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 النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغوسالفيا السابقة
  
  

  بقلم فاوستو بوآار
  رئيس المحكمة الدولية الجنائية ليوغوسالفيا السابقة

  
، وفي وسط التقارير المتناقلة حول االنتهاك الواسع 1992أآتوبر / تشرين األول6في 

ساسية في سياق النزاعات التي اجتاحت النطاق للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان األ
، طالبًا فيه من األمين العام أن ينشئ )1992 (780يوغوسالفيا السابقة، اتخذ مجلس األمن القرار 

وآان عدد من قرارات مجلس األمن . لجنة خبراء نزيهة لتستخلص النتائج حول تلك التقارير
 الفردية عن الجرائم الخاضعة للقانون  قد أآدت فعًال مبدأ المسئولية1992المتخذة خالل عام 

 1992يوليه / تموز13المؤرخ ) 1992 (764ويـُذآر بشكل خاص في هذا الصدد القرار . الدولي
  .1992أغسطس / آب13المؤرخ ) 1992 (771والقرار 

  
فبراير / شباط9وقد خلص التقرير المؤقت األول الذي أعدته لجنة الخبراء والمؤرخ 

جلس األمن بإنشاء محكمة دولية مخصصة لمحاآمة مرتكبي األعمال  إلى أن قيام م1993
آما نقل تقرير من األمين العام دعم ." يتسق مع توّجه عمله "يوغوسالفيا السابقةالوحشية في 

الرئيَسين المشترآين للمؤتمر الدولي المعني بيوغوسالفيا السابقة إلنشاء محكمة من هذا القبيل 
  .ت القانون اإلنساني الخطيرةتحديدًا للتصدي النتهاآا

  
وفي أعقاب ذلك، قدم مقررون عيـّنهم مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا مشاريع 
مقترحات للنظام األساسي للمحكمة الخاصة المقبلة، آما قدمت لجنتان من الفقهاء من فرنسا 

تقريرًا إلى ، قدم األمين العام 1993فبراير / شباط22وفي . وإيطاليا مشروعي مقترحات أخرى
وبعد أن ثبت لدى مجلس . مجلس األمن يستخدم فيه، على سبيل المراجع، مشاريع المقترحات تلك

 من الفصل السابق من ميثاق األمم المتحدة أن الحالة في يوغوسالفيا 39األمن، بموجب المادة 
عـًال يردع ارتكاب السابقة تشكل تهديدًا للسلم واألمن الدوليين، قرر إنشاء محكمة دولية آتدبير ف

) 1993 (827وفي القرار . الجرائم ويقدم المسئولين للمحاآمة ويسهم في استعادة السلم وصونه
،  أقر مجلس األمن باإلجماع، في إطار الفصل السابع من الميثاق، 1993مايو / أيار25المؤرخ 

  .آًال من تقرير األمين العام ونظام المحكمة الدولية األساسي المرفق به
  

. وقد تجنب واضعو النظام األساسي، صراحًة، أن يجعلوا منه قانونًا جنائيًا مستقًال بذاته
فقد استعاضوا عن ذلك بأن منحوا المحكمة اختصاصًا قضائيًا يغطي مجموعة من الجرائم معرَّفة 
بصورة عريضة تمامًا، وترآوا أمر العثور على مضمون هذه الجرائم إلى القانون الدولي 

ومع أن المحكمة تدرك أنه يجوز لها تأآيد اختصاصها على أساس القانون العرفي . العرفي
الملزم، إال أنها في الواقع دومًا ما قررت أن األحكام االتفاقية المعنية ما هي إال إعالن عن 

 من النظام األساسي الجرائم الواقعة 5 و4 و3 و2ونتيجة لهذا النهج، تعدِّد المواد . العرف القائم
  .من اختصاص المحكمة بصيغة عامة تمامًاض
  

التي " االنتهاآات الخطيرة" تمنح المحكمة اختصاص محاآمة األشخاص على 2فالمادة 
، والتي ترتكب في 1949أغسطس / آب12تدخل في سياق اتفاقيات جنيف المبرمة بتاريخ 

ت الخطيرة األخرى  فتمنحها االختصاص في االنتهاآا3أما المادة . النزاعات الدولية المسلحة
لقوانين الحرب وأعرافها، سواء في النزاعات الدولية أو غير الدولية، بما في ذلك انتهاآات قانون 
الهاي للنزاعات المسلحة، وانتهاآات اتفاقيات جنيف غير تلك االنتهاآات المصنفة باعتبارها 

  . على النزاعات الداخليةفي تلك االتفاقيات، وانتهاآات قواعد معينة تنطبق" انتهاآات خطيرة"
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 من النظام األساسي بصورة مباشرة عن اتفاقية اإلبادة الجماعية لعام 4وتنبثق المادة 

 وتتطلب العنصر العقلي الفريد من نوعه المتعلق بوجود نية محددة لتدمير مجموعة قومية 1948
  . أو عرقية أو دينية، سواء آليًا أو جزئيًا، بصفتها تلك

  
وهي .  فتعطي المحكمة االختصاص في الجرائم المرتكبة ضد االنسانية5 وأما المادة

تقتضي أن يكون مرتكبو الجرائم ضد االنسانية قد ارتكبوا جريمة أو أآثر من الجرائم الوارد 
تعدادها في أحكام المادة مع معرفتهم أن أفعالهم إنما تشكل جزءًا من هجوم واسع النطاق أو منظم 

وال يمنح النظام األساسي االختصاص إال في تلك الجرائم ضد االنسانية التي . على سكان مدنيين
ُترتكب في سياق نزاع مسلح، سواء آان دوليًا أو داخليًا، مما يشكل خروجًا عن القانون الدولي 

  .)فوجود نزاع مسلح يعتبر شرطًا مسبقًا لتحريك اختصاص المحكمة. (العرفي
  

نائية ليوغوسالفيا السابقة، من خالل ممارسة وقد أسهبت المحكمة الدولية الج
اختصاصها، في تحديد تفاصيل عناصر الجرائم الواردة في نظامها األساسي، من قبيل مفهوم 
االنتهاآات الخطيرة والعناصر الموضوعية والشخصية في الجرائم ضد االنسانية والمجموعة 

تعريفات جرائم محددة منها التعذيب المكفول لها الحماية في سياق مفهوم اإلبادة الجماعية و
  .واإلبادة واالستعباد والترحيل القسري

  
 على االختصاص الشخصي واإلقليمي والزمني لمحاآمة 8 و 6وتنّص المادتان 

األشخاص على ارتكاب الجرائم المذآورة أعاله، إذ تعطي المادتان االختصاص فيما يتعلق 
يناير / آانون الثاني1مسئولون عن جرائم ارتـُكبت بعد باألشخاص الطبيعيين الذين يـُّدعى أنهم 

وبينما يوجد لدى المحكمة الدولية والمحاآم المحلية .  في إقليم يوغوسالفيا السابقة1991
اختصاص قضائي متناظر إزاء هذه الجرائم، فإن للمحكمة الدولية األولوية، مما يمكنها بالتالي 

وعالوة على ذلك، . ة أن ترجئ ممارسة اختصاصهامن أن تطلب رسميًا من المحاآم المحلي
  . التزامًا على الدول بالتعاون مع المحكمة الدولية في تحقيقاتها ومقاضاتها29تـُقرر المادة 

  
ويـُعتبر تحديد عناصر المسئولية الجنائية الفردية من أهم المساهمات التي أدخلها النظام 

فيا السابقة والفقه الذي تم تفصيله من خالله على األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسال
 من النظام األساسي على أن تقع المسئولية الجنائية 7فتنص المادة . القانون الجنائي الدولي

أو التحريض عليها أو األمر بها أو ارتكابها لجريمة الفردية شخصيًا على آل من يقوم بالتخطيط 
لى التخطيط أو اإلعداد لها أو تنفيذها، وذلك بغض النظر بأي شكل آخر عأو المساعدة والتشجيع 

وال يعفي . عن المنصب الرسمي للمتهم، سواء آان رئيسا لدولة أو حكومة أو مسئوًال حكوميًا
لديه سيطرة ) 1: (ارتكاب مرؤوس ما للجريمة رئيسه من المسئولية الجنائية إذا آان هذا الرئيس

و وجد من األسباب ما من شأنه إحاطته علمًا، أن ذلك على علم، أ) 2(فعلية على مرؤوسه؛ 
لم يتخذ التدابير ) 3(المرؤوس آان على وشك ارتكاب هذه األفعال أو أنه قد ارتكبها بالفعل؛ و 

الضرورية والمعقولة لمنع ارتكاب الجريمة أو معاقبة المرؤوس المرتكب للجريمة بعد ارتكابه 
 7ها المحكمة لطرق إسناد المسئولية المذآورة في المادة  آما أن من التفصيالت التي وضعت.لها

نظرية المسئولية الجنائية الفردية في إطار العمل االجرامي المشترك، والتي تقول بأن األفراد 
مجموعة من المرتكبين المشترآين الذين يتصرفون "المسئولين عن ارتكاب جريمة آجزء من 

المدعي العام ضد " (واردة في النظام األساسيبهدف مشترك بينهم يتضمن ارتكاب جريمة 
  ).81، الفقرة IT-98-30/1-Aآفوتشا وراديتش وزيغيتش وبرآاتش، 

  
آما تأآدت أهمية النظام األساسي في تحديد المتطلبات اإلجرائية األساسية للدعاوي 

إلجرائية، ومع أن النظام األساسي ال يتضمن مجموعة آاملة من القواعد ا. الجنائية قبل المحكمة
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فإنه يضع المبادئ األساسية للمحاآمة العادلة، موآًال للقضاة الدائمين أمر اعتماد مجموعة 
 تجسـّد 21من ذلك مثًال أن المادة ). 15المادة (مفصـّلة من القواعد االجرائية وقواعد اإلثبات 

 من العهد 14ة معيار المحاآمة وفق األصول القانونية المعترف به دوليًا والمحددة في الماد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن أحكامًا أخرى في النظام األساسي والقواعد 

  .تتجاوز بكثير هذه المتطلبات الدنيا
  

وعند انتهاء إجراءات المحاآمة، يصدر الحكم الذي تصل إليه أغلبية القضاة في الدائرة 
ن يـُتبـَع برأي مسّبب مكتوب يمكن أن يذيل بأية آراء االبتدائية، ويتعين أن يـُشفع الحكم أو أ

على أن النظام األساسي ال يحدد مخططًا متسقًا إلصدار األحكام ). 23المادة (منفصلة أو مخالفة 
 إال على أن العقوبة تقتصر على 24وبدًال عن ذلك، ال تنص المادة . والعفو وتخفيض الحكم

 للحكم، تنظر في الممارسة العامة في محاآم يوغوسالفيا السجن، وعلى أن المحكمة، في تقريرها
  .السابقة

 
وللتأآد من عدم وجود تطبيق غير سليم للقانون أثناء المحاآمة، أنشئت بموجب النظام  

األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات دائرة استئناف يقوم اختصاصها على النظر في 
ا األشخاص المدانون أو اإلدعاء على أساس خطأ في مسألة دعاوي استئناف األحكام التي يرفعه

المادة (عدم إقامة العدالة قانونية يؤدي إلى إبطال الحكم، أو على أساس خطأ وقائعي أدى إلى 
 آما يجوز لدائرة االستئناف أن .، وآذلك في الطعون العارضة أثناء المحاآمة))أ(1، الفقرة 25

د األطراف مسألة قانونية ال تؤدي إلى إبطال الحكم بل تـُعتبر تنظر آذلك في طعون يثير فيها أح
  .ذات أهمية عامة

  
فضًال عن ذلك، . وتعود لمجلس األمن السلطة الكاملة لتعديل النظام األساسي بقرار منه

 باتخاذ يجوز لمجلس األمن أن يعالج أيضًا فرادى المسائل اإلدارية المعروضة على المحكمة
 1993مايو /وقد عـُدل النظام األساسي منذ اعتماده في أيار. قرار ال يعّدل النظام األساسي رسميًا

إضافة . في ست مناسبات في مسائل تتعلق بتشكيل دوائر المحكمة وعدد القضاة واختصاصاتهم
  .لذلك، أصدر مجلس األمن قرارات تتعلق بتمديد والية آل من القضاة

  
ام األساسي، منذ البداية، آوثيقة أساسية تحقق فعًال أول تدوين شامل لقد برز النظ
ونتيجة لذلك، استرشد بهذا النظام واضعو النظام األساسي للمحكمة . للقانون الجنائي الدولي

الجنائية الدولية لرواندا ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والوثائق التأسيسية 
  .، من قبيل المحكمة الخاصة لسيراليون"المحاآم المختلطة"ا يدعى لمجموعة متعاظمة مم

  
  مواد متصلة بالموضوع 

  
  صكوك قانونية  –ألف 

  
، 1948ديسمبر / آانون األول9اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، نيويورك، 

  .277، صفحة 78األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 
  

 12نيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، جنيف، اتفاقية ج
  .31، صفحة 75، األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1949أغسطس /آب
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القوات  اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد
، األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1949أغسطس /ب آ12المسلحة في البحار، جنيف، 

  .85، صفحة 75
 

، األمم 1949أغسطس / آب12اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، جنيف، 
  .287، صفحة 75المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 

  
، األمم المتحدة، 1949أغسطس / آب12اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، جنيف، 

  .135، صفحة 75مجموعة المعاهدات، المجلد 
  

، 1966ديسمبر / آانون األول16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نيويورك، 
  .171، صفحة 999األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 

  
 8المؤرخ ) 1994 (955لس األمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قرار مج

  .1994نوفمبر /تشرين الثاني
 

، األمم المتحدة، 1998يوليه / تموز17نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، روما، 
  .3، صفحة 2187مجموعة المعاهدات، المجلد 

  
ألمم المتحدة، ، ااتفاق بين األمم المتحدة وحكومة سيراليون بشأن إنشاء محكمة خاصة لسيراليون،

  .137، صفحة 2178مجموعة المعاهدات، المجلد 
 

   الممارسة القضائية   –باء 
  

المدعي العام ضد آفوتشا وراديتش وزيغيتش (المحكمة الدولية الجنائية ليوغوسالفيا السابقة، 
فبراير / شباط28، الحكم الصادر عن دائرة االستئناف بتاريخ )IT-98-30/1-Aوبرآاتش، 

2005.  
  
  الوثائق   –م جي
  

فبراير / شباط2تقرير األمين العام عن أنشطة المؤتمر الدولي المعني بيوغوسالفيا السابقة، 
1993) S/25221.(  

  
، المحال إلى )1992 (780التقرير المؤقت للجنة الخبراء المنشأة عمًال بقرار مجلس األمن 

  ).S/25274 (1993فبراير / شباط9مجلس األمن برسالة من األمين مؤرخة 
  

 موجهة إلى األمين العام من الممثل الدائم لفرنسا لدى 1993فبراير / شباط10رسالة مؤرخة 
األمم المتحدة، يحيل فيها تقريرًا أعدته لجنة الحقوقيين الفرنسيين المعنية بدراسة مسألة إنشاء 

  ).S/25266(محكمة جنائية دولية لمقاضاة الجرائم المرتكبة في يوغوسالفيا السابقة 
  

 موجهة إلى األمين العام من الممثل الدائم اليطاليا لدى 1993فبراير / شباط16رسالة مؤرخة 
األمم المتحدة، يحيل فيها مشروع نظام أساسي لمحكمة لجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية 

 ).S/25300(المرتكبة في إقليم يوغوسالفيا السابقة، أعدته لجنة الحقوقيين الطليان 
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 موجهة إلى األمين العام من الممثل الدائم للسويد لدى 1993فبراير / شباط18ة مؤرخة رسال
األمم المتحدة، يحيل فيها قرار مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا حول اقتراح إنشاء محكمة دولية 

  ). S/25307(لجرائم الحرب ليوغوسالفيا السابقة 
  

مايو / أيار3، )1993 (808من قرار مجلس األمن  2تقري األمين العام المقدم عمًال بالفقرة 
1993) S/25704.(  

  
مايو / أيار27، )1992 (780التقرير الختامي للجنة الخبراء المنشأة عمًال بقرار مجلس األمن 

1994) S/1994/674.(  
 

فبراير / شباط28، )1994فبراير / شباط11المعتمدة في (القواعد االجرائية وقواعد اإلثبات 
2008 (IT/32/Rev.41). 

 
 

  آتابات قانونية   –دال 
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