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ملخص
يعد االختصاص املوضوعي للمحكمة الدولية اجلنائية واملكمل
الختصاص احملاكم الوطنية من أهم املبادئ اليت قامت على أساسها
فكرة احملكمة ،باعتبارها آلية ردع قانونية يف ضل عوملة القانون يف العصر
احلايل ،مبعىن أن ينعقد االختصاص للقضاء الوطين أوالً ،فإذا تعذر
مباشرته من األخري انعقد االختصاص للمحكمة الدولية ،إال أن
اختصاص احملكمة الدولية من حيث موضوعه وتطبيقه وحدوده
وصالحياته يثري الكثري من اجلدل ،وأن كان أقل حدة فيما يتعلق
باختصاصها املوضوعي .السبب يف ذلك أن هناك من يرى أن
اختصاص احملكمة ميثل مساساً بسيادة الدول .حيث هتدف هذه
الدراسة إىل التأكيد أن احملكمة الدولية اجلنائية أداة مكملة للقضاء
الوطين وليست بديالً عنه ،بالتايل ال يشكل مساساً بسيادة الدول.
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وتيسرياً لتحقيق أهداف الدراسة يتمثل منهجها يف استقراء أهم املواد
 مث،القانونية يف نظام روما األساسي املنشأ للمحكمة الدولية اجلنائية
 هبدف الوصول لنتائج مرضية تتمثل يف إمكانية إضافة.حتليلها بعد ذلك
 وأن اختصاصها،جرائم جديدة يف االختصاص املوضوعي للمحكمة
 بالتايل ليس هناك ما يربر االحجام عن،ليس بديالً عن احملاكم الوطنية
 خصوصاً وأن مصادقة،التوقيع واالنضمام للنظام األساسي للمحكمة
الدول على نظام روما األساسي يعطها فرصة مبا مينحه صك االنضمام
من مميزات كثرية تتمثل يف أمكانية تطبيق وتعديل نظام روما األساسي مبا
.يوافق املصاحل املشروعة للدول
، احملكمة، التكميلي، املوضوعي، االختصاص:الكلمات المفتاحية
.الدولية
ABSTRACT
The substantive competence of international court and the
complementary of the national courts is the most important
principle that the thought of court has been base on sine it is
considered as a deterrent mechanism in the shadow of the
globalization of law at the present that is the national
jurisdiction should be concluded then in case of impossibility of
its application, the substantive competence of the international
court is concluded. The substantive competence of international
court in terms of its subject, application, limits and powers is
provoking more disputes. Albeit less acute with regard to its
substantive competence. That is why there are those who believe
that the jurisdiction of the Court is an infringement of the
sovereignty of the state. The study aims to emphasize that the
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International Criminal Court is a complementary instrument to
the national jurisdiction and not a substitute for national justice.
Thus it does not infringe the sovereignty of state. this study uses
the inductive approach to extrapolate the most important legal
articles in the Rome Statute of the International Criminal Court
and then analyze them in order to achieve satisfactory results of
the possibility of adding new crimes to the substantive
jurisdiction of the court and that its jurisdiction is not a
substitute for national courts, therefore, there is no justification
for refraining from signing and acceding to the Statute of the
Court especially that the approval of the countries to the Rome
Statute is an opportunity of getting benefit from joining to that
court and the possibility of implementing and amending the
Rome Statute in accordance with the legitimate interests of
States.
Keyword(s):
Subjective
International court

Complementary

Jurisdiction,

َّ
المقدمة

 مددن جلنددة القددانون الدددويل يف األمددم املتحدددة،بعددد مناقشددات وجهددود حثيثددة
بن د دداءً عل د ددى طل د ددب األخ د ددرية ش د ددرعت ال د دددول ب د ددالتوقيع عل د ددى نظ د ددام لروم د ددا

 ليدددخل هددذا،1998 األساسدي املنشددأ للمحكمددة الدوليددة اجلنائيددة يف عددام
 باعتباره ددا مؤسسد ددة قض ددائية دائمد ددة،2002 النظ ددام حيد ددز النم دداذ يف عد ددام
مس ددتقلة ذات شخص ددية قانوني ددة دولي ددة هل ددا م ددن األهلي ددة القانوني ددة م ددا يل ددزم

 إذ ال ميكد د ددن ممارسد د ددة االختصد د دداص.ملمارسد د ددة ووائمهد د ددا وبلد د ددو أهد د دددافها
.القضائي الدويل إال بناءً على أسس متمق عليها بني الدول
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مل يك ددن م ددن اليس ددري نش ددأة ه ددذا النظ ددام القض ددائي ال دددويل اجلدي ددد املتمث ددل
باحملكمددة الدوليددة اجلنائيددة الدائمددة ،إذ أكتنمهددا الكثددري مددن الصددعوبات وال
زال ددت .خصوصد داً فيم ددا يتعل ددق باختصاص ددات احملكم ددة الدولي ددة وعالقاهت ددا
بالدول ،وأن كدان االخدتالف حدول اختصاصدها املوضدوعي يبقدى يف إطدار
ضدديق فباإلمكددان حلدده يف أورقددة حملكمددة ،كددذلك احلددال باالختالفددات بددني
الدددول املوقعددة علددى نظددام رومددا األساسددي املنشددأة للمحكمددة .لكددن تددربز
هددذه املشددكلة بش ددكل جددد بالعالقددة التكامليددة فيم ددا إذا كان ددت تش ددكل
مساساً بسيادة الدول املوقعة على النظام األساسي والدول خارج النظام.
فهناك من يرى ،أن القواعد القانونية اليت تضمنها النظام األساسدي مداهي
إال ترديددد لقواعددد القددانون الدددويل والدديت ددب علددى الدددول االلت دزام هبددا .يف
حني ير آخرون أن اختصاص احملكمة وامتداده على الدول قدد يتعدار
مع مبدأ حق الدول يف احلماظ علدى سديادهتا الوطنيدة .غدري أن هدذا النظدرة
س دريعا م ددا تتالش ددى ام ددام ض ددرورة حتقي ددق أك ددرب ق دددر م ددن اعتب ددارات العدال ددة
الدولي د ددة اجلنائي د ددة خاص د ددة أن ح د ددق الدول د ددة يف الس د دديادة ال يتع د ددار م د ددع
اعتب ددارات اخلض ددوع لقواع ددد الق ددانون ال دددويل الع ددام ال دديت تض ددعها اجلماع ددة
الدولية.
الجدل بشأن مقبولية المحكمة الدولية من عدمها
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مل تكددن والدة احملكمددة الدوليددة بدداألمر اهلددني ،فهندداك مددن يددرى بددإن أنشدداء
حمكمددة دوليددة جنائيددة دائمددة ،يعددد تطددور مهددم يف جلددال مكافحددة اجل درائم
الدوليددة وزدداوزاً للهم دوات الدديت وقعددت فيهددا احملدداكم املؤقتددة .يف حددني يددرى
البعض أن احملكمة دوليدة اجلنائيدة الدائمدة امتدداً للمحداكم املوقتدة وتكريسدا

هلددا باعتبددار أن احملدداكم املؤقتددة تعطددي األولويددة يف حماكمددة املتهمددني للقضدداء
الدددويل علددى حسدداا القضدداء ال ددوطين .بالتددايل يش ددكل ه ددذا االختص دداص
مساسداً بسدديادة الددول وأحقيتهددا يف حماكمدة موطنيهددا عندد ارتكدداهبم جرميددة

عل ددى اقليمه ددا .وعلي دده ف ددأن نق ددل ه ددذه الص ددالحية م ددن اختص دداص الدول ددة
الوطين اىل اختصاص القضاء الدويل اجلندائي يعدد قيدداً علدى سديادة الدولدة
وانتقاصاً منها( .الشكر  )2008 ،كمدا يدرى آخدرون أن مباشدرة احملكمدة
الختصاصاهتا وتنميدذ احكامهدا معلدق علدى إرادة الددول بإعالندات منمدردة
هلذه الدول أو باتماقيات دولية مستقلة وهو أمر ليس من السهل حتقيقده،
بالتايل يقيدد اختصداص احملكمدة وفعاليتهدا يف مالحقدة املتهمدني و علهدا يف
كثددري مددن احلدداالت غددري فعالددة .أض د إىل ذل ددك يس ددتحيل هل ددا ا دداد ق ددوة
ملزمة لتنميذ احكامها ألن إنشاء مثل هذه القوة التنميذيدة يصدعب حتقيقده
يف الواقع الدويل( .حسن)2004 ،
غ ددري أن ه ددذا املد دزاعم يف غ ددري حملهد دا بس ددبب أن االلتد دزام مبكافح ددة اجلد درائم
الدولية يعد اليوم مسؤولية تضدامنية بدني الددول يف اعتمدع الددويل ،اسدتناداً
لتعه ددد ال دددول يف اتماقي ددات جني د د األربع ددة لع ددام  1949عل ددى مالحق ددة
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وحماكمة املتهمني بارتكداا جدرائم احلدرا .ومبدا أن املعاهددات تلدزم الددول
ال د دديت وقع د ددت عليه د ددا ،ف د ددإن جرمي د ددة احل د ددرا ه د ددذه ت د دددخل يف االختص د دداص
املوضد ددوعي للمحكمد ددة الدوليد ددة بالتد ددايل يسد ددر اختصد دداص احملكمد ددة علد ددى
الدول فيما يتعلق هبدذه اجلرميدة حدل ولدو مل تكدن هدذه الددول قدد انضدمت
للمحكمددة .أمددا مددا يتعلددق مبمهددوم السدديادة مبعناهددا املطلددق واملعروفددة يف وددل
االمرباطوريات والدول امللكيدة القدميدة ،فقدد أخدذ ممهومهدا يمقدد قيمتده يف
الوقت احلاضدر يف ودل العالقدات الدوليدة املعاصدرة .وبالتدايل فدإن التمسدك
بمكدرة السديادة املطلقدة يف الوقددت احلاضدر لديس إال رغبددة مدن بعدض الددول
إلضماء شيئاً من احلصانة على تصرفات حكامها.
االختصاص الموضوعي للمحكمة الدولية الجنائية
بانتهاء املناقشات حول مسودة النظام األساسدي حلكمدة الدوليدة يف مدؤرر
رومد ددا اتمد ددق اعتمعد ددون علد ددى تقند ددني االختصد دداص املوضد ددوعي للمحكمد ددة،
ليشمل أشد اجلرائم خطدورة والديت هتددد األمدن والسدلم العدامليني ،فأدرجتهدا
يف الب دداا الث دداي يف امل ددادة ( ،)5حي ددث نص ددت عل ددى اختص دداص احملكم ددة
بالنظر يف اجلرائم التالية.
أوال :جرمية اإلبادة اجلماعية :أن اجلرائم الدولية اليت ارتكبت أثنداء احلدرا
العاملي ددة الثاني ددة ،كان ددت ه ددي ال دددافع للمجتم ددع ال دددويل م ددن أج ددل التع دداون
واختدداذ اإلج دراءات الض ددرورية والت دددابري الكميلددة للحيلول ددة دون وق ددوع ه ددذه
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اجلرائم مسدتقبال ،لدذلك مل تثدر هدذه اجلرميدة خالفدا يف نظدام رومدا( .المدار،
 )1999فقددد جدداء تعريمهددا يف املددادة السادسددة مطابقددا لتعريمهددا يف اتماقيددة
اإلبادة اجلماعية لعام  1948حيث جاء يف تعريمها:
"لغر هذا النظام األساسدي تعدين اإلبدادة اجلماعيدة أ فعدل مدن األفعدال
التالي ددة يرتك ددب بقص ددد إه ددالك مجاع ددة قومي ددة أو أثني ددة أو عرقي ددة أو ديني ددة
بصمتها هذه إهالكا كليا أو جزئيا- :
" (أ)قت ددل أفد دراد اجلماع ددة( ،ا) إحل ددا ض ددرر جس ددد أو عقل ددي جس دديم
بددأفراد اجلماعددة( ،ح) إخضدداع اجلماعددة عمدددا ألح دوال معيشددة يقصددد هبددا
إهالكها المعلي كليا أو جزئيا( ،ج) فر تدابري تسدتهدف مندع اإلجنداا
داخد ددل اجلماع د ددة( ،د) نقد ددل أطم د ددال اجلماع د ددة عند ددوة إىل مجاع د ددة أخ د ددرى".
(املتحدة)1998 ،
زدر اإلشدارة إىل إن النظدام األساسدي قدد أخدذ باملسدؤولية اجلنائيدة المرديدة
ومل يأخددذ مبسددؤولية الدولددة ،حيددث نصددت المقددرة الثانيددة مددن املددادة ()25
مندده ،علددى أندده كددل شددخ يرتكددب جرميددة تدددخل يف اختصدداص احملكمددة
يكددون مسددؤوال عنهددا بصددمة المرديددة وبالنتيجددة يكددون عرضددة للعقدداا وفقددا
للنظام األساسي.
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ثانيا :اجلرائم ضد اإلنسانية :نظدراً لعددم وجدود تعريمداً شدامال هلدذه اجلرميدة،

فقددد كانددت حمددال للكثددري مددن املناقشددات واخلالفددات يف نظددام رومددا ،انتهددت
إيل اعتماد املادة السابعة من النظام كوهنا كانت أكثدر حتديدد وتمصديال يف
تعريمه ددا للجد درائم ض ددد اإلنس ددانية ،م ددن امل ددادة ( )5م ددن النظ ددام األساس ددي
للمحكمد ددة الدوليد ددة اجلنائيد ددة ليوغسد ددالفيا السد ددابقة ،ومد ددن املد ددادة ( )3مد ددن
النظددام األساسددي للمحكمددة الدوليددة لرواندددا( .املخزومددي )2008 ،ومددن
خددالل إمعددان النظددر يف تماصدديل املددادة السددابعة فقددرة( )1والدديت جدداء فيهددا
"لغددر هددذا النظددام األساسددي يشددكل أ فعددل مددن األفعددال التاليددة جرميددة
ضددد اإلنسددانية ،مددل ارتكددب يف إطددار هج ددوم واسددع النطددا أو منهج ددي
موجه ضد أية جلموعة من السكان املدنيني وعدن علدم بداهلجوم ،االختمداء
القسددر لألشددخاص ،وجرميددة المصددل العنصددر " ،جنددد أهنددا أعطددت مزيدددا
من الدقة يف تعريمها وعكست التطور امللحوظ يف القدانون الددويل العدريف.
(بسيوي)2002 ،
إضافة املادة السابعة أفعداال جديددة تشدكل صدورا للدركن املداد للجرميدة مل
يتض ددمنها أ م ددن األنظم ددة األساس ددية للمح دداكم الس ددابقة ،مث ددل اإلخم دداء
القسر  ،والتمرقة العنصرية ،حبيث أن ارتكاا أ من هداتني اجلدرميتني إذا
مددا مت بطريقددة منهجيددة واسددعة فإندده يشددكل جرميددة ضددد اإلنسددانية .وزدددر
اإلشد ددارة إىل أن النظد ددام األساسد ددي يف مادت د دده السد ددابعة من د دده مل ت د درب ب د ددني
ارتكاا اجلرمية ضد اإلنسانية وبني وجود نزاع مسدل قدائم .علدى خدالف
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النظددام األساسددي حملكمددة يوغسددالفيا السددابقة ،والنظددام األساسددي حملكمددة
نددورمبري  .مددن مث فددإن ارتكدداا أ مددن األفعددال املنصددوص عليهددا يف املددادة
السددابعة م ددن النظ ددام األساس ددي للمحكمددة الدولي ددة اجلنائي ددة نك ددون عن دددها
بصدددد إحدددى اجلدرائم املرتكبددة ضددد اإلنسددانية ،إذا مددا ارتكددب هددذا المعددل
كجزء من هجوم مهجي واسع النطدا وموجده ضدد جلموعدة مدن السدكان
املدنيني ،سواء ارتب هذا المعدل بوجدود ندزاع مسدل دويل أم( .املخزومدي،
)2008
ثالثااا :ج درائم احلددرا :تعددرف ج درائم احلددرا "علددى أهنددا تلددك اجل درائم الدديت
ترتكب ضد قوانني وعادات وأعراف احلرا سواء صدرت عدن املتحداربني
أم م ددن غ ددريهم( .ش ددبل )2011 ،لق ددد ع ددد نظ ددام روم ددا األساس ددي جد درائم
احلرا مدن بدني اجلدرائم الدوليدة يف املدادة اخلامسدة منده ،فيمدا عدددت املدادة
الثامنة منه األفعال اليت تقع فيها هذه اجلرائم وهي كالتايل-:
- 1االنتهاكددات اجلسدديمة التماقيددات جني د لعددام  1949وهددي األفعددال
اليت ترتكب ضد األشخاص واملمتلكات اليت حتميه اتماقية جني .
- 2االنتهاكددات اخلطددرية للقدوانني واألعدراف الواجبددة التطبيددق يف النزاعددات
املسلحة الدولية.
- 3االنتهاك ددات اجلس دديمة ل ددن للم ددادة الثالث ددة املش د د كة م ددن اتماقي ددات
جني األربعة لعام  ،1949يف حالة النزاعات غري الدولية.
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-4االنتهاك د ددات اخلط د ددرية للق د د دوانني واألع د د دراف الس د ددارية عل د ددى النزاع د ددات
.
املسلحة غري الدولية
لق ددد ج دداء ند د

امل ددادة الثامن ددة مش ددتمال عل ددى انتهاك ددات الق ددانون ال دددويل

اإلنسدداي يف النزاعددات املسددلحة غددري الدوليددة ،وكان دت مددن املواضدديع املهمددة
الدديت أثددارت نقاشددا وخالفددا ،هددو مددا طالبددت بدده وفددود الدددول العربيددة ودول
ع دددم االحني دداز بش دأن إدراج ن د يقض ددي بتج ددرم أس ددلحة ال دددمار الش ددامل
مبختلد أنواعهددا ،األمددر الددذ دعددى الواليددات املتحدددة ومعهددا الدددول الدديت
رلك األسلحة النووية إىل التحمظ عليه ،إال أنده مت التوصدل يف النهايدة إىل
تسددوية قضددت بتجددرم كافددة أسددلحة الدددمار الشددامل ،بشددر أن تكددون قددد
جرمتهددا اتماقي ددة دوليددة متع ددددة األط دراف ،م ددن مث تس ددتطيع ال دددول النووي ددة
التددذرع بامتالكهددا هلددذا السددالح لعدددم وجددود هكددذا اتماقيددة( .القه ددوجي،
)2001
رابع ااا :جرميد دة الع دددوان :أف ددردت امل ددادة ( )5حكم ددا خاص ددا يتعل ددق جبرمي ددة
العدوان .مماده أن مباشرة احملكمة الختصاصها يف جرمية العددوان يتوقد
علددى موافقددة مجعيددة الدددول األطدراف علددى تعريد جرميددة العدددوان ،وكددذلك
الشددرو واألركددان الالزمددة ملمارسددة احملكمددة الختصاصددها فيمددا يتعلددق هبددذه
اجلرميددة ،حيددث كانددت هددذه اجلرميددة حمددل خددالف كبددري يف أروقددة مددؤرر رومددا
بني مؤيد ومعار إلدراجها يف النظام األساسي( .املخزومي)2008 ،
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ويف عد د د ددام  2010وحتديد د د ددداً يف مد د د ددؤرر املراجعد د د ددة لنظد د د ددام رومد د د ددا "امل د د د ددؤرر
االستعراضي" الذ عقد يف كمباال ،مت اعتماد قدرار اجلمعيدة العامدة لألمدم
املتحدة رقم ( )3314يف  ،1974/12/13والذ عدرف جرميدة العددوان
بأهنددا" :اسددتعمال القددوة املسددلحة مددن جانددب دولددة مددا ضددد دولددة أخددرى أو
سددالمتها اإلقليميددة أو اسددتقالهلا السياسددي أو بددأ طريقددة أخددرى تتعددار
مع ميثا األمم املتحدة" ،ولكن مت االتما علدى أن يددخل العريد حيدز
النماذ يف عام ( .2017شحادة)2014 ،
االختصاص التكميلي للمحكمة الدولية الجنائية
العالقددة التكامليددة اجلديدددة الدديت جدداء هبددا نظددام رومددا بددني القضدداء الددوطين
وبددني قضدداء احملكمددة الدوليددة ،علددى خددالف العالقددة القدميددة بددني القضدداء
الددوطين وبددني احملدداكم الدوليددة املؤقتددة "حمكمددة يوغسددالفيا ،السددابقة حمكمددة
روان دددا" .وال دديت كان ددت تق ددوم عل ددى أس ددا االختص دداص املش د ك ،وإعط دداء
األولوي ددة يف االختصد دداص للمحد دداكم املؤقتد ددة علد ددى االختصد دداص القضد ددائي
الددوطين( .املخزومددي )2008 ،طاملددا كانددت هددذه الدددعوى مرتبطددة بدداجلرائم
ال دديت ت دددخل يف اختص دداص احملكم ددة وفق ددا لنظامه ددا األساس ددي .كم ددا ج دداء
بد د ددن املد د ددادة ( )9مد د ددن النظد د ددام األساسد د ددي للمحكمد د ددة الدوليد د ددة اجلنائيد د ددة
ليوغسالفيا السابقة.
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خب ددالف ذل ددك فق ددد تض ددمن النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة الدولي ددة اجلنائي ددة
الدائمددة مبددادئ جنائيددة علددى قدددر كبددري مددن األمهيددة ،تعددد األسددا القددانوي
ألغلب التشريعات القانونية يف العامل ،ومنها ومبددأ االختصداص واملقبوليدة
ونطا االختصاص اجلنائي للمحكمة الدولية ،وعالقتهدا بالقضداء الدوطين
والق دوانني الوطني ددة لل دددول األطد دراف ،وه ددذا م ددا اص ددطل عل ددى تس ددميته يف
النظ د ددام األساس د ددي مبب د دددأ التكام د ددل( .العبي د ددد  )2006 ،ويع د ددرف مب د دددأ
التكام ددل بأن دده ":ه ددو ذل ددك الوض ددع الت ددوفيقي ال ددذ أخ ددذت ب دده اجلماع ددة
الدوليددة لتشددجيع الدددول األطدراف علددى حماكمددة املتهمددني بارتكدداا اجلدرائم
األش د ددد خط د ددورة وإال انعق د ددد االختص د دداص للمحكم د ددة اجلنائي د ددة الدولي د ددة".
(العبيد  )2006 ،أ أن ينعقد االختصاص للقضاء الدوطين أوالً ،فدإذا
تعد ددذر مباش د درته مد ددن األخد ددري انعقد ددد االختصد دداص عند ددد ذلد ددك للمحكمد ددة
الدولية ،اسدتناداً إىل المقدرة العاشدرة مدن ديباجدة النظدام األساسدي ،وكدذلك
املددادة األوىل مندده ،ويف ذات السدديا نصددت المقددرة السادسددة مددن ديباجددة
النظ ددام ،حي ددث أك دددت عل ددى وج ددوا ممارس ددة الدول ددة لوالياهت ددا القض ددائية
اجلنائية على أولئك املسؤولني عن ارتكاا اجلرائم الدولية.
آثر االختصاص المكمل للمحكمة الدولية على المحاكم الوطنية
نصت المقرة السادسة من ديباجة النظدام األساسدي ،علدى وجدوا ممارسدة
الدول ددة لوالياهت ددا القض ددائية عل ددى أولئ ددك املس ددؤولني ع ددن ارتك دداا اجل د درائم
الدولي ددة .وه ددذا يع ددين أن اختص دداص احملكم ددة الدولي ددة ال ينعق ددد إذا وض ددع
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القضداء الدوطين يدده علدى الددعوى أو كاندت الددعوى حمدل حتقيدق فعلددي أو
منظورة أمام احملاكم الوطنية.
إال أن هندداك اسددتثناء نصددت عليددة املددادة ( )17مددن النظددام ،حيددث ينعقددد
االختصدداص التكميلددي للمحكمددة يف ثددال حدداالت ،األوىل مددل مددا تبددني
أن الدولد ددة صد دداحبة الواليد ددة القضد ددائية غد ددري راغبد ددة يف القيد ددام بد ددالتحقيق أو
املقاضدداة ،والثانيددة أهنددا غددري قددادرة علددى القيددام هبددذه املهمددة ،والثالثددة عدددم
اجلدية أ صدورية احملاكمدة ،علدى أن تتدوىل احملكمدة الدوليدة اجلنائيدة حتديدد
مسألة عدم الرغبة أو عدم القدرة على التحقيق أو املقاضاة وفقدا لضدواب
معينة حيث نصت "يراعى عند حتديد مسالة عدم رغبة دولة مدا يف القيدام
ب د ددإجراءات التحقي د ددق واملقاض د دداة م د ددع م د درتكي اجل د درائم الدولي د ددة ،أن تنظ د ددر
احملكمة يف توفر واحد أو أكثر من األمور التالية:
-1عد دددم جديد ددة اإلج د دراءات الد دديت أختد ددذها القض د دداء الد ددوطين ،أو تأخريهد ددا
ألس ددباا غ ددري م ددربرة ،أو تب ددني أن اإلجد دراءات املتخ ددذة كان ددت هت دددف إىل
محايددة الشددخ املعددين مددن املسددؤولية اجلنائيددة عددن اجل درائم الدديت تدددخل يف
اختصاصات احملكمة الدولية اجلنائية.
-2إذا مت مباشرة إجراءات تقددم الشدخ املعدين للعدالدة ،ولكدن تبدني أن
اإلج دراءات غددري نزيهددة أو ال زددر علددى حنددو مسددتقل ،إذ تسددتخل

298

النيددة

MJSL | DECEMBER 2017 | VOL 6
ISSN : 1985-7454 | E-ISSN : 2590-4396
www.mjsl.usim.edu.my

علددى عدددم جديددة مقاضدداة األشددخاص املتهمددني بارتكدداا ج درائم دوليددة.
(العبيد )2006 ،
مددن خددالل هددذا الددن

يتبددني أندده لدديس مددن السددهولة علددى احملكمددة الدوليددة

إثبددات عدددم رغبددة الدولددة صدداحبة الواليددة القض ددائية ذات االختص دداص يف
إجراء حماكمة نزيهة ومسدتقلة ،خبدالف احلدال سديكون مدن السدهل وامليسدر
علددى احملكمددة إثبددات عدددم قدددرة الدولددة صدداحبة االختصدداص علددى القيددام
بددإجراءات التحقيددق واحملاكمددة يف حالددة االهنيددار اجلزئددي أو الكلددي للنظددام
القضددائي فيهددا كمددا حصددل يف يوغسددالفيا السددابقة وليبيددا .ويالحددظ علددى
ند د مل ددادة( )17بمقرتيه ددا ( )2 ،3م ددن النظ ددام األساس ددي ،أهن ددا أعط ددت
احملكمد ددة الدوليد ددة سد ددلطة تقديري د ده فيمد ددا إذا كد ددان القضد دداء الد ددوطين راغد ددب
بددالتحقيق واحملاكمددة أم غددري راغددب أو قددادر علددى ذلددك أصددال ،ألن عدددم
الرغب ددة أو ع دددم الق دددرة هن ددا ،ج دداءت عام ددة مطلق ددة ،بغ ددري ض دداب ق ددانوي
حيددددها ،وبالنتيجددة ميكددن أن تتحددول الواليددة القضددائية مددن القضدداء الددوطين
إىل قض دداء احملكم ددة الدولي ددة حي ددث يس ددتطيع م دددعي ع ددام احملكم ددة أو أ
ط ددرف بال دددعوى الطع ددن بع دددم الرغب ددة أو الق دددرة وبالت ددايل يش ددكل األم ددر
مساس د ددا مبب د دددأ التكام د ددل ،وأن اختص د دداص احملكم د ددة الدولي د ددة جلنائي د ددة ه د ددو
اختصاص أصيل ليس مكمل.
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من جانب أخر جاءت املادة ( )13مدن النظدام األساسدي لتأكدد علدى أن
احملكمة رار اختصاصها التلقائي (القسدر ) علدى الددول األطدراف دون
شروطا مسبقة ووفقا ملا يلي:
-1إحالة دولة طرف إىل املدعي العدام حالدة يبددو فيهدا أن جرميدة أو أكثدر
مددن اجلدرائم الدديت تدددخل يف اختصدداص احملكمددة قددد ارتكبددت يف إقلدديم دولددة
طددرف أو علددى مددن طددائرة أو سددمينة مسددجلة لددديها ،أو أن تكددون اجلرميددة
قد ارتكبت من أحد رعايا هذه الدولة الطرف.
-2إحال ددة جلل ددس األم ددن حال ددة إىل امل دددعي الع ددام يب دددو فيه ددا أن جرمي ددة أو
أكث ددر م ددن اجلد درائم ال دديت ت دددخل يف اختص دداص احملكم ددة ق ددد ارتكب ددت وف ددق
أحك ددام المص ددل الس ددابع م ددن ميث ددا األم ددم املتح دددة سد دواء كان ددت الدول ددة
طرفاً يف النظام األساسي أم مل تكن طرفا يف النظام.
-3إذا شرع املدعي العام بدالتحقيق مدن تلقداء نمسده يف جرميدة ارتكبدت يف
إقل دديم دول ددة ط ددرف أو عل ددى م ددن ط ددائرة أو س ددمينة مس ددجلة ل ددديها ،أو أن
تكددون اجلرميددة قددد ارتكبددت مددن أحددد رعايددا هددذه الدولددة الطددرف( .بكددة،
)2006
من خالل ما تقدم يتبني يف حالة عددم تقيدد المقدرتني ( )2 ،3مدن ()17
م ددن النظ ددام األساس ددي ،أن قض دداء احملكم ددة الدولي ددة اجلنائي ددة ه ددو ص دداحب
الوالية القضائية ويسمو القضاء الوطين.
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آثاار اختصاااص القضااائي المحكمااة الدوليااة الجنائيااة علااى الاادول غياار
األطراف في النظام األساسي

أن م ددن أه ددم القواعد ددد القانوني ددة يف الق ددانون الد دددويل ه ددي ،أن االتماقيد ددات
الدوليددة ال تلددزم إال الدددول الدديت ارتضددت هبددا حبسددب ند املددادة ( )34مددن
اتماقيددة فينددا لسددنة  1969والدديت تددن علددى أندده ال ترتددب املعاهدددات أيددة
التزامات على دولة ثالثدة وال أيدة حقدو هلدا مدن دون موافقتهدا ،أمدا الددول
األخرى فال ميكن أن تتأثر هبا من الناحية القانونية ،ووفقاً هلذا الن فدإن

األحكددام ال دواردة يف النظددام األساسددي للمحكمددة الدوليددة اجلنائيددة لددن تلددزم
الدول غري املوقعة واملنضمة إليه.
ومن املهم مبكان اإلشارة إىل عدم وجدود ند صدري يف النظدام األساسدي
يلزم الدول غري األطراف بالتعاون مدع احملكمدة غدري االجدازة الديت وردت يف
املددادة ( )87يف المقددرة ( )5والدديت مددن خالهلددا تدددعو احملكمددة ايددة دولددة غددري
طددرف إىل تقدددم املسدداعدة القضددائية علددى أسددا ترتيددب خدداص أو اتمددا
مناسب.
لكددن ذلددك ال يعددين أن االختصدداص القضددائي احملكمددة الدوليددة اجلنائيددة ال
ميك ددن أن يس ددر عل ددى ال دددول غ ددري األط دراف يف النظ ددام األساس ددي حي ددث
ميكن أن تباشر احملكمة اختصاصاهتا مع دولة غري طدرف بنداءً علدى اتمدا
بينهمد ددا ،مد ددن خد ددالل قيد ددام الدولد ددة بتقد دددم إعد ددالن تودعد دده لد دددى مسد ددجل
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احملكم ددة ،تقب ددل مبوجب دده اختص دداص احملكم ددة يف ال دددعوى ،مبوج ددب امل ددادة
( )3/12بش د ددأن اجل د درائم احمل د ددددة يف امل د ددادة ( )5م د ددن النظ د ددام األساس د ددي.
وي تددب علددى هددذا االتمددا التدزام الدولددة غددري الطددرف بالتعدداون بشددكل تلددم
مددع احملكمددة عنددد إج دراء التحقيقددات علددى اقليمهددا مبوجددب احكددام البدداا
التاسع من نظام احملكمة.
كم د ددا ور د ددار احملكم د ددة الدولي د ددة اجلنائي د ددة اختصاص د ددها عل د ددى ال د دددول غ د ددري
األطراف بشكل تلقائي ودون رضا هذه الدول باحلاالت التالية- :
أوال :ميكد دن أن ر ددار احملكم ددة الدولي ددة اجلنائي ددة اختصاص ددها عل ددى رعاي ددا
الدددول غددري األط دراف عددن طريددق التبعيددة حبسددب ممهددوم ن د املددادة ()12
من النظام ،بشأن إحدى اجلرائم املنصوص عليهدا يف النظدام األساسدي إذا
م ددا ارتكب ددت اجلرمي ددة عل ددى إقل دديم دول ددة ط ددرف أو عل ددى إقل دديم دول ددة قبل ددت
اختصاص احملكمة( .املخزومي)2008 ،
ثاني ا ااا :كمد د دا وميك د ددن أن ميت د ددد اختص د دداص احملكم د ددة ليش د ددمل ال د دددول غ د ددري

األط دراف ،وذلددك فيم ددا يتعلددق باختص دداص احملكم ددة جب درائم احل ددرا ،وه ددي
اجل درائم الدديت تعهدددت الدددول األط دراف يف اتماقيددات جني د لعددام 1949
بددااللتزام بددأن حت د م وتكمددل اح د ام القددانون الدددويل اإلنسدداي( .املخزومددي،
)2008
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ثالثاا :تباشددر احملكمددة ممارسدة اختصاصددها علددى الددول غددري األطدراف بندداءً
علدى قدرار يصددر مددن جللدس األمددن ،عنددما حييددل اعلدس حالددة إىل املدددعي
العددام يبدددو فيهددا أن جرميددة أو أكثددر مددن اجل درائم الدديت تدددخل يف اختصدداص
احملكم ددة ق ددد ارتكب ددت وفق ددا ألحك ددام المص ددل الس ددابع م ددن ميث ددا األم ددم
املتحدة( .املتحدة)1998 ،
أن موضوع احالة جللس االمدن لددعوى تتعلدق بددول غدري طدرف يف النظدام
االساسددي كانددت مثدداراً للجدددل ،بددالرغم مددن إحالددة جللددس األمددن قددد تدددعم
اختصاص احملكمة من خالل تضديق اخلندا علدى مدرتكي اجلدرائم الدوليدة،
إال أن ذل د ددك ع د ددد مساس د ددا بس د دديادة ال د دددول واث د ددار أيض د ددا ج د دددالً قانونيد د داً.
لألسباا التالية- :
-1أن إحال ددة جلل ددس االم ددن ل دددعوى تتعل ددق بدول ددة غ ددري ط ددرف يف النظ ددام
األساس ددي ،تتع ددار م ددع ند د امل ددادة ( )12م ددن النظ ددام األساس ددي وال دديت
أكدددت يف مضددموهنا علددى مبدددأ مهددم وأساسددي إال وهددو مبدددأ املقبوليددة أو
الرضائية فيما يتعلق بقبول اختصاص احملكمة.
-2أمتددداد اختصدداص احملكمددة الدوليددة اجلنائيددة ليشددمل دوالً غددري طددرف يف
نظامهدا األساسددي مددن خدالل إحالددة الدددعوى مددن جللدس األمددن يعددد خمالمداً
ملبدأ اآلثدر النسدي للمعاهددات الدوليدة وند املدادة ( )34مدن اتماقيدة فيندا
لسنة  1969والديت تدن علدى أنده ال ترتدب املعاهددات أيدة التزامدات علدى
303

MJSL | DECEMBER 2017 | VOL 6
ISSN : 1985-7454 | E-ISSN : 2590-4396
www.mjsl.usim.edu.my

دولددة ثالثددة وال أيددة حقددو هلددا مددن دون موافقتهددا ،أمددا الدددول األخددرى فددال
ميكن أن تتأثر هبا من الناحية القانونية ،وبالنتيجة فإن األحكام الدواردة يف
النظددام األساسددي للمحكمددة الدوليددة اجلنائيددة لددن تلددزم إال الدددول األط دراف
املوقعة عليه ،وبالتايل فال ميكن أن يشمل اختصاص احملكمة الدولية دولدة
غري طرف يف نظامها األساسي.
ويس ددتخل

مم ددا تق دددم أن النظ ددام األساس ددي احملكم ددة الدولي ددة اجلنائي ددة ق ددد

أنش د مبوجددب معاهدددة دوليددة وأن مضددمون املددادة ( )34مددن اتماقيددة فينددا
لسنة  1969ينطبق عليها ،وبالتايل ال يرتدب النظدام األساسدي للمحكمدة
أ التزامات علدى دولدة غدري طدرف إال برضدها .مبوجدب املدادة ( )34والديت
تددن ايضداً علددى " ينشددأ التدزام علددى دولددة ثالثددة مددن أحددد أحكددام املعاهدددة
إذا أرادت أطراف املعاهدة باحلكم أن يكون وسديلة اإلثبدات وقبلدت دولدة
ثالثة هذا االلتزام صراحة وبصورة خطية"( .غزالة)1997 ،

أمددا الواقددع املعمددول بدده اآلن فددأن جللددس االمددن مددل مددا أصدددر ق درارا بإحالددة
قضية مدا تتعلدق بدولدة عضدو يف االمدم املتحددة ليسدت طرفداً يف نظدام رومدا
االساسددي ،فددأن هددذا الق درار يعددد ملزمددا حبددق الدولددة غددري الطددرف مبوجددب
املدادة ( )25مددن ميثددا االمددم املتحدددة الددذ خيددول جللددس األمددن سددلطات
واسددعة يف سددبيل صدديانة األمددن والسددلم العدداملي ،وبالتددايل يلددزم هددذا امليثددا
اعضائه بقبول قرارات جللس األمن وتنميذها.
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الخاتمة

خلصددت الدراسددة إىل أن احملكمددة الدوليددة اجلنائيددة الدائمددة ،هيئددة قض ددائية
دولي ددة أنش ددأت مبوج ددب معاه دددة دولي ددة ش ددارعة ،بغ ددر حماكم ددة املتهم ددني
بارتك دداا أش ددد اجل درائم خط ددورة عل ددى اعتم ددع ال دددويل .ويعد دد اختصاص ددها
املوضوعي مبثابة وثيقة مقننة للجرائم الدولية اليت دونت ألول مدرة باتماقيدة
دولي ددة .حتك د دم عالق ددة احملكم ددة بال دددول األط د دراف مب دددأ التكام ددل ،الد ددذ
أوج ددب يف المق ددرة ( )6م دن ديباج ددة النظ ددام ،عل ددى وج ددوا ممارس ددة الدول ددة
لوالياهتا القضائية على املسؤولني عن ارتكاا اجلرائم الدوليدة .إال إذ تبدني
أن الدولد ددة صد دداحبة الواليد ددة القضد ددائية غد ددري راغبد ددة يف القيد ددام بد ددالتحقيق أو
املقاضد دداة ،أو أهند ددا غد ددري قد ددادرة علد ددى القيد ددام هبد ددذه املهمد ددة ،حيد ددث ينعقد ددد
االختصاص التكميلي للمحكمة.
كم ددا ميك ددن أن يس ددر اختص دداص احملكم ددة املوض ددوعي عل ددى ال دددول غ ددري
املوقعد ددة علد ددى نظامهد ددا ،فيمد ددا يتعلد ددق جب د درائم احلد ددرا الد دديت التزمد ددت الد دددول
مبكافحتها مبوجب اتماقيات جني األربعة ،أو بالتبعية ،أو مدل مدا احدال
جللددس األمددن القضددية إىل احملكمددة بندداءً علددى المصددل السددابع مددن امليثددا .
بالنتيجددة فددأن عدددم انضددمام الدددول إىل احملكمددة الدوليددة اجلنائيددة ال علهددا
مبن د ددأى ع د ددن اختصاص د ددات احملكم د ددة ح د ددل ول د ددو مل تص د دداد عل د ددى النظ د ددام
األساسددي للمحكمددة .لددذلك فددأن مصددادقة الدددول علددى النظددام األساسددي
يعطهددا فرصددة مبددا مينحدده صددك االنضددمام مددن مكاسددب تتمثددل مددن خددالل
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ً وفق د دا، وتعديل دده وتمس ددريه، تطبيق دده،ت دددعيم النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة
 وقط ددع الطري ددق عل ددى الص ددمقات السياس ددية يف.للمص دداحل املش ددروعة لل دددول
 أضددافة إىل إمكانيددة تعددديل املددادة اخلامسددة مددن النظددام.املنظمددات الدوليددة
األساس د ددي للمحكم د ددة الدولي د ددة اجلنائي د ددة حبي د ددث يش د ددمل ج د درائم اإلره د دداا
.واجلرائم األخرى املستحدثة
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