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املقدم ـة
املقدمــة

“عدل بال حدود” هي منظمة حقوقية مدنية،
غري طائفية ،غري �سيا�سية  ،و ال تبغي �أي ربح
مادي  ،ت�أ�س�ست يف ت�شرين الثاين  ،2005مقرها
بريوت .يكمن دورها يف تطوير وتعزيز اال�صالح
الدميقراطي ،قواعد القانون ،وتنفيذ امل�شاريع
القانونية واالجتماعية التي تدعم حقوق
االن�سان .جتذب “عدل بال حدود” املتطوعني
واملتخ�ص�صني والأفراد املتحم�سني الذين ي�ؤمنون
يف مبادىء حقوق االن�سان والذين كر�سوا �أنف�سهم
ملقا�ضاة املنتهكني ودعم ومنا�صرة ال�ضحايا الذين
ال ي�ستطيعون الو�صول اىل العدالة ،وذلك على
امل�ستويات الوطنية واالقليمية والدولية.
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ر�سالتنـــا

تهدف “عدل بال حدود” �أن ت�صبح م�صدر ًا يع ّول
عليه ملنح الدعم القانوين ل�ضحايا انتهاكات
حقوق الإن�سان وللذين هم على خالف مع القانون
وذلك من خالل دعم وتطوير قدرات املتطوعني
واملتخ�ص�صني واحلقوقني العاملني مع الفئات
امل�ستهدفة ،ومن خالل تقدمي برامج التوعية
والتدريب املرتبطة بحقوق االن�سان وبالقوانني
والت�شريعات ،وذلك على ال�صعيد الوطني
واالقليمي والدويل.
كما وتهدف “عدل بال حدود” �إىل ت�أ�سي�س مركز
قانوين وتدريبي يف لبنان يحتوي على دوائر
متخ�ص�صة يف العدالة الدولية ،الدميقراطية
وقواعد القانون ،املر�أة والطفل .يهدف هذا املركز
اىل �إن�شاء خط �أمان قانوين ،وتقدمي خدمات
قانونية جمانية من قبل متخ�ص�صني ،وتقدمي
التوعية والتدريب للعاملني واملتطوعني والفئات
امل�ستهدفة ،وتعزيز مهارات احلقوقيني والتح�ضري
والتنظيم مل�ؤمترات ولقاءات على امل�ستوى املحلي
والإقليمي والدويل .
ووفقا لتحديد مهتمها ور�سالتها “من �أجل جمتمع
�أكرث عدالة “ �سوف تركز “عدل بال حدود”
جهودها حول:
-

تعزيز العدالة الدولية
انهاء الإفالت من العقاب
و�ضع حد للعنف اجلندري
تعزيز وتطبيق الدميقراطية وقاعدة القانون
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ر�ؤيتنــا

يتم يومي ًا انتهاك حقوق االن�سان يف كل �أنحاء
العامل ،يف املجتمعات ،يف �أماكن النزاعات ،يف مراكز
العمل و�ضمن الأ�سر  .تتم االنتهاكات من خالل
التعذيب والعنف والإ�ستغالل �أو �أية و�سيلة �أخرى
قد ت�ؤذي الن�ساء واالطفال والرجال  .قد ال تعي
هذه ال�ضحايا بحقوقها االن�سانية والقانونية،
وقد ال متلك الو�سائل والإمكانيات لللجوء اىل
�شركات القانون اخلا�ص وللمحامني ،وقد ال تكون
قادرة للو�صول للعدالة �أو �أنها قد تعاين من جمتمع
ينق�ص فيه تطبيق القانون للمعرفة ،والتدريب �أو
احلرية يف تطبيق وظائف العدالة.
تكمن مهمتنا يف منا�صرة وم�ساندة هذه ال�ضحايا
ب�أية و�سيلة ممكنة تت�ضمن تقدمي اخلدمات
القانونية املجانية ،تطبيق قواعد القانون
وتطوير امل�شاريع القانونية واالجتماعية التي
تدعم حقوق االن�سان كما وتطوير وتعزيز
اال�صالح الدميقراطي .متتد هذه املهمة �أي�ضا
ال�ستحداث قوانني جديدة وتعديل قوانني �أخرى
مبا يتالءم مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية
وحث الدولة للإن�ضمام لإتفاقيات دولية �أخرى،
ون�شر وتعزيز ثقافة العدالة.

�أهدافنــا

تعمل «عدل بال حدود» على:
ر�صد وف�ضح �إنتهاكات حقوق االن�سان مبختلف
�أ�شكالها.
منا�صرة �ضحايا العنف والتعذيب والإ�ستغالل
ومقا�ضاة املنتهكني حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
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تعزيز دور املحاكم الدولية ال�ضامنة للحقوق
الإن�سانية والعمل على �إن�ضمام لبنان للمحكمة
اجلنائية الدولية ،وهي حمكمة دولية دائمة
م�ستقلة حتاكم �أ�شخا�ص ًا ارتكبوا � ّأ�شد اجلرائم
خطورة وهي جرائم الإبادة ،وجرائم �ضد
الإن�سانية ،وجرائم احلرب وجرمية العدوان.
القيام بالدرا�سات والتحقيقات املتخ�ص�صة
و�إعداد التقارير.
العمل على ا�ستحداث وتعديل القوانني مبا يتالءم
مع املواثيق والإتفاقيات الدولية.
تعزيز وتطوير قواعد الإ�صالح الدميقراطي
وقواعد القانون .
الرتبية على ثقافة حقوق الإن�سان ون�شر الوعي
واملعرفة اخلا�صة بها.
مراقبة املحاكمات ،ور�صد االنتهاكات ،و�إنهاء
الإفالت من العقاب بكافة ا�شكاله.
حماية وت�شجيع املدافعني عن حقوق الإن�سان
ودعمهم يف تطوير قدراتهم.

و�سائلنـــا

تعمل «عدل بال حدود» على تطبيق وتنفيذ
�أهدافها من خالل:
مقا�ضاة منتهكي حقوق االن�سان� ،أمام املحاكم
الوطنية والإقليمية والدولية.
تقدمي امل�ساعدة واخلدمة القانونية ل�ضحايا
العنف والتعذيب واال�ستغالل ومتثيلهم �أمام
املحاكم الوطنية والإقليمية والدولية.
مراقبة املحاكمات ومدى متا�شي �إجراءاتها مع
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املعايري الدولية والإقليمية حلقوق االن�سان
ومبادئ املحاكمات العادلة.
ّ
حث الدولة اللبنانية لالن�ضمام اىل املحكمة
اجلنائية الدولية من خالل الت�صديق على نظام
روما اال�سا�سي وتعديل وا�ستحداث ت�شريعات مبا
يتالءم مع نظام هذه املحكمة ومع كافة املواثيق
واالتفاقيات الدولية.
�إعداد التقارير حول �إنتهاكات حقوق االن�سان
ومدى تق ّيد الدول باملعايري الدولية لهذه
احلقوق.
�إعداد الدرا�سات والتحقيقات القانونية
والإجتماعية املتعلقة بحقوق الإن�سان.
�إعداد الربامج التدريبية املتخ�ص�صة والندوات
وامل�ؤمترات لتعميم ثقافة حقوق الإن�سان ون�شر
الوعي بقواعد الإ�صالح الدميقراطي وقواعد
القانون.
التعاون مع املنظمات والهيئات والتحالفات املحلية
واالقليمية والدولية التي تعمل يف الدفاع عن
حقوق الإن�سان.
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أسئلة

حول املحكمة اجلنائية الدولية

 -1ما هي
املحكمة اجلنائية
الدولية؟

املحكمة اجلنائية الدولية هي املحكمة الدولية االوىل
الدائمة التي حتاكم مواطني الدول االع�ضاء او مواطني
دول غري اع�ضاء على ارا�ضي دول اع�ضاء الذين يرتكبون
جرائم االبادة اجلماعية ،جرائم �ضد االن�سانية ،جرائم
احلرب .كما ان املحكمة حتاكم على جرمية العدوان ،اال
ان تنفيذها ال يزال معلقا على التوافق على تعريف ملا هو
العدوان.

 -2ما هي الطبيعة
القانونية
للمحكمة اجلنائية
الدولية؟

عقد م�ؤمتر يف روما يف العام  1998برعاية االمم املتحدة
وح�ضور ممثلني عن ثمانية و�ستني دولة من اجل التفاو�ض
الن�شاء حمكمة جنائية دولية .باال�ضافة اىل الدول ،ح�ضر
العديد من املنظمات الدولية غري احلكومية ومدافعني
عن حقوق االن�سان .بعد مفاو�ضات �شاقة ا�ستمرت خم�س
ا�سابيع مت التوقيع على نظام روما يف  17متوز/يوليو ،1998
حيث وقعت اكرث من  139دولة على نظام روما.
بناء على ذلك ،فان املحكمة اجلنائية الدولية ترتكز على
نظام روما الذي هو اتفاقية دولية بني الدول االع�ضاء.
لذلك فاملحكمة اجلنائية الدولية هي منظمة دولية م�ستقلة
تعتمد على اتفاقية روما لتحديد �صالحياتها ،اخت�صا�صها
وحدود عملها يف القانون الدويل.

 -3هل املحكمة
اجلنائية الدولية
مرتبطة بالأمم
املتحدة؟

كال ،املحكمة اجلنائية الدولية م�ستقلة عن االمم املتحدة
ب�شكل تام .فنظام متويلها منف�صل عن االمم املتحدة
ويرتكز على مدفوعات جمعية الدول االطراف ،كما
ان هيئاتها تت�صرف ب�شكل م�ستقل عن االمم املتحدة،
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فالتعيينات اال�سا�سية تتم من قبل جمعية الدول االطراف
وال عالقة لالمم املتحدة بذلك.
اال ان املحكمة اجلنائية الدولية ترتبط باتفاقية تعاون
مع االمم املتحدة يف عدد من االمور املتعلقة بعمل هذه
املحكمة.
كما ان املواد (ب)  13و 16من نظام روما تعطي �صالحيات
حمددة ملجل�س االمن بالن�سبة للمحكمة اجلنائية الدولية.
فاملادة (ب)  13تعطي جمل�س االمن �صالحية احالة
«حالة» ،مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق االمم املتحدة،
اىل مدعي عام املحكمة .اما املادة  ،16فتعطي جمل�س
االمن �صالحية ارجاء حتقيق او مقا�ضاة ملدة اثني ع�شر
�شهرا مبوجب قرار ي�صدر عن املجل�س حتت الف�صل
ال�سابع ،ويجوز جتديد هذا االرجاء بنف�س ال�شروط.

 -4اين يقع مقر
املحكمة؟

مركز املحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي ،هولندا ،ولكن
تبعا للمادة  3من نظام روما ،ميكن للمحكمة ان تعقد
جل�ساتها يف اي مكان �آخر عندما ترى ذلك منا�سبا تبعا ملا
هو وارد يف نظام روما.

 -5ما الفرق بني
املحكمة اجلنائية
الدولية واملحاكم
الدولية اخلا�صة
بيوغ�سالفيا
ال�سابقة ورواندا؟

ان املحاكم الدولية اخلا�صة بيوغ�سالفيا ال�سابقة ورواندا
�أن�شئت مبوجب قرارات ملجل�س االمن حتت الف�صل ال�سابع،
واخت�صا�صها املكاين حمدد بيوغ�سالفيا ال�سابقة ورواندا.
كما ان اخت�صا�صها املكاين حمدد املدة.
اما املحكمة اجلنائية الدولية فهي من�ش�أة مبوجب اتفاقية
دولية تلزم جميع اطرافها وهي حمددة االخت�صا�ص
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املكاين بكل ارا�ضي الدول االع�ضاء ،وحمددة االخت�صا�ص
الزماين بكل جرائم احلرب ،االبادة اجلماعية ،واجلرائم
�ضد االن�سانية املرتكبة بعد متوز  /يوليو .2002

 -6ما الذي
يفرق املحكمة
اجلنائية الدولية
عن املحاكم
املختلطة؟

ان املحاكم املختلطة كتلك املوجودة يف �سرياليون او تيمور
ال�شرقية او كمبوديا قد مت ان�شا�ؤها مبوجب اتفاق بني
الدولة امل�ضيفة واالمم املتحدة .وبالتايل فانها حماكم
قائمة على اتفاقيات ثنائية وهي ذات طبيعة خمتلطة
لناحية املوظفني (اختالط العن�صر الدويل باملحلي)،
لناحية املو�ضوع اجلرمي ( حتاكم على جرائم دولية وبع�ض
اجلرائم املحلية) .اما اخت�صا�صها املكاين فغالبا ما يكون
ارا�ضي الدولة الطرف.
بالن�سبة للمحكمة اجلنائية الدولية فانها ذات طبيعة دولية
�صرفة وهي ذات اخت�صا�ص او�سع يطال كل ارا�ضي الدول
االع�ضاء ومواطني تلك الدول الذين يرتكبون جرائم
دولية.

 -7ملاذا املحكمة
اجلنائية هي
حاجة؟

لقد �شهد العامل انتهاكات ج�سيمة حلقوق االن�سان والقانون
االن�ساين الدويل ،ويف كثري من االحداث ،وال�سباب
متنوعة ،امتنعت الدول عن مالحقة مرتكبي اجلرائم
الدولية .ارتفعت اال�صوات الداعية اىل وقف حالة االفالت
من العقاب .ان املحكمة اجلنائية الدولية هي خطوة يف
الطريق ال�صحيح نحو حما�سبة وردع اي جرائم الحقة.
لقد �شهد العامل يف اخلم�سني �سنة املا�ضية اكرث من 250
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نزاعا ادت اىل مقتل ما يزيد عن  86مليون قتيل مدين،
لذلك فان املجتمع الدويل ايقن احلاجة لوجود منظمة
دولية ملحا�سبة املتورطني يف هكذا اعمال .وقد ظهرت
الفكرة بداية يف اتفاقية مناه�ضة االبادة اجلماعية لعام
.1948

 -8ما الفرق بني
حمكمة العدل
الدولية وحمكمة
اجلنايات
الدولية؟

ان حمكمة العدل الدولية هي حمكمة تنظر يف نزاعات
بني الدول ،وبالتايل ال �شخ�صية قانونية لالفراد امام هذه
املحكمة.
اما املحكمة اجلنائية الدولية فهي حمكمة تنظر يف
اجلرائم التي يرتكبها االفراد ،والفرد له �شخ�صية قانونية
امام املحكمة .تن�ص املادة  25على انه يكون للمحكمة
اخت�صا�ص على اال�شخا�ص الطبيعيني ،وتكون امل�س�ؤولية
اجلنائية الفردية هي املبد�أ اال�سا�سي يف التقا�ضي امام
املحكمة.

 -9ما هي
اجلرائم التي
تنظر فيها
املحكمة اجلنائية
الدولية؟

ان االخت�صا�ص اجلرمي للمحكمة الدولية ي�شمل جرائم
احلرب ،اجلرائم �ضد االن�سانية ،جرائم االبادة اجلماعية،
وجرمية العدوان.
ـ �أما بالن�سبة جلرمية العدوان ،فان تطبيقها يبقى معلقا
حتى ايجاد تعريف حمدد للجرمية من قبل جمعية الدول
الأطراف .وال يزال فريق العمل املعني بتعريف العدوان
يعقد جل�سات متتابعة من اجل الو�صول اىل تعريف متكامل
لطرحه يف موعد مراجعة نظام روما يف العام .2009
يجرم هذه
ـ بالن�سبة جلرائم احلرب ،فان نظام روما ِ
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اجلرائم ارتكازا على تعريفات معاهدات جنيف االربعة،
والربوتوكوالت اال�ضافية لعام  ،1997ولالعراف التي قد مت
بلورتها يف املمار�سات القانونية وال�سيما اجتهادات املحاكم
الدولية اخلا�صة ،والتي ترتبط بانتهاكات خطرية لقوانني
احلرب ،متى ارتكبت على نطاق وا�سع يف اطار نزاع م�سلح
دويل �أو داخلي.
وت�شمل جرائم احلرب االنتهاكات اجل�سيمة التفاقيات
جنيف لعام  ،1949وقد حددت املادة  8من نظام املحكمة
هذه االنتهاكات �ضد املدنني واجلرحي وا�سرى احلرب مبا
يلي:
•القتل العمد.
• التعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية  ,مبا يف ذلك �إجراء
جتارب بيولوجية على الأ�شخا�ص.
• تعمد �إحداث معاناة �شديدة �أو �إحلاق �أذى خطري
باجل�سم �أو بال�صحة.
• �إحلاق تدمري وا�سع النطاق باملمتلكات واال�ستيالء عليها
دون �أن تكون هناك �ضرورة ع�سكرية تربر ذلك.
•�إرغام �أي �أ�سري حرب �أو �أي �شخ�ص �آخر م�شمول
باحلماية على اخلدمة يف �صفوف
•قوات دولة معادية.
• تعمد حرمان �أي �أ�سري حرب �أو �أي �شخ�ص �آخر
م�شمول باحلماية من حقه يف �أن يحاكم حماكمة عادلة
ونظامية.
• الإبعاد �أو النقل غري امل�شروعني �أو احلب�س غري
امل�شروع.
• �أخذ رهائن.
كما افردت املادة  8ق�سما لتجرمي االنتهاكات اخلطرية
الأخرى للقوانني والأعراف ال�سارية على املنازعات الدولية
امل�سلحة يف النطاق الثابت للقانون الدويل ،وهي الأفعال
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التالية على �سبيل املثال:
• تعمد توجيه هجمات �ضد ال�سكان املدنيني.
• تعمد توجيه هجمات �ضد مواقع مدنية.
• تعمد �شن هجمات �ضد موظفني م�ستخدمني �أو من�ش�آت
�أو مواد �أو وحدات �أو مركبات م�ستخدمة يف مهمة من
مهام امل�ساعدة الإن�سانية �أو حفظ ال�سالم.
• مهاجمة �أو ق�صف املدن �أو القرى �أو امل�ساكن �أو املباين
العزالء.
• قتل �أو جرح مقاتل ا�ست�سلم خمتار ًا� ,ألقى �سالحه �أو
مل تعد لديه و�سيلة للدفاع.
• �إ�ساءة ا�ستعمال علم الهدنة �أو علم العدو �أو �شارته
الع�سكرية وزيه الع�سكري �أو علم الأمم املتحدة �أو �شاراتها
و�أزيائها الع�سكرية ,وكذلك ال�شعارات املميزة التفاقيات
جنيف مما ي�سفر عن موت الأفراد �أو �إحلاق �إ�صابات بالغة
بهم.
• قبام الدولة املحتلة بنقل �أجزاء من �سكانها املدنيني
�إىل الأر�ض التي حتتلها� ,أو �أبعاد �أو نقل كل �سكان الأر�ض
املحتلة �أو �أجزاء منهم داخل هذه الأر�ض �أو خارجها.
• تعمد توجيه هجمات �ضد املباين املخ�ص�صة للأغرا�ض
الدينية �أو التعليمية �أو الفنية �أو العلمية �أو اخلريية,
والآثار التاريخية ,وامل�ست�شفيات و�أماكن جتمع املر�ضى
واجلرحى دون �أن تكون هدف ًا ع�سكرية.
• ا�ستخدام الت�شويه البدين �أو �إخ�ضاع ال�شخ�ص لأي نوع
من التجارب الطبية �أو العلمية التي ال تربرها املعاجلة
الطبية �أو معاجلة الأ�سنان �أو املعاجلة يف امل�ست�شفي
لل�شخ�ص املعني والتي الجتري ل�صاحله وتت�سبب يف وفاة
ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص �أو يف تعري�ض �صحتهم
خلطر �شديد.
• قتل العدو �إ�صابته غدر ًا.
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• منع اال�ست�سالم.
• تدمري ممتلكات العدو �أو اال�ستيالء عليها مامل يكن
هذا التدمري �أو اال�ستيالء مما حتتمه �ضرورات احلرب.
• �إجبار رعايا الطرف املعادي على اال�شرتاك يف عمليات
حربية موجهة �ضد بلدهم.
• نهب �أي بلدة �أو مكان حتى و�إن مت اال�ستيالء عليه
عنوة.
• ا�ستخدام ال�سموم �أو الأ�سلحة امل�سممة.
• ا�ستخدام الغازات اخلانقة �أو ال�سامة �أو غريها من
الغازات وجميع ما يف حكمها من ال�سوائل �أو املواد �أو
الأجهزة.
• ا�ستخدام الر�صا�صات التي تتمدد �أو تت�سطح ب�سهولة
يف اجل�سم الب�شري مثل الر�صا�صات ذات الأغلفة ال�صلبة
التي ال تغطي كامل ج�سم الر�صا�صة �أو الر�صا�صات
املحززة الغالف.
• ا�ستخدام �أ�سلحة �أو قذائف �أو مواد �أو �أ�ساليب حربية
ت�سبب بطبيعتها �أ�ضرار ًا زائدة �أو �آالم ًا ال لزوم لها� ,أو
تكون ع�شوائية بطبيعتها.
• االعتداء على كرامة ال�شخ�ص وبخا�صة املعاملة املهينة
واحلاطة بالكرامة.
• االغت�صاب �أو اال�ستعباد اجلن�سي �أو الإكراه على البغاء
�أو احلمل الق�سري.
• تعمد توجيه هجمات �ضد املباين واملواد والوحدات
الطبية وو�سائل النقل والأفراد من م�ستعملي ال�شعارات
املميزة املبينة يف اتفاقيات جنيف طبق ًا للقانون الدويل.
• تعمد جتويع املدنيني ك�أ�سلوب من �أ�ساليب احلرب
• جتنيد الأطفال دون اخلام�سة ع�شرة من العمر �إلزامياً
�أو طوعي ًا يف القوات امل�سلحة �أو ا�ستخدامهم للم�شاركة
فعلي ًا يف الأعمال احلربية.
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بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ضمنت املادة  8جترميا للأعمال
املحظورة يف املادة  3امل�شرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع
لعام 1949وال�سارية بالن�سبة للنزاعات غري الدولية،
وحتظر املادة  8الأفعال التالية املرتكبة �ضد �أ�شخا�ص غري
م�شرتكني ا�شرتاك ًا فعلي ًا يف الأعمال احلربية وهي:
• ا�ستعمال العنف �ضد احلياة والأ�شخا�ص ,وبخا�صة القتل
بجميع �أنواعه والت�شويه ,واملعاملة القا�سية ,والتعذيب.
• االعتداء على كرامة ال�شخ�ص ,وبخا�صة املعاملة املهينة
واحلاطة بالكرامة.
• �أخذ الرهائن.
• �إ�صدار �أحكام وتنفيذ �إعدامات دون وجود حكم �سابق
�صادر عن حمكمة م�شكلة ت�شكي ًال نظامي ًا.
• تعمد توجيه هجمات �ضد ال�سكان املدنيني ب�صفتهم
هذه �أو �ضد �أفراد مدنيني ال ي�شاركون مبا�شرة يف
الأعمال احلربية.
• تعمد توجيه هجمات �ضد املباين واملواد والوحدات
الطبية وو�سائل النقل والأفراد من م�ستعملي ال�شعارات
املميزة املبينة يف اتفاقيات جنيف طبق ًا للقانون الدويل.
• تعمد �شن هجمات �ضد موظفني م�ستخدمني �أو من�ش�آت
�أو مواد �أو وحدات �أو مركبات م�ستخدمة يف مهمة من
مهام امل�ساعدة الإن�سانية �أو حفظ ال�سالم عم ًال مبيثاق
الأمم املتحدة.
• تعمد توجيه هجمات �ضد املباين املخ�ص�صة للأغرا�ض
الدينية �أو التعليمية �أو الفنية �أو العلمية �أو اخلريية,
والآثار التاريخية ,وامل�ست�شفيات ,و �أماكن جتمع املر�ضى
واجلرحى� ,شريطة �أال تكون �أهداف ًا ع�سكرية.
• نهب �أي بلدة �أو مكان حتى و�إن مت اال�ستيالء عليه
عنوة.
• االغت�صاب �أو اال�ستعباد اجلن�سي �أو الإكراه على البغاء
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�أو احلمل الق�سري �أو التعقيم الق�سري� ,أو �أي �شكل �آخر
من �أ�شكال العنف اجلن�سي.
• �إ�صدار �أوامر بت�شريد ال�سكان املدنيني لأ�سباب تت�صل
بالنزاع ,ما مل يكن ذلك بداع من �أمن املدنيني املعنيني
�أو لأ�سباب ع�سكرية ملحة.
• قتل �أحد املقاتلني من العدو �أو �إ�صابته غدراً.
• �إعالن �أنه لن يبقى �أحد على قيد احلياة.
• الت�شويه البدين �أو القيام ب�أي نوع من التجارب الطبية
�أو العلمية على الأ�شخا�ص التي ال تربرها املعاجلة الطبية
�أو معاجلة الأ�سنان �أو املعاجلة يف امل�ست�شفى لل�شخ�ص
املعني.
• تدمري ممتلكات العدو �أو اال�ستيالء عليها ما مل يكن
هذا التدمري �أو اال�ستيالء مما حتتمه �ضرورات احلرب.
فيما يخ�ص اجلرائم �ضد االن�سانية ،فالتعريف املعتمد يف
املادة  7يرتكز على التطورات االجتهادية وعلى التعريفات
املعتمدة يف حماكم دولية �سابقة ،وتعني بالتحديد �أي فعل
من االفعال املحظورة واملحددة يف نظام روما متى ارتُكبت
يف اطار هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي موجه �ضد �أية
جمموعة من ال�سكان املدنيني ،وتت�ضمن مثل هذه االفعال
القتل العمدي ،االبادة ،االغت�صاب.
وتعرف املادة ال�سابعة من نظام روما اجلرمية �ضد الإن�سانية
�أنها احد اجلرائم التالية يف �إطار هجوم وا�سع النطاق �أو
منهجي موجه �ضد �أية جمموعة من ال�سكان املدنيني ,وعن
علم بالهجوم ،وهي:
• القتل العمد.
• الإبادة.
• اال�سرتقاق.
• �إبعاد ال�سكان �أو النقل الق�سري لل�سكان ،ال�سجن �أو
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احلرمان ال�شديد على �أي نحو �آخر من احلرية البدنية
مبا يخالف القواعد الأ�سا�سية للقانون الدويل.
• التعذيب.
• االغت�صاب �أو اال�ستعباد اجلن�سي �أو الإكراه على البغاء،
�أو احلمل الق�سري� ,أو التعقيم الق�سري �أو �أي �شكل �آخر
من �أ�شكال العنف اجلن�سي على مثل هذه الدرجة من
اخلطورة.
• ا�ضطهاد �أية جماعة حمددة �أو جمموع حمدد من
ال�سكان لأ�سباب �سيا�سية �أو عرفية �أو قومية �أو �إثنية �أو
ثقافية �أو دينية� ,أو متعلقة بنوع اجلن�س.
• االختفاء الق�سري للأ�شخا�ص.
• جرمية الف�صل العن�صري.
• الأفعال الال�إن�سانية الأخرى ذات الطابع املماثل التي
تت�سبب عمد ًا يف معاناة �شديدة �أو يف �أذى خطري يلحق
باجل�سم �أو بال�صحة العقلية �أو البدنية.
اما تعريف جرائم االبادة ،فارتكز على اتفاقية مناه�ضة
االبادة اجلماعية لعام .1948
ـ �أخري ًا فيما يتع ّلق باالبادة اجلماعية فهي تعني بالتحديد
�أي فعل من االفعال املحددة يف نظام روما ( مثل القتل �أو
الت�سبب ب�أذى �شديد) تُرتكب بق�صد اهالك جماعة قومية
�أو اثنية �أو عرق ّية �أو دينية ،ب�صفتها هذه ،اهالك ًا كلي ًا �أو
جزئي ًا.

 -10هل هناك
جرائم اخرى
تنظر فيها املحكمة
اجلنائية الدولية؟

نعم ،للمحكمة اجلنائية الدولية االخت�صا�ص بالنظر
باجلرائـ ــم املرتكبة يف جمال اقامـ ــة العدل اثناء
نظرهــا يف دعاوى متعلقة باجلرائم الـ ــدولية الواردة يف
املواد .8 ،7 ،6
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وهذه اجلرائم هي  :االدالء ب�شهادة زور ،تقدمي ادلة
زائفة ،ال�ضغط على ال�شهود او منع مثولهم امام املحكمة،
االنتقام من ال�شهود او تدمري االدلة او العبث بها او الت�أثري
على جمعها ،او اعاقة احد م�س�ؤويل املحكمة او ترهيبه او
ممار�سة ت�أثري مف�سد عليه الجباره بعدم القيام بواجباته
او االنتقام من م�س�ؤويل املحكمة ب�سبب الواجبات التي يقوم
بها .وتعاقب املحكمة موظفيها على قبول او طلب اي ر�شوة
فيما يتعلق بواجباتها الر�سمية.

 -11ما هو
االخت�صا�ص
الزماين للمحكمة
اجلنائية
الدولية؟

تن�ص املادة  11على انه لي�س للمحكمة اجلنائية الدولية
اخت�صا�ص اال بالن�سبة للجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ
نظام املحكمة اال�سا�سي ،اي بعد متوز .2002
اما بالن�سبة للدول التي تن�ضم للمحكمة الحقا ،فال متار�س
املحكمة اخت�صا�صها اال بالن�سبة للجرائم التي ارتكبت بعد
ان�ضمام هذه الدولة� ،أو اذا اعلنت الدولة �صراحة قبولها
اخت�صا�ص املحكمة ملا قبل هذه املدة ويف مطلق االحوال ال
ميكن ان يتو�سع اخت�صا�ص املحكمة لي�شمل ما قبل متوز
.2002

 -12االخت�صا�ص
املكاين:

ان املحكمة متار�س االخت�صا�ص على ارا�ضي الدول
االع�ضاء ،كما ميكن للمحكمة ان متار�س اخت�صا�صها على
ارا�ضي دولة غري ع�ضو اذا قبلت هذه الدولة اخت�صا�ص
املحكمة وفقا للفقرة  2من املادة  12لنظام روما.
ان نظام روما يف هذا املجال ي�شبه اي اتفاقية دولية حيث
تطبق على اقاليم الدول االع�ضاء.
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 -13ما هي حدود
االخت�صا�ص
ال�شخ�صي
للمحكمة اجلنائية
الدولية؟

متار�س املحكمة اخت�صا�صها على اال�شخا�ص املتهمني من
رعايا الدول االع�ضاء .من الوا�ضح ان املحكمة متار�س يف
هذا املجال ما يعرف باالخت�صا�ص ال�شخ�صي « االيجابي»،
اي ان االخت�صا�ص ميار�س تبعا جلن�سية املتهم ولي�س تبعا
جلن�سية ال�ضحية .يقت�ضي اال�شارة اىل ان هذا االخت�صا�ص
ميار�س على املتهم من رعايا الدول الع�ضو حتى ولو ارتكب
اجلرمية داخل ارا�ضي دولة غري ع�ضو.
جتدر اال�شارة اىل الذكر ب�أنه ال يكون للمحكمة اخت�صا�ص
على �أي �شخ�ص يق ّل عمره عن الـ  18عام ًا وقت ارتكاب
اجلرمية املن�سوبة اليه.

 -14كيفية
ممار�سة
االخت�صا�ص؟

متار�س املحكمة اخت�صا�صها من خالل ثالث و�سائل:
 احالة دولة طرف اىل املدعي العام حالة يبدو فيها انجرمية او اكرث من اجلرائم قد ارتكبت.
 احالة من قبل جمل�س االمن حتت الف�صل ال�سابع تبعاللمادة  13من نظام روما.
 مبا�شرة التحقيق من املدعي العام من تلقاء نف�سه علىا�سا�س معلومات تدل على ارتكاب جرائم من اخت�صا�ص
املحكمة.

 -15هل توفر
�شروط االخت�صا�ص
كاف لتنظر
ٍ
املحكمة اجلنائية
يف الدعاوى؟

كال ،ان توافر عنا�صر االخت�صا�ص هو �ضروري ولكن غري
كاف .فبعد توافر عنا�صر االخت�صا�ص ،على املحكمة ان
تنظر يف مدى مقبولية الدعوى .وعن�صر املقبولية يتكون
من مبد�أ التكامل وعن�صر اجل�سامة.
ان توافر هذين العن�صرين ا�سا�سي يف حتديد الدعاوى
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التي تنظر فيها املحكمة .وقد حددت املادة  17من نظام
روما امل�سائل املتعلقة باملقبولية.

 -16ما املق�صود
مببد�أ التكامل؟

ان مبد�أ التكامل هو املبد�أ اال�سا�سي الذي تقوم عليه
املحكمة اجلنائية الدولية وهو بذلك يختلف ب�شكل كامل
عن املحاكم الدولية اخلا�صة والتي تتمتع باال�سبقية على
الق�ضاء املحلي .ان مبد�أ التكامل كان نتيجة طبيعية لكون
نظام روما نتاج م�ساومات ومفاو�ضات بني الدول .فالدول
دائما ما تكون حري�صة على احلفاظ على �سيادتها جتاه
اي �سلطة عليها .لذلك كانت فكرة ان املحكمة اجلنائية
الدولية «تكمل» الق�ضاء يف حال كان غري قادر او ال يريد
ال�سري باملحكمة.
بناء عليه ،فان املحكمة اجلنائية الدولية ال متار�س
االخت�صا�ص اال عندما يكون الق�ضاء املحلي غري قادر او ال
يريد .وقد افردت املادة  17تعريفا «لعدم القدرة» و «عدم
الرغبة» ،فذكرت يف الفقرة  2ان «عدم الرغبة» هو عند
توافر واحد او اكرث من االمور التالية :
 1ـ عندما تتخذ اجراءات بهدف حماية ال�شخ�ص املعني من
امل�س�ؤولية اجلنائية.
2ـ عند حدوث ت�أخري ال مربر له مبا يتعار�ض مع نية تقدمي
ال�شخ�ص املعني للعدالة.
3ـ مل تُتخذ اي اجراءات او اتخذت ب�شكل غري م�ستقل او نزيه
وب�شكل ال يتوافق مع نية تقدمي ال�شخ�ص املعني للعدالة.
اما «عدم القدرة» فتعني عدم امكانية الدولة على تطبيق
العدالة ب�سبب انهيار كلي او جزئي للق�ضاء الوطني او ب�سبب
عدم متكنها من اح�ضار املتهم او احل�صول على االدلة� ،أو غري
قادرة حتى لأي �سبب �آخر على القيام باالجراءات الالزمة.
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 -17ما هو
تعريف اجل�سامة
ودورها يف
مقبولية
الدعوى؟

لي�س هن ـ ـ ـ ــاك م ــن تعريف دق ـ ـ ــيق لعن�صر اجل�سامة يف
نظام روما .اال انه بالعـ ـ ـ ــودة اىل م�صادر القانون التي تعتد
به املحكمة حتت املادة  ،21فان املمار�سة ال تزال م�ستقرة
على عن�صر اجلـ ـ ـ ــ�سامة يف القانون اجلنائي الدويل هو
عن�صر كمي ،ولي�س نوع ـ ـ ـ ــي .فعدد ال�ضحايا ،عدد املباين
املهدمة� ،آثار الدم ـ ـ ــار ،مدى تكـ ـ ــرار اجلرمية ،كلها
عوامل تقرر يف مدى ج�سامة اجلرمية املرتكبة.
تقت�ضي اال�شارة اىل ان طبيعة اجلرائم التي تنظر فيها
املحكمة اجلنائية الدولية فانها تتطلب انت�شارا وتو�سعا
يف ارتكاب اجلرائم .فجرمية االبادة اجلماعية ال تتكون
من جرمية عادية واحدة ،بل تتطلب وجود خطة او عن�صر
التكرار من اجل اهالك جمموعة اثنية او عرقية او وطنية
او قومية او دينية ب�شكل جزئي او كلي .كما ان اجلرمية
�ضد االن�سانية تتطلب وجود هجوم وا�سع النطاق او منهجي
موجه �ضد جمموعة حمددة من املدنيني ،وبالتايل فان
درجة من التكرار واالنت�شار مطلوبة وهي ت�شكل بحد ذاتها
�شكل من ا�شكال اجل�سامة.
اما بالن�سبة جلرائم احلرب ،فقد ركز نظام روما على
جرائم احلرب عنــدما ترتكب يف اطار خطة او �سيا�سة
عامة او يف اطار ع ـ ــملية ارتكاب وا�سعة النطاق لهذه
اجلرائم.

 -18ما هي م�صادر
القانون بالن�سبة
للمحكمة؟

امل�صدر االول للمحكمة هو نظامها اال�سا�سي واركان اجلرائم
والقواعد االجرائية وقواعد االثبات اخلا�صة باملحكمة.
امل�صدر الثاين هو املعاهدات الدولية الواجبة التطبيق،
مبادئ القانون الدويل وقواعده ال�سيما القانون الدويل
االن�ساين.
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امل�صدر الثالث هو املبادئ العامة للقانون امل�ستقاة من
انظمة الدول ،ويدخل يف ذلك القوانني الوطنية للدول
ذات االولية يف ممار�سة اخت�صا�صها على احلرية.
قرارات املحكمة ال�سابقة وتف�سرياتها.

 -19اين هو مقام
قانون حقوق
االن�سان بالن�سبة
للمحكمة اجلنائية
الدولية؟

ان قانون حقوق االن�سان له املوقع اال�سمى عند تطبيق
نظام املحكمة .فاملادة  21حتدد ان تطبيق م�صادر
القانون يجب ان يتم وفقا لقانون حقوق االن�سان .ويف حال
اي تعار�ض مع قانون حقوق االن�سان ،فان هذا الأخري هو
الذي ي�سمو على امل�صادر االخرى .ان هذا ي�شكل �ضمانة
اكرب بالن�سبة حلقوق الدفاع امام املحكمة.

 -20ما هي اق�سام
املحكمة اجلنائية
الدولية؟

تتكون املحكمة من :
 هيئة الرئا�سة . �شعبة ابتدائية و�شعبة ا�ستئناف و�شعبة متهيدية. مكتب املدعي العام. قلم املحكمة.قد يكون واقع جمع �صالحيات االدعاء والتحقق يف يد
املدعي العام هو امر م�ستغرب بالن�سبة للقانونيني ذات
اخللفية القانونية املرتكزة على النظام الالتيني .اال ان
ذلك ي�أتي ان�سجاما مع النظام االنكلو�سك�سوين الذي مت
االعتماد عليه ب�شكل وا�سع عند ت�شكيل املحاكم الدولية.
كما ان القلم ميلك �صالحيات وا�سعة مقارنة بدور القلم
يف االنظمة الالتينية ،مثل لبنان .فرئي�س القلم هو امل�س�ؤول
عن كل االمور االدارية واللوج�ستية للمحكمة.
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 -21هل هناك
�ضمانات
ال�ستقاللية
املدعي العام؟

على الرغم من اعطاء املدعي العام �صالحيات البدء
بالتحقيق من تلقاء نف�سه ،فان نظام روما اوج ـ ـ ــد �آلية
من الرقابة بحيث مل يعد املدعي العام طلــيق اليدين
باملطلق ،بل عليه يف حـ ـ ـ ــاالت عديدة ان يعود اىل الدائرة
التمهـ ـ ــيدية من اجل موافقة على االجراء املتخذ لكي
ي�صبح نافذا.
فقبل ان يبد�أ بتحقيقاته من تلقاء نف�سه ،عليه ان يقدم كل
االدلة والرباهني اىل الدائرة التمهيدية من اجل ان ت�أذن
له البدء بالتحقيق .كما انه يف ا�صدار مذكرات التوقيف،
على املدعي العام ان يتقدم بالطلب للدائرة التمهيدية من
اجل ان توافق على الطلب حتى ي�صبح نافذا.
باال�ضافة اىل ذلك ،يكون املدعي العام م�س�ؤوال جتاه
جمعية الدول االطراف .فجمعية دول االطراف هي تلك
التي انتخبته وهي التي ت�ستطيع عزله او عدم انتخابه
لدورة جديدة .ويف اخلال�صة فان نظام املحكمة يقوم على
�آلية من التوازن بني ال�صالحيات املمنوحة للمدعي العام
واجراءات مراقبة و�ضبط من قبل اجهزة اخرى.

 -22هل مكتب
املدعي العام
م�ستقل عن باقي
اق�سام املحكمة؟

نعم ،تن�ص املادة  42على ان يعمل مكتب املدعي العام
ب�صفة م�ستقلة بو�صفه جهاز ًا منف�ص ًال عن اجهزة
املحكمة .ويكون املكتب م�س�ؤوال عن تلقي االحاالت واية
معلومات موثقة عن جرائم تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة
اجلنائية الدولية .كما انه ال يجوز من اي موظف يف مكتب
املدعي العام ان يتلقى اية تعليمات من اي م�صدر خارجي.
ويف الواقع ،فان مكتب املدعي العام هو منف�صل عن باقي
اق�سام املحكمة وال�سيما غرف املحاكمة او القلم وذلك
حفاظا على اال�ستقاللية.
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 -23من هو
املدعي العام
احلايل؟

املدعي العام احلايل هو لوي�س مارينو اوكاميو من االرجنتني.
مت انتخابه من قبل جمعية دول االطراف يف  21ني�سان/
ابريل  .2003وهو قا�ضي اكت�سب �شهرته يف مقا�ضاته
لل�ضباط االرجنتنيني يف اثناء احلكم الع�سكري لالرجنتني.

 -24كيف يتم
انتخاب الق�ضاة؟

يتم اختيار الق�ضاة من بني اال�شخا�ص الذين يتمتعون
باالخالق الرفيعة واحليادية والنزاهة وتتوافر فيهم امل�ؤهالت
القانونية واالخالقية املطلوبة .ومن �شروط االختيار ان تتوافر
كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي او االجراءات اجلنائية
واخلربة املنا�سبة ،او معرفة معمقة يف القانون الدويل وال�سيما
القانون االن�ساين والقانون اجلنائي الدويل .كذلك يجب ان
يكون هناك معرفة ب�أحدى لغات املحكمة الر�سمية.
بعد توافر هذه ال�شروط ،با�ستطاعة كل دولة ع�ضو ان تقدم الي
عملية انتخاب ا�سم قا�ض تر�شحه ملن�صب قا�ضي يف املحكمة
ولي�س بال�ضرورة ان يكون من رعاياها .ينتخب الق�ضاة
باالنتخاب ال�سري يف اجتماع جلمعية الدول االطراف .ويكون
اال�شخا�ص املنتخبون هم من املر�شحني الـ  18احلا�صلني
على اكرب عدد من اال�صوات وعلى اغلبية ثلثي �أ�صوات الدول
االطراف احلا�ضرة امل�صوتة ملدة ت�سع �سنوات.
قبل ان يبا�شر الق�ضاة وظائفهم يتعهد كل واحد منهم يف
جل�سة علنية مبا�شرة مهامه بنزاهة وامانة.

 -25ما هي
اللغات الر�سمية
للمحكمة؟

اللغات الر�سمية هي العربية ،االنكليزية ،الفرن�سية،
الرو�سية ،ال�صينية واال�سبانية .اما لغة عمل املحكمة فهي
االنكليزية والفرن�سية ،على ان حتدد القواعد االجرائية
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وقواعد االثبات احلاالت التي يجوز فيها ا�ستخدام لغات
ر�سمية اخرى كلغات عمل.

 -26ما هي ال�ضمانات
التي توفرها املحكمة
اجلنائية الدولية
للم�شتبه بهم اثناء
فرتة التحقيقات؟

ان ال�ضمانات املتوافرة لال�شخا�ص الذين ميثلون امام املحكمة
هي اعلى الدرجات املتوافرة يف قانون حقوق االن�سان.
فللمتهم ،اثناء فرتة التحقيقات ،حقوق عديدة تبعا للمادة
 55من نظام املحكمة ،مثل عدم االجبار على جترمي النف�س،
حظر التعذيب او املعاملة الالن�سانية ،حظر احلجز التع�سفي،
ا�ستثنائية االعتقال ،االبالغ قبل اال�ستجواب بالتهم املن�سوبة
اليه ،احلق بالتزام ال�صمت من دون ان يعترب هذا ال�صمت
عامال يف تقرير الذنب او الرباءة ،حق اال�ستعانة بامل�ساعدة
القانونية ،واال�ستجواب بح�ضور حمام.
باال�ضافة اىل ذلك ،فان املادة  21اعتربت ان املحكمة يف
تطبيقها مل�صادرها القانونية فانها تراعي قانون حقوق
االن�سان ،مما يجعل حقوق االن�سان ت�سمو على نظام املحكمة
نف�سه ،وبالتايل فان حقوق اال�شخا�ص املاثلني امام املحكمة
ال يرتكز فقط على نظام املحكمة بل على كل املعايري املقررة
يف قانون حقوق االن�سان.

 -27ما هي ال�ضمانات
التي توفرها املحكمة
اجلنائية الدولية
للمتهمني اثناء فرتة
املحاكمة؟

ان املواد  66و 67من نظام املحكمة تقدم �ضمانات
متقدمة للمتهمني اثناء فرتة املحاكمة .فقرينة الرباءة
تبقى قائمة وعبء االثبات يقع على املدعي العام ولي�س
على املتهم .كما يجب ان تكون املحاكمة علنية ،نزيهة
وبح�ضور املتهم.
يبلغ املتهم فورا وتف�صيال بطبيعة التهمة املوجهة اليه و�سببها
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وم�ضمونها بلغة يفهمها متاما ويتكلمها .ويتاح للمتهم الوقت
الكايف لتح�ضري دفاعه بالت�شاور بحرية كاملة مع حمام من
اختياره بجو من ال�سرية .وله ان ي�ستعني جمانا مبرتجم
وجتري املحاكمات ب�شكل �سريع وبدون اي ت�أخري ال مربر له.
وللمتهم احلق يف ا�ستجواب �شهود االثبات بنف�سه او بوا�سطة
�آخرين وان ي�ؤمن له ا�ستجواب ال�شهود النفي بنف�س ال�شروط
املتعلقة ب�شهود االثبات .وال يجرب على ال�شهادة �ضد نف�سه
او االعرتاف بالذنب وله ان يلزم ال�صمت وان يديل ببيان
�شفهي او خطي دفاعا عن نف�سه.

 -28هل هناك
�آلية حلماية
ال�ضحايا
وال�شهود؟

نعم ،ان املادة  68تلزم املحكمة باتخاذ االجراءات املنا�سبة
حلماية �أمن ال�ضحايا وال�شهود و�سالمتهم البدنية والنف�سية
وكرامتهم وخ�صو�صياتهم .وقد مت ان�شاء مكتب خا�ص يف
املحكمة اجلنائية الدولية ُيعنى بحماية ال�شهود وال�ضحايا،
وميكن ان يكون ذلك عرب نقلهم اىل اماكن اكرث امانا،
اخفاء ا�سماءهم عن العامة الخ...
ان حماية ال�شهود وال�ضحايا اثبتت انها من االمور اال�سا�سية
حل�سن �سري العدالة وحلماية حقوق ال�ضحايا وال�شهود.
فتجربة رواندا كانت خري دليل بعد تعر�ض عدد من ال�شهود
العمال انتقامية مما ادى اىل تردد عدد منهم يف املثول
امام املحكمة الدولية اخلا�صة برواندا.

 -29هل هناك
ح�صانة لكبار رجال
الدولة والقادة
الع�سكريني؟

كال ،ان املحكمة اجلنائية الدولية �سوف تطبق مبادئ
العدالة على ال�شخ�ص بغ�ض النظر عن موقعه وم�س�ؤوليته.
لذلك فان ح�صانات ر�ؤ�ساء الدول ور�ؤ�ساء الوزراء ووزراء
اخلارجية وكبار ال�ضباط ال يعتد بها امام املحكمة.
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تن�ص املادة  27من نظام روما على ان نظام املحكمة
اجلنائية الدولية يطبق على جميع اال�شخا�ص ب�صورة
مت�ساوية دون اي متييز ب�سبب ال�صفة الر�سمية �سواء اذا
كان ال�شخ�ص رئي�سا لدولة او حكومة او برملان او ممثال
منتخبا او موظفا حكوميا .وال حتول احل�صانات �سواء
على امل�ستوى الوطني او الدويل دون ممار�سة املحكمة
الخت�صا�صها على ال�شخ�ص املعني ،كما انها ال ت�شكل بحد
ذاتها �سببا لتخفيف العقوبة.

 -30اي انواع
من امل�س�ؤوليات
اجلنائية تطبقها
املحكمة اجلنائية
الدولية؟

تطبق املحكمة مبد�أ امل�س�ؤولية اجلنائية الفردية املوجود يف
معظم االنظمة القانونية املحلية .فيكون ال�شخ�ص م�س�ؤوال
عن اي جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة عندما:
 يرتكب هذه اجلرمية ب�صفة فردية او باال�شرتاك مع�آخرين.
 ي�أمر او يحث او يغري على ارتكاب جرمية او يجريال�شروع فيها.
 يقدم العون او يحر�ض او ي�ساعد على ارتكاب اجلرمية اوال�شروع يف اتكابها.
 امل�ساهمة يف اي طريقة اخرى يف قيام ا�شخا�ص �آخرينبارتكاب جرمية ب�شكل مق�صود ،على ان تكون امل�ساهمة
متعمدة.
اما النوع الثاين من امل�س�ؤولية اجلنائية فهو م�س�ؤولية القادة
والر�ؤ�ساء عن افعال مر�ؤو�سيهم .وتن�ص املادة ( 28 )1على
ان القائد الع�سكري يكون م�س�ؤوال جنائيا عن اجلرائم التي
ترتكبها القوات التي تخ�ضع المرته و�سيطرته الفعليتني
نتيجة لعدم ممار�سة القائد الع�سكري �سيطرته على هذه
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القوات ،على ان يكون القائد قد علم او كان بامكانه ان يعلم
ب�أن قواته قد ارتكبت او على و�شك ان ترتكب هذه اجلرائم.
اما بالن�سبة لعالقة الرئي�س واملر�ؤو�س ،يف غري حالة القائد
الع�سكري ،فان الرئي�س يكون م�س�ؤوال اذا علم او جتاهل عن
وعي اي معلومات تدل على ان مر�ؤو�سيه يرتكبون او على
و�شك ان يرتكبوا جرائم تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة.

 -31هل ت�سقط
اجلرائم التي
تنظر بها املحكمة
مبرور الزمن؟

ال ي�سري مبد�أ التقادم على اجلرائم الدولية .وقد �شهد
العامل حتى ال�ساعة عدد من املحاكمات ملجرمني نازيني
ارتكبوا جرائم دولية منذ اكرث من  60عاما.
وت�ؤكد املادة  29من نظام روما على عدم �سقوط هذه
اجلرائم بالتقادم بالن�سبة للمحكمة.

 -32ما هي
املبادئ اجلنائية
اال�سا�سية التي
تقوم عليها
املحكمة؟

ان املحكمة اجلنائية الدولية تطبق القانون اجلنائي الدويل،
الذي ما هو اال مزيج بني القانون الدويل العام والقوانني
اجلزائية املحلية .لذلك فان عدد من املبادئ اال�سا�سية
اجلنائية املحلية من�صو�ص عليها يف نظام روما ،مثل:
 ال جرمية من دون ن�ص. ال عقوبة اال بن�ص. عدم رجعية القوانني ،فال�شخ�ص ال ي�س�أل عن م�س�ؤوليتهامام نظام روما قبل تاريخ متوز /يوليو .2002
 ا�سباب امتناع امل�س�ؤولية اجلنائية؛ فاملر�ض او الق�صورالعقلي املفقد لالدراك ،وحالة ال�سكر غري االرداي املفقد
لالدراك ،حالة الدفاع عن النف�س او عن الآخرين ،االكراه
الناجت عن تهديد باملوت الو�شيك او حدوث �ضرر بدين
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ج�سيم م�ستمر او و�شيك �ضد ذلك ال�شخ�ص او �شخ�ص �آخر
وقد حاول هذا ال�شخ�ص جتنب هذا التهديد ب�شكل معقول.
 -عدم جواز املحاكمة عن الفعل ذاته مرتني.

 -33هل هناك
�آلية للتعوي�ض
عن ال�ضحايا؟

نعم ،لقد ن�صت املادة  79من نظام املحكمة على ان�شاء
�صندوق ا�ستئماين بقرار من جمعية الدول االطراف من
اجل توفري تعوي�ضات ل�صالح املجني عليهم وا�سرهم.
وال�صندوق اال�ستئماين هو جزء من املحكمة اجلنائية الدولية.
وت�أ�سي�سه هدف اىل الت�أكيد على ان العدالة هي لي�ست فقط
معاقبة املجرمني ،بل اي�ضا ا�ستعادة الكرامة االن�سانية
لل�ضحية والتعوي�ض عليه بال�شكل املعنوي واملادي الالزم.
ان ت�أ�سي�س هذا ال�صندوق هو خطوة جديدة ومتقدمة يف
القانون اجلنائي الدويل وبني املحاكم الدولية .ان هدف
ال�صندوق هو الت�أكد من ا�ستعادة ال�ضحايا حلياتهم وهذا
يكون عرب امل�ساعدة املادية وقد ي�شمل ذلك التكاليف
الطبية ،اق�ساط املدار�س لاليتام ،م�شاريع تطويرية
للمجتمع ،تكاليف العالج النف�سي ،بيع ممتلكات املدان
وتوزيع املردود على امل�صاريف .ويكون قرار ال�صندوق
بالت�شاور مع اخلرباء املخت�صني ومع ال�ضحايا يف البحث
عن ال�سبل االف�ضل للتعوي�ض.

 -34كيف يتم
اختيار اع�ضاء
ال�صندوق
اال�ستئماين؟

يتم انتخاب اع�ضاء ال�صندوق اال�ستئماين من قبل جمعية
اع�ضاء الدول االطراف.
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 -35من هم
اع�ضاء ال�صندوق
اال�ستئماين؟

انهم ا�شخا�ص ذات كفاءة عالية وخربة وا�سعة يف العمل
العام واملدافعة عن حقوق االن�سان .وهم ا�شخا�ص
متطوعون .و�ضم ال�صندوق الدكتور او�سكار اربا�س
�سان�شيز( الرئي�س ال�سابق لكو�ستاريكا واحلائز على جائزة
نوبل لل�سالم) ،االب دي�سموند توتو (الرئي�س ال�سابق للجنة
احلقيقة وامل�صاحلة واحلائز على جائزة نوبل) ،تادوز
مازون�سكي (رئي�س وزراء بولندا ال�سابق) ،امللكة االردنية
رانيا ،و�سيمون فيل (رئي�س لالحتاد االوروبي وناجي من
جرائم احلرب العاملية الثانية).

 -36كيفية
متويل ال�صندوق
وما هي جن�سية
امل�ستفيدين؟

ان متويل ال�صندوق يتم من خالل تقدميات وتربعات من
ا�شخا�ص ومنظمات و�شركات وحكومات .كما ان متويل
املحكمة يتم من الغرامات واملمتلكات التي يتم م�صادرتها
من اال�شخا�ص املدانني املحكومني.
اما بالن�سبة للم�ستفيدين ،فاالنظمة التي حتكم عمل
ال�صندوق اال�ستئماين ت�سمح با�ستفادة ال�ضحايا واهاليهم
حتى ولو مل يكونوا من جن�سية الدول االطراف .كما ميكن
ان يدفع املال للمنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية
للقيام مب�شاريع امنائية ت�ساهم يف اعادة اللحمة اىل
املجتمعات التي عانت من النزاعات.

 -37ما هي
عالقة ال�صندوق
اال�ستئماين
باالمم املتحدة؟

ان ال�صندوق اال�ستئماين من�ش�أ مبوجب نظام روما
للمحكمة وهو يت�صرف ب�شكل م�ستقل عن اجهزة االمم
املتحدة .ومن الناحية املادية ،فهو حتى م�ستقل عن موازنة
املحكمة اجلنائية الدولية .اما بالن�سبة ملراقبة اعمال
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ال�صندوق ،فعلى ال�صندوق ان يقدم تقريرا �سنويا جلمعية
دول االطراف الطالع االع�ضاء على اعمال ال�صندوق
وم�ساهماته .مركز ال�صندوق هو يف الهاي ،هولندا ،مكان
تواجد مقر املحكمة الدولية.

 -38كيف ت�صدر
قرارات القب�ض او
امر احل�ضور عن
املحكمة؟

ان امر القب�ض او امر احل�ضور ي�صدر عن الدائرة
التمهيدية بناء على طلب املدعي العام اذا توافرت
ال�شروط التالية:
 وجود ا�سباب معقولة لالعتقاد ب�أن ال�شخ�ص قد ارتكباجلرمية.
 ان القب�ض على ال�شخ�ص يبدو �ضروريا. ل�ضمان ح�ضور ال�شخ�ص امام املحكمة. ل�ضمان عدم القيام بعرقلة التحقيق او اجراءات املحكمةاو تعري�ضهما للخطر.
 ملنع ال�شخ�ص من اال�ستمرار بارتكاب اجلرمية او ملنعارتكاب جرمية ذات �صلة باخت�صا�ص املحكمة.

 -39ما هي
العقوبات التي
تطبقها املحكمة؟

املحكمة ال تطبق عقوبة االعدام .لذلك فان املحكمة توقع
على ال�شخ�ص احدى العقوبات التالية:
 ال�سجن لعدد حمدد من ال�سنوات اق�صاها � 30سنة. ال�سجن امل�ؤبد تبعا للظروف امل�شددة.ي�ضاف اىل عقوبة ال�سجن احتمال فر�ض الغرامات
وم�صادرة العائدات واملمتلكات الناجتة عن اجلرمية ب�شكل
مبا�شر او غري مبا�شر.
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 -40هل هناك
ا�ستئناف لقرارات
التربئة او
االدانة او حكم
العقوبة؟

نعم ،يجوز ا�ستئناف هذه القرارات من قبل املدعي العام
اذا كان هناك غلط اجرائي او غلط يف الوقائع او غلط يف
القانون .اما ال�شخ�ص املدان او املدعي العام نيابة عن هذا
ال�شخ�ص فله احلق يف التقدم باال�ستئناف اذا كان هناك
غلط اجرائي او غلط يف الوقائع او غلط يف القانون او �سبب
�آخر مي�س نزاهة او موثوقية االجراءت او القرار.

 -41كيف
تنفذ قرارات
املحكمة اجلنائية
الدولية؟

ان املحكمة اجلنائية الدولية ال متلك �شرطة خا�صة بها.
وبالتايل فانها تعتمد على تعاون الدول االع�ضاء معها.
والدول االطراف ملزمة وفقا للمادة  86من نظام املحكمة
بالتعاون ب�شكل كامل مع املحكمة فيما يتعلق باخت�صا�ص
املحكمة من حتقيقات اجلرائم واملقا�ضاة عليها.
ويف حال عدم التعاون ،تعود املحكمة اىل جمعية الدول
االطراف لالبالغ عن عدم تعاون هذه الدولة .وجلمعية
الدول ان تتخذ العقوبات املنا�سبة .اما اذا كانت احلالة
حمالة من جمل�س االمن ،مثل حالة دارفور ،فانه
للمحكمة ان تعود ملجل�س االمن التخاذ االجراءات املنا�سبة
بحق الدولة غري املتعاونة.

 -42ما هي
الطبيعة
القانونية لآلية
التعاون بني
املحكمة والدول
االطراف؟

ان الدول التي تن�ضم لنظام املحكمة اجلنائية الدولية
هي يف الواقع تن�ضم ملعاهدة دولية .وبالتايل ين�ش�أ عن
هذا االن�ضمام التزامات على هذه الدول ،ومن بني هذه
االلتزامات ،التزام التعاون مع املحكمة تبعا للمادة  86من
نظام املحكمة .لذلك فان عدم تعاون الدولة الع�ضو هو
اخالل بالتزاماتها الدولية.
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 -43هل نظام
التعاون مع
املحكمة اجلنائية
الدولية هو نظام
تعاون افقي او
عامودي؟

ان نظام املحكمة يعتمد امل�صطلحات املعتمدة يف املحاكم
الدولية اخلا�صة املن�ش�أة حتت الف�صل ال�سابع مليثاق االمم
املتحدة ،لناحية التفريق بني نظام الت�سليم ،الذي ينظم
عمليات الت�سليم بني الدول ،ونظام التقدمي الذي ينظم
عمليات ت�سليم اال�شخا�ص اىل املحكمة اجلنائية الدولية.
اال انه على الرغم من ذلك ،فان نظام التقدمي املعتمد
يف نظام روما هو «ا�ضعف» من نظام التقدمي املعتمد يف
املحاكم التي تتميز باال�سبقية على املحاكم الوطنية .لعل
ال�سبب يف ذلك هو ان املحكمة اجلنائية الدولية مرتكزة
على اتفاقية دولية ،والدول التي فاو�ضت على نظام
املحكمة مل ترغب باعطاء املحكمة �صالحيات مماثلة لتلك
التي اعطاها جمل�س االمن للمحكمة اخلا�صة بيوغ�سالفيا
ال�سابقة واملحكمة اخلا�صة برواندا.
ال �شك ان نظام التقدمي بني الدول واملحكمة اجلنائية
الدولية لي�س نظام الت�سليم بني الدول ،بل هو نظام
تقدمي ولكن مع بع�ض نقاط ال�ضعف .فعلى �سبيل املثال
ان املادة  ،90يف حالة تعدد الطلبات ،تعطي االف�ضلية
اللتزامات الدولة الع�ضو ال�سابقة لت�سليم ال�شخ�ص اىل
دولة غري ع�ضو على التزام تقدميه اىل املحكمة اجلنائية
الدولية.

 -44هل هناك
ا�شكال اخرى
للتعاون مع
املحكمة غري
القاء القب�ض
والتقدمي؟

نعم ،ان الدول ملزمة بالتعاون مع املحكمة يف عدد من
املجاالت ،نذكر على �سبيل املثال:
 جمع االدلة وتقارير اخلرباء الالزمة للمحكمة. جمع ال�شهادات بعد ت�أدية اليمني. ابالغ امل�ستندات. -حتديد هوية ا�شخا�ص او وجودهم او موقع ا�شياء بناء
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على طلب املحكمة.
 ا�ستجواب ال�شخ�ص حمل التحقيق واملقا�ضاة. ت�سهيل و�صول ومثول اال�شخا�ص الطوعي كال�شهود اوخرباء امام املحكمة .
 تنفيذ اوامر التفتي�ش واحلجز. توفري ال�سجالت وامل�ستندات الر�سمية وغري الر�سمية. حماية املجني عليهم وال�شهود. جتميد او حجز العائدات واملمتلكات املتعلقة باجلرائمبغر�ض م�صادرتها.
 اي نوع من التعاون الذي ي�سري اعمال التحقيق واملقا�ضاةاملتعلقة باجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة �ضمن
ما ي�سمح القانون الوطني.

 -45اين تنفذ
احكام ال�سجن
التي ت�صدرها
املحكمة؟

ان حكم ال�سجن الذي ي�صدر عن املحكمة ينفذ يف
دول تعينها املحكمة من قائمة دول ابدت ا�ستعدادها
لقبول اال�شخا�ص املحكوم عليهم من خالل اتفاق مع
املحكمة .وللدولة حق حتديد بع�ض �شروط االحتجاز
عند اعالن ا�ستعدادها ال�ستقبال املحكومني ،على انها ال
ت�ستطيع و�ضع �شروط اخرى بعد بدء تنفيذ االحكام على
ارا�ضيها.

 -46من هو الذي
يقوم باال�شراف
على تنفيذ احلكم
واو�ضاع ال�سجن؟

يكون تنفيذ احلكم خا�ضع ًا ال�شراف املحكمة الدولية.
وتطبق املحكمة املعايري الدولية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
وقانون حقوق االن�سان .وللمحكمة الت�أكد من ان مدة
احلكم قد جرى تنفيذها بناء على حكم ق�ضائي.
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اما بالن�سبة الو�ضاع ال�سـ ــجن ،فيعود لقانون الدولة
امل�ضيفة ان تنظم معاملة ال�سجناء على ان تكون
من�سجمة مع قانون حقوق االن�سان ب�شكل عام واملعايري
الدولية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ب�شكل خا�ص .وقد جتري
االت�صاالت بني املحكمة واملحكوم عليه من دون قيود
وب�شكل �سري.

 -47هل يحق
للدولة امل�ضيفة
تخفي�ض مدة
حكم ال�سجن؟

كال ،ان حكم ال�سجن هو ملزم لدول االطراف وال يجوز
الي من هذه الدول تعديله حتى ولو كانت الدولة امل�ضيفة.
ويكون للمحكمة وحدها حق البت يف اي اجراء ي�ؤدي اىل
تعديل مدة ال�سجن مبا يف ذلك اال�ستئناف او اعادة النظر
يف احلكم او تخفي�ض مدة العقوبة او العفو.

 -48ممن تتكون
جمعية الدول
االطراف؟

تت�ألف جمعية الدول االطراف من كل الدول التي وقعت
و�صدقت نظام روما .ويكون لكل دولة ممثل واحد يف اجلمعية
حتى لو رافقه م�ست�شارين وم�ساعدين .اما الدول التي وقعت
من دون ان ت�صدق على نظام روما فتتمتع ب�صفة مراقب،
ولها ان حت�ضر اجتماعات جمعية الدول من دون ان ت�صوت.

 -49ما هي
�صالحيات جمعية
الدول االطراف؟

 توفري الرقابة االدارية على رئا�سة املحكمة واملدعي العاموامل�سجل بالن�سبة الدارة املحكمة.
 و�ضع ميزانية املحكمة والبت فيها. -مراقبة اعمال مكتب جمعية الدول االطراف.
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 اقرار يف تعديل عدد الق�ضاة. اداء اي مهمة اخرى تن�سجم مع نظام املحكمة اال�سا�سيومع القواعد االجرائية وقواعد االثبات.

 -50متى جتتمع
جمعية الدول
االطراف؟

تعقد اجلمعية اجتماعاتها يف مقر املحكمة او يف مقرات
االمم املتحدة مرة يف ال�سنة .كما بامكانها عقد دورات
ا�ستثنائية .وتكون الدعوة اىل اجتماعات ا�ستثنائية مببادرة
من مكتب جمعية الدول او بطلب من ثلث الدول االع�ضاء.

 -51كيفية اتخاذ
القرارات؟

يكون لكل دولة �صوت واحد يف عمليات الت�صويت ،ويف حال
عدم الو�صول اىل توافق فان القرارات املتعلقة بامل�سائل
املو�ضوعية تتطلب اغلبية ثلثي احلا�ضرين امل�صوتني على
ان تكون االغلبية املطلقة هي الن�صاب القانوين للجل�سة.
اما بالن�سبة للم�سائل االجرائية ،فاالغلبية الب�سيطة للدول
احلا�ضرة امل�صوتة يكون كاف.
حترم الدولة التي تت�أخر عن بت�سديد ا�شرتاكاتها من حق
الت�صويت يف جمعية الدول ،اال اذا ارت�أت جمعية الدول ان
عدم الدفع نا�شئ عن �سبب خارج عن قدرة الدولة املعنية.

 -52كيفية متويل
املحكمة؟

يقوم بتمويل املحكمة الدول االطراف .وتت�أمن النفقات من
ا�شرتاكات املقررة للدول االطراف ،وحتدد اال�شرتاكات وفقا
لن�سب ت�ستند جلدول تعتمده االمم املتحدة ملوازنتها العادية.
كما ي�ؤمن التمويل من تقدميات االمم املتحدة ،مبوافقة
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اجلمعية العامة خ�صو�صا لتغطية تكاليف االحالة من
جمل�س االمن على املحكمة اجلنائية الدولية .اال انه يف
حالة دارفور ،فان جمل�س االمن يف القرار  1593احال
احلالة من دون ان يلزم االمم املتحدة بتغطية التكاليف،
مما يعني ان املحكمة هي التي تتكلف بامل�صاريف.
وامل�صدر الآخر للتمويل هو التربعات املقدمة من املنظمات
الدولية واحلكومات وال�شركات واالفراد.

 -53هل ميكن
تعديل نظام
روما؟

نعم ،تن�ص املادة  123على انه بعد انق�ضاء �سبع �سنوات
على بدء نفاذ املحكمة ،اي يف العام  ،2009فانه باالمكان
ان تقدم اقرتاحات اىل االمني العام لالمم املتحدة من
اجل تعديل نظام املحكمة .ويعقد االمني العام م�ؤمترا
ا�ستعرا�ضيا للدول االطراف للبحث يف اية تعديالت.
وتقدم االقرتاحات من الدول ويلزم توافر اغلبية ثلثي
الدول االطراف من اجل اعتماد اي تعديل ال يتوافر ب�صدده
توافق داخل جمعية الدول االطراف.

 -54ما هي
احلاالت التي
تنظر فيها
املحكمة؟

هناك اربع حاالت تنظر فيها املحكمة اجلنائية الدولية وهي
احلالة يف دارفور ،اوغندا ،جمهورية الكونغو الدميقراطية
وجمهورية و�سط افريقيا.
ثالث من هذه احلاالت هي احاالت من الدول االطراف وفقا
للمادة  14من نظام املحكمة ،وهي حالة اوغندا ،جمهورية
الكونغو الدميقراطية وجمهورية و�سط افريقيا.
اما ق�ضية دارفور فقد مت احالتها من قبل جمل�س االمن بناء
على املادة  13من نظام املحكمة.
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 -55ما هي �آخر
اجراءات املحكمة
بالن�سبة حلالة
جمهورية الكونغو
الدميقراطية؟

لقد ا�صدرت املحكمة اجلنائية الدولية حتى ال�ساعة اربعة
مذكرات توقيف بالن�سبة لهذه احلالة .وهذه الق�ضايا هي
ق�ضية توما�س لوبانغا وق�ضية ندولو �شي وكاتانغا وق�ضية
بو�سكو نتغاندا .وقد ا�صدرت املحكمة م�ؤخرا قرارا باطالق
�سراح توما�س لوبانغا وذلك ب�سبب امتناع املدعي العام
عن االفراج عن وثائق �ضرورية من اجل ان يثبت الدفاع
براءة املتهم .وقد تذرع املدعي العام ب�سرية امل�صادر وعدم
قدرته ك�شف الوثائق امام الدفاع مت�سلحا باملادة (54 )3
من نظام املحكمة .وقد اعتربت املحكمة ان هذا التدبري
مي�س بحقوق املتهم ويتعار�ض معها ،وال يزال القرار قيد
اال�ستئناف امام احدى غرف اال�ستئناف .ولكن اهمية هذا
القرار تكمن يف انه يظهر مدى احرتام حقوق الدفاع ومبد�أ
التوازن بني الدفاع واالدعاء.

 -56ما هي �آخر
االجراءات
املتخذة بالن�سبة
للحالة يف
اوغندا؟

لقد ا�صدر املدعي العام يف ت�شرين االول  2005عدد من
اوامر القب�ض بحق قائد جي�ش الرب االوغندي جوزف
كوين ،وعدد من م�ساعديه .ومن املعروف ان جي�ش الرب
االوغندي متهم بارتكاب جرائم وانتهاكات وا�سعة حلقوق
االن�سان طوال فرتة النزاع مع احلكومة املركزية .وعلى
الرغم من �صدور اوامر القب�ض هذه فال يزال جوزف
كوين ورفاقه متوارين عن االنظار .وقد انهارت حمادثات
ال�سالم يف بداية عام  2008نتيجة ا�صرار جوزف كوين على
عدم توقيع اتفاق ال�سالم قبل ان ترتاجع املحكمة اجلنائية
الدولية عن امر القب�ض ال�صادر بحقه .وقد ان�ش�أت
اوغندا م�ؤخرا حمكمة خا�صة ملحاكمة قادة جي�ش الرب
من اجل ا�ستفاء �شروط مبد�أ التكامل وذلك بهدف اعادة
االخت�صا�ص االويل للمحاكم االوغندية.
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 -57بالن�سبة
حلالة جمهورية
و�سط افريقيا ،ملاذا
االحالة للمحكمة
اجلنائية الدولية؟

يف  7كانون االول  2005اعلن املدعي العام عن ا�ستالمه
ر�سالة من حكومة جمهورية و�سط افريقيا حتيل الو�ضع
على ارا�ضيها للمحكمة اجلنائية الدولية .ويف هذه
االثناء ،مت ا�ستثناء قرار االحالة يف جمهورية و�سط
افريقيا وقد ا�صدرت حمكمة النق�ض يف  11ني�سان  /ابريل
 2006قرارا ق�ضى باعتبار الق�ضاء املحلي غري قادر على
اجراء حماكمات وادعاءات فعالة للجرائم التي تدخل يف
اخت�صا�ص املحكمة .ان هذا القرار يفتح الباب امام قبول
الدعوى تبعا ملبد�أ التكامل.

 -58هل هناك
موقوفون بالن�سبة
حلالة جمهورية
و�سط افريقيا؟

نعم ،لقد مت ت�سليم امل�شتبه به بامبا للمحكمة اجلنائية
الدولية وهو قيد املحاكمة.

 -59ما هي
الطبيعة القانونية
لإحالة الو�ضع
يف دارفور امام
املحكمة الدولية؟

ان حالة دارفور تختلف عن احلاالت االخرى التي تنظر فيها
املحكمة ،لكونها احلالة الوحيدة التي متت احالتها من قبل
جمل�س االمن حتت الف�صل ال�سابع مبوجب املادة  13من نظام
املحكمة ..فقد احالها جمل�س االمن يف  31اذار  /مار�س
 2005اىل املحكمة اجلنائية الدولية بناء على القرار .1593

 -60هل ي�سري
مبد�أ التكامل على
احاالت جمل�س
االمن؟

نعم ،ان املحكمة تطبق �شروط املقبولية على كل احلاالت
التي تنظر فيها �سواء اكانت احالة من قبل دولة او بناء
على حتقيقات يقوم بها املدعي العام من تلقاء نف�سه .او
اذا كانت احالة من جمل�س االمن .يف كل احلاالت ،على
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املدعي العام ان يراعي مبد�أ التكامل ،فينظر ما اذا كانت
ال�سلطات ال�سودانية قد اتخذت اجراءات قانونية الحقاق
العدالة ام ال .كذلك على املدعي العام ان يت�أكد من ان
اجلرائم املنوي النظر فيها هي على امل�ستوى املطلوب من
اجل�سامة.

 -61هل هناك
اجراءات قانونية
بحق م�شتبه بهم يف
حالة دارفور؟

نعم ،يف  27ني�سان  /ابريل  2007ا�صدرت الدائرة
التمهيدية باملحكمة اجلنائية الدولية اوامر اعتقال
لوزير الدولة ال�سوداين لل�ش�ؤون االن�سانية احمد هارون،
وزعيم اجلنجويد علي ق�شيب ،ولكن االهم هو االجراء
االخري الذي اتخذه املدعي العام بتقدميه طلبا للدائرة
التمهيدية يف  14متوز  /يوليو  2008من اجل ا�صدار امر
قب�ض للرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري .واذا ما ا�صدرت
الدائرة التمهيدية هذا القرار ،فهذا يكون اول قرار
للمحكمة اجلنائية الدولية بالن�سبة لرئي�س حايل .وقد
ت�ضمن طلب املدعي العام اتهامات للب�شري بامل�س�ؤولية عن
جرائم االبادة اجلماعية وجرائم �ضد االن�سانية وجرائم
حرب.

 -62هل قرار
املدعي العام
نافذ بالن�سبة
المر القب�ض على
الرئي�س الب�شري؟

كال ،ان القرار يعود للدائرة التمهيدية تبعا للمادة  58من
نظام املحكمة .وبالتايل فانه يعود للدائرة التمهيدية ان
تنظر فيما اذا كانت هناك ا�سباب معقولة لالعتقاد ان
الب�شري قد ارتكب هذه اجلرائم والقب�ض عليه �ضروريا،
ول�ضمان ح�ضوره امام املحكمة او ل�ضمان عدم عرقلة
التحقيق او ملنع حدوث املزيد من اجلرائم يف دارفور.
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 -63هل يتعاون
ال�سودان مع
املحكمة اجلنائية
الدولية؟

كال ،وقد ا�شارت احلكومة ال�سودانية يف معظم املنا�سبات
انها لن تتعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية .باملقابل فقد
ر�شحت احلكومة ال�سودانية يف ايلول � /سبتمرب 2007
هارون ملن�صب نائب رئي�س جلنة التحقيق يف حقوق االن�سان
يف دارفور .كما ان ال�سودان رف�ض ب�شكل قاطع قرار املدعي
العام بالن�سبة للرئي�س الب�شري.

 -64يف حال عدم
التعاون ،ماذا
ت�ستطيع املحكمة
ان تفعل اللزام
ال�سودان بالتعاون؟

اذا ا�ستمر عدم تعاون ال�سودان ،فللمدعي العام ان يعود
ملجل�س االمن من اجل الزام ال�سودان بالتعاون .وقد ذكر
املدعي العام يف تقريره ال�ساد�س وال�سابع ملجل�س االمن
ان ال�سودان ال يتعاون ،وقد اخذ املجل�س علما بذلك دون
ان يتخذ اي اجراء .وحتى بالن�سبة لالجراء االخري بحق
الب�شري ،يبدو ان جمل�س االمن منق�سم على نف�سه لناحية
اتخاذ قرار بدعم خيار املدعي العام.

 -65ما هو اال�سا�س
املطلوب لنجاح
املحكمة؟

ان جناح املحكمة يف انهاء ثقافة االفالت من العقاب يف
العامل يعتمد ب�شكل ا�سا�سي على دعم الدول للمحكمة،
وال�سيما الدول ذات الوزن والنفوذ الكبري يف العامل .وعلى
الرغم من ان�ضمام اكرث من  106دول اىل نظام املحكمة
اجلنائية الدولية ،فان دول نافذة ال تزال غري من�ضمة ،ال بل
تعار�ض وجود املحكمة .فالواليات املتحدة ت�ستمر يف رف�ض
االن�ضمام اىل املحكمة ،او حتى قبول مثول مواطنيها امامها.
كما ان دول مثل ال�صني وا�سرائيل والعديد من الدول العربية
ال تزال غري من�ضمة اىل املحكمة اجلنائية الدولية.
ان املحكمة اجلنائية الدولية ال تهدد �سيادة الدول النها
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تعطي االولوية للق�ضاء املحلي ملمار�سة االخت�صا�ص على
اجلرائم الدولية .وفقط يف حال عدم قيام الدول االطراف
بواجباتها لعدم قدرتها او عدم رغبتها ،متار�س املحكمة
الدولية اخت�صا�صها.

 -66حقوق املر�أة
ونظام املحكمة
اجلنائية الدولية:

�إن نظام املحكمة ي�شكل خطوة متقدمة بالن�سبة للجرائم
اجلن�سية يف القانون اجلنائي الدويل .فاملحكمة ت�ستطيع
مالحقة اجلرائم اجلن�سية �إما كجرائم حرب �أو كجرائم
�ضد الإن�سانية .ويظهر بو�ضوح مدى الأهمية التي يفردها
النظام للجرائم �ضد املر�أة من خالل التو�سع يف جترمي
اجلرائم اجلن�سية الأخرى بالإ�ضافة لالغت�صاب.

 -67هل لبنان
ع�ضو يف املحكمة
اجلنائية الدولية؟

كال ،لبنان مل ين�ضم اىل املحكمة اجلنائية الدولية ،على الرغم
من ان ان�ضمامه ي�ساعد يف حماية املدنيني اللبنانيني من
االعتداءات اخلارجية ومن انتهاكات احلروب والنزاعات.
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