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 ص:خالمم

ان مبدأ التكامل يعتبر الركيزة االساسية لممحكمة الجنائية الدولية حسب نظام روما االساسي لممحكمة 
ومن خالل ىذا المبدأ اعطى االختصاص في محاسبة ومعاقبة االشخاص المذين يرتكبون الجرائم 

ة ولكن في االصل الدولية التي تمس سالمة المجتمع واستقراره كجرائم الحرب والعدوان واالبادة الجماعي
ان االختصاص في ىكذا نوع من الجرائم ىو لمقضاء الوطني باالصل وفي حال امتناع القضاء 
الوطني ممارسة واليتو القضائية لضغوطات سياسية او ألي سبب آخر فان المحكمة الجنائية الدولية 

ىي مكممة لمقضاء  تتولى ىذه الميمة حسب اختصاصيا القضائي وفقًا لنظام روما والزالت احكاميا
الوطني في حال وجود نقص في بعض النصوص الخاصة بو,وحيث ان مبدأ التكامل لو دور بارز في 
مكافحة انتشار الجريمة الدولية السيما وانو قد رسم الحدود بين كل من مايدخل من اختصاص القضاء 

صورىا وعمى الرغم من انتشار  الوطني والمحكمة الجنائية الدولية،كما وانو حدد العالقة بينيما بجميع
الكفاح المسمح بين الدول التي الزالت مستعمرة وىذه المسالة من شانيا ان تزيد نسبة الجرائم الدولية 

 يوما بعد يوم اال ان مبدأ التكامل قد خفض ىذه النسبة الى الحد المعقول.
 

The International Criminal Court and the principle of 

complementarity in resolving armed conflicts 
Abstract - :  

The principle of complementarity is considered the main pillar of the 

International Criminal Court, according to the Rome Statute of the Court, and 

through this principle, it has given jurisdiction to hold accountable and punish 

people who commit international crimes that affect the safety and stability of 

society, such as war crimes, aggression and genocide, but in principle, the 

jurisdiction in this type of crime is for the judiciary. In the event that the 

national judiciary refrains from exercising its jurisdiction due to political 

pressures or for any other reason, the International Criminal Court shall 

undertake this 
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The mission is according to its jurisdiction according to the Rome Statute, 

and its provisions are still complementary to the national judiciary in the 

event that there is a deficiency in some of its texts, and since the principle of 

complementarity has a prominent role in combating the spread of 

international crime, especially since it has drawn the boundaries between all 

that come under the jurisdiction of the national judiciary and the criminal 

court. And he defined the relationship between them in all its forms, and 

despite the spread of armed struggle among countries that are still colonies, 

and this issue would increase the rate of international crimes day after day, 

the principle of complementarity has reduced this percentage to a reasonable 

limit . 

 المقدمة
الشك قد تعرض المجتمع الدولي قد تعرض الى الكثير من الحروب عبر التاريخ فااخذ 

صدى واسع في نفوس االجيال المتعاقبة وعانت ماعانت الشعوب من قتل الرعب 
وتعذيب وتشريد لمسكان ومنذ ذلك الوقت كانت المشكمة والزالت تعاني من كيفية الحفاظ 
عمى منع انتشار ظاىرة االجرام الدولي والحفاظ عمى االمن والسمم الدوليين وىذه الحالة 

التي ليا صدى واسع ومؤثر في المجتمع الدولي  تعد واحدة من اىم العوامل االساسية
لما تمس الجريمة الدولية حقوق االفراد ومصاليم الخاصة المحمية بموجب القانون ومن 
ىذا المنطمق كان عمى المجتمع الدولي ان يسعى اليجاد المزيد من اآلليات القضائية 

لجرائم الخطرة وعميو تم التي اناط القانون ليا ميمة محاسبة االشخاص المذين يرتكبون ا
تشكيل المحكمة الجنائية الدولية لتعد كأول ىيئة قضائية دولية وقد حظيت بمحل اىتمام 
عالمي واقميمي لمحاكمة مجرمي الحرب وجرائم العدوان وجرائم االبادة الجماعية وان 
ىذه المحكمة تعد اول محكمة يتم اعطائيا ممف حقوق االنسان ومحاسبة جميع 

عمى ىذه الحقوق والحريات وىذا يدل عمى ان اقرار مبدأ العدالة انتقل من  المتعدين
المستوى االقميمي الى المستوى العالمي من اجل محاسبة جميع االشخاص عن ارتاكبيم 

ما وان المحكمة الجنائية الدولية قد تمك الجرائم الخطرة بحق االنسانية جمعاء السي
حكم العالقة بينيا وبين القضاء الوطني لجميع اعتمدت مبد التكامل كمعيار ثابت لي

الدول االعضاء في ميثاقيا وبموجب ىذا المبدأ تمكنت المحكمة من الحفاظ عمى 
 السيادة الخاصة بالدول االعضاء.
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تكمن في اىمية موضوع المحكمة الجنائية الدولية ومبدأ التكميمية من  أهمية الدراسة:
ية الدولية ومدى تحقق مبدا التكميمية عمى خالل تحديد اختصاص المحكمة الجنائ

المستوويين االقميمي والعالمي من اجل الوقوف عمى تطبيق ىذا المبدا عمميًا من خالل 
 التعاون المشترك بين الدول لغرض تحقيق مبد العدالة لدى جميع الدول دون استثناء.

مبدأ التكميمية  تكمن مشكمة الدراسة في البحث حول مضمون موضوعأشكالية الدراسة: 
في المحكمة الجنائية الدولية وحدود تطبيقو عمى ارض الواقع, وعمى الرغم من ان ىناك 
سبب قانوني يحيط بو مما تسبب لو بنوع من الغموض وىذا ماتوصمنا اليو من خالل 
فيم نصوص نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وىذا يؤثر تطبيق مبدأ 

ان المشكمة الرئيسية في موضوع بحثنا ىي حول التطبيق الصحيح التكامل, وعميو ف
 لمبدأ التكامل حسب نظام روما االساسي.

سوف نتبع في دراسة موضوع بحثنا المنيج الوصفي التحميمي الذي منهجية البحث: 
تناولنا فيو االحكام الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وتم من خاللو تسميط الضوء عمى 

المحكمة الجنائية الدولية من منظور تطبيقي والوقوف حول مدى امكانية  اختصاصات
المحكمة من سد النقص التشريعي وفق منظور عممي تطبيقي عمى جميع الجرائم التي 

 تدخل من ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
 تم تقسيمو الى مبحثين, ىما: هيكيمة الدراسة:

 الدولية ومبدأ التكميمية. األول: تعريف المحكمة الجنائية
الثاني: سمطات مجمس األمن عمى المحكمة الجنائية الدولية وأثرىا في تطبيق مبدأ 

 التكامل.
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 المبحث األول
 تعريف المحكمة الجنائية الدولية ومبدأ التكميمية 

مقرىا في العاصمة  2002في عام  ىي محكمة تاسست المحكمة الجنائية الدولية:
عمى ضرورة انشاء  8998اليولندية الىاي بعد جمع التواقيع في ميثاق روما لعام 

محكمة جنائية دولية خالل فترة انعقاد مؤتمر االمم المتحدة الدبموماسي لممفوضين والتي 
ء فييا عمى اساسو طرحت فكرة انشاء المحكمة الجنائية الدولية"  حيث بمغ عدد االعضا

ىم مائة واربعة عضو في الوقت الحالي وتكون لممحكمة ىيئة دائمة ليا السمطة 
لممارسة اختصاصيا عمى االشخاص ازاء اشد الجرائم خطورة التي الزالت موضع 

, حيث تيدف الى مقاضاة االشخاص المتيمين بالجرائم االشد خطورة (8)اىتمام دولي"
الحرب,جرائم العدوان,جرائم االبادة الجماعية,جرائم عمى المجتمع الدولي وىي: جرائم 

, 8989ضد االنسانية, جرائم االعتداء, وىي تعد بمثابة احدى نتائج اتفاقية فرساي لعام 
وليا عالقة وطيدة مع األمم المتحدة حيث تنظم العالقة بينيما من خالل "اتفاق تعتمده 

و بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة جمعية ادول االطراف في ىذا النظام االساسي ويبرم
 .(3), "وتتمتع باالىمية القانونية الالزمة  لممارسة وظائفيا وتحقيق مقاصدىا"(2)عنيا"

ان ىذا المبدأ يعد بمثابة الركيزة االساسية لمنظام االساسي لممحكمة مبدأ التكميمية: 
لدولية وبين المحاكم الجنائية الدولية, وذلك لكونو يحدد العالقة بين المحكمة الجنائية ا

الوطنية كما يعد واحدًا من اىم المقومات االساسية التي اليمكن لممحكمة الجنائية 
الدولية االنعقاد بدونو وىذا مااشارت اليو ديباجة نظام روما األساسي وقد نصت عمى 

                                                           

,رابط الدخول اىل ادلوقع 11,ص0202,فهم المحكمة الجنائية الدوليةوثائق االمم ادلتحدة,  (1)
-cpi.int/sites/default/files/Publications/understanding-https://www.icc

arabic.pdf-icc-the ,12/6/0200, تاريخ الدخول اىل ادلوقع. 

مكتبة داغ مهرشولد, رابط الدخول اىل ادلوقع نون الدولي, القاوثائق االمم ادلتحدة,  (0)
https://research.un.org/ar/docs/law/courts  12/6/0200, تاريخ الدخول اىل ادلوقع. 

 من نظام روما االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 4ادلادة  (3)

 

 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/understanding-the-icc-arabic.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/understanding-the-icc-arabic.pdf
https://research.un.org/ar/docs/law/courts
https://research.un.org/ar/docs/law/courts
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انو" المحكمة الجنائية المنشأة بموجب ىذا النظام األساسي ستكون مكممة لموالية 
, وحيث ورد ايضًا في المادة األولى من النظام األساسي (4)ية الجنائية الوطنية"القضائ

لممحكمة الجنائية الدولية" تكون المحكمة الجنائية الدولية مكممة لممحاكم الجنائية 
. ومن خالل ماتقدم فان المحكمة الجنائية الدولية تعمل (5)الوطنية حسب واليتيا العامة"

موقعو عمى نظاميا األساسي والمندرجة تحتو عمى ان تقوم عمى حث جميع الدول ال
بالتحقيق نيابة عنيا في الجرائم التي تقع داخل حدود اقميميا وىذا ماىو معمول بو 
حسب االتفاقيات الدولية وفقًا لنصوصيا التشريعية الخاصة بيا, حيث ان دور المحكمة 

مبدأ االختصاص التكميمي وعمى ضوء الجنائية الدولية ىو مكماًل لقضائيا الوطني وفقًا ل
ذلك فانو اليمكن لممحكمة الجنائية الدولية ان تقوم بمحاكمة االشخاص مرتكبي الجرائم 
مادام السمطات الداخمية التي اناطت التشريعات الداخمية ميمة التحقيق والمحاكمة ليا 

 بموجب قوانييا لم تباشر ىي اواًل باجراءات التحقيق والمحاكمة.
 ضوء ماتقدم,قمنا بتقسيم ىذا المبحث الى مطمبين متتاليين, مع بيانيما كالتالي: وفي 

 التطور التاريخي لمقضاء الجنائي الدولي ولممحكمة الجنائية الدوليةالمطمب األول: 
 المسؤولية الجنائية الدوليةالمطمب الثاني: 

 الجنائية الدولية التطور التاريخي لمقضاء الجنائي الدولي ولممحكمةالمطمب األول: 
ان القضاء الجنائي الدولي لم يظير لموجود لخدمة المجتمع الدولي في بداية األمر,بل 
ظيوره كان ليتستر عمى اخفاء بعض مطامع التوسعية التي كانت سائدة في ذلك 

لتحاكم اول شخص في العالم  8447الوقت, وان اول محكمة دولية تشكمت في عام 
ن باخ( الذي تم الحكم عميو باالعدام شنقًا حتى الموت, وكان وىو)مولى بيير دي ىاج

لمثوار الفرنسيين دور بارز في ترسيخ المبادئ التي تتعمق بحرية الشعوب في تقرير 
 8789مصيرىا وكان ليم صدى واسع في اندالع الثورة الفرنسية واستمرت من عام 

                                                           

,رسالة ماجستري,جامعة مبدأ التكامل في ظل النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية سايغي وداد, زلزم  (1)
 .13,ص0227االخوة منتوري,قسنطينة,

 من نظام روما االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 1ادلادة  (0)
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تطور األمر واصبحت ثورة , في بداية األمر كانت ثورة داخمية وطنية ثم 8799وحتى 
اممية وفي االخير انصبت لتحقيق مصالح نابميون بونابرت ومن ثم سقطت العاصمة 

وتم القاء القبض عميو وعزلو في جزيرة من قبل الحمفاء ولم  8884الفرنسية باريس عام 
يتم محاكمتو من قبل الحمفاء حتى بقي في السجن وتوفى فيو وان ىذه الحادثة تعد 

حوادث االنتقام المشيورة في التاريخ, بعد مرور عدة سنوات تم ابرام اول  واحدة من
اتفاقية دولية خاصة بشأن انشاء اول محكمة جنائية دولية بسبب حادثة اسر سفينة 
وطاقميا من قبل سفينة دول اخرى, وبعدىا تم ابرام اتفاقية اخرى ايضًا وىي اتفاقية 

بشأن انشاء محكمة دولية ولكنيا بانت بالفشل  8989المؤتمر التمييدي لمسالم في عام 
, ومنذ ذلك الوقت الى يومنا ىذا لم تكن ىناك محكمة جنائية دولية (6)قبل تاسيسيا

تحاكم كبار المسؤولين من اجل ممصحة الشعوب وانما دائمًا وخاصتًا في الجرائم الكبرى 
تركة لبعض رؤوساء كجرائم الحرب, والعدوان تميل في احاكميا الى تحقيق مصالح مش

 الدول االستعمارية.
 وعمى ضوء ماتقدم,فإّن ىذا المطمب يقسم إلى فرعيين متتاليين, وعمى النحو التالي:

 مرحمة مابعد الحرب العالمية االولىالفرع األول: 
 مرحمة مابعد الحرب العالمية الثانية الفرع الثاني:
 مرحمة مابعد الحرب العالمية االولىالفرع األول: 

لقد تكاثفت الجيود الدولية من اجل انشاء قضاء دولي يختص بمحاكمة كبار المسؤولين 
ممن تمطخت ايدييم بدماء شعوب العالم وايدت ىذه الفكرة من قبل فقياء القانون, وان 
اول فقيو ايد فكرة انشاء المحكمة الجنائية الدولية ىو الفقيو السويسري)غوستاف موانييو( 

ان يتأمل ان الحرب العالمية األولى بأن تكون ىي آخر الحروب إال خاصة وان العالم ك
ان العالم تفاجأ باندالع الحرب العالمية الثانية, وذلك لما تركت من آثار خطيرة عمى 

                                                           

, 2013 يوم االمارات ال, مقال منشور على صحيفة التطور التاريخي للقضاء الجنائي الدولي زلمد رضا, (1)
https://www.emaratalyoum.com/local-رابط الدخول اىل ادلوقع 

section/accidents/0213-11-00-1.605664?ot=ot.AMPPageLayout  تاريخ ,
 .12/6/0200لدخول اىل ادلوقع ا

https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-11-22-1.625664?ot=ot.AMPPageLayout
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-11-22-1.625664?ot=ot.AMPPageLayout
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-11-22-1.625664?ot=ot.AMPPageLayout
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دول العالم كافة دون ان تستثني اية دولة, وحيث ان الكثير من الدول انتيكت حقوقيا 
ي بأن يوقف انتياكات الدول الكبرى لمدول وىذه كانت المبنة االولى لممجتمع الدول

األخرى وان اليسمح المجتمع الدولي مثل ىكذا انتياكات ان تحصل مجددًا ميما تكمف 
األمر وبسبب ىذه االنتياكات ايد المجتمع الدولي برمتو ضرورة وجود قضاء دولي 

. وحيث (7)مستقل وعادل حتى يتم محاسبة اية دولة في حال انتياكيا لحقوق دولة اخرى
ان كانت القوانين الداخمية لمدول في تمك الفترة التحترم من قبل الدول العظمى, وذلك 
بسبب ىيمنة ىذه الدول عمى الدول الفقيرة او النامية كما تسمى, وحيث ان ىذه الدول 
كانت تتميز بالوحشية والقسوة وكانت البشرية في تمك الحقبة تعاني من قسوة ىذه الدول 

ترتكب بحقيا جرائم تتميز بالوحشية واليمجية, لذا ظيرت الحاجة لمالحقة  عمييا لما
مرتكبي ىذه الجرائم وتقديميم لممحاكمة من قبل القضاء الدولي الجنائي وامام المحكمة 

 المختصة بالنظر بتمك الجرائم.
 مرحمة مابعد الحرب العالمية الثانية الفرع الثاني:
نية ازدادت ويالت البشرية واصبح الصيحات تصدح في بعد انتياء الحرب العالمية الثا

اذان جميع الشعوب وخاصة التي عانت من الحروب وكثرت المطالبات الرسمية وغير 
الرسمية بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد االنسانية, حيث اصبح البد من تقديم المسؤولين 

نشاء اول محكمة عن ىذه المجازر الدموية الى المحاكمة واصبحت الحاجة ممحة من ا
دولية وىي)المحكمة الجنائية الدولية( لتنصف ذوي الضحايا من جية ومن جية اخرى 
لمحفاظ عمى الكرامة االنسانية في جميع ارجاء العالم وليعم االمن واالمان واعادة 
الحقوق الى اصحابيا بعدما انتيكت جميعيا من قبل الدول العظمى, السيما وقد شيدت 

االحداث, وذلك بسبب التطورات ومواكبة القانون الدولي الجنائي ليا في  ىذه الفترة اىم
تمك الحقبة, حيث تم تشكيل العديد من المحاكم الجنائية الدولية عمى الرغم من اختالفيا 

                                                           

, مقال منشور على منصة اريد التطور التاريخي للقضاء الدولي الجنائي وسام نعمت إبراهيم السعدي, (1)
 ps://portal.arid.my/arhtt-االلكرتونية, رابط الدخول اىل ادلوقع:

LY/Posts/Details/823af441c-471-48d5-8b72c-500ca22f694?t  تاريخ الدخول,
 .9/7/0200اىل ادلوقع 

https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/803af441-c471-48d5-8b70-c522ca00f694?t
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/803af441-c471-48d5-8b70-c522ca00f694?t
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لكنيا تصب نوعا ما في مصمحة الحمفاء المنتصرين في الحرب حتى يتم التستر عن 
واليتم محاسبتيم عن تمك الجرائم, وجديرًا بالذكر  ارتكابيم لممجازر الدموية بحق الشعوب

كانت جميعيا  8994ولغاية عام  8945ان ىذه المحاكم التي تم تشكيميا منذ عام 
وحيث ان  (8)مؤقتة وغير دائمة عمى غرار المحكمة الجنائية الدولية تتصف بالديمومة

جاء في الوقت المناسب خاصة بعد  انشاء المحكمة الجنائية الدولية وضرورة تاسيسيا
فشل جميع المحاوالت السابقة بعد ان خاضت الدول تجارب التمت الى الحقيقة بصمة 
مما تركت آثار سيئة عمى حسن سير العدالة خاصة في الفترة التي كانت تعاني منيا 

 البشرية من ويالت الحروب.
 المسؤولية الجنائية الدوليةالمطمب الثاني: 

ولية الجنائية ليا العديد من التعاريف ولكن اول من عرفتيا ىي القوانين ان  المسؤ 
الوضعية  عمى الرغم من ان فقياء القانون الدولي واالتفاقيات والمواثيق الدولية لم يكن 
تعريفيا اقرب الى الصواب عمى غرار القوانين الوضعية فانيا جانبت الصواب وعرفتيا 

المجرم, بخضوعو لمجزاء المقرر لفعمو في قانون بأنيا" تحمل الشخص تبعة عممو 
, كما وقد عرفتيا (9)العقوبات بعدما اقدم عمى انتياك القانون بارتكابو الواقعة االجرامية"

آخرون بأنيا"  االلتزام بتحمل النتائج التي يرتبيا قانون العقوبات عمى وقوع الجريمة 
 الجنائي عما يرتكبو من جرائم"واىميا العقوبة, اي صالحية الشخص لتحمل الجزاء 

, اما عمى المستوى العالمي فقد عرفتيا المادة الثالثة من االتفاقية الدولية لمنع (80)

                                                           

الحاجة الى المحكمة الجنائية الدولية في ظل الوضع الدولي الراهن, القاء التشاوري  أمحد احلميدي, (1)
الشقائق العريب حلقوق االنسان,صنعاء, الطبعة  منتدىالعربي االقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية,

 .43,ص0225األوىل,

رسالة المسؤولية الدولية الجنائية لالفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي,فالح مزيد ادلطريي,  (1)
 .10,ص0211جامعة الشرق االوسط,كلية احلقوق,ماجستري,

,جامعة منتوري قسنطينة,كلية رسالة ماجستريالمسؤولية الدولية الجنائية, حسني نسمة, (0)
 .17,ص0227احلقوق,

 .1973من اتفاقية الفصل العنصري لعام  3ادلادة  (3)
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الفصل العنصري بأنيا" تقع المسؤولية الدولية الجنائية ايا كان الدافع عمى االفراد 
فييا االعمال المؤسسات وممثمي الدول سواء كانوا مقيمين في اقميم الدولة التي ترتكب 

, وعمى الرغم من اختالف التعاريف اال انيا جميعيا تصب (88)او في اقميم دولة اخرى
في مجرى واحد اال وىو ان المسؤولية الدولية تقام بحق الشخص الطبيعي الذي يرتكب 
فعل جرمو القانون ميما كانت صفتو الرسمية وانو بنظر االعتبار قد خالف القوانين 

ق شخص لو حقوق وواجبات وىذا الفعل يرتب المسؤولية الجنائية وارتكب جريمة بح
 والمدنية معًا بحقو جراء القيام بيذا الفعل.

 األساس القانوني لممسؤولية الجنائية الدولية واآلثار الناتجة عنياالفرع األول: 
يقصد باألساس القانوني لممسؤولية الدولية ىي مصدر الوجود لمقانون الجنائي الدولي, 
اذ اليمكن لمسمطة القضائية معاقبة شخص ما نتيجة قيامو بفعل مخالف الحكام القانون 
اي مجرم قانونًا بدون نص قانوني استنادًا الى القاعدة الفقيية)العقوبة والجريمة اال 

المسوؤلية الجنائية ىي األثر الجنائي الخاص بالقواعد الدولية بنص(, وبذلك تعتبر 
, وحيث ان ىذه القواعد الدولية تعتمد باالساس عمى االعراف الدولية عمى (82)الجنائية

خالف القواعد الخاصة بالقانون الداخمي فانو يعتمد بشكل او بآخر عمى النصوص 
بية النصوص الدولية يكون صدرىا التشريعية, ومن الجدير بالذكر ان من المفترض غال

االتفاقيات والمعاىدات الدولية, وبذلك التعد منشئة لقواعد قانونية لم تكن موجودة من 
, وان لتمك القواعد (83)قبل وانما ىي باالساس مجموعة قواعد عرفية تم العمل بيا مسبقاً 

ة في القانون دور ميم وبارز في حل جميع المشكالت القانونية ومنيا المسائل المعقد
الدولي وكان ليا دور فعال في العمل الدولي المشترك وىي )فكرة انشاء المسؤولية 
الدولية الجنائية( التي بذلت الجماعة الدولية مجيود كبير لغرض تقنين قواعدىا في 

                                                           
 

, اذليئة العامة لشؤون ادلطابع المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي زلمد هباء الدين باشات, (1)
 .150,ص1974األمريية,

 .47,ص1999, دار النهضة العربية, 0ط,مبادئ القانون الدولي الجنائي أشرف توفيق مشس الدين, (0)

 .1962من قانون العقوبات االردين لسنة  74ادلادة  (3)
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الفترة التي كانت تعاني منيا جميع شعوب العالم وىي قبل قيام الحرب العالمي األولى 
ثر ظالمًا بحق الشعوب ىي بعد قيام الحرب العالمية الثانية التي مازالتا والفترة األك

تعاني منيا البشرية وتدفع ثمنيا لغاية اآلن وىذه من اجل مالحقة الدول الكبرى في اي 
عمل مخالف الحكام القانون الدولي ترتكبو بحق الشعوب الفقيرة فانيا سوف تترتب 

 لمحكمة الجنائية الدولية.عمييا مسؤولية جنائية دولية امام ا
 مدى تحقق قيام المسؤولية الجنائية الدولية وشروطيا الفرع الثاني:

ان القوانين الداخمية ىي اول من وضعت شروط لقيام المسؤولية الجنائية, حيث ورد في 
"اليحكم عمى احد بعقوبة مالم يكن 8960من قانون العقوبات االردني لسنة  74المادة 

رادة"قد اقدم عمى ا كما ويشترط ايضًا لقيام المسؤولية الجنائية ان  (84)لفعل عن وعي وا 
تتوافر صفتان اساسيتين كل من االدراك وحرية االختيار وبدون ىذين الشرطين اليمكن 
ان تقوم المسؤولية الجنائية بحق الشخص المرتكب الفعل المخالف الحكام القانون, 

 وسوف نتكمم بالتفصيل عن ىذين الشرطين
 االدراكاواًل: 

يعرف االدراك بأنو" المقدرة عمى فيم ماىية الفعل المرتكب وطبيعتو وتوقع اآلثار 
المترتبة عميو, اي انو يتم التمييز من خالل االعمال المشروعة واالعمال الغير مشروعة 
اضافة الى تقدير النتائج الخاصة بيذه االعمال التي ليا ارتباط وثيق بعناصر الفعل 

و, وقد تنصرف ىذه االفعال وخطورتيا عمى المصمحة العامة او الحق الذي وخصائص
يحميو القانون, وان قانون العقوبات قد رتب جزاءات عن مرتكبي ىذه االفعال المحمية 
بموجب القانون ويستوجب عمى الشخص الذي يقوم بيذه االعمال يجب ان يكون عمى 

, وذلك الن فقد االرادة (85)ن العيوب"عمم ودارية بما يقوم بو اي انو يكون خالي م
واالدراك تؤدي الى انتفاء المسؤولية الجزائية بحقو كالجنون, والصغر, والمرض او 

                                                           
 

 .1962لسنة  16من قانون العقوبات االردين رقم  90ادلادة  (1)

, مطابع الرسالة, المبادئ العامة في قانون العقوبات اخللف علي حسني الشاوي وسلطان عبد القادر, (0)
 .336الكويت,ص
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اعطاء مواد مخدرة وىو اليعمم بيا, وان ىذه الموانع اليمكنيا ان تزيل الصفة الجرمية 
و اعطيت لو عن الفعل وانما يمكنيا ان تمنع معاقبة الفاعل لسبب ربما يقوم في شخص

 بموجب القانون.
 حرية االختيارثانيًا: 

يقصد بحرية االختيار ىي قدرة االنسان عمى التفضيل بين التي تدفعو الى ارتكاب 
الجريمة وعمى ارغم من انيا تمنعو من ارتكاب الجريمة وانيا ايضًا تعطي قدرة لمشخص 

ة, او ىي القدرة التي عمى التكيف مع فعمو وفقًا لمقتضيات القانون والمصمحة العام
تعطى لالنسان عمى تحديد الوجية التي تتخذىا ارادتو, شريطة عى ان يكون ذلك اذا 
كان باستطاعتو دفع ىذه االرادة  وتوجيييا نحو سموك فعل معين او امتناع عن فعل 
معين دون ان تكون ىناك عوامل خارجية تتحرك نحو ارادتو او توجيييا بغير رضاء 

 .(86)قتوصحابيا ومواف
 المبحث الثاني

 سمطات مجمس االمن عمى المحكمة الجنائية الدولية واثرىا في تطبيق مبدا التكامل
ان موضوع العالقة بين مجمس األمن والمحكمة الجنائية الدولية اخذ صدى واسعًا من 
حيث حمقات النقاش بينيما اثناء انعقاد المجان التحضيرية في بداية مرحمة انشاء 
المحكمة الجنائية الدولية عمى الرغم من اختالف اعمال كل منيا, اذ ان مجمس األمن 

مسائل السياسية ذات الطابع الدولي وليس لو عالقة يعتبر جياز سياسي يختص بحل ال
بالشأن الداخمي لمدول, اما المحكمة الجنائية الدولية فانيا تعتبر جياز قضائي مستقل 
عن عمل منظمة األمم المتحدة وليا نظام خاص بيا يسمى بنظام روما األساسي 

, لذلك نرى ان لممحكمة الجنائية فقد منيا صالحيات اوسع من صالحيات مجمس االمن
مسالة التكامل عند النظر في الجرائم التي ترتكب ويكون النظر من اختصاص المحاكم 

 الوطنية البت بيا اليقل تعقيدًا من النظر امام المحكمة الجنائية الدولية.
 وفي ضوء ماتقدم,قمنا بتقسيم ىذا المبحث الى مطمبين متتاليين, مع بيانيما كالتالي:

                                                           

 .1962لسنة  16قانون العقوبات االردين رقم من  81ادلادة  (1)
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 طة االحالة واثرىا في تطبيق مبدأ التكامل.سمالمطمب األول: 
 موقف المحكمة الجنائية الدولية من مشروعية وسائل المقاومة.المطمب الثاني: 

 سمطة االحالة واثرىا في تطبيق مبدأ التكامل.المطمب األول: 
الشك ان النظام االساسي لممحكمة الجنائية الدولية قد اعطى صالحية االحالة الى 

نائية الدولية لممدعي العام, وذلك في حال اذا كان ىناك جريمة او اكثر المحكمة الج
من الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة, وحيث ان مجمس االمن يتمتع بسمطاتو 
الواسعة استنادًا الحكام الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة, كما وقد اعطى لو الحق 

واالمن الدوليين ولكن عمى ان يبمغ المدعي العام  بالتدخل في الجرائم التي تيدد السمم
, وعمى الرغم من اعطاء (87)بيذه الجرائم بعد التاكد من انيا تيدد السمم واالمن الدوليين

الصالحيات الواسعة لمجمس األمن اال ان نجد الكثير من ميامو تتحكم بيا الظروف 
وافقة تسع اعضائو وشريطة ان السياسية المحيطة بو وان قراراه باالحالة اصبح مقيد بم

يكون من بين االصوات االعضاء الدائمين بالعضوية فيو وغالبًا االعضاء مايحصل 
تعارض بالآلراء فيما بينيم وىذا األمر سوف يعطل الكثير من ميام المجمس الموكمة 
الييم حسب النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية, كما وان عمل مجمس األمن 

ايضًا بمبدأ االختصاص التكميمي لممحكمة الجنائية الدولية وىناك مسألة تنثار مرتبط 
في ىذا الصدد خاصة وان مجمس األمن عندما يقرر احالة مرتكبي الجرائم الى 
المحكمة الجنائية عميو ان يضع امامو كافة االعتبارات الخاصة بمسالة مرتكبي ىذه 

, ففي حال ان المجمس لم يقبل االحالة الواردة الجرائم ومواجية دوليم بشأن تمك الجرائم
اليو من المحكمة الجنائية الدولية ىناك بعض االمور يجب مراعاتيا اثناء االحالة من 
قبل احد الدول االعضاء وىذا مامنصوص عميو في النظام االساسي لممحكمة الجنائية 

 الدولية.
 بتقسيم ىذا المطمب الى فرعين متتاليين, مع بيانيما كالتالي: وفي ضوء ماتقدم,قمنا

                                                           

 فق ب, من نظام روما االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 13ادلادة  (0)
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 مدى تأثير االحالة عمى عمل المدعي العام واستقالليتو.الفرع األول: 
 مدى تأثير احالة مجمس األمن في تطبيق مبدأ التكامل.الفرع الثاني: 
 مدى تأثير االحالة عمى عمل المدعي العام واستقالليتو.الفرع األول: 

الشك ان االحالة الى مجمس االمن تعتبر بمثابة ادعاء احدى الدول بأن ىناك جريمة 
قد اقترفت عمى اقميميا وتعد من ضمن الجرائم الدولية التي تدخل من ضمان 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عمى ان تترك الدولة المدعية النظر بالتحقيق 

, وعمى الرغم من ان االحالة من قبل مجمس (88)والمحاكمة الى المحكمة الجنائية الدولية
االمن قد التختمف عن االحاالت السابقة عندما يتم احالة احدى الدول عن طريق الدول 
االطراف في النظام االساسي لممحكمة الجنائية الدولية لكونيا التفرض اي التزامات 

ق مع مرتكبي الجرائم والتدخل في عمل المدعي العام عندما يتم البدء باجراءات التحقي
الدولية كما وان االحالة من مجمس االمن التمزم المدعي العام بأي شيئ اثناء مباشرتو 
بالتحقيق مالم يتوافر عنده المعمومات الكافية بان تمك الدولة قد اقترفت جريمة دولية كما 

من ان وقد اجاز القانون لو اال يباشر بفتح باب التحقيق مع اي دولة في حال تاكده 
المعمومات المقدمة اليو غير صحيحة وكانت نتيجة دوافع سياسية او مطامع 

, لذا نحن نرى ان عمى المدعي العام عندما تتوفر لديو معمومات عن دولة (89)اقتصادية
قد ارتكبت جريمة ما فعميو قبل ان يباشر بالتحقيق البد من التحري والتأكد فعاًل من ان 

ارتكبت الجريمة فعاًل واليأخذ بالشيادات الشخصية التي ادلت بيا الدولة المحالة اليو قد 
احدى الدول امامو حتى وان كانت ىذه الدول دائمة العضوية مالم يتحرى عن ىذه 
المعمومات والتقارير الموجودة امامو ومن ثم التاكد من ان ىذه الجرائم تدخل من ضمن 

 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
 
 

                                                           

 من نظام روما االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 16ادلادة  (1)

 .025,ص0210,دار النهضة العربية,مصر,دور مجلس األمن في النظام الجنائي الدولي أمحد عبد الظاهر, (0)
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 مدى تأثير احالة مجمس األمن في تطبيق مبدأ التكامل.اني: الفرع الث
ان مبدأ التكامل يعد واحدًا من المبادئ الميمة لنظام روما األساسي لممحكمة الجنائية 
الدولية كما ويعد ايضًا الركيزة اساسية لو, لذلك يعتبر مبدأ التكامل بالنسبة لالحكام 

ممة لمقضاء الوطني في حال وجود نقص في الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ىي مك
القضاء الوطني فان احكاميا تعد مكممة لو وفي حال كان القضاء الوطني قادرًا عمى 
التحقيق مع المتيمين ومحاكمتيم فانو ليس لممحكمة الجنائية التدخل في اختصاص 

المشتركة , وحيث ان مبدا التكامل كان لو دور بارز في رسم الحدود (20)القضاء الوطني
بين احكام المحاكم الوطنية وبين احكام المحكمة الجنائية الدولية واختصاصيا حسب 
النظام االساسي لممحكمة الجنائية الدولية وان مجمس االمن في كثير من االحيان 

, وقد حظي مبدأ (28)يستخدم سمطاتو ولكن مبدأ التكامل بقي متماسك في تطبيق احكامو
المي واقميمي لكون ان االحالة من مجمس االمن الى المدعي التكامل بمحل اىتمام ع

العام قد تقوم بتعطيل عمل المحاكم الوطنية اثناء ممارسة عمميا حسب اختصاصيا, 
وبناءًا عمى ىذا االختصاص المعطى لممحاكم الوطنية فان ليس لممحكمة الجنائية 

في حال ان ىذه عمل  الدولية ان تتدخل في عمل المحاكم الوطنية واختصاصاتيا اال
ىذه المحاكم قد بان بالفشل في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل من 
اختصاصيا وانيا لم تنجح في معاقبة ىؤالء المجرمين ففي ىذه الحالة يحق لممحكمة 
الجنائية الدولية ان تتدخل حسب اختصاصيا في محاكمة مرتكبي ىذه الجرائم والمثول 

اك رأي آخر لمفقو منتقدًا كافة القيود التي ترد عمى مبدأ التكامل وىو , وىن(22)اماميا
عندما يتم احالة دعوى تخص اي جريمة من الجرائم المنصوص عمييا حسب نظام 

                                                           

,منشورات محكمة الجنايات الدولية وعالقتها بمجلس االمنزلمد خضري على االنباري,  (1)
 .310,ص0219احلليب,بريوت,

 من نظام روما االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.من  18و17ادلواد  (0)

علوم رللة احلقوق والقراءة نقدية لتأثير مجلس االمن على فاعلية المحكمة,  بوجحلة بوعبداهلل وريش زلمد, (3)
 .372,ص0201, 0,العدد14االنسانية, اجلزائر,اجمللد 
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روما االساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية من خالل السمطات المعطاة لمجس 
تو وافراغو من محتواه ايضًا وىذه االمن فان ىذا األمر تقييد لمبدأ التكامل وشل حرك

الخاصية تعد بمثابة سمب كافة االختصاصات الممنوحو لو في النظر بتمك الدعاوى 
الميمة والخطيرة كما ويعد ايضًا تدخل واضح وصريح في اختصاص المحكمة الجنائية 
الدولية, وحيث ان عمل المؤسسة القضائية الاحد يستطيع التدخل بعممو ألنو الاحد 

طان عمى المؤسسة القضائية سوى القانون ومن الضروري اصبح تشكيل ىيئة سم
 قضائية مستقمة التستطيع السمطة التنفيذية فرض رأييا عمييا والتدخل بعمميا مطمقًا.

 موقف المحكمة الجنائية الدولية من مشروعية وسائل المقاومة.المطمب الثاني: 
لمشعوب المستعمرة اصبح من ضمن ان استقرار مبدأ حق تقرير المصير بالنسبة 

القواعد القانونية اآلمرة في القانون الدولي العام, ولكن شريطة ان تستخدم الشعوب في 
بادئ األمر الوسائل السممية كافة في حق تقرير مصيرىا فان لم تنفع مع االستعمار 

ماتم ادراجو  عندئذ اجاز القانون الدولي ليا استخدام القوة الالزمة لردع المستعمر وىذا
في احكام الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة, وحيث ان ىذا المبدأ قد ورد عمى 
سبيل الحصر وليس عمى سبيل المثال, وقد تم تأكيده ايضًا في قرار الجمعية العامة 
لالمم المتحدة عندما تم االعالن عمى جميع مبادئ القانون الدولي العام التي تتعمق 

مي بين الدول والذي جاء فيو" من واجب كل دولة حيث شعبيا عمى عدم بالتعامل السم
, (23)التيديد باستعمال القوة او استعالميا بخرق الحدود الدولية التي تعود لدولة اخرى"

وحيث ان المحكمة الجنائية الدولية حسب اختصاصيا فانيا تنظر في الجرائم التي 
رائم حرب ويدخل في ذلك كافة اليجمات ترتكب بحق الفسمطينيين في حال ارتكابيا ج

عندما ارتكبت القوات  2084التي تشنيا بحق المدنيين كما في حرب غزة لعام 
االسرائيمية مجزرة وراح ضحيتيا االبرياء من السكان المدنيين وعمى الرغم من اتيام 

غير ذلك  المحكمة الجنائية الدولية بانيا تنحاز دائمًا لمطرف االقوى ولكنيا في الحقيقة

                                                           

مشروعية استخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعالقته باالرهاب سيد رمضان عبد الباقي إمساعيل,  (1)
 .122,ص0217, 9,رللة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية, لبنان, العددالدولي 
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وانيا محكمة محايدة التميل الى احد مطمقًا والسمطان عمييا سوى القانون الدولي وان 
الفصائل المسمحة في فمسطين انيا تمارس حقيا الطبيعي في الدفاع عن نفسيا وارضييا 
وىذا يعد دفاع عن النفس السيما وان جميع القادة االسرايميون ىم متورطون بارتكاب 

ة بحق الشعب الفمسطيني ويجب محاكمتيم بعد اجراء التحقيق الالوم المجازر الدموي
 معيم امام المحكمة الجنائية الدولية.

 وفي ضوء ماتقدم,قمنا بتقسيم ىذا المطمب الى فرعين متتاليين, مع بيانيما كالتالي:
 موقف القانون الدولي من اخذ الرىائن.الفرع األول: 
 الرىائن من قبل المقاومة.مشروعية اخذ الفرع الثاني: 
 موقف القانون الدولي من اخذ الرىائن.الفرع األول: 

حظر القانون الدولي االنساني كافة االعمال التي من شانيا ان تؤدي الى حجز الرىائن 
واعداميم ووصفيا بانيا تعد من قبيل جرائم الحرب وفي حال ثبوتيا بحق مرتكبييا فان 

محاكم الوطنية في بادئ االمر فان لم يتمكنوا من محاكمة محاكمتيم سوف تكون امام ال
ىؤالء االشخاص فان المحكمة الجنائية الدولية تتولى محاكمتيم حسب اختصاصيا 
السيما وان نظام روما االساسي لممحكمة قد عد ىذه االفعال مسبقًا وادرجيا ضمن 

خاص كدروع بشرية في جرائم الحرب, كما وقد حظر القانون الدولي ايضًا استخدام االش
من قبل  8979, وتم ابرام اول اتفاقية دولية تتعمق باخذ الرىائن  في عام (24)الحروب

الجمعية العامة لالمم المتحدة وعدد االعضاء الموقعون عمييا ىم مائة واربع وسبعون 
, وقد عرفت االتفاقية محتجز الرىينة بأنو" اي شخص يمقى 2085دولة لغاية عام 

و او يحتجز او ييدد بقتل او ايقاع االذى او مواصمة احتجاز شخص آخر القبض عمي
من اجل اجبار طرف ثالث اي دولة او منظمة دولية او حكومية دولية او اي شخص 
طبيعي او اعتباري بصفتو القانونية او مجموعة اشخاص عمى القيام بعمل ما او 

ح الرىينة, فانو بذلك يرتكب االمتناع عن القيام بو كشرط صريح او ضمني الطالق سرا

                                                           

 .1949الرابعة لعام من اتفاقية جنيف  147و 34ادلواد  (1)
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, وحيث ان نصوص االتفاقية التسري فقط عمى االشخاص (25)جريمة احتجاز الرىائن"
المذين يقومون باخذ الرىائن فحسب وانما شممت ايضًا االشخاص المشاركين في اخذ او 
احتجاز الرىائن ميما كانت صفتيم ومكانتيم كما وقد اشترطت عمى جميع الدول 

يا عمى معاقبة جميع االشخاص المذين يقومون بمثل ىذه االفعال داخل االعضاء في
 اراضييا عمى ان تتم محاكمتيم امام القضاء الوطني ليم وايقاع العقوبات بحقيم.

 مشروعية اخذ الرىائن من قبل المقاومة.الفرع الثاني: 
ت االرىابية ان اخذ الرىائن يعتبر من قبيل الجرائم االرىابية التي تستخدميا الجماعا

لغرض حصوليا عمى مكاسب مالية وسياسية خاصة وان كان ليا اتصال مباشر مع 
قائد التنظيم الذي يتبعونو, ونحن نرى بين فترة واخرى يقوم االرىابيون بخطف مدنيين 
عزل من اجل حصوليم عمى اموال طائمة تساعدىم في استمرار مخططاتيم االرىابية 

عم لوجستي ليم السيما وان اخذ الرىينة وسمب حريتو وتقيده وىذه االموال تعد بمثابة د
يدخل من ضمن اعمال العنف وكان لمحكمة التمييز االتحادية العراقية دور واضح في 
عممية اخذ الرىينة ووصفتو بانو صورة من صور جرائم االرىاب في حال كانت ىناك 

وقيام االشخاص المتيمين مساومة مع ذوي الرىينة بممغ مالي ايا كان نوعو ومقداره 
بتعذيبو في ظل فترة احتجازه لدييم وىذا ماتم ادراجو في قانون مكافحة االرىاب العراقي 

, وكان لمنظمة االمم المتحدة راي آخر في مشروعية المقاومة (26)2005لسنة  83رقم 
وىو ان المنظمة ايدت فكرة كفاح الشعوب من اجل التحرر من االستعمار وتقرير 
مصيرىا بقصد االستقالل ولكنيا ادانت جميع االعمال االرىابية التي تتخذ بحق 

امة لالمم المتحدة دور المدنيين العزل في شتى بقاع العالم كما وقد كان لمجمعية الع
بارز في توضيح فكرة عدم الخمط بين المقاومة المشروعة ضد المحتل وبين فكرة 

                                                           

 .1979من االتفاقية الدولية الخذ الرهائن لعام  1ادلادة  (1)

,حبث منشور يف النشرة القضائية جمللس القضاء االعلى, العدد الجريمة االرهابية سامل روضان ادلوسوي,  (0)
, تاريخ الدخول اىل /https://www.hjc.iq/view.0305,رابط الدخول اىل ادلوقع 0214االول,
 .09/8/0200ادلوقع 

 

https://www.hjc.iq/view.2325/
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االرىاب واالعمال التي يقوم بيا وان اي عمل مسمح تقوم بو المقاومة من اجل تقرير 
مصيرىا واستعادة اراضيو المغتصبة من قبل المحتل اليعد من قبيل الجرائم االرىابية 

 بادئ القانون الدولي العام.وفقًا لم
 

 الخاتمة
ان انشاء المحكمة الجنائية الدولية يعد خطوة في غاية االىمية من اجل حماية الحقوق 
والحريات والمصالح المحمية بموجب القانون والحفاظ عمى حقوق االنسان وترسيخ 

الجنائية في ركائز المحكمة الجنائية واختصاصاتيا لدى جميع الدول وان انتشار العدالة 
جميع المحاكم الوطنية يعد خطوة بارزة في نجاح عمل المؤسسة القضائية وان 
اختصاص المحكمة الجنائية حسب نظام روما األساسي والذي اكد عمى مبدأ التكامل 
يوفر كافة الضمانات الممنوحة لممتيمين من عدم جواز محاكمة االشخاص المتيمين 

عل الجرمي نفسو, كما وان ىذا المبدأ يقضي عمى عن الجرائم اكثر من مرة عن الف
ظاىرة اليروب من المحاكمة ومثول المتيمين اماميا اي عدم توقيع العقاب عمى الجناة 
ومن ىنا اصبح التاكيد عمى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية واجب عمى جميع 

لخطرة قد منحو الدول دون استثناء وان منح االختصاص ليا بمحاسبة مرتكبي الجرائم ا
نظام روما بدون اية قيود ترد عمى احكاميا لكونيا تستند عمى نظاميا االساسي الخاص 
بيا, وان ىذا االساس يعد بمثابة الشعار الخاص بيا باعتبار ان المؤسسة القضائية 
تعمو عمى جميع المؤسسات االخرى بسبب خطورة الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين 

الحرب وان القضاء الوطني قد يتعرض الى ضغوطات من قبل بعض العزل في اوقات 
المجاميع المسمحة المنتشرة لدى غالبية الدول ومن شانيا ان تعطل عمل المؤسسة 
الوطنية عندئذ يحق لمقضاء الدولي ان يتدخل في محاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم 

عد من االعمال االرىابية الخطرة بحق المدنيين وان احتجاز االشخاص واخذىم كرىينة ي
السيما وان لجنة االمم المتحدة قد فرقت مابين حق الشعوب في تقرير مصيرىا ومابين 

 اخذ الرىائن كوسيمة لممساومة والضغط عمى المحتل من الخروج من الدولة المحتمة.
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 االستنتاجات:
إن مبدأ االختصاص التكميمي لممحكمة الجنائية الدولية اسيم في حل الكثير من   -8

المشاكل المتعمقة بعمل المؤسسة القضائية من خالل اعطاء االختصاص لكل من 
 القضاء الوطني ولممحكمة الجنائية الدولية حسب نظام روما.

الخطرة التي  إن المحكمة الجنائية الدولة قضت عمى مايقارب النصف من الجرائم -2
ترتكب بحق المدنيين العزل في فترات الحرب والعدوان وجرائم االبادة الجماعية وىذا 

 يدل الى تحقيق العدالة لدى غالبية دول العالم.
إن مبدأ التكامل حث الدول االعضاء في المحكمة عمى تعديل قوانينيا الداخمية  -3

 سي لممحكمة الجنائية الدولية.بحيث جعميا تتناسب مع نصوص واحكام نظام روما االسا
إن مبدأ التكامل نظم االختصاص في عمل المؤسسات القضائية من خالل التدرج  -4

 القضائي بين الدول عمى المستووين االقميمي والعالمي.
إن ادراج مبدأ التكامل في عمل الموؤسة القضائية يعد ضمانة حقيقية لمبدأ سيادة  -5

 الدول االعضاء فييا.
 التوصيات:

نبغي اعادة النظر في نظام عمل المحاكم الوطنية بين فترة واخرى لتتناسب ي  -8
 احكاميا مع احكام المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الجرائم الخطيرة.

من الضروري حل جميع القضايا الصعبة والمعقدة كالقضية الفمسطينية لكون ىذه  -2
 معظم دول العالم. القضايا تعزز من موقف المحكمة الجنائية الدولية لدى

ضرورة استحداث اجيزة تنفيذية اخرى اضافة الى مجمس االمن لتخفيف الضغط  -3
 عمى مجمس االمن وجعل قراراه بصورة اسرع عما كانت عميو.

ضروة تعاون جميع الدول في محاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الخطرة بغض  -4
 النظر عن مكانتيم السياسية.

نظام روما االساسي لممحكمة الجنائية الدولية مع ضرورة ادراج بعض من مواد  -5
 التشريعات الوطنية الحديثة لمدول لما ليا من قدسية عمى التشريعات الوطنية.
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 قائمة المراجع
 اواًل: الكتب العربية

الحاجة الى المحكمة الجنائية الدولية في ظل الوضع الدولي  أحمد الحميدي, -8
منتدى الراهن, القاء التشاوري العربي االقميمي حول المحكمة الجنائية الدولية,

 .43,ص2005الشقائق العربي لحقوق االنسان,صنعاء, الطبعة األولى,
الييئة , المعاممة بالمثل في القانون الدولي الجنائي محمد بياء الدين باشات, -2

 .852,ص8974العامة لشؤون المطابع األميرية,
, دار النيضة 2,طمبادئ القانون الدولي الجنائي أشرف توفيق شمس الدين, -3

 .47,ص8999العربية, 
المبادئ العامة في قانون  الخمف عمي حسين الشاوي وسمطان عبد القادر, -4

 .336, مطابع الرسالة, الكويت,صالعقوبات
,دار النيضة مجمس األمن في النظام الجنائي الدولي  دورأحمد عبد الظاىر, -5

 .205,ص2082العربية,مصر,
محكمة الجنايات الدولية وعالقتها بمجمس حمد خضير عمى االنباري,  -6

 .382,ص2089,منشورات الحمبي,بيروت,االمن
 ثانيًا: االطاريح والرسائل

الجنائية مبدأ التكامل في ظل النظام االساسي لممحكمة محزم سايغي وداد,  -8
 .83,ص2007,رسالة ماجستير,جامعة االخوة منتوري,قسنطينة,الدولية 

المسؤولية الدولية الجنائية لالفراد في ضوء تطور فالح مزيد المطيري,  -2
رسالة ماجستير,جامعة الشرق االوسط,كمية القانون الدولي الجنائي,

 .82,ص2088الحقوق,
ة ماجستير,جامعة منتوري رسالالمسؤولية الدولية الجنائية, حسين نسمة, -3

 .87,ص2007قسنطينة,كمية الحقوق,
 ثالثًا: البحوث المنشورة
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قراءة نقدية لتأثير مجمس االمن عمى فاعمية  بوجحمة بوعبداهلل وريش محمد, -8
 .370,ص2028, 2,العدد84مجمة الحقوق والعموم االنسانية, الجزائر,المجمد المحكمة, 

وعية استخدام القوة بشأن حق تقرير مشر سيد رمضان عبد الباقي إسماعيل,  -2
,مجمة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية, المصير وعالقته باالرهاب الدولي 

 .800,ص2087, 9لبنان, العدد
 رابعًا: االتفاقيات الدولية

 .8973من اتفاقية الفصل العنصري لعام  3المادة  -8
 .8979الرىائن لعام  من االتفاقية الدولية الخذ 8المادة  -2
 .8949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  847و 34المواد  -3

 خامسًا: المواقع االلكترونية
,رابط 88,ص2020,فهم المحكمة الجنائية الدوليةوثائق االمم المتحدة,  -8

https://www.icc-الدخول الى الموقع 
-icc-the-cpi.int/sites/default/files/Publications/understanding

arabic.pdf ,80/6/2022, تاريخ الدخول الى الموقع. 
مكتبة داغ ىمرشولد, رابط الدخول الى القانون الدولي, وثائق االمم المتحدة,  -2

, تاريخ الدخول الى  https://research.un.org/ar/docs/law/courtsالموقع 
 .80/6/2022الموقع 

, مقال التطور التاريخي لمقضاء الدولي الجنائي وسام نعمت إبراىيم السعدي, -3
 منشور عمى منصة اريد االلكترونية, رابط الدخول الى الموقع:

LY/Posts/Details/-https://portal.arid.my/ar803af448c-478-48d5-
8b70c-522ca00f694?t  9/7/2022,تاريخ الدخول الى الموقع. 
,بحث منشور في النشرة القضائية الجريمة االرهابية سالم روضان الموسوي,  -4

,رابط الدخول الى الموقع 2084لمجمس القضاء االعمى, العدد االول,
https://www.hjc.iq/view.2325/ 29/8/2022, تاريخ الدخول الى الموقع. 

 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/understanding-the-icc-arabic.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/understanding-the-icc-arabic.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/understanding-the-icc-arabic.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/understanding-the-icc-arabic.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/understanding-the-icc-arabic.pdf
https://research.un.org/ar/docs/law/courts
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/803af441-c471-48d5-8b70-c522ca00f694?t
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/803af441-c471-48d5-8b70-c522ca00f694?t
https://www.hjc.iq/view.2325/

