــف
األجهــزة األايــة والــدول ،ولكــن ل ـ مل مينــع احملكمــة مــن أ تواج ـ صــعوبال يف
مسيد هذه النصو

ملل أرض الواقع ،وهذا راجع حلدوخ تعارض يف القـوان واجبـة

التطبي ـ اــا يــودي إىل حــدوخ تنــازع ب ـ القــوان هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــري
السلطال الخ منحا جمللن األمن الدولي.
الفرع األول :تعارض القوان واجبة التطبي
احتلـا مسـريلة حتديـد القــانو الواجـب التطبيـ أهميـة بال ــة خـالل مناقأـال اللمنــة
التحضــتية يف رومــا ،وهــو مــا أدي إىل انقس ـا آراء أمضــاء اللمنــة حيــت هــب االمــاه
األول إىل تلبية ما تقتضي اإلجراءال اجلنائيـة مـن متطلبـال الدقـة والـيق الـخ تتطلـب
أ حيدد الن ا األساسي بأكم وانم القانو الواجـب التطبيـ مـن جانـب احملكمـة
بدال من االمتماد ملل القوامد الوطنية لتنازع القوان  ،أما االماه الخاني فقد هـب إىل
أ القانو الواجـب التطبيـ ينب ـي فهمـ ملـل أنـ ال يأـمم اجلـرائأل والعقوبـال وحسـب
وإمنــا كــذل مبــادا املســوولية اجلنائيــة الفرديــة ووســائم الــدفاع وقــانو اإلجــراءال
واملتع معاجلت يف الئحة احملكمة.

()21
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و لقد استقر املوورو ملل الرأا الذا هـب إليـ أصـحاب االمـاه الخـاني فنمـد أ
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة تطب ـ يف املقــا األول الن ــا األساســي وأركــا اجلــرائأل
والقوامد اإلجرائية وقوامد اإلابال اخلاصة باحملكمة ،األ املعاهـدال الواجبـة التطبيـ
ومبـــادا القـــانو الـــدولي و قوامـــده جـــا يف لـ ـ القوامـــد املقـــررة يف القـــانو الـــدولي
للمنازمــال املســلحة ،اــأل أخــتاب املبــادا العامــة للقــانو الــخ تستخلصــها احملكمــة مــن
القوان الوطنية للـن أل القانونيـة يف العـامل شـريطة أال تتعـارض مـع الن ـا األساسـي أو
قوامد القانو الدولي(.)22
و بالتـالي فإننــا نقــول بــري الن ــا األساسـي للمحكمــة هــو املصــدر األصــيم ســواء يف
وهـذا تطبيقـا ملبـدأ مسـو قوامـد

أولوية التطبي أو حالة التعارض مع غته مـن النصـو

القـــانو الـــدولي ملـــل قوامـــد القـــوان الوطنيـــة ،فـــالعمة يف حتديـــد القـــانو الواجـــب
التطبي ليسا باملصدر و لكن بانعقـاد االختصـا

فـإ ا مـا كـا االختصـا

منعقـدبا

للقضاء الوطين كا التأريع الوطين هو الواجـب التطبيـ  ،أمـا إ ا انعقـد االختصـا
للقضــاء اجلنــائي الــدولي فــا الن ــا األساســي واملصــادر املكملــة ل ـ تكــو واجبــة
التطبي  ،وإ كا مبدأ االختصا
تنـــازع يف االختصـــا

القضائي التكميلي يأت إىل مد احتمال نأوب

بـ ـ احملـــاكأل الوطنيـــة واحملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ،ولكـــن

بــالرجوع لــنص املــادة الســابعة مــن الن ــا األساســي جنــدها ملقــا انعقــاد اختصــا
احملكمة اجلنائية الدولية ملـل أمـرين مـد رغبـة الدولـة املعنيـة يف إجـراء احملاكمـة أو
مد قدرتها ملل القيا بذل األمر الذا ينطوا ملـل الكـخت مـن ال مـوض ن ـرا لعـد
وجود تعريف حمدد لعد الرغبة ومد القدرة كما سب و كرنا األمر الذا قـد يـودا
إىل تنازع ب احملاكأل الوطنية واحملكمة اجلنائية الدولية.
و إ كـــا لكـــم ن ـــا قـــانوني وقضـــائي طبيعتـ ـ اخلاصـــة يف تكييـــف اجلـــرائأل
و إمطائهـــا أوصـــافا قانونيـــة معينـــة فـــإ

لــ ســـينعكن ملـــل اجلـــرائأل الـــخ ســـيطب

جقتضــاها مبــدأ التكامــم ،فالقضــاء الــوطين ســيعطيها وصــفا قانونيــا معينــا والقضــاء
اجلنائي الدولي سوم يعطيها وصفا آخر م اير.

()23

و لتمنــب ل ـ مــا ملــل الــدول ســوي إمــادة صــياغة قوانينهــا اجلنائيــة جــا يســتومب
اجلرائأل املنصـو

مليهـا يف ن ـا رومـا حبيـت تصـبم

رمـة يف القـانو الـوطين أينمـا
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ارتكبا وأيا كـا مرتكبهـا ومهمـا كانـا جنسـيت  ،وهـذا ال يعـد

ـرد التـزا يقـع

ملل مات الدولة الخ تصادق ملل الن ا األساسي للمحكمة وإمنا يعـد وسـيلة قانونيـة
تسامد الدولة ملل اارسة اختصاصها القضائي ملل هذه اجلرائأل ومرتكبيها وإممال
نصو

قانونها الداخلي.

املطلب الخاني :السلطال املخولة جمللن األمن الدولي
فقــد أمطــي جمللــن األمــن دور كــبت يف حتري ـ القضــايا أمــا احملكمــة اجلنائيــة
بامتباره اجلهاز األاي املسوول من حفـ األمـن والسـلأل الـدولي حيـت ميكنـ إحالـة
أا حالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية ،كما ميكن إرجاء التحقيـ واحملاكمـة أمـا
احملكمة لوقا آخر.
فمتل امتم

()24

لن األمن حالة من احلاالل املعرونة أمام وخـم تهديـدا فعليـا للسـلأل

أو إخالال ب أو ممال من أممال العـدوا * أمكنـ إحالتهـا إىل املـدمل العـا للمحكمـة
اجلنائية الدولية ليبدأ التحقي .

()25

و قد أاارل املادة  31من الن ا األساسي للمحكمة جدال واسعا حول سلطة اإلحالة
املمنوحة جمللن األمن الدولي بسبب الطابع السياسي الذا حيكأل سلطت التقديريـة يف
تكييــف احلــاالل املهــددة للســلأل واألمــن الــدولي  ،األمــر الــذا يــودا إىل تعطيــم مبــدأ
االختصا

القضائي التكميلي وسـلب القضـاء الـوطين اختصاصـ األصـيم ،كمـا أ

اإلحالة تسرا ملل مجيع الدول األطرام وغـت األطـرام يف ن ـا رومـا وهـو مـا قـا بـ
لــن األمــن الــدولي يف القضــية الســودانية حيــت قــا بإحالــة الونــع يف دارفــور إىل
احملكمة اجلنائية الدولية ما  1772بالرغأل من كـو السـودا ليسـا طرفـا يف ن ـا
روما يف ح حنن رأي العامل بريسره اجلـرائأل الف يعـة النامجـة مـن العـدوا اإلسـرائيلي
ملل غزة ومل يتحرك
كما مـنم

لن األمن أو احملكمة اجلنائية الدولية.

لـن األمـن الـدولي سـلطة أخـري وهـي إرجـاء التحقيـ أو املقانـاة ملـدة

اانخ مأر شـهراب ،و هـذا بنـاء ملـل قـرار صـادر مـن

لـن األمـن الـدولي وفقـا للفصـم

السابع كمـا ميكنـ مديـد الطلـب( ،)26ويـتأل اللمـوء إلرجـاء التحقيـ واملقانـاة أمـا
احملكمة اجلنائيـة الدوليـة فقـط ،أمـا إ ا مـارس القضـاء الـوطين اختصاصـ للن ـر يف
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اجلرائأل الوارد كرها يف الن ا األساسي وفقا للقانو الوطين فإ

لن األمن لـين

من حق وقف إجراءال التحقي واملالحقة (. )27
ومدر اإلشارة هنا إىل أ اجمللن يتمتع بسـلطة طلـب التريجيـم يف أا مرحلـة تكـو
مليها الدموي املن ورة أما احملكمة حتل ولو كانا قد قطعا شوطا كبتا يف مجـع
األدلــة أو إجــراءال التحقي ـ  ،وهــو قابــم للتمديــد ملــرال غــت حمــدودة بــالن ر ل طــالق
الذا جاء ب النص ،وهو ما يودا برأينـا إىل إهـدار األدلـة ونـياع آاـار اجلرميـة ألنـ مل
توخــذ مصــلحة اجملــين ملي ـ بع ـ االمتبــار األمــر الــذا ســيودا إىل مرقلــة حســن ســت
احملكمة.
املطلب الخاني :العقبال املتعلقة بأخص املتهأل
جــاءل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ك تهــا مــن احملــاكأل الســابقة لتحقي ـ هــدم
رئيسي وهو منع إفالل اجملرم من العقاب مهما كانـا صـفتهأل وسـلطاتهأل ،ولكنهـا
وجـــدل نفســـها يف مواجهـــة العديـــد مـــن الصـــعوبال لعـــم أبرزهـــا احلصـــانة ،والتقـــديأل
للمحاكمة.
الفرع األول :احلصانة
تعرم احلصانة ملل أنها العائ الـذا حيـول دو إمكانيـة حتريـ الـدموي اجلنائيـة
ند من يتمتع بها ،وبالتالي مد إمكانية توجيـ إا اتهـا إليـ وفقـا ألحكـا القـانو
الوطين الذا ارتكب السلوك املخالف ألحكام (.)28
بعد احلرب العاملية الخانية مل يعد ملبدأ احلصانة نفن االاـر الـخ كـا لـ يف السـاب
وهذا ما إ التريكيد ملي يف الن ا األساسي حملكمة نورمبور  ،وهو مـا إ األخـذ بـ
يف كــم مــن الن ــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغســالفيا يف املــادة ،11
و الن ـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة لراوانـــدا يف املـــادة  ،11فكـــا مـــن
الطبيعـــي أ يقـــف الن ـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة نفـــن املوقـــف مـــن
احلصانة حيت جاء في بري هذا الن ـا يطبـ ملـل اجلميـع بصـورة متسـاوية دو وييـز
بســـبب الصـــفة الرمسيـــة ســـواء كـــا الأـــخص رئيســـا لدولـــة ،حكومـــة ،مضـــو يف
حكومة ،برملا  ،أو اخال منتخبا(.)29
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ووفقــا هلــذا الــنص فهنــاك مبــدآ حيكمــا ممليــة التقانــي بالنســبة للمــتهأل أمــا
احملكمة اجلنائية الدولية:
املبدأ األول هو مساواة األشخا

أما هذه احملكمة بصرم الن ر من الصـفة الـخ

يتمتعو بها ولو كانا هذه الصفة رمسية.
أما املبدأ الخـاني فمفـاده أ احلصـانال أو القوامـد اإلجرائيـة املقـررة للمـتهأل يف إطـار
القــوان الوطنيــة أو الدوليــة ال حتــول دو قيــا احملكمــة جمارســة اختصاصــاتها ملــل
ل الأخص(.)30
فيســـريل القائـــد العســـكرا والـــرئين مـــن اجلـــرائأل الـــخ يرتكبهـــا مـــن خيضـــعو
لسلطتهأل من مرؤوس إ ا كا القائد أو الرئين قد ملـأل أو كـا يفـ ض بـ أ يعلـأل
أ قوات أو مرؤوسي يرتكبـو أو ملـل وشـ ارتكـاب هـذه اجلـرائأل ،أو إ ا مل يتخـذ
التدابت الالزمة يف حـدود سـلطت ملنـع أو قمـع ارتكـاب هـذه اجلـرائأل أو مـرض املسـريلة
ملل السلطال املختصة للتحقي واملقاناة.

()31

وونــع املســوولية اجلنائيــة إ ا كــا مرتكــب اجلرميــة يعــاني مــن مــرض أو قصــور
مقلي يعد لدي القدرة ملل اإلدراك والتمييز مخم اجلنو  ،أو إ ا كا يف حالـة سـكر
انطرارا أو تريات إكراه معنوا ناتج من تهديد باملول الوشي أو حبـدوخ نـرر بـدني
جسيأل مستمر(.)32
وقــد أورد الن ــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة حكمــا يتعلـ باحلالــة الــخ
يكو فيها أحد األشخا

الذين يتمتعـو باحلصـانة موجـودين فـوق إقلـيأل دولـة أخـري

غت طـرم يف احملكمـة ويكـو هـذا الأـخص اـن وجـ إليـ اتهـا بارتكـاب إحـدي
اجلرائأل الخ تدخم يف نطاق اختصا

احملكمة ،فتقو هذه األخـتة بتوجيـ طلـب إىل

الدولة الخ يقيأل ملل إقليمها هذا الأخص لتقدمي إىل احملكمة للمخول أمامها (.)33
فعلــل الــرغأل مــن أ املــادة  11مــن الن ــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة قــد
أكــدل ملــل أ احلصــانة لــن تكــو مائقــا أمــا تقــديأل األشــخا

للمحاكمــة أمــا

احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،ولكــن فقــد إ إلــزا احملكمــة بــري حتصــم وقبــم توجي ـ
الطلـب إىل الدولـة الــخ يقـيأل الأـخص ملــل إقليمهـا بــري حتصـم ملـل تعــاو مـن الدولــة
الخالخة الخ يتمتع الأخص باحلصانة جوجب تأريعاتها أو انتمائ إليها ،فإ ا فأـلا يف
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احلصــول ملــل هــذا التعــاو الــذا ســيكو يف صــورة تنــازل مــن هــذه احلصــانة فلــن
تستطيع احملكمـة أ توجـ الطلـب إىل الدولـة الـخ يتواجـد بهـا املـتهأل وبالتـالي سـيمتنع
مليها إجراء التحقي أو مقانات .
الفرع الخاني :التقديأل للمحاكمة
أمطــا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ملســريلة تقــديأل اجملــرم أهميــة بال ــة كونهــا ال
مري حماكمال غيابية ،فحضور املتهأل أمامها من أولوياتها (.)34
وقد ميز الن ا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة بـ التقـديأل الـذا يعـين نقـم دولـة مـا
لأخص إىل احملكمة جوجب الن ا روما األساسي ،وب التسليأل الذا يعين نقم دولـة
ما شخص إىل دولة أخري جوجب معاهدة أو اتفاقية أو تأريع وطين (.)35
وحدد الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية التزامـال الـدول األطـرام منـدما
تتلقـــل طلبـــال التقـــديأل ،ألنــ ميكـــن أ يـــرد للدولـــة املطلـــوب منهـــا تقـــديأل الأـــخص
للمحكمــة طلبــا آخـــر مــوازا مـــن قبــم دولــة بتســـليأل نفــن الأـــخص ،وتتفــاول هـــذه
االلتزامال تبعا ملا إ ا كانا الطلبال املقدمة من الدول األخري متصلة بسـلوك يأـكم
جرمية تدخم يف اختصـا

احملكمـة ،وإ ا كـا الطلـب مقـد مـن دولـة طـرم أخـري

طرم يف الن ا األساسي أو غت طرم (.)36
فإ ا كانا الدولة طالبة التقـديأل طرفـا يف الن ـا األساسـي فالبـد للدولـة الخانيـة أ
تقو بإخطار احملكمة والدولة الطالبة ،و يف هـذه احلالـة البـد ملـل الدولـة املوجـ إليهـا
الطلــب أ تعطــي األولويــة للطلــب املقــد مــن طــرم احملكمــة إ ا قــررل هــذه األخــتة
مقبولية الدموي ،أما إ ا مل تتخذ احملكمـة قرارهـا بأـري املقبوليـة ميكنهـا أ تصـدر
قرار بصورة استعمالي بامتبارها ملل ملأل بالطلب املنافن(.)37
أمــا إ ا كانــا الدولــة طالبــة التقــديأل غــت طــرم يف الن ــا األساســي وغــت مقيــدة
بالتزا دولي بتسليأل الأخص للدولـة الطالبـة فإنهـا وـنم األولويـة لطلـب التقـديأل املوجـ
مــن احملكمــة إ ا كانــا األخــتة قــد قــررل مقبوليــة الــدموي ،أمــا إ ا كانــا مقيــدة
بالتزا دولي بتسليأل الأخص للدولة الطالبة نتيمة وجود اتفاق انائي أو متعدد األطـرام
ففــي هــذه احلالــة ميكــن للدولــة املوج ـ إليهــا الطلــب أ تقــرر مــا إ ا كانــا ســتقد
الأخص للدولة أو للمحكمة.
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وبعــد دراســة األحكــا والقوامــد الــخ ن ــأل مــن خالهل ـا ن ــا رومــا مســريلة تقــديأل
اجملــرم يتوجــب ملــل الــدول أ تضــمن وجــود إجــراءال مناســبة لــديها وكنهــا مــن
االتصال السريع والفعال مع احملكمة يف حال وجود مأكلة تتعلـ بتنفيـذ طلـب تقـديأل
الأــخص ،كمــا جيــب أ تنس ـ قوامــد القضــاء الــوطين مــن خــالل إدرا التعــديالل
املناســبة الــخ تســمم بتقــديأل اجملــرم للمحكمــة ،كمــا يتوجــب مليهــا ونــع إجــراء
للحاالل الخ قد يرفع فيها الأخص املطلوب للتقديأل طعنـا أمـا حمكمـة وطنيـة أو أيـة
جهة أخري حتصة.
خاوة:
مــن خــالل كــم مــا ســب ميكــن القــول برين ـ إ ا كــا الن ــا األساســي للمحكمــة
اجلنائية الدولية قد ممز من إقـرار أولويـة القضـاء اجلنـائي الـدولي الـدائأل مـن القضـاء
الوطين نتيمة تعنـا الـدول ووسـكها جبـدأ السـيادة ،ولكـن ال ميكـن إغفـال أهميـة
مبــدأ التكامــم الــذا جــاء لتحقي ـ التــواز ب ـ احملــاكأل الوطنيــة واحملكمــة اجلنائيــة
الدولية بامتبارها جهاز قضائي دولي دائـأل ،وهـذا طبعـا للحـد مـن إفـالل اجملـرم مـن
العقاب ومحايـة نـحايا اجلـرائأل الدوليـة اخلطـتة ،حبيـت ال يتـدخم إال يف حالـة انهيـار
الن ا القضائي الوطين أو مد رغبت يف إجراء التحقي ومقاناة املذنب .
وإ كا التطبي الفعلي هلذا املبدأ قد واج صعوبال ترجع يف مع مها إىل الخ رال
القانونيــة الــخ تتخلــم الن ــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،لكننــا نقــول بــري
جنــاح احملكمــة يف تقــديأل األفــراد إىل العدالــة لــن يتــريتي إال بتعــاو الــدول وموسســال
اجملتمــع املــدني مــع احملكمــة ،كمــا يتطلــب ســرمة املصــادقة ملــل ن ــا رومــا لضــما
اكم قدر من الدول الخ ميكن للمحكمة أ وـارس اختصاصـها يف أقاليمهـا محايـة
ل نسا من التعرض ألية جرمية من اجلرائأل الخ تندر يف اختصا

احملكمة.

كما جيب ملل الدول األطرام يف ن ا رومـا األساسـي أ تقـو جوائمـة تأـريعاتها
الوطنية وإجراء التعديالل الالزمة يف دساتتها وقوانينها الداخلية اإلداريـة واجلنائيـة يف
ــاالل معي نــة لضــما قــدرتها ملــل الوفــاء بالتزاماتهــا جوجــب ن ــا رومــا األساســي
ولتحقي تعاو فعال.
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اهلوامش:
( -)1نصا الفقرة العاشرة من ديباجة الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة ملـل :إ إ توكـد أ
احملكمة اجلنائية الدوليـة املنأـرية جوجـب هـذا الن ـا األساسـي سـتكو مكملـة للواليـال اجلنائيـة
الوطنيــة.إ ونصــا املــادة األوىل مــن نفــن الن ــا ملــل :إ وتنأــري بهــذا حمكمــة جنائيــة دوليــة مكملــة
لالختصاصال القضائية اجلنائية الوطنية.إ
( -)2راجع :طلعا جياد جلي احلديدا ،أاـر مبـدأ التكامـم يف حتديـد مفهـو اجلرميـة الدوليـة،
الرافدين للحقوق ،العراق ،1779 ،اجمللد ،33العدد ،19

لـة

.112

( -)3راجع :نزار ممروش ،احملكمة اجلنائية الدولية يف مواجهة احملاكأل الوطنية ،مـذكرة ماجسـتت
يف القانو الدولي والعالقال الدولية ،جامعة اجلزائر ،3كلية احلقوق ،بن مكنو ،1733 ،

.11

( -)4راجــع :مبــد الوهــاب مشســا  ،الضــرورة القانونيــة لنأــوء احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،املــوورال
العلمية جلامعة بتول ،املوور العلمـي السـنوا لكليـة احلقـوق ،القـانو الـدولي اإلنسـاني ،منأـورال
احلليب احلقوقية ،لبنا ،1 ،1772 ،3 ،

.392

( -)5راجع :نايف حامد العليمال ،جرمية العدوا يف يم ن ا احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ،دار الخقافـة
للنأر والتوزيع ،مما  ،األرد ،1771 ،3 ،

.122

( -)6راجــع :لــوا حممــد حس ـ النــايف ،العالقــة التكامليــة ب ـ احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة والقضــاء
الــوطين،

لــة جامعــة دمأ ـ للعلــو االقتصــادية والقانونيــة ،ســوريا ،1733 ،اجمللــد ،11العــدد،1

.212
( -)7راجع :املادة  31الفقرة  3من الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
( -)8راجع :نزار ممروش ،مرجع ساب ،

.13
)(9

- Martyne Falkowska,l'interaction entre la cour pénale internationale et le conseil
de sécurité en matière d'agression à l'issue de la conférence de révision du statut de
Rome, revue belge de droit international, Bruxelles, 2eme éditions, 2010,p577.

( -)10راجع :لوا حممد حس النايف ،مرجع ساب ،

.213

( -)11راجع :املادة  31الفقرة  3من الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
( -)12راجع :املادة  31الفقرة  1من الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
( -)13راجع :وداد حمز ساي ي ،مبدأ التكامـم يف يـم الن ـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،
مذكرة م اجستت يف القانو العا  ،فرع القـانو والقضـاء اجلنـائي الـدولي  ،جامعـة اإلخـوة منتـورا،
قسنطينة،1771 ،

.11 -11

) -(14راجع :ملي مبد القادر القهوجي ،القانو الدولي اجلنائي( أهأل اجلرائأل الدولية ،احملاكأل الدولية
اجلنائية ) ،منأورال احلليب احلقوقية ،بتول ،لبنا ،1773 ،3 ،
( -)15راجع :نايف حامد العليمال ،مرجع ساب ،

.117

.122 -122
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( -)16راجع املادة  12من الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
( -)17راجع :ملي مبد القادر القهوجي ،مرجع ساب ،

.111

( -)18راجع :املادة  11الفقرة 3من الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
( -)19راجع :املادة  11الفقرة  1من الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
)(20

- Manzi Serge Mpaka, du tribunal pénale international pour le Rwanda à la cour
pénale- internationale: les limites de l'application du droit pénal internationale dans
la région des grands lacs africains, mémoire présenté comme exigence de la maitrise
en droit international, université du Québec, Montréal, kanada,2012,p80.

( -)21راجع :وداد حمز ساي ي ،مرجع ساب ،

.377

( -)22راجع :املادة  13من الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
( -)23راجع :طلعا جياد جلي احلديدا ،مرجع ساب ،

.111
- Manzi- Serge MPaka,op- cit,p92
- Martyna Falkowska,op- cit,p580.

* -مند انعقاد موور روما الدبلوماسي إ حتديـد اختصـا

)(24
)(25

احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ئـرائأل اـالخ

حددتها املادة اخلامسة من الن ا األساسي لنفن احملكمة ،أرجـري اختصـا

احملكمـة بن ـر جرميـة

العدوا إىل ح امتماد حكأل بهذا الأري من قبم املوور وفقا للمـادت  313و 311مـن ن ـا رومـا،
وكلفــا اللمنــة التحضــتية بإمــداد مق حاتهــا فيمــا يتعلـ بتعريــف جرميــة العــدوا وحتديــد أركانهــا
والأرو الخ وارس احملكمة جوجبها اختصاصها فيما يتعل بهـذه اجلرميـة .راجـع :ممـروش نـزار،
مرجع ساب ،

.12

( -)26راجع :املادة  32من الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
( -)27راجع :مبد الوهاب مشسا  ،مرجع ساب ،
( -)28راجع :وداد حمز ساي ي ،مرجع ساب ،

.391
.379

( -)29راجع :املادة 11من الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
( -)30راجع :وداد حمز ساي ي ،مرجع ساب ،

.333

( -)31راجع :املادة  11من الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
( -)32راجع :ملي مبد القادر القهوجي ،مرجع ساب ،

.111

( -)33راجع :املادة  91الفقرة  3من الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
- Manzi- Serge Mpaka, op- cit, p92

( -)35راجع :ممروش نزار ،مرجع ساب ،

)(34

.331

( -)36راجع :املادة  97من الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
( -)37راجع :املادة 97الفقرة 3من الن ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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