قسم الخدمات االستشارية
للقانون الدولي اإلنساني
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أمعنت األمم المتحدة النظر في فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة في أوقات مختلفة منذ انتھاء
الحرب العالمیة الثانیة وأنشأت في عامي  1993و  1994محكمتین خاصتین للمعاقبة على االنتھاكات
الجسیمة بحق القانون الدولي اإلنساني التي ارتكبت في یوغوسالفیا السابقة ورواندا على التوالي .وقد
صا بالنسبة
بدأت سلسلة من المفاوضات في عام  1994إلنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تمارس اختصا ً
للجرائم الدولیة الجسیمة ،أفضت إلى اعتماد النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة (نظام روما
األساسي) في تموز/یولیو  1998في روما .كان ھذا اإلنجاز تتوی ًجا لسنوات من الجھد ،وأكد عزم
المجتمع الدولي على كفالة عدم إفالت من یقترفون جرائم جسیمة من العقاب.
الجرائم التي تدخل في اختصاص
المحكمة الجنائية الدولية

إلى أوطانھم ،وشن ھجمات
ً
أشغاال ھندسیة تحتوي
تستھدف
قوى خطرة ،المنصوص علیھا
بوصفھا مخالفات جسیمة في
البروتوكول اإلضافي األول.
ویضم النظام األساسي عددًا من
األحكام تتعلق بأسلحة معینة
محظور استخدامھا بموجب
معاھدات قائمة متنوعة ،مثل
الغازات الخانقة أو السامة أو
غیرھا من الغازات ،وجمیع ما في
حكمھا من السوائل أو المواد أو
األجھزة ،وعلى نطاق أوسع،
األسلحة وأسالیب الحرب التي
تسبب بطبیعتھا إصابات مفرطة
أو معاناة ال ضرورة لھا .واعتُمد
تعدیل للنظام األساسي بمد ھذه
األحكام لتشمل النزاعات المسلحة
غیر الدولیة في عام 2010
وینطبق على الدول التي صدقت
على التعدیل.

•استخدام األطفال دون سن
الخامسة عشر من العمر للمشاركة
فعلیًا في األعمال العدائیة.

جريمة اإلبادة الجماعية

جرائم الحرب
ینعقد اختصاص المحكمة بالنسبة
لجرائم الحرب بموجب المادة 8
من النظام األساسي .وتتضمن ھذه
الجرائم غالبیة االنتھاكات الخطیرة
بحق القانون الدولي اإلنساني
الواردة في اتفاقیات جنیف لعام
 1949وبروتوكولیھا اإلضافیین
لعام  ،1977سواء ارتُكبت في
أثناء النزاعات الدولیة المسلحة أو
غیر المسلحة .وقد أُشیر إلى عدد
من الجرائم على وجه الخصوص
في النظام األساسي بوصفھا جرائم
حرب وتشمل:
•االغتصاب أو االستعباد الجنسي
أو اإلكراه على البغاء أو الحمل
القسري ،أو أي شكل آخر من
أشكال العنف الجنسي،

ولم یُشر على وجه الخصوص إلى
انتھاكات جسیمة معینة بحق
القانون الدولي اإلنساني في نظام
روما األساسي ،مثل التأخیر غیر
المبرر في إعادة أسرى الحرب

لمنع جریمة اإلبادة الجماعیة
والمعاقبة علیھا.
وتعرف جریمة اإلبادة الجماعیة
َّ
على نحو أكثر دقة في النظام
األساسي بأنھا أي فعل من األفعال
التالیة یُرتكب بقصد إھالك جماعة
قومیة أو إثنیة أوعرقیة أو دینیة،
بصفتھا ھذه ،إھالكا ً كلیًا أو جزئیًا:
•قتل أفراد الجماعة؛
•إلحاق ضرر جسدي أو عقلي
جسیم بأفراد الجماعة؛
•إخضاع الجماعة عمدًا ألحوال
معیشیة یقصد بھا إھالكھا الفعلي
كلیًا أو جزئیًا؛
•فرض تدابیر تھدف إلى حرمان
الجماعة من اإلنجاب؛
•نقل أطفال الجماعة عنوةً إلى
جماعة أخرى.
الجرائم ضد اإلنسانية

صا على
تمارس المحكمة اختصا ً
جریمة اإلبادة الجماعیة بموجب
المادة  6من نظام روما األساسي،
التي تستخدم المصطلحات نفسھا
الواردة في اتفاقیة عام 1948

تختص أیضًا المحكمة الجنائیة
الدولیة بالنظر في الجرائم ضد
اإلنسانیة.
وتتضمن تلك الجرائم ،بموجب
المادة  7من النظام األساسي ،أي
فعل من األفعال التالیة متى ارت ُكب
في إطار ھجوم واسع النطاق أو
منھجي موجه ضد أیة مجموعة

من السكان المدنیین:
•القتل العمد؛
•اإلبادة؛
•االسترقاق؛
•إبعاد السكان أو النقل القسري
للسكان؛
•السجن أو الحرمان الشدید على
أي نحو آخر من الحریة البدنیة
بما یخالف القواعد األساسیة
للقانون الدولي؛
•التعذیب؛
•االغتصاب ،أو االستعباد
الجنسي ،أو اإلكراه على البغاء،
أو الحمل القسري ،أو التعقیم
القسري ،أو أي شكل آخر من
أشكال العنف الجنسي على مثل
ھذه الدرجة من الخطورة؛
•اضطھاد أیة جماعة محددة أو
مجموع محدد من السكان ألسباب
سیاسیة أو عرقیة أو قومیة أو
إثنیة أو ثقافیة أو دینیة ،أو متعلقة
بنوع الجنس أو ألسباب أخرى من
المسلم عالمیًا بأن القانون الدولي
ال یجیزھا ،وذلك في ما یتصل
بأي فعل مشار إلیه في المادة 7
من النظام األساسي أو بأیة جریمة
تدخل في اختصاص المحكمة؛
•االختفاء القسري لألشخاص؛
•جریمة الفصل العنصري؛
•األفعال الال إنسانیة األخرى
ذات الطابع المماثل التي تتسبب
عمدًا في معاناة شدیدة أو في أذى
خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة
العقلیة أو البدنیة.
جريمة العدوان

تموز/یولیو  2018بعد أن
أدرجت األحكام التي تحدد ھذه
ووضعت الشروط التي
الجریمة ُ
بموجبھا تمارس المحكمة
اختصاصھا بالنسبة لھذه الجریمة
بوصفھا تعدیالت على النظام
األساسي .
عرف جریمة العدوان بأنھا
ت ُ َّ
التخطیط أو اإلعداد أو البدء في أو
تنفیذ أي عمل من أعمال العدوان
الذي یشكل انتھا ًكا واض ًحا لمیثاق
األمم المتحدة (المادة 8
مكرر( . 1))1ویجب أن یرتكبھا
شخص في وضع یسمح له
بممارسة السیطرة أو توجیه العمل
السیاسي أو العسكري لدولة ما.
متى يمكن للمحكمة الجنائية
الدولية أن تمارس اختصاصھا؟
بمجرد أن تصبح دولة ما طرفًا
في نظام روما األساسي ،تقبل
باختصاص المحكمة الجنائیة
الدولیة بالنسبة للجرائم السابقة.
وتمارس المحكمة ،بموجب المادة
 25من النظام األساسي،
صا على األشخاص ولیس
اختصا ً
على الدول.
ویجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة
أن تمارس اختصاصھا بإحالة من
المدعي العام أو من دولة طرف،
شریطة أن تكون دولة من الدول
التالي ذكرھا ملتزمة بالنظام
األساسي:
• الدولة التي ارتُكبت الجریمة
على أراضیھا؛ أو
• دولة غیر طرف في النظام
األساسي تودع إعالنًا بقبولھا
ممارسة المحكمة اختصاصھا.

• الدولة التي ارتُكبت الجریمة
على أراضیھا؛ أو
• الدولة التي یكون الشخص
المتھم بالجریمة أحد رعایاھا.
تتمتع المحكمة الجنائیة الدولیة
بالوالیة القضائیة على جرائم
العدوان المرتكبة على أراضي
دولة ،أو على ید مواطن ،من
الدول األطراف بعد مرور عام
على تصدیقھا أو قبولھا التعدیالت
ذات الصلة  -باستثناء الحاالت
التي یرتكب فیھا الجرائم مواطنون
من ،أو على أراضي ،دولة لیست
طرفًا في النظام األساسي أو
أعلنت أنھا ال تقبل اختصاص
المحكمة.
ویجوز لمجلس األمن ،في إطار
الحفاظ على األمن الجماعي
المنصوص علیه في الفصل
السابع من میثاق األمم المتحدة،
إحالة قضیة إلى المدعي العام
لمباشرة التحقیق فیھا .ویشمل ھذا
جمیع جرائم العدوان ،بغض
النظر عن أین ارتكبت ومن
ارتكبھا (المادتان ( 13ب) و15
مكرر  .)2ویجوز لمجلس األمن
أیضًا أن یطلب عدم مباشرة
التحقیق أو المقاضاة أو المضي
شھرا قابلة
فیھما لمدة 12
ً
للتجدید .
ویجوز تقیید ممارسة المحكمة
اختصاصھا على جرائم الحرب
بموجب المادة  124من النظام
األساسي .2ویسمح ھذا النص
للدولة ،عندما تصبح طرفًا في
النظام األساسي ،أن تعلن عدم
قبولھا اختصاص المحكمة لمدة
سبع سنوات من بدء سریان ھذا
النظام األساسي علیھا ،وذلك
بالنسبة لجرائم الحرب التي یُدعى

تمارس المحكمة اختصاصھا على
جریمة العدوان بعد أن دخل
اختصاصھا حیز النفاذ في 17
1یرد تعریف "جریمة العدوان" في المادة  8مكرر (.)1
2اعﺘﻤﺪ حذف ھذا البند في عام  2010وسیدخل حیز النفاذ بالﻨﺴﺒة لﺠﻤﻴع الﺪول األﻃﺮاف بعﺪ مﺮور عام على إیﺪاع سبعة أثمان الﺪول األﻃﺮاف
صﻜﻮك الﺘﺼﺪیق أو القﺒﻮل.

بأن مواطنیھا قد ارتكبوھا أو أنھا
قد ارتكبت على أراضیھا.

(المنصوص علیه في المادة 124
من النظام األساسي).

أنظمة اإلنفاذ الوطني والمحكمة
الجنائية الدولية

• على الدول أن تجري
ً
شامال لدساتیرھا
استعراضًا
وقوانینھا الوطنیة لضمان إمكانیة
استفادتھا من مبدأ التكاملیة الذي
تأسست علیه المحكمة الجنائیة
الدولیة ،ومحاكمة األفراد في إطار
النظم القانونیة الخاصة بھم عن
الجرائم التي تقع ضمن اختصاص
المحكمة.

یجب على الدول ،بموجب
اتفاقیات جنیف لعام 1949
والبروتوكول اإلضافي األول،
مالحقة األشخاص المتھمین
بارتكاب جرائم حرب ومحاكمتھم
أمام محاكمھم الوطنیة أو تسلیمھم
كي یحاكموا في دولة أخرى .وال
یوجد أي نص في النظام األساسي
للمحكمة الجنائیة الدولیة یعفي
الدول من التزاماتھا بموجب
صكوك القانون الدولي اإلنساني
أو القانون الدولي العرفي.
بموجب مبدأ التكاملیة فإن
اختصاص المحكمة الجنائیة
الدولیة ال یھدف إال إلى أن
تضطلع المحكمة بدورھا فقط
عندما تكون الدولة غیر قادرة ً
فعال
أو غیر راغبة في مالحقة مجرمي
الحرب المزعومین الذین یقعون
ضمن والیتھا القضائیة.
ولالستفادة من ھذا المبدأ ،یتعین
على الدول أن یكون لدیھا تشریع
مناسب یسمح لھا بمقاضاة ھؤالء
المجرمین.
عالوة على ذلك ،فإن الدول
األطراف في صكوك أخرى
للقانون الدولي اإلنساني مازالت
مطالبة بسن قوانین تنفیذیة إلنفاذ
التزاماتھا بموجب تلك الصكوك.
ماذا ینبغي القیام به لضمان فاعلیة
نظام روما األساسي؟
•ینبغي على الدول التصدیق على
نظام روما األساسي في أقرب
وقت ممكن ،حیث إن التصدیق
العالمي ضروري لكي یسمح
للمحكمة بأن تمارس اختصاصھا
بفعالیة وكلما لزم؛
•یجب أن تمتنع الدول عن
استغالل بند "سحب اإلعالن"

•المساعدة المتبادلة ومساعدة
المحكمة الجنائیة الدولیة في ما
یخص الدعاوى المتصلة بالجرائم
التي تدخل ضمن اختصاص
المحكمة .ویتطلب ذلك سن أو
تعدیل القوانین لضمان أي نقل
ضروري للمتھمین بارتكاب مثل
ھذه الجرائم .
نحو نظام إنفاذ شامل
ستواصل المحاكم الوطنیة
االضطالع بدور مھم ورئیسى فى
مقاضاة مجرمي الحرب
المزعومین .وعالوة ً على ذلك،
فإن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة
ال یمس بأي صورة من الصور
العمل الذي تضطلع به المحاكم
والھیئات القضائیة الخاصة ،مثل
المحكمة الخاصة لسیرالیون أو
المحاكم المخصصة المذكورة
أعاله ،وھي تحدیدًا :المحكمة
الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا
السابقة ،والمحاكم الدولیة الجنائیة
لرواندا (وكلتاھما مغلقتان اآلن)،
التي أنشئت للمعاقبة على الجرائم
المتعلقة بحاالت محددة (في الحالة
األولى ،الجرائم التي ارتكبت في
یوغوسالفیا السابقة منذ عام
 ، 1991وفي الثانیة ،الجرائم
التي ارتكبت في رواندا أو ارتكبھا
رواندیون في الدول المجاورة في
عام .)1994
یشكل إنشاء المحكمة الجنائیة
الدولیة خطوة إضافیة نحو العقاب
الفعال بحق األشخاص المسؤولین
عن ارتكاب جرائم جسیمة على
مستوى العالم .والدول مدعوة إلى

التصدیق على النظام األساسي
للمحكمة حتى یمكن الحیلولة بین
مرتكبي ھذه الجرائم وبین تمتعھم
باإلفالت من العقاب.
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