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أول  األسايس، يه  روما  نظام  عملها  ينظم  اليت  ادلويلة،  اجلنائية  املحكمة 
حمكمة جنائية دويلة دائمة تنشأ بموجب معاهدة للمساعدة ىلع وضع حّد 
العقاب.  املثرية لقلق املجتمع  ادلويل من  إلفالت ُمرتكيب أخطر اجلرائم 
واملحكمة اجلنائية ادلويلة منظمة دويلة مستقلة غري تابعة ملنظومة األمم 
املتحدة، ومقرها يف الهاي، بهونلدا. ومع أن مرصوفات املحكمة تمّوهلا يف 
تتلىق  املحكمة  أن  إال  األسايس،  روما  نظام  يف  األطراف  ادلول  األول  املقام 
ورشاكت  وأفراد  دويلة  ومنظمات  حكومات  من  طوعية  مساهمات  أيضاً 

وهيئات أخرى.   

طاملا تطلع املجتمع ادلويل إىل إنشاء حمكمة دويلة دائمة، ويف القرن العرشين 
توصل املجتمع ادلويل إىل توافق آراء بشأن تعريف جريمة اإلبادة اجلماعية 
نورمربغ  حماكمات  وتناولت  احلرب.  وجرائم  اإلنسانية  ضد  واجلرائم 
اليت  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  السالم  ضد  واجلرائم  احلرب  جرائم  وطوكيو 
نهاية  وغداة  التسعينات  عقد  ويف  اثلانية.  العاملية  احلرب  أثناء  ارتُكبت 
ادلويلة يلوغوسالفيا  اجلنائية  حماكم اكملحكمة  إنشاء  جاء  ابلاردة،  احلرب 
أن  ىلع  اآلراء  تلوافق  نتيجة  لرواندا  ادلويلة  اجلنائية  واملحكمة  السابقة 
اإلفالت من العقاب أمر غري مقبول. بيد أنه نظرا إىل أن تلك املحاكم 
نشئت للمحاكمة ىلع جرائم ارتِكبت خالل فرتة زمنية حمددة ويف إطار 

ُ
أ

دائمة  جنائية  حمكمة  إنشاء  رضورة  ىلع  اآلراء  اتفقت  فقد  معّي،  نزاع 
منعطف  إىل  ادلويل  املجتمع  وصل   ،1998 تموز/يويلو   17 ويف  مستقلة. 
القانوين  األساس  وهو  األسايس،  روما  نظام  دولة   120 اعتمدت  تارييخ حي 
اذلي استند إيله إنشاء املحكمة اجلنائية ادلويلة ادلائمة. ودخل نظام روما 
األسايس حزي انلفاذ يف 1 تموز/يويلو 2002، بعد أن صّدقت عليه 60 دولة.    

اختصاص املحكمة 
تثري  اليت  اجلرائم  ادلويلة اختصاصها ىلع أخطر  اجلنائية  املحكمة  تمارس 
ضد  واجلرائم  اجلماعية  اإلبادة  جرائم  ويه  بأرسه،  ادلويل  املجتمع  قلق 
هذه  من  ولك   .2002 تموز/يويلو   1 بعد  املرتَكبة  احلرب  وجرائم  اإلنسانية 

ذات  انلصوص  من  وغريه  روما  نظام  يف  واضحاً  تعريفاً  معرَّف  اجلرائم 
أن  بعد  العدوان  اختصاص ىلع جريمة  أيضاً  للمحكمة  الصلة. وسيكون 
تتوافر الرشوط اليت اتُفق عليها خالل مؤتمر مراجعة نظام روما األسايس 
أن  للمحكمة  جيوز  وال   .2010 العام  يف  )أوغندا(،  كمباال  يف  انعقد  اذلي 
 إذا ارتُكبت يف أرايض دولة 

ّ
تمارس اختصاصها ىلع هذه اجلرائم ادلويلة إال

طرف أو ارتكبها أحد مواطين هذه ادلولة. بيد أن هذه الرشوط ال تنطبق 
إذا وردت اإلحالة إىل املديع العام من جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة - 
إذا  أو   - املتحدة  األمم  ادلول األعضاء يف  قراراته ملزمة جلميع  تُعترَب  اذلي 

أصدرت دولة ما إعالناً بقبول اختصاص املحكمة.       

اجلنائية  القضائية  للنظم  لة  مكمِّ تكون  أن  هو  املحكمة  من  والقصد 
الوطنية ال أن تنوب عنها. وال جيوز هلا  أن تبارش املقاضاة يف ادلاعوى إال يف 
حال عدم اختاذ انلظم القضائية الوطنية إجراءات قانونية أو يف حال اداّعء 
هذه انلظم القيام بذلك مع أنها يف احلقيقة غري راغبة يف االضطالع بهذه 
املبدأ األسايس  القيام بذلك. وُيعرف هذا  قادرة حقاً ىلع  أو غري  اإلجراءات 
بمبدأ اتلاكمل.    وجيوز للمديع العام أن يبارش اتلحقيق أو املقاضاة بثالث 

طرائق خمتلفة:  

اجلنائية  للمحكمة  األسايس  انلظام  يف  األطراف  لدلول  يمكن   • 
يل حاالت إىل املديع العام؛  

ُ
ادلويلة أن ت  

املديع  من  يطلب  أن  املتحدة  لألمم  اتلابع  األمن  ملجلس  يمكن   • 
العام الرشوع يف تقيق؛    

إىل  استنادا  ذاته  تلقاء  من  تقيقات  يبارش  أن  لإلداعء  وجيوز   • 
معلومات تلقاها من مصادر موثوق بها. ويف هذه احلالة، يتعي ىلع    
دائرة  من  اتلحقيق  يف  بالرشوع  مسبقا  إذنا  يطلب  أن  اإلداعء    

تمهيدية مؤلفة من ثالثة قضاة مستقلي.  

واجهة مقر املحكمة املؤقت
ICC/Wim van Cappellen :الصورة



 انعدام احلصانة
يف  عضواً  أو  دلولة،  رئيساً  اكن  سواء  الرسمية  بصفته  الشخص  ترصف 
بأّي  يعفيه  ال  حكومياً  موظفاً  أو  منتخباً،  ممثاًل  أو  برملان،  أو  حكومة 
الرؤساء  اعتبار  وجيوز  اجلنائية.  واملسؤويلة  املقاضاة  من  األحوال  من  حال 
يرتكبها  اليت  اجلنائية  اجلرائم  عن  مسؤولي  العسكريي  والقادة 
أشخاص خيضعون إلمرتهم وسيطرتهم الفعليتي أو لسلطتهم وسيطرتهم 
الفعليتي. بيد أنه ال جيوز للمحكمة اجلنائية ادلويلة أن تقايض أشخاصاً 

تقّل أعمارهم عن 18 اعماً وقت ارتكاب اجلريمة املدىع بها.  

حقوق املجين عليهم واملتهمني
جيوز للمجين عليهم بموجب القواعد واألحاكم اليت تنظم عمل املحكمة 
اجلنائية ادلويلة أن يرسلوا إىل املديع العام معلومات تتعلق جبرائم تدخل يف 
نطاق اختصاص املحكمة. فللمرة األوىل يف تاريخ العدالة اجلنائية ادلويلة، 
واملطابلة  ادلاعوى  إجراءات  يف  املشاركة  يف  احلق  عليهم  للمجين  أصبح 
بل  فحسب،  بشهادتهم  اإلدالء  ال  هلم  جيوز  أنه  يعين  وهذا  أرضارهم.  جبرب 
تعيي  وجيوز  ادلاعوى.   مراحل  مجيع  يف  وشواغلهم  آرائهم  عن  اإلعراب 

ممثل قانوين للمشاركي ويمكن هلم احلصول ىلع معونة قانونية. 

ويقوم قلم املحكمة بمساعدة املجين عليهم والشهود ىلع ممارسة حقوقهم، 
ويتخذ،  القضائية،  اإلجراءات  مراحل  إيلهم خالل مجيع  العون  يقدم  كما 
تأمر  أن  للمحكمة  وجيوز  حلمايتهم.  الالزمة  اتلدابري  االقتضاء،  عند 
االعتبار  ورّد  احلقوق  رّد  منها  خمتلفة  بطرائق  عليهم  املجين  أرضار  جبرب 

واتلعويض. 

أنشأت ادلول األطراف صندوقا اسئتمانيا للمجين عليهم واعئالت املجين 
عليهم يف جرائم تدخل يف نطاق اختصاص املحكمة لضمان جرب رضرهم 
بشلك أو بآخر حىت يف احلاالت اليت ال يملك فيها الشخص املدان أصوال 

تكيف للقيام بذلك.   

إن محاية حقوق املتهمي أمر أسايس لضمان إجراء حماكمة اعدلة وتقيق 
املتعلقة  املسائل  يتوىل شؤون  اذلي  املحكمة،  قلم  قام  وقد  ناجعة.  عدالة 
وقواعد  اإلجرائية  للقواعد  وفقاً  للتأكد،  حمامي  قائمة  بإعداد  بادلفاع، 
يستوفون  املحكمة  أمام  ادلفاع  يتولون  اذلين  املحامي  أن  من  اإلثبات، 
أثناء  املؤهالت الالزمة ويتقيدون بمدونة قواعد السلوك املهين للمحامي 
إىل  إمدادية  مساعدة  ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  م  وتقدِّ ادلاعوى.  إجراءات 

فرق ادلفاع كما توفر هلا عونا مايلا عند االقتضاء. 

هيئة الرئاسة 
الرئاسة  هيئة  وتُنتَخب  الرئيس.  ونائيب  الرئيس  من  الرئاسة  هيئة  تتألف 
الرئاسة  وهيئة  عرش.  اثلمانية  ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  قضاة  بي  من 
العام.  املديع  مكتب  باستثناء  للمحكمة،  السليمة  اإلدارة  عن  مسؤولة 
املسائل  مجيع  بشأن  موافقته  وتلتمس  العام  املديع  مع  تنسق  أنها  بيد 
موضع االهتمام املتبادل. وتشمل مسؤويلات هيئة الرئاسة أيضاً االضطالع 

باملهام القضائية والعالقات اخلارجية. 

الُشَعب 
االبتدائية  والشعبة  اتلمهيدية  الشعبة  اثلالث:  املحكمة  شعب  تتألف 
ادلول  مجعية  اختارت  وقد  قاضيا.  عرش  ثمانية  من  االستئناف  وشعبة 
من  والزناهة  الرفيعة  باألخالق  هلم  املشهود  القضاة  هؤالء  األطراف 
اجلنايئ  القانون  يف  كفاءتهم  أساس  ىلع  أمجع  العالم  من  مرشحي  بي 
القانون  بالقانون ادلويل، مثل  واإلجراءات اجلنائية أو يف جماالت ذات صلة 
إجراء  ضمان  عن  مسؤولون  والقضاة  اإلنسان.  وحقوق  ادلويل  اإلنساين 

حماكمات اعدلة وإقامة العدل ىلع حنو سليم.

مكتب املديع العام
ادلول  مجعية  تنتخبهما  نائب،  يعاونه  مدٍع  العام  املديع  مكتب  يرأس   
وتليلها  وابلالاغت  اإلحاالت  تليق  يف  املكتب  مهمة  وتتمثل  األطراف. 
وإجراء  اتلحقيق،  يف  للرشوع  معقول  أساس  هناك  اكن  إذا  ما  تلحديد 
وجرائم  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  اجلماعية  اإلبادة  جرائم  يف  اتلحقيقات 
جهاز  العام  املديع  ومكتب  اجلرائم.  هذه  عن  املسؤولي  ومقاضاة  احلرب، 

مستقل من أجهزة املحكمة.   

قلم املحكمة 
املهام  وتتمثل  املسجل.  نائب  من  بمعاونة  مسّجل  املحكمة  قلم  يرأس 
مجيع  إىل  واتلنفيذي  اإلداري  ادلعم  تقديم  يف  املحكمة  لقلم  األساسية 
واملجين  بادلفاع  تتعلق  حمددة  بمسؤويلات  واالضطالًع  املحكمة  أجهزة 
املحكمة  بأنشطة  يتعلق  وفيما  واالحتجاز.  واتلوعية  والشهود  عليهم 
قلم  لفريق  اإلداري  ادلعم  توفري  ىلع  املحكمة  قلم  يعمل  امليدانية، 
املحكمة وفريق مكتب املديع العام فضال عن االضطالع بأنشطة تتعلق 
بمسؤويلاته املحددة. ويقتيض عمل قلم املحكمة رضورة ابلقاء ىلع احلياًد 
ىلع  املحكمة  مهام  جلميع  ادلعم  توفري  ضمان  أجل  من  األوقات  مجيع  يف 

حنو متساوٍ.    

أجهزة املحكمة

مجعية ادلول األطراف       

مجعية ادلول األطراف يه هيئة الرقابة اإلدارية واهليئة الترشيعية للمحكمة وتتألف من ممثيل ادلول اليت صّدقت ىلع نظام روما األسايس أو انضمت إيله. وجلمعية ادلول 
القانونّية  للنظم  املناسب  واتلمثيل  العادل  اجلغرايف  اتلوزيع  مع مرااعة  ملدة ثالث سنوات،  اجلمعية  تنتخبهم  رئيس و18 عضواً  ونائيب  رئيس  يتألف من  األطراف مكتب 
الرئيسّية يف العالم. وللجمعية أيضاً أمانة دائمة يف مقّر املحكمة يف الهاي. وتتخذ مجعية ادلول األطراف قرارات تتعلق بمسائل خمتلفة، مثل اعتماد انلصوص اتلقنينية 

ومزيانية املحكمة، وانتخاب القضاة، وانتخاب املديع العام ونائبيه.
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