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تــقــديــم

انخرط املغرب خالل العقدين الأخريين يف دينامية متنامية للنهو�ض
بحقوق الإن�سان وتعزيز االختيار الدميقراطي كنمط للحكامة و�أحد
املقومات ال�رضورية للدولة احلديثة .وقد جت�سد ذلك يف امل�صادقة على
االتفاقيات الرئي�سية يف جمال حقوق الإن�سان والتزاماته �أمام جمل�س
حقوق الإن�سان �أو فتح الباب �أمام الآليات الأممية غري التعاقدية لزيارة
بالدنا ،وال�رشوع يف مالءمة القوانني مع االلتزامات الدولية ،واتخاذ
مبادرات وقرارات جريئة وقوية ملعاجلة عدد من الق�ضايا وامللفات (املر�أة،
حقوق الإن�سان ،الأمازيغية) ،كل ذلك يف �سياق حراك �سيا�سي متنامي
التطور مكن من اعتماد وثيقة د�ستورية متميزة يف التاريخ ال�سيا�سي
احلديث للبالد.
و�إذ رافقنا كمركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ،منذ �إحداثه،
عددا من هذه الق�ضايا من زاوية ا�شتغاله واخت�صا�صه ،ف�إننا نعتقد �أنه �آن
الأوان للرتافع من �أجل م�صادقة املغرب على النظام الأ�سا�سي للمحكمة
اجلنائية الدولية كتتويج لهذا امل�سار ،وكرتجمة جديدة الختيارات بالدنا
ولإرادة �سيا�سية منحازة لق�ضايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان .لقد
فتحت الوثيقة الد�ستورية املعتمدة الباب �أمام هذا التوجه ،خا�صة و�أن
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عددا من الق�ضايا التي تدخل �ضمن اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية
ً
�أ�صبحت جمرمة يف الد�ستور ،وكونه ربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة وعزز
ا�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية.
وقد حاولنا يف هذا الرتافع �إبراز �أهمية هذه اخلطوة ،واجلواب على
املالحظات والق�ضايا التي قد يدفع بها املتحفظون على هذه امل�صادقة،
مع تقدمي الأجوبة التي بلورتها جتارب دولية قريبة من �أ�سئلتنا.
ون�أمل ،من خالل هذه امل�ساهمة ،فتح باب نقا�ش رزين وبناء
ي�ساهم يف تقدم موقف بالدنا من هذه امل�صادقة� ،إميانا منا بكون
البناء الرتاكمي ،واالنخراط املتتايل يف املنظومة الدولية حلقوق الإن�سان
والدميقراطية ،واجلواب اال�ست�رشايف على حتديات واقعنا و�أ�سئلته ،هي
التي جعلت بالدنا ت�سري بثبات نحو �أفق جمتمع حداثي دميقراطي
تتقوى �أ�س�سه با�ستمرار ،رغم ما قد يعرتي هذا البناء �أحيانا من مواطن
اخللل ومتطلبات التقومي.
وقد متكن مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية من �إجناز
هذا امل�رشوع بدعم من املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق الإن�سان يف
�إطار برناجمها الداعم للمجتمع املدين ،وهو م�رشوع يتكون من:
● �إعداد و�إ�صدار وثيقة الرتافع؛
● �إ�صدار كتاب ي�ضم �أهم الوثائق املتعلقة باملحكمة اجلنائية
الدولية؛
● عقد ور�شات مع فاعلني خمتلفني لتقدمي وثيقة الرتافع.
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وبذلك ،يوا�صل مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
اال�ضطالع بدوره يف م�سرية بناء دولة القانون وحت�صني املكت�سبات
يف جمال حقوق الإن�سان والدميقراطية مبا يفتح مزيدا من الأمل
على �أفق غدٍ �أف�ضل حلماية احلقوق واحلريات و�ضمان العدالة وامل�ساواة
�أمام القانون.
احلبيب بلكو�ش
		
رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
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الف�صل الأول

دواعي م�صادقة املغرب على نظام املحكمة
اجلنائية الدولية

بادرت اململكة املغربية يف �شتنرب من �سنة � ،2000إىل التوقيع على
معاهدة نظام روما الأ�سا�سي ،كما كان املغرب من بني الدول التي
دعمت �إن�شاء حمكمة جنائية دولية دائمة وفعالة وم�ستقلة خالل م�ؤمتر
روما يف �صيف �سنة  .1998غري �أن الإرادة التي مت التعبري عنها �رسعان
ما تراجعت بعد ذلك ،حيث مل تتم امل�صادقة على هذا النظام من طرف
اململكة املغربية حلد الآن على الرغم من امل�ساعي الوطنية والدولية يف
هذا االجتاه ،وذلك العتبارات د�ستورية وت�رشيعية ،ولتقديرات �سيا�سية
ال تتما�شى وباقي االلتزامات الدولية التي عقدتها احلكومة املغربية من
خالل امل�صادقة على جل االتفاقيات الدولية يف جمال حقوق الإن�سان
وعلما �أن مثل هذه االعتبارات مل تقف يف وجه باقي الدول التي وقعت
و�صادقت على معاهدة نظام روما.
�إال �أن املقت�ضيات الد�ستورية اجلديدة فتحت الباب �أمام انخراط
بالدنا يف هذا ال�رصح الق�ضائي الدويل ،ف�ضال عن م�صادقة بالدنا على
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عدد من الربوتوكوالت املتعلقة مبراقبة عدد من الآليات الدولية و�إحداث
�أخرى وطنية وتلقي ال�شكايات الفردية يف جماالت حقوق الإن�سان.
وهذا ما حدا بنا �إىل االنخراط يف الرتافع من �أجل امل�صادقة على النظام
الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
لقد ن�ص الد�ستور املغربي احلايل ،على غرار الد�ساتري ال�سابقة
منذ  ،1992يف ت�صديره على ت�شبث املغرب بحقوق الإن�سان كما هي
متعارف عليها عامليا ،وبذلك يندمج املغرب تلقائيا يف كل العهود واملواثيق
املتعلقة بحقوق الإن�سان ،باعتبار �أن للت�صدير ،ح�سب ما ورد يف الفقرة
الأخرية منه �سنة  ،2011نف�س القوة القانونية التي تكت�سيها باقي �أحكام
الد�ستور وتلزم خمتلف ال�سلطات يف البالد �سواء منها ال�سلطة التنفيذية
وال�سلطة الت�رشيعية والق�ضاء ،حيث ن�صت هذه الفقرة على �أنه ُ « :ي�شكل
هذا الت�صدير جزءا ال يتجز�أ من هذا الد�ستور».
وهكذا ن�ص الد�ستور على:
• �إن اململكة املغربية ،وفاء لإختيارها الذي ال رجعة فيه ،يف بناء دولة
دميقراطية ي�سودها احلق والقانون( ...،فق)1
• و�إدراكا منها ل�رضورة تقوية الدور الذي ت�ضطلع به على ال�صعيد
الدويل ،ف�إن اململكة املغربية ،الع�ضو العامل الن�شيط يف املنظمات
الدولية ،تتعهد بالتزام ما تقت�ضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق
وواجبات وت�ؤكد ت�شبتها بحقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها
عامليا .كما ت�ؤكد عزمها على موا�صلة العمل للمحافظة على ال�سالم
والأمن يف العامل( .فق.)3
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كما ن�ص نف�س الت�صدير على �أن اململكة املغربية ت�ؤكد التزامها ب
«حماية منظومتي حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين والنهو�ض
بهما ،والإ�سهام يف تطويرهما ،مع مراعاة الطابع الكوين لتلك احلقوق،
وعدم قابليتها للتجزيء».
وحتى عندما كان الد�ستور املغربي مل يتخذ موقفا �رصيحا بخ�صو�ص
مكانة االتفاقيات بالن�سبة للقانون الداخلي قبل اعتماد د�ستور  ،2011ف�إن
فقهاء القانون ي�ؤكدون على �أن ذلك ال ميكنه بتاتا �أن ي�ؤدي �إىل قراءة
�ضيقة بل بالعك�س كما ت�شهد على ذلك مقت�ضيات القانون الدويل
والت�رشيع املغربي وعدد من االجتهادات الفقهية.
�إن تنفيذ بنود االتفاقيات املربمة بني الدول مبد�أ عريق ي�شكل
�أ�سا�س القانون الدويل العام .ويتعزز هذا املنحى بكون املغرب �صادق على
اتفاقية فيينا بخ�صو�ص قانون املعاهدات بتاريخ � 26شتنرب ( 1972و�صدرت
باجلريدة الر�سمية بتاريخ  27نوفمرب  .)1974وتن�ص هذه االتفاقية على
�أن «كل معاهدة معمول بها تربط بني الأطراف املربمة لها ،ويجب �أن
تنفذها هذه الأطراف عن ح�سن نية» (املادة  ،)26كما تن�ص املادة  27على
�أنه «ال يجوز �أن ي�سند �أحد الأطراف �إىل مقت�ضيات قانونه الداخلي لتربير
عدم تنفيذ معاهدة ما» .وت�سري ديباجة الد�ستور يف نف�س االجتاه حيث
تن�ص على �أنه «�إدراكا منها ل�رضورة عملها يف �إطار املنظمات الدولية،
ف�إن اململكة املغربية ،الع�ضو الن�شيط يف هذه املنظمات ،تتعهد بالتزام ما
تقت�ضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وت�ؤكد ت�شبثها بحقوق
الإن�سان كما هي متعارف عليها عامليا» ،وهو �إقرار �صحيح لأ�سمى قانون
يف البالد ،بالتزام املغرب مبا تقت�ضيه املواثيق الدولية.
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وقد حر�صت جمموعة من الن�صو�ص القانونية املغربية على ت�أكيد
�سمو املعاهدات الدولية على القانون الداخلي� ،إذ ن�ص الظهري ال�صادر
بتاريخ � 6شتنرب  1958املتعلق ب�سن قانون اجلن�سية املغربية على �أن
«مقت�ضيات املعاهدات �أو الأوفاق الدولية امل�صادق عليها واملوافق على
ن�رشها ترجح على �أحكام القانون الداخلي» (الف�صل الأول) ،كما ن�ص
الظهري ال�صادر بتاريخ  8نوفمرب  1958املتعلق بت�سليم املجرمني الأجانب
�إىل حكوماتهم على «�أن �رشوط ت�سليم املجرمني الأجانب �إىل حكوماتهم
وامل�سطرة املو�صلة �إليه وكذا مفعوله تعني يف الف�صول الآتية اللهم �إذا
كانت هناك مقت�ضيات منافية ملا ذكر ناجمة عن معاهدات» .وغريها
من الن�صو�ص .و�سارت عدة �أحكام ق�ضائية منذ �سنوات يف هذا االجتاه
و�إىل اليوم.
وال �شك �أن هذا التوجه �سيعزز مع املقت�ضيات الد�ستورية اجلديدة
ومع تنامي املجهودات واملناظرات حول دور الق�ضاء يف تفعيل االلتزامات
الدولية يف جمال حقوق الإن�سان.
ومل يبق الد�ستور املغربي ل�سنة  2011يف حدود ت�أكيده على ت�شبث
املغرب بحقوق الإن�سان كما هو متعارف عليها دوليا ،والتزامه ال�رصيح
بحماية منظومتي حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين والنهو�ض
بهما ،بل ن�ص على جممل حقوق الإن�سان الواردة يف الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان ،بالإ�ضافة �إىل تكري�س �سمو االتفاقيات الدولية كما
�صادق عليها املغرب على الت�رشيعات الوطنية والتن�صي�ص على العمل
على مالءمة هذه الت�رشيعات مع مقت�ضياتها� ،إذ جاء يف الن�ص الت�أكيد
على جعل االتفاقيات الدولية ،كما �صادق عليها املغرب ،ويف نطاق
�أحكام الد�ستور ،وقوانني اململكة ،وهويتها الوطنية الرا�سخة ،ت�سمو فور
ن�رشها ،على الت�رشيعات الوطنية ،والعمل على مالءمة هذه الت�رشيعات،
مع ما تتطلبه تلك امل�صادقة( ،فق  4املقطع )9؛
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هكذا جرم الد�ستور املغربي:
• االعتقال التع�سفي �أو ال�رسي واالختفاء الق�رسي؛
• جرمية الإبادة؛
• اجلرائم �ضد الإن�سانية؛
• جرائم احلرب؛
• كافة االنتهاكات اجل�سيمة واملمنهجة حلقوق الإن�سان؛
• حظر كل حتري�ض على العن�رصية �أو الكراهية �أو العنف؛
• عدم جواز امل�س بال�سالمة اجل�سدية �أو املعنوية لأي �شخ�ص،
�أو معاملته معاملة قا�سية �أو ال �إن�سانية �أو مهنية �أو حاطة بالكرامة
الإن�سانية؛
• اعتبار ممار�سة التعذيب جرمية يعاقب عليها القانون.
بذلك يكون الد�ستور قد انت�رص لقيم ان�سانية باعتباره الأفعال
امل�شار �إليها جرائم منهكة لقواعد حتمي قيما �إن�سانية �أ�سا�سية ،ولها
انعكا�سات خطرية على الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لها (ال�ضحايا)،
وبالتايل يجب معاقبة مقرتفها �أيا كان ،جهة خا�صة �أو عامة.
هي ذات الفل�سفة التي قامت عليها املحكمة اجلنائية الدولية،
عندما اعتربت �أن جرمية الإبادة واجلرائم �ضد الإن�سانية وجرائم احلرب
من �أخطر اجلرائم التي تثري قلق املجتمع الدويل وتربر ن�شوء امل�س�ؤولية
اجلنائية.
ويف هذا ال�سياق ين�ص الف�صل  23من الد�ستور على معاقبة «القانون
على جرمية الإبادة وغريها من اجلرائم �ضد الإن�سانية ،وجرائم احلرب،
وكافة االنتهاكات اجل�سيمة واملمنهجة حلقوق الإن�سان» .وهي من بني
اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�صات املحكمة اجلنائية.
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وت�أتي هذه امل�ستجدات الد�ستورية املتعلقة بحقوق الإن�سان �ضمن
التطور الت�رشيعي الذي �شهده املغرب ،حيث مت العمل على مالءمته مع
عدد من االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان .وميكن الإ�شارة يف هذا
الإطار �إىل:
✓ مدونة الأ�رسة؛
✓ مدونة امل�سطرة اجلنائية؛
✓ قانون احلريات العامة؛
✓ قانون ال�شغل؛
✓ قانون حترير الف�ضاء ال�سمعي الب�رصي؛
✓ قانون جترمي التعذيب؛
✓ قانون اجلن�سية؛
كما قام املغرب بامل�صادقة على االتفاقية الدولية ملناه�ضة االختفاء
الق�رسي ،واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،وعدد من الربوتوكوالت
االختيارية.
�إن د�ستور  2011يعترب الدميقراطية من ثوابت الأمة� ،إىل جانب
الدين الإ�سالمي وامللكية والوحدة الرتابية وي�ؤكد على حماية منظومتي
حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين والنهو�ض بهما ،والإ�سهام
يف تطويرهما ،وين�ص على معاقبة القانون على جرمية الإبادة وغريها
من اجلرائم �ضد الإن�سانية ،وجرائم احلرب ،وكافة االنتهاكات اجل�سيمة
واملمنهجة حلقوق الإن�سان الأمر الذي يتما�شى وامل�صادقة على قانون
روما املتعلق باملحكمة اجلنائية الدولية.

12

من �أجل م�صادقة املغرب على النظام
الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية

ومن جهة �أخرى ،ف�إن تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة ت�سري
يف هذا االجتاه .ففي جمال تعزيز احلماية الد�ستورية حلقوق الإن�سان،
�أو�صت الهيئة بـ«جترمي ممار�سة االختفاء الق�رسي واالعتقال التع�سفي
والإبادة العن�رصية وباقي اجلرائم �ضد الإن�سانية والتعذيب وكل �أ�شكال
املعاملة والعقوبات القا�سية والال �إن�سانية واملهينة».
كما �أو�صت يف جمال موا�صلة االن�ضمام �إىل اتفاقيات القانون
الدويل حلقوق الإن�سان بـ«امل�صادقة على النظام الأ�سا�سي للمحكمة
اجلنائية الدولية تتميما لتوقيع املغرب عليه ،مع فح�ص الإكراهات
املطروحة» ،وذلك �إىل جانب امل�صادقة على الربوتوكول الثاين امللحق
بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية املتعلق مبنع عقوبة
الإعدام ،وامل�صادقة على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية
للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء ،ورفع التحفظات التي
�سجلها املغرب بخ�صو�ص بع�ض مقت�ضيات االتفاقية املذكورة.
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن هذه التو�صيات ت�ستمد قوتها من كونها
كانت تعبريا �رصيحا عن امل�صاحلة ال�سيا�سية مع املا�ضي ،جت�سيدا لإرادة
خمتلف مكونات ال�شعب املغربي للقطع مع املا�ضي والتوجه نحو م�ستقبل
البناء الدميقراطي والتنمية ،كما ت�ستمد هذه القوة ،من جهة ثانية ،من
امل�صادقة امللكية� ،سواء من خالل اخلطاب امللكي مبنا�سبة انتهاء مهمة
هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة وتقدمي تقرير اخلم�سينية حول التنمية الب�رشية
باملغرب يف يناير � ،2005أو يف اخلطاب امللكي ليوم  9مار�س  2011الذي ن�ص
على �أنه تقرر �إجراء تعديل د�ستوري �شامل ،ي�ستند على �سبعة مرتكزات
�أ�سا�سية منها« ....تر�سيخ دولة احلق وامل�ؤ�س�سات ،وتو�سيع جمال احلريات
الفردية واجلماعية ،و�ضمان ممار�ستها ،وتعزيز منظومة حقوق الإن�سان،
بكل �أبعادها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والتنموية ،والثقافية
من �أجل م�صادقة املغرب على النظام
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والبيئية ،وال�سيما بد�سرتة التو�صيات الوجيهة لهي�أة الإن�صاف وامل�صاحلة،
وااللتزامات الدولية للمغرب».
�إن م�صادقة املغرب على االتفاقية امل�ؤ�س�سة للمحكمة اجلنائية الدولية
�ستجعله يف ان�سجام تام مع التزاماته الدولية ،خا�صة و�أنه �صادق على
اتفاقيات جنيف الأربعة بتاريخ  27يوليوز  ،1956ووقع على ملحقاتها كما
�صادق على اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية بتاريخ  24يناير ،1958
ف�ضال عن م�صادقته على خمتلف املعاهدات واالتفاقيات ال�ضامنة
حلقوق الإن�سان �سواء منها ذات الطابع العام �أو التي تخ�ص فئة معينة،
بل والءم ت�رشيعاته الوطنية لتتالءم مع هذه االلتزامات كما �سبقت
الإ�شارة �إىل ذلك.
و�ست�شكل امل�صادقة على املحكمة اجلنائية الدولية خطوة �أخرى
على �سبيل تفعيل التزامات املغرب بخ�صو�ص التو�صيات ال�صادرة عقب
اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل يف دورته الأخرية ،كما يكر�س اخليار
اال�سرتاتيجي النفتاح املغرب على خمتلف �آليات الأمم املتحدة ذات
ال�صلة بحقوق الإن�سان ،وباقي هيئات املعاهدات ،بالإ�ضافة �إىل انفتاحه
كذلك على امل�ساطر اخلا�صة ،واملقررين والهي�آت املخت�صة.
ويجدر التذكري هنا ب�إيجاز بالتزامات املغرب ذات ال�صلة مبجال
القانون الدويل الإن�ساين ،وكذا التزاماته ذات ال�صلة مبجال تقنني و�سائل
و�أ�ساليب احلرب.
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�	.Iإلتزامات املغرب يف جمال حقوق الإن�سان :
�صادق املغرب على جل االتفاقيات الدولية يف جمال حقوق الإن�سان
�إ�ضافة �إىل عدد من الربوتوكوالت االختيارية .ويتعلق الأمر بـ:
 .1االتفاقيات

 العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية؛ العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية؛ االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي؛ اتفاقية مناه�ضة التعذيب؛ اتفاقية حقوق الطفل؛ االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفرادعائالتهم؛
 اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة؛ اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة؛ االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�رسي. .2الربوتوكوالت االختيارية:

 الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيعالأطفال وبغاء الأطفال والت�صوير اخلالعي للأطفال؛
 الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلقب�إ�رشاك الأطفال يف النزاعات امل�سلحة؛
 الربتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب�إجراءتقدمي البالغات؛
من �أجل م�صادقة املغرب على النظام
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 الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب؛ الربوتوكول االختياري التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز�ضد املر�أة؛
 الربوتوكول االختياري الأول للعهد الدويل للحقوق املدنيةوال�سيا�سية.

 - I Iالتزامات املغرب ذات ال�صلة مبجال القانون الدويل الإن�ساين :
 .1اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ل�سنة 1498؛
 .2اتفاقيات جنيف الأربع امل�ؤرخة يف
عليها يف  26يوليوز 1956؛

12

غ�شت

1949

وامل�صادق

 .3الربوتوكوالن امللحقان باتفاقية جنيف امل�ؤرخان يف  1977وامل�صادق
عليهما يف  3يونيو 2011؛
 .4اتفاقية حماية الأعيان الثقافية يف حالة نزاع م�سلح امل�ؤرخة يف
 14ماي  1954وامل�صادق عليه يف  30غ�شت 1968؛

 - I I Iالتزامات املغرب ذات ال�صلة مبجال تقنني و�سائل و�أ�ساليب احلرب
 .1بروتوكول جنيف حلظر الغازات اخلانقة والو�سائل اجلرثومية
ل�سنة  1925امل�صادق عليها يف � 13أكتوبر 1970؛
 .2معاهدة حظر الأ�سلحة البيولوجية ل�سنة 1972؛
 .3اتفاقية �سنة  1980ب�ش�أن بع�ض الأ�سلحة التقليدية (اتفاقية
حظر �أو تقييد ا�ستعمال �أ�سلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة
ال�رضر �أو ع�شوائية الأثر) وبروتوكوالتها الأربعة ،امل�صادق عليها يف 19
مار�س 2002؛
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 .4معاهدة حظر الأ�سلحة الكيماوية ل�سنة
يف  28دجنرب .1995

1993

وامل�صادق عليها

وهكذا ،ف�إن م�صادقة املغرب على نظام روما �ست�شكل امتدادا
اللتزاماته الد�ستورية واحلقوقية وعلى م�ستوى القانون الدويل وتكري�سا
طبيعيا ملا حققه خالل العقدين الأخريين يف جمال احرتام حقوق
الإن�سان و�صيانتها و�إ�شاعة الدميقراطية يف الدولة واملجتمع.
ف�ضال عن ذلك ،ف�إن عدم م�صادقة اململكة املغربية على معاهدة روما
حترم نف�سها من فوائد عدة وعلى ر�أ�سها:
● امل�شاركة يف �صياغة و �إدخال التعديالت على املعاهدة؛          
● امل�شاركة يف اقرتاح وانتخاب ق�ضاة املحكمة اجلنائية الدولية؛
● امل�شاركة يف تطوير نظام العدالة اجلنائية الدولية ،وذلك ب�إن�شاء
م�ؤ�س�سات تابعة لها مثال،
● حماية �سيادتها عرب مبد�أ التكامل الذي يوفره نظام روما.
وال بد من الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل �أن عدم م�صادقة بلد ما
على نظام روما ال يحميه من امل�ساءلة بخ�صو�ص امل�سائل التي تدخل يف
اخت�صا�صات املحكمة اجلنائية الدولية .وال �أدل على ذلك من و�ضعية
ال�سودان الذي رغم عدم م�صادقته على معاهدة روما ف�إن جمل�س الأمن
مل مينعه ذلك من �إحالة ق�ضية دارفور على املحكمة ومنح املدعي العام
فر�صة املطالبة باعتقال رئي�س الدولة و بع�ض امل�س�ؤولني الكبار فيها.
ويرى املهتمون �أن و�ضعية ال�سودان كانت تكون �أقل �سوءا لو كان
ال�سودان من�ضما لالتفاقية .فح�ضور ممثليه وم�ساهمته يف انتخاب
الق�ضاة ورمبا مناداته بتعديل امليثاق كانت �ستكون مفيدة �إن مل ت�صل
�إىل ترجيح الكفة لفائدة ال�سودان.
من �أجل م�صادقة املغرب على النظام
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ونف�س الو�ضع هم ليبيا بعد الأحداث التي عرفتها يف �سياق احلراك
الذي عرفته املنطقة العربية ،حيث وقعت �إحالة من قبل جمل�س الأمن
يف  26فرباير  2011للو�ضع يف ليبيا ب�إجماع كل �أع�ضاء املجل�س .وقد
�رصح االدعاء العام يف  03مار�س  2011انه �سيفتح التحقيق يف الو�ضع
يف ليبيا .هذا وقد طلب املدعي العام للمحكمة اجلنائية �أن ت�صدر �آنذاك
مذكرات اعتقال بحق زعيم ليبيا معمر القذايف وابنه �سيف الإ�سالم
ورئي�س جهاز خمابراته عبد اهلل ال�سنو�سي وذلك يوم  16ماي  2011على
�أ�سا�س ارتكابهم جلرائم �ضد الإن�سانية عند قمع «الثوار» يف ليبيا.
وما يالحظ هنا �أي�ضا هو �أن عدم ان�ضمام ليبيا �إىل املحكمة اجلنائية
الدولية مل مينع جمل�س الأمن من �إحالة الو�ضع �إىل املدعي العام بها،
ومل مينع هذا الأخري من �إ�صدار مذكرات اعتقال وذلك ب�صفة �رسيعة
جدا مقارنة بالو�ضع يف دارفور حيث مل مت�ض �آنذاك �سوى ب�ضعة �أ�شهر
على بداية الأحداث.
يبدو من ذلك �أن بقاء جل الدول العربية ب�شكل عام خارج املحكمة
بتربير عدم ر�ضاها عن بع�ض اجلوانب يف نظامها الأ�سا�سي موقف غري
منتج لأنها ميكن �أن تخ�ضع الخت�صا�ص املحكمة يف كل الأحوال كما
�أو�ضحنا ذلك.
كما �أن مثل هذا املوقف يعك�س �إرادة �سيا�سية للإفالت من العقاب ال
تتما�شى واملقت�ضيات الد�ستورية اجلديدة يف املغرب التي ربطت امل�س�ؤولية
باملحا�سبة ف�ضال عن عدم متا�شيها مع التوجهات العامة ل�سيا�سة الدولة
يف جمال حقوق الإن�سان حماية ونهو�ضا.
وقبل الوقوف عند بع�ض الإ�شكاليات الد�ستورية والعملية التي
تطرحها امل�صادقة على النظام الأ�سا�سي ،وكيف عاجلتها بع�ض الدول
18
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مبا فيها امل�شابهة للمغرب من حيث النظام ال�سيا�سي وتقدمي مقرتحات
عملية لتجاوز هذه الإ�شكاليات� ،سيكون من املفيد التوقف عند املحكمة
اجلنائية الدولية �سواء من حيث �سياقها التاريخي ونظامها الأ�سا�سي
واخت�صا�صاتها ومبادئها العامة وهيكلتها و�أركان اجلرائم التي تدخل
�ضمن �صالحياتها.

من �أجل م�صادقة املغرب على النظام
الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية

19

الف�صل الثاين

املحكمة اجلنائية الدولية :ال�سياق االخت�صا�صات،
الهيكلة واملبادئ
 . Iال�سياق التاريخي لإحداث املحكمة اجلنائية الدولية :
يتطلب و�ضع املحكمة اجلنائية الدولية يف �سياقها التاريخي التذكري
ببع�ض التواريخ الأ�سا�سية التي و�سمت تطور املفاهيم القانونية على
امل�ستوى الدويل:
● � ،1859ألف هرني ديوران كتابه «ذكرى �سولفرينو» .يتمحور الكتاب
حول م�شاهدات م�ؤلفه من فظائع و�آالم يف معركة �سولفرينو
(� 40000شخ�ص بني قتيل وجريح بدون �إ�سعاف) ،كما �ضمن
كتابه بع�ض التدابري التي �أدت �إىل ت�أ�سي�س اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر.
●  ،1872قام ال�سوي�رسي غو�ستاف مونييه ،ب�صياغة �أول جمموعة من
النظم الأ�سا�سية ملحكمة جنائية دولية.
● � ،1907أر�ست اتفاقية الهاي املتعلقة بقوانني و�أعراف احلرب الربية
�أ�سا�س مفهوم جرائم احلرب املعا�رص.
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●  ،1927 /1921انتهت معظم املحاكمات التي مت �إجرا�ؤها يف ليب�سيغ
ملحاكمة نحو � 1740أملانيا متهمني بارتكاب جرائم حرب برد الدعوى.
حيث �صدرت � 6أحكام بالإدانة و� 6أحكام بالرباءة ومل ُتنفَّذ �أي
عقوبة ب�أكملها.
●  1947/1945و�ضعت املحكمتان الع�سكريتان الدوليتان يف نورمربغ
وطوكيو مبد�أ م�س�ؤولية كل فرد عن �أفعاله مبوجب القانون اجلنائي،
حتى و�إن كان ممثال رفيع امل�ستوى للدولة �أو جهازها الع�سكري.
● � ،1948أ�شارت املادة ال�ساد�سة من اتفاقية منع الإبادة اجلماعية �إىل
�إن�شاء حمكمة جنائية دولية.
●  10دجنرب ُ ،1948يعرتف للإن�سان ،للمرة الأوىل يف تاريخ الب�رشية،
بحقوق غري قابلة للت�رصف ،ينبغي جلميع الدول حمايتها وذلك
يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي �أ�صدرته الأمم املتحدة.
●  ،1949و�ضعت اتفاقيات جنيف الأربع �أ�سا�س القانون الإن�ساين
الدويل احلديث وحتدد ما ُيحظر على الأطراف املتحاربة
القيام به.
●  ،1994/1993مت �إن�شاء حمكمتني جنائيتني دولتني خا�صتني للتعامل
مع ااالنتهاكات اجل�سيمة الناجمة عن �سيا�سات الأنظمة يف
يوغو�سالفيا وروندا.
●  17يوليو  ،1998ينتهي م�ؤمتر روما بامل�صادقة على نظام روما
الأ�سا�سي ،الذي يعترب املعاهدة امل� ِّؤ�س�سة للمحكمة اجلنائية الدولية،
حيث اعتمد ب�أغلبية � 120صوتا مقابل � 7أ�صوات (الواليات املتحدة،
�إ�رسائيل ،ال�صني ،العراق ،قطر ،ليبيا ،اليمن) وامتناع  21دولة
عن الت�صويت.
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دخل قانون روما للمحكمة اجلنائية الدولية حيز التنفيذ �سنة ،2002
حيث ت�أ�س�ست هذه املحكمة ك�أول حمكمة دولية قادرة على حماكمة
الأفراد املتهمني بجرائم الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية وجرائم
احلرب وجرائم االعتداء .كما تعترب �أول هيئة ق�ضائية دولية حتظى بوالية
عاملية ،وبزمن غري حمدد ،ملحاكمة جمرمي احلرب ومرتكبي الفظائع
بحق الإن�سانية وجرائم �إبادة اجلن�س الب�رشي.
يعترب فاحت يونيو من �سنة  2002نقطة حتول يف تاريخ الإن�سانية،
لأنه يعترب مبثابة انت�صار لإرادة املجتمع الدويل .ففي ذلك اليوم،
دخل النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ح ّيز التنفيذ بعد �أن
�أ�صبح العدد ال�رضوري من الدول امل�صادقة عليه متوافراً ،تطبيق ًا لنف�س
املادة ( 126من النظام الأ�سا�سي) ،الذي ي�شرتط وجوب م�صادقة �ستني
دولة ،علما النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية �شكل خال�صة
جلهد تاريخي.
لقد بلغ عدد الدول امل�صادقة على قانون �إن�شاء املحكمة  121دولة حتى
فاحت يوليو « 2012الذكرى ال�سنوية العا�رشة لت�أ�سي�س املحكمة» ،وقد تعر�ضت
املحكمة النتقادات من عدد من الدول منها ال�صني والهند و�أمريكا ورو�سيا،
وهي من الدول التي متتنع عن التوقيع على ميثاق املحكمة.
ويبلغ عدد الدول العربية املنخرطة يف معاهدة روما �أربع دول هي
جيبوتي ،جزر القمر ،اململكة الأردنية وتون�س.
وقد فتحت املحكمة اجلنائية �إىل حد الآن حتقيقات يف عدة ق�ضايا
بعدد من الدول منها:
● �أوغندة ال�شمالية وجمهورية الكونغو الدميقراطية واجلمهورية
الأفريقية الو�سطى ومايل متت �إحالتها من طرف الدولة املعنية؛
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● ودارفور ،ال�سودان وليبيا� ،أحيلت من طرف جمل�س الأمن التابع
للأمم املتحدة؛
● كينيا وكوت ديفوار ،مت فتح التحقيق مببادرة من املدعي العام
بعد ا�ست�شارة ق�ضاة املحكمة اجلنائية الدولية.
و�أعلن مكتب املدعي العام �أي�ضا �أنه يجري حتقيقات �أولية يف عدد
من احلاالت الأخرى بعدة قارات ،مبا يف ذلك� :أفغان�ستان ،وكولومبيا،
وجورجيا ،غينيا ونيجرييا وجمهورية كوريا ،والأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة .كما ن�رش مكتب املدعي العام �إىل الآن نتائج التحقيقات الأولية
يف اجلرائم املفرت�ض �أنها ارتكبت يف العراق وفل�سطني وفنزويال.

 . IIاملحكمة اجلنائية الدولية :اخل�صائ�ص ،االخت�صا�صات والهيكلة..
تعد املحكمة اجلنائية هيئة م�ستقلة عن منظمة الأمم املتحدة،
من حيث املوظفني والتمويل ،وقد مت و�ضع اتفاق بني املنظمتني يحكم
طريقة تعاطيهما مع بع�ضهما من الناحية القانونية.
يقع املقر الرئي�سي للمحكمة يف هولندا ،لكنها قادرة على تنفيذ
�إجراءاتها يف �أي مكان.
 .1خ�صائ�ص املحكمة اجلنائية الدولية :

�إن املحكمة اجلنائية الدولية م�ؤ�س�سة دائمة ،عك�س �سابقاتها التي
�أ�س�ست ملحاكمات معينة وانتهت �أو �ستنتهي بانتهاء مهمتها ،كما هو
احلال بالن�سبة ملحكمة نورنبورغ ورواندا ويوغو�سالفيا �سابقا.
يعني نظام املحكمة اجلنائية الدولية الأ�شخا�ص ولي�س الدول� ،إذ ال
حتاكم �سوى الأ�شخا�ص الذاتيني البالغني �سن الثمانية ع�رشة وما فوق
من �أجل اقرتافهم الأفعال التي تدخل يف نطاق اخت�صا�صها.
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ونظام املحكمة اجلنائية الدولية نظام تكميلي للق�ضاء اجلنائي
الوطني� ،أي �أنها ال حتل حمل الدول يف م�ساءلة مواطنيها ،وال حتتكر
االخت�صا�ص يف ذلك ،كما �أن ممار�سة دولة معنية اخت�صا�صها بخ�صو�ص
جرمية معينة بجعل املحكمة اجلنائية الدولية غري خمت�صة ب�ش�أنها.
غري �أنه ميكن الإ�شارة �إىل �أن نظام هذه املحكمة �أ�ضاف مقت�ضى
يجعل من هذه امل�ؤ�س�سة نظاما رقابيا �أي�ضا .ف�إذا تبني للمحكمة �أن
الدولة املعنية قررت عدم مقا�ضاة ال�شخ�ص املعني �أو �أنها غري راغبة
يف مقا�ضاته �أو غري قادرة على ذلك ،ف�إن املتابعة تكون مقبولة لديها
واالخت�صا�ص قائم.
 .2املبــادئ العامــة :

�أكد النظام الأ�سا�سي للمحكمة على املبادئ العامة التالية املتعارف
عليها دوليا:
 مبد�أ ال جرمية �إال بن�ص� :إذ ال ي�س�أل ال�شخ�ص جنائيا �أماماملحكمة الدولية ما مل ي�شكل ال�سلوك املعني ،وقت وقوعه ،جرمية
تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة ،وي�ؤول تعريف اجلرمية ت�أويال دقيقا،
وال يجوز تو�سيع نطاقه عن طريق القيا�س ،ويف حالة الغمو�ض،
يف�رس التعريف ل�صالح ال�شخ�ص املعني.
 مبد�أ ال عقوبة �إال بن�ص� :إذ ال يعاقب �أي �شخ�ص �أدانته املحكمة�إال وفقا لنظامها الأ�سا�سي.
 مبد�أ عدم رجعيــة الأثر علــى الأ�شخا�ص :حيث ال ت�سال املحكمةاجلنائية الدولية �أي �شخ�ص عن �سلوك �سابق لبدء �إعمال نظامها
الأ�سا�سي .ويف حالة تغيري يف القانون املعمول به يف ق�ضية معينة
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قبل �صدور احلكم النهائي يطبق القانون الأ�صلح لل�شخ�ص املعني
بالتحقيق �أو املقا�ضاة �أو الإدانة.
 مبد�أ امل�س�ؤولية اجلنائية الفردية :ال ينعقد اخت�صا�ص املحكمة�إال على الأ�شخا�ص الطبيعيني ،ويكون ال�شخ�ص م�س�ؤوال ب�صفته
الفردية عن الأفعال ال�صادرة عنه.
غري �أن امل�س�ؤولية الفردية للأ�شخا�ص ال تنفي م�س�ؤولية الدول
مبوجب القانون الدويل.
 مبد�أ الت�ساوي �أمام القانون  :يطبق النظام الأ�سا�سي للمحكمةاجلناية الدولية على جميع الأ�شخا�ص ب�شكل مت�ساوي دون �أدنى
متييز ب�سبب ال�صفة الر�سمية �سواء كان ال�شخ�ص املعني رئي�سا
لدولة �أو حكومة �أو ع�ضوا يف حكومة �أو برملان �أو ممثال منتخبا
�أو موظفا حكوميا.
وال حتول احل�صانات �أو القواعد الإجرائية اخلا�صة التي قد ترتبط
بال�صفة الر�سمية� ،سواء كانت يف �إطار القانون الوطني �أو الدويل،
دون ممار�سة املحكمة اخت�صا�صها.
 قرينة الرباءة هي الأ�صل� :أكد النظام الأ�سا�سي قرينة الرباءة هيالأ�صل (املادة  ،)60وحق املتهم يف الدفاع عن نف�سه مبا يراه من
و�سائل ولو بالتزام ال�صمت ،وحقه يف م�ؤازرة حمام.
واجلدير بالإ�شارة �أن النظام الأ�سا�سي كر�س يف املادة  28مبد�أ
امل�س�ؤولية اجلنائية املفرت�ضة بالن�سبة للقائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص
القائم فعال ب�أعمال القائد الع�سكري ،بالن�سبة للجرائم التي تدخل
يف اخت�صا�ص املحكمة املرتكبة من جانب قوات تخ�ضع لإمرته
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و�سيطرته الفعليتني� ،أو نتيجة عدم ممار�سة القائد الع�سكري �أو
ال�شخ�ص �سيطرته على هذه القوات ممار�سة �سليمة ،مما يعد
ا�ستثناء لقرينة الرباءة هي الأ�صل.
 �إلغاء الإعدام يف العقوبات الواجبة التطبيق :تطبق املحكمة،مبقت�ضى املادة  77من نظامها الأ�سا�سي عقوبات على ارتكاب
اجلرائم التي تدخل �ضمن اخت�صا�صاتها� ،إحدى العقوبات التالية:
 - 1ال�سجن لعدد حمدد من ال�سنوات لفرتة �أق�صاها � 30سنة.
 - 2ال�سجن امل�ؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مربرة باخلطورة البالغة
للجرمية وبالظروف اخلا�صة لل�شخ�ص املدان.
بالإ�ضافة �إىل ال�سجن ،للمحكمة �أن ت�أمر مبا يلي:
 - 1فر�ض غرامة مبوجب املعايري املن�صو�ص عليها يف القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات.
 - 2م�صادرة العائدات واملمتلكات والأ�صول املت�أتية ب�صورة مبا�رشة
�أو غري مبا�رشة من تلك اجلرمية ،دون امل�سا�س بحقوق الأطراف
الثالثة احل�سنة النية.
و�ألغت املحكمة عقوبة الإعدام كعقوبة للجرائم الواردة يف النظام
الأ�سا�سي ،و�أجازت للدول �أن تطبق العقوبات اخلا�صة بها عندما تبا�رش
اخت�صا�صها الوطني والذي قد يت�ضمن �أو ال يت�ضمن عقوبة الإعدام
(املادة .)80

من �أجل م�صادقة املغرب على النظام
الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية

27

 .3اخت�صا�صات املحكمة اجلنائية
 .iاالخت�صا�ص املو�ضوعي :

تعريف اجلرائم التي تخ�ضع الخت�صا�ص املحكمة اجلنائية
الدولية هي:
 .1جرمية الإبادة
بداية من احلرب العاملية الثانية� ،أ�صبحت «جرمية الإبادة «جرمية
قائمة بذاتها وم�ستقلة عن باقي جرائم احلرب الأخرى ،حيث كر�ستها
�صكوك الإتهام باملحكمة الدولية لنورمبورغ ،لتقنن �سنة  ،1948يف �إطار
االتفاقية الأممية ملنع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.
تعترب حمكمة العدل الدولية� ،أن مقت�ضيات هذه االتفاقية ملزمة
جلميع الأمم املتح�رضة ،حتى ولو مل تت�ضمن �إجراءات �إلزامية يف متنها.
وعرفت االتفاقية يف مادتها الثانية ،الإبادة اجلماعية ب�أنها « ...تعني
�أيا من الأفعال التالية ،املرتكبة بق�صد التدمري الكلي �أو اجلزئي جلماعة
قومية �أو �إثنية �أو عن�رصية �أو دينية ،ب�صفتها هذه:
�أ .قتل �أفراد من اجلماعة؛
ب� .إحلاق �أذى ج�سدي �أو نف�سي خطري ب�أع�ضاء من اجلماعة؛
ج� .إخ�ضاع اجلماعة ،عمدا ،لظروف معي�شية يق�صد تدمريها الفعلي
كليا �أو جزئيا؛
د .فر�ض تدابري ت�ستهدف منع الإجناب داخل اجلماعة؛
هـ .نقل �أطفال اجلماعة عنوة �إىل جماعة �أخرى,
وقد �أخذ نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية يف مادته
ال�ساد�سة ،بنف�س التعريف املن�صو�ص عليه يف املادة الثانية من اتفاقية
منع جرمية الإبادة تتحقق بتوفر ثالثة عنا�رص:
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✓ الركن املادي :
تتحقق العنا�رص املادية جلرمية الإبادة اجلماعية ب�إيداء �شخ�ص �أو
�أكرث ،بوا�سطة:
◆ القتل؛
◆ �إحلاق �أذى بدين �أو معنوي ج�سيم؛
◆ فر�ض �أحوال معي�شية معينة؛
◆ فر�ض تدابري معينة ملنع الإجناب؛
◆ نقل �أ�شخا�ص �أقل من ثمانية ع�رشة (� )18سنة؛
✓ الركن املعنوي:
عالوة على ما حددت املادة  30من النظام الأ�سا�سي للمحكمة
اجلنائية الدولية ،ف�إثبات الركن املعنوي ،يعود عادة �إىل املحكمة ،فهي
التي تقرر ،حالة بحالة ،ال�رشط املنا�سب� ،إن وجد ،للركن املعنوي املتعلق
بهذا الظرف.
وبخ�صو�ص جرمية الإبادة اجلماعية ،يتحقق هذا الركن ،بتوفر
�رشطني:
� - 1أن يت�رصف مرتكب اجلرمية بهدف هالك اجلماعة املحمية كليا
�أو جزئيا ،و�أن يكون �سلوكهم وجه بو�ضوح نحو تلك اجلماعة� ،أو
من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل هالكها؛
 - 2ا�ستهداف الفعل اجلرمي جلماعة بذاتها� ،أي �أن اجلرائم ارتكبت
�ضد �أ�شخا�ص ب�سبب انتمائهم لهذه اجلماعة بهدف الق�ضاء عليها
كليا �أو جزئيا.
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✓ عن�رص «اجلماعة»
حددت اتفاقية � 1948أربعة �أنواع من اجلماعات :قومية �أو �إثنية �أو
عرقية �أو دينية ،وهو ما �أخذ به ن�ص حتديد �أركان اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،غري �أن هذا التعداد
ال يعطينا تعريفا مو�ضوعيا لكل مكون من املكونات الأربع املمكن �أن
ت�شكل جماعة.
ويبقى قرار املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف ق�ضية �أكابيي�صو
�سنة  ،1998هو املرجع املتداول لإعطاء تعريف «مو�ضوعي» لكل جماعة
من اجلماعات املحمية باتفاقية منع ومعاقبة جرمية الإبادة اجلماعية،
حيث ورد يف هذا القرار:
 lاجلماعة القومية  -National-جمموعة �أ�شخا�ص يجمعهم رابط
قانوين قائم على املواطنة امل�شرتكة املرتبطة بحقوق وواجبات
متبادلة.
 lاجلماعة الإثنية  -Ethnie-يجب �أن يجمع بني �أع�ضاء اجلماعة لغة
وثقافة م�شرتكة.
 lاجلماعة العرقية  -Racial -يتقا�سمون روابط مادية وراثية مرتبطة
مبنطقة جغرافية حمددة (ب�رشة �سوداء ،بي�ضاء� ،صحراء،)...
با�ستقالل عن عنا�رص اللغة والثقافة والقومية والدين.
 lاجلماعة الدينية � - religieux -أ�شخا�ص ي�شرتكون يف ديانة �أو
عقيدة � - confession -أو ميار�سون معتقدا.1
1 - Le Procureur c. Jean-Paul Akeysu affaire No. ICTR-96-4-T-sept. OCt 1998,
par 512 et suivant
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وقد اعتمدت حمكمة رواند يف تعريفاتها على قرار ملحكمة العدل
الدولية بتاريخ � 6أبريل  ،19552غري �أنها تبقى تعريفات ن�سبية ي�صعب
تطبيقها ب�صفة �شمولية يف جميع املجاالت والأزمات.3
 .2اجلرائم املرتكبة �ضد الإن�سانية
يعود تقنني اجلرائم املرتكبة �ضد الإن�سانية �إىل نهاية احلرب العاملية
الثانية ،غري �أنه منذ الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش ،بد�أ مفهوم
«الإن�سانية» يدخل جمال تنظيم احلرب ،بغر�ض حماية احلق يف احلياة
ومناه�ضة انتهاك بع�ض احلقوق املرتبطة بالذات الإن�سانية.4
�شهد جترمي الأفعال املكونة للجرائم �ضد الإن�سانية خطا ت�صاعديا،
منذ �إقراره لأول مرة يف النظام الأ�سا�سي ملحكمة نورنربغ �إىل النظام
الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.5
ففي البداية ارتبطت اجلرائم املرتكبة �ضد الإن�سانية بحاالت النزاعات
امل�سلحة غري الدولية ،6ليتم التخلي عن �رشط النزاع امل�سلح ،7ليو�سع
جمال االخت�صا�ص ،لي�شمل حتى الأفعال املرتكبة يف زمن ال�سلم.8
ي�شكل يف منظور املادة  7من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية ،جرائم مرتكبة �ضد الإن�سانية ،متى ارتكبت يف �إطار هجوم
)2 - CIJ-Arrêt du 6 Avril 1955. Nottebohm (Liechtenstein C. Guatemala
3 - Déclaration de l’UNESCO sur la race et les préjugés raciaux, adoptée le 27
avril 1978.
4 - Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1968 qui vise à « interdire l’usage de
certains projectiles en temps de guerre ».
 - 5املادة ال�سادة من ميثاق املحمكة الع�سكرية الدولية لنورمبورغ.
 - 6املادة اخلام�سة من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا.
 -7املادة الثالثة من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا.
 - 8املادة ال�سابعة من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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وا�سع النطاق �أو منهجي موجه �ضد �أية جمموعة من ال�سكان املدنيني،
وعن علم بالهجوم ،الأفعال التالية:
● القتل العمد؛
● الإبادة؛
● اال�سرتقاق
● �إبعاد ال�سكان �أو النقل الق�رسي لل�سكان؛
● ال�سجن �أو احلرمان ال�شديد على �أي نحو �آخر من احلرية البدنية
مبا يخالف القواعد الأ�سا�سية للقانون الدويل؛
● التعذيب؛
● االغت�صاب� ،أو اال�ستبعاد اجلن�سي� ،أو الإكراه على البغاء� ،أول
احلمل الق�رسي� ،أو التعقيم الق�رسي� ،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 عرقية �أو قومية �أو �إثنية �أو ثقافية �أو دينية� ،أو متعلقة
بنوع اجلن�س – �سواء كان ذكرا �أو �أنثى � ،-أو لأ�سباب �أخرى .ومن امل�سلم
عامليا ب�أن القانون الدويل ال يجيزها ،وذلك فيما يت�صل ب�أي فعل م�شار
�إليه يف هذه الفقرة �أو ب�أية جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة؛
● االختفاء الق�رسي للأ�شخا�ص؛
● جرمية الف�صل العن�رصي؛
● الأفعال الإن�سانية الأخرى ذات الطابع املماثل التي تت�سبب عمدا
يف معاناة �شديدة �أو يف �أذى خطري يلحق باجل�سم �أو بال�صحة العقلية
�أو البدنية.
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ي�ستنتج مما �سبق �أن الت�رصفات املن�شئة للجرائم املرتكبة �ضد
الإن�سانية ،ميكن جتميعها يف خم�سة نقاط:
�أوال :الت�رصف غري الإن�ساين من �ش�أنه �إحداث معاناة �شديدة� ،أو
م�سا �شديدا بال�سالمة اجل�سدية �أو بال�صحة العقلية �أو البدنية للمجموعة
املدنية امل�ستهدفة9؛
ثانيا� :أن يرتكب الت�رصف يف �إطار هجوم وا�سع النطاق
– � -généraliséeأو ب�صورة ممنهجة  ،-systèmatique -فال�صفتان غري
متالزمتان فبح�صول �أحدهما يتحقق الفعل اجلرمي.
ويف�رس الهجوم الوا�سع النطاق ،ب�أنه كل ت�رصف حمظور مبوجب
القانون الدويل املطبق عموما الذي تعرتف به النظم القانونية الرئي�سية
يف العامل .وب�صورة مكثفة ومتكررة ،وموجه �ضد �ضحايا ب�سبب
انتمائهم.
�أما الهجوم املمنهج ،فهو كل ت�رصف يتم تنفيذا ل�سيا�سة معدة �سلفا،
�سواء قامت بها دولة �أو منظمة معينة.10
ويبقى للمحكمة يف نهاية املطاف حتديد التو�صيف اخلا�ص مبكان
حالة معرو�ضة عليها.
ثالثا� :أن يكون موجها �ضد �سكان مدنيني� ،أي ارتكاب متعدد
للأفعال املحددة يف املادة  7كجرائم �ضد الإن�سانية �ضد �أي �سكان
مدنيني ت�أييد الدولة �أو �سيا�سية تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم ،وذلك
 -9ملعرفة دالالت والعنا�رص املكونة لعبارات « :هجوم موجه �ضد �أية جمموعة
من ال�سكان تامدنيني» و«الإبادة» و«الإ�سرتقاق» و«�إبعاد ال�سكان �أو النقل الق�رسي
لل�سكان» و«التعذيب» و «احلمل الق�رسي» و«الإ�ضطهاد» و «جرمية الف�صل العن�رصي»
و«الإختفاء الق�رسي» ،يرجى الإطالع على الفقرة الثانية من املادة  7من نظام روما
الأ�ساي ،واملادة �( )1( 7أ) �إىل (ك) من الن�ص املحدد لأركان اجلرائم.
 - 10قرار املحكمة اجلنائية لرواندا يف ق�ضية �أكاي�صو ،الفقرات من � 579إىل .581
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ب�أن تقوم الدولة �أو املنظمة بتعزيز �أو ت�شجيع فعلي للهجوم �ضد ال�سكان
املدنيني� ،أو بتعمد عدم القيام بعمل يق�صد منه عن وعي ت�شجيع القيام
بهذا الهجوم.
رابعا� :أن يرتكب الفعل املجرم على �أ�س�س متيوزية ،ول�سد الباب �أمام
الإفالت من العقاب فيما يتعلق باجلرائم التي تقلق املجتمع الدويل ،فقد
و�سعت املادة  7املجال امل�شمول بالتمييز �إىل الأ�س�س ال�سيا�سية �أو الثقافية،
عالوة على ما �أقرته جرمية الإبادة اجلماعية (�أ�س�سا عرقية �أو وطنية �أو
�إثنية �أو دينية).
وبذلك �إذا توفر الوازع اخلا�ص – Dol Spécial -للق�ضاء على جماعة
كليا �أو جزئيا ،نكون �أمام جرمية �إبادة جماعية ،ويف حالة عدم توفر ذلك،
نكون �أمام جرمية مرتكبة �ضد الإن�سانية.
خام�سا� :أن يومن مرتكب اجلرمية على علم ب�أن �سلوكه ي�شكل جزء
من هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي موجه �ضد �سكان مدنيني �أو �أن
ينوي �أن يكون هذا ال�سلوك جزءا من ذلك الهجوم.
الأمر الذي يعني� ،أنه لي�س من الالزم �أن يكون املنفذ على علم
بجميع خ�صائ�ص ذلك �أو بالتفا�صيل الدقيقة للخطة �أو ال�سيا�سة التي
تتبعها الدولة واملنظمة .ولكن الق�صد اجلنائي يتحقق مبجرد نية املنفذ
موا�صلة هذا الهجوم.
 .3جرائم احلرب

تعد جرائم احلرب ،انتهاكات ج�سيمة للقانون الدويل الإن�ساين،
ترتتب عنها امل�س�ؤولية اجلنائية ال�شخ�صية ،وقد ترتكب تلك اجلرائم �ضد
مدنيني �أو حماربني� ،سواء خالل نزاع م�سلح غري ذي طابع دويل.
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ويعود تقنني �أغلب جرائم احلرب �إىل اتفاقيات جنيف
وبروتوكوالتها الإ�ضافية ،واتفاقيات الهاي ل�سنتي  1899و.1907

1949

ينعقد اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية بالن�سبة جلرائم احلرب
التي ترتكب �أثناء النزاعات امل�سلحة الدولية �أو غري الدولية مبوجب
املادة  8من النظام الأ�سا�سي ،التي حددت قائمة مو�سعة 11لهذه اجلرائم والتي
تخ�ضع لها جميع النزاعات امل�سلحة ،وتت�ضمن على وجه اخل�صو�ص:
1-3

االنتهاكات اجل�سيمة �أثناء النزاعات امل�سلحة الدولية :

 1-1-3انتهاكات اتفاقيات جنيف :1949
 .1القتل العمد؛
 .2التعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية ،مبا يف ذلك جتارب بيولوجية؛
 .3تعمد �إحداث معاناة �شديدة �أو �إحلاق �أذى خطري باجل�سم
�أو ال�صحة؛
� .4إحلاق تدمري وا�سع النطاق باملمتلكات واال�ستيالء عليها دون
�أن تكون هناك �رضورة ع�سكرية تربر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة
عابثة؛
� .5إرغام �أي �أ�سري حرب �أو �أي �شخ�ص م�شمول باحلماية على
اخلدمة يف �صفوف قوات دولة معادية؛
 .6تعمد حرمان �أي �أ�سري حرب �أو �أي �شخ�ص م�شمول باحلماية من
حقه يف �أن يحاكم حماكمة عادلة ونظامية؛
 - 11مل تدمج املادة  8جميع االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل الإن�ساين يف نظام
روما الأ�سا�سي ،من قبيل الت�أخري غري املربر يف �إعادة �أ�رسى احلرب �أو املدنيني �إىل
وظائفهم �أو الهجمات الع�شوائية �ضد ال�سكان املدنيني �أو الأعيان املدنية.
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 .7الإبعاد �أو النقل غري امل�رشوعني �أو احلب�س غري امل�رشوع؛
� .8أخذ الرهائن.
تتحدد �أركان اجلرائم املرتبطة بالقتل العمد .بتحقق �أربعة �أركان
م�شرتكة ،جتمع بني املجال املادي وال�شخ�صي ل�رسيانها� ،إ�ضافة �إىل
الأركان املعنوية امل�صاحبة ،وهي:
● �أن يكون ال�ضحية �أو ال�ضحايا ممن ت�شملهم حماية �إحدى اتفاقيات
جنيف ل�سنة 1949؛
● �أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الو�ضع املحمي؛
● �أن ي�صدر ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون
مقرتنا به؛
● �أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع م�سلح.
انطالقا من ذلك ،ت�شرتط وثيقة ن�ص �أركان اجلرائم� ،أن يحدث الفعل
اجلنائي يف �سياق نزاع م�سلح ويكون ذا �صلة بهذا النزاع ،و�أن يكون
مرتكب الفعل اجلرمي على وعي بالظروف الفعلية التي تقيد بوجود
نزاع م�سلح.
ي�ضيف هذا التعريف التبا�سا �إن مل يكن تناق�ضا مع �أهداف معاهدة
روما ،لأن حتديد الأركان املعنوية يعطي انطباعا ب�أن هناك �رضورة
للعلم الكامل باحلقائق التي تفيد بوجود نزاع م�سلح .غري �أن الر�أي
ا�ستقر على:
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● �أنه ال توجد حاجة �إىل �إثبات �أن مرتكب اجلرم قد قام بتقييم
قانوين بخ�صو�ص وجود نزاع م�سلح �أو بخ�صو�ص طبيعة هذا
النزاع ،دوليا �أو غري دويل؛
● �إن اجلهل باحلقائق قد ميثل عذرا� ،أما اجلهل بالقانون فال
ميكن اعتباره عذرا.
�أما باقي اجلرائم الأخرى ،فتم تعريف �أركانها اعتمادا على القوانني
الدولية املنظمة لها (اتفاقيات جنيف ،اتفاقيات ال هاي  ،1907االتفاقية
الدولية ملناه�ضة �أخذ الرهائن ل�سنة  ،1979اتفاقية مناه�ضة التعذيب) مع
حماولة املالءمة مع ما �سيقر عليه العمل الق�ضائي للمحاكم اخلا�صة ،ال
�سيما فيما يتعلق بجرمية التعذيب التي �أ�سقط فيها الإ�شارة �إىل ال�صفة
الر�سمية ملرتكب الفعل اجلرمي.
 2-1-3انتهاكات لقوانني و�أعراف مطبقة على النزاعات امل�سلحة
الدولية :
 .1تعمد توجيه هجمات �ضد ال�سكان املدنيني ب�صفتهم هذه �أو �ضد
�أفراد مدنيني ال ي�شاركون مبا�رشة يف الأعمال احلربية؛
 .2تعمد توجيه هجمات �ضد من�شات مدنية ال ت�شكل �أهدافا
ع�سكرية؛
 .3تعمد �شن هجمات �ضد موظفني �أو من�شات �أو مواد �أو وحدات
�أو مركبات م�ستخدمة يف مهمة من مهام امل�ساعدة الإن�سانية
�أو حفظ ال�سالم عمال مبيثاق الأمم املتحدة وي�ستحقون احلماية
التي يتمتع بها املدنيون �أو املواقع املدنية مبوجب القانون الدويل
للمنازعات امل�سلحة؛
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 .4تعمد �شن هجوم مع العلم ب�أن هذا الهجوم �سي�سفر عن خ�سائر
تبعية يف الأرواح �أو �إ�صابات بني املدنيني �أو عن �إحلاق �رضر
ب�أهداف مدنية �أو �إحداث �رضر وا�سع النطاق وطويل الأجل
و�شديد للبيئة الطبيعة يكون �إفراطه وا�ضحا بالقيا�س �إىل جممل
املكا�سب الع�سكرية امللمو�سة واملبا�رشة املتوقعة؛
 .5مهاجمة �أو ق�صف املدن �أو القرى �أو امل�ساكن �أو املباين املعزولة
والتي ال تكون �أهدافا ع�سكرية ب�أية و�سيلة كانت؛
 .6قتل �أو جرح مقاتل �ألقى �سالحه �أو مل تعد لديه و�سيلة للدفاع
�أو ا�ست�سلم خمتار؛
� .7إ�ساءة ا�ستعمال علم الهدنة �أو علم العدو �أو �شارته الع�سكرية �أو
زيه الع�سكري �أو علم الأمم املتحدة �أو �شاراتها �أو �أزيائها وكذلك
ال�شعارات املميزة التفاقيات جنيف مما ي�سفر عن قتل الأفراد �أو
�إحلاق �إ�صابات بالغة بهم؛
 .8قيام دولة االحتالل على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش بنقل �أجزاء
من �سكانها �إىل الأر�ض التي حتتلها �أو �إبعاد �أو نقل كل �سكان
الأر�ض املحتلة �أو �أجزاء منهم داخل هذه الأر�ض �أو خارجها؛
 .9تعمد توجيه الهجمات �ضد املباين املخ�ص�صة للأغرا�ض الدينية
�أو التعليمية �أ الفنية �أو العلمية �أو اخلريية �أو املعامل التاريخية� ،أو
امل�ست�شفيات �أو �أماكن جتمع املر�ضى واجلرحى� ،رشيطة �أال تكون
تلك الأماكن م�ستخدمة �آنذاك لأغرا�ض ع�سكرية؛
� .10إخ�ضاع الأ�شخا�ص املوجودين حتت �سلطة الطرف اخل�صم
للت�شويه البدين �أو لأي نوع من التجارب الطبية �أو العلمية التي ال
تربرها املعاجلة الطبية �أو معاجلة الأ�سنان �أو املعاجلة يف امل�ست�شفى
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لل�شخ�ص املعني والتي ال جترى ل�صاحله والتي تت�سبب يف وفاة
ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك الأ�شخا�ص �أو يف تعري�ض �صحتهم
خلطر �شديد؛
 .11قتل �أفراد منتمني �إىل دولة معادية �أو جي�ش معاد �أو لإ�صابتهم
غدرا؛
� .12إعالن �أنه لن يبقى �أحد على قيد احلياة؛
 .13تدمري ممتلكات العدو �أو اال�ستيالء عليها ما مل يكن هذا
التدمري �أو اال�ستيالء مما حتتمه �رضورات احلرب؛
� .14إعالن �أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف املعادى ملغاة �أو معلقة
�أو غري مقبولة يف �أي حمكمة؛
� .15إجبار رعايا الطرف املعادي على اال�شرتاك يف عمليات حربية
موجهة �ضد بلدهم حتى و�إن كانوا قبل ن�شوب احلرب يف خدمة
الدولة املحاربة؛
 .16نهب �أي بلدة �أو مكان حتى لو مت اال�ستيالء عليه عنوة؛
 .17ا�ستخدام ال�سموم �أو الأ�سلحة امل�سممة؛
 .18ا�ستخدام الغازات اخلانقة �أو ال�سامة �أو غريها من الغازات وجميع
ما يف حكمها من ال�سوائل �أو املواد �أو الأجهزة؛
 .19ا�ستخدام الر�صا�صات التي تتمدد �أو تت�سطح ب�سهولة يف اجل�سم
الب�رشي مثل الر�صا�صات ذات الأغلفة ال�صلبة التي ال تغطي كامل
ج�سم الر�صا�صة �أو الر�صا�صات املحززة الغالف؛
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 .20ا�ستخدام الأ�سلحة �أو القذائف �أو املواد �أو الأ�ساليب التي ت�سبب
بطبيعتها �أ�رضارا زائدة �أو �آالما ال لزوم لها �أو تكون ع�شوائية
بطبيعتها باملخالفة للقانون الدويل للمنازعات امل�سلحة ب�رشط �أن
تكون هذه الأ�سلحة والقذائف واملواد والأ�ساليب احلربية مو�ضع
حظر �شامل و�أن تدرج يف مرفق لهذا النظام الأ�سا�سي ،عن طريق
تعديل يتفق والأحكام ذات ال�صلة الوارد يف املادتني  121و123؛
 .21االعتداء على كرامة ال�شخ�ص ،وبخا�صة املعاملة املهنية واحلاطة
بالكرامة؛
 .22االغت�صاب �أو اال�ستبعاد اجلن�سي �أو الإكراه على البغاء �أو احلمل
الق�رسي على النحو املعرف يف الفقرة ( 2و) من املادة � ،7أو التعقيم
الق�رسي �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف اجلن�سي ي�شكل �أي�ضا
انتهاكا خطريا التفاقيات جنيف؛
 .23ا�ستغالل وجود �شخ�ص مدين �أو �أ�شخا�ص �آخرين متمتعني
بحماية لإ�ضفاء احل�صانة من العمليات الع�سكرية على نقاط �أو
مناطق �أو قوات ع�سكرية معينة؛
 .24تعمد توجيه هجمات �ضد املباين واملواد والوحدات الطبية
وو�سائل النقل والأفراد من م�ستعملي ال�شعارات املميزة املبنية يف
اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدويل؛
 .25تعمد جتويع املدنيني ك�أ�سلوب من �أ�ساليب احلرب بحرمانهم من
املواد التي ال غنى عنها لبقائهم ،مبا يف ذلك تعمد عرقلة الإمدادات
الغوثية على النحو املن�صو�ص عليه يف اتفاقيات جنيف؛
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 .26جتنيد الأطفال دون اخلام�سة ع�رشة من العمر �إلزاميا �أو
طوعيا يف القوات امل�سلحة �أو ا�ستخدامهم للم�شاركة فعليا يف
الأعمال احلربية.
يغطي هذا ال�صنف انتهاكات خطرية لقوانني و�أعراف �سارية على
النزاعات امل�سلحة والتي جتد �أ�سا�سها القانوين يف اتفاقية الهاي للحرب
الربية ل�سنة  ،1907والربوتوكول الإ�ضايف الأول التفاقيات جنيف ،وكذا
قواعد حظر ا�ستخدام �أ�سلحة معينة (اتفاقيات �ضبط �أو نزع ال�سالح).
وتخ�ضع اجلرائم الواردة يف هذا الباب ،لنف�س الركن اخلا�ص بال�سياق
والركن املعنوي ذي ال�صلة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة� ،أي وقوع الفعل
يف �سياق نزاع دويل م�سلح وباالقرتان معه ،وعلم اجلاين بالظروف
الفعلية بوجود نزاع م�سلح.
عالوة على ذلك ،حددت �أركان خا�صة لكل جرمية من اجلرائم
الواردة يف هذه النقطة.12
 -2-3االنتهاكات اجل�سيمة �أثناء النزاعات امل�سلحة غري الدولية
 -1-2-3االنتهاكات اجل�سيمة للمادة  3امل�شرتكة بني اتفاقيات جنيف:
 .1ا�ستعمال العنف �ضد احلياة والأ�شخا�ص ،وبخا�صة القتل بجميع
�أنواعه والت�شويه ،واملعاملة القا�سية ،والتعذيب ؛
 .2االعتداء على كرامة ال�شخ�ص ،وبخا�صة املعاملة املهنية واحلاطة
بالكرامة؛
 - 12وردت اجلرائم املرتبطة بهذه النقطة يف املادة  8-2ب من النظام الأ�سا�سيـ ،ويف
وثيقة �أركان اجلرائم من املادة ( )2( 8ب) �إىل املادة ( )2( 8ب) .26
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� .3أخذ الرهائن؛
� .4إ�صدار �أحكام وتنفيذ �إعدامات دون وجود حكم �سابق �صادر عن
حمكمة م�شكلة ت�شكيال نظاميا تكفل جميع ال�ضمانات الق�ضائية
املعرتف عموما ب�أنه ال غنى عنها؛
 2-2-3االنتهاكات اجل�سيمة للقوانني والأعراف ال�سارية على املنازعات
امل�سلحة غري ذات الطابع الدويل
 .1تعمد توجيه هجمات �ضد ال�سكان املدنيني ب�صفتهم هذه �أو �ضد
�أفراد مدنيني ال ي�شاركون مبا�رشة يف الأعمال احلربية؛
 .2تعمد توجيه هجمات �ضد املباين واملواد والوحدات الطبية وو�سائل
النقل والأفراد من م�ستعملي ال�شعارات املميزة املبنية يف اتفاقيات جنيف
طبقا للقانون الدويل؛
 .3تعمد �شن هجمات �ضد موظفني م�ستخدمني �أو من�شات �أو مواد
�أو وحدات �أو مركبات م�ستخدمة يف مهمة من مهام امل�ساعدة الإن�سانية
�أو حفظ ال�سالم عمال مبيثاق الأمم املتحدة ما داموا ي�ستحقون احلماية
التي توفر للمدنيني �أو للمواقع املدنية مبوجب القانون الدويل للمنازعات
امل�سلحة؛
 .4تعمد 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� ،رشيطة �أال تكون �أهدافا ع�سكرية؛
 .5نهب �أي بلدة �أو مكان حتى و�إن مت اال�ستيالء عليه عنوة؛
 .6االغت�صاب �أو اال�ستبعاد اجلن�سي �أو الإكراه على البغاء �أو احلمل
الق�رسي على النحو املعرف يف الفقرة ( 2و) من املادة � 7أو التعقيم
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الق�رسي� ،أو �أي �شكل اخر من �أ�شكال العنف اجلن�سي ي�شكل �أي�ضا
انتهاكا خطريا للمادة  3امل�شرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع؛
 .7جتنيد الأطفال دون اخلام�سة ع�رشة من العمر �إلزاميا �أو طوعيا
يف القوات امل�سلحة �أو يف جماعات م�سلحة �أو ا�ستخدامهم للم�شاركة
فعليا يف الأعمال احلربية؛
� .8إ�صدار �أوامر بت�رشيد ال�سكان املدنيني لأ�سباب تت�صل
بالنزاع ،ما مل يكن ذلك بداع من �أمن املدنيني املعنيني �أو لأ�سباب
ع�سكرية ملحة؛
 .9قتل �أحد املقاتلني من العدو �أو �إ�صابته غدرا؛
� .10إعالن �أنه لن يبقى �أحد على قيد احلياة؛
� .11إخ�ضاع الأ�شخا�ص املوجودين حتت �سلطة طرف �آخر يف النزاع
للت�شويه البدين �أو لأي نوع من التجارب الطبية �أو العلمية التي ال تربرها
املعاجلة الطبية �أو معاجلة الأ�سنان �أو املعاجلة يف امل�ست�شفى لل�شخ�ص
املعني والتي ال جتري ل�صاحله وتت�سبب يف وفاة ذلك ال�شخ�ص �أو �أولئك
الأ�شخا�ص �أو يف تعري�ض �صحتهم خلطر �شديد؛
 .12تدمري ممتلكات العدو �أو اال�ستيالء عليها ما مل يكن هذا
التدمري �أو اال�ستيالء مما حتتمه �رضورات احلرب.
لي�س هناك فارق بني �أركان اجلرائم املرتكبة يف �سياق نزاع م�سلح
دويل وتلك املرتكبة يف �سياق نزاع م�سلح غري دويل ،والتي تتحدد
�أركانها بتوفر:
● وقوع ال�سلوك يف �إطار وباالرتباط مع نزاع م�سلح غري دويل �أو
مرتبط به؛
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● علم مرتكب اجلرمية بالظروف الفعلية التي تفيد بقيام نزاع
م�سلح؛
● �أن يكون ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املعنيون عاجزون عن القتال� ،أو
مدنيني �أو عاملني باملجال الطبي �أو رجال دين ممن مل ي�شاركوا
فعال يف القتال .ويكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الفعلية
التي تفيد ب�صفتهم وحالتهم تلك.
جتدر الإ�شارة� ،إىل �أن املقت�ضيات املطبقة على املنازعات امل�سلحة غري
الدولية ،ال تنطبق على حاالت اال�ضطرابات والتوترات الداخلية ،مثل
�أعمال ال�شغب �أو �أعمال العنف املنفردة �أو املتقطعة �أو غريها من الأعمال
ذات الطبيعة املماثلة .كما �أنه لي�س بهذه املقت�ضيات ما ي�ؤثر على م�س�ؤولية
احلكومة يف حفظ �أو �إقرار القانون والنظام يف الدولة �أو يف الدفاع عن
وحدة الدولة و�سالمتها الإقليمية ،بجميع الو�سائل امل�رشوعة.13
ينبغي التذكري يف النهاية �أن وثيقة �أركان احلرب غري ملزمة للق�ضاة،
بل م�ساعدة لهم يف تف�سري الأحكام اخلا�صة باجلرائم يف �إطار النظام
الأ�سا�سي .ويجوز اقرتاح تعديالت على �أركان اجلرائم من طرف �أية دولة
طرف يف املعاهدة� ،أو الق�ضاة ،ب�أغلبية مطلقة �أو املدعي ،على �أ�سا�س �أن
تعتمد التعديالت ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء جمعية الدول الأطراف.14
.4جرائم العدوان

ح�رصت املادة  5اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية
الدولية وهي جرمية الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية وجرائم
 - 13املادة  8فق  2مقطع «و» من النظام الأ�سا�سي
 -14املادة  9من النظام الأ�سا�سي.
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احلرب وجرمية العدوان� .إال �أن هذه املادة ن�صت يف فقرتها الثانية على
ت�أجيل ممار�سة اخت�صا�ص املحكمة على جرمية العدوان �إىل حني اعتماد
تعريف لهذه اجلرمية ،ين�سجم مع مقت�ضيات النظام ومع ميثاق الأمم
املتحدة.
ودعت املادة  123من النظام الأمني العام للأمم املتحدة �إىل عقد م�ؤمتر
ا�ستعرا�ضي للدول الأطراف بعد انق�ضاء �سبع �سنوات على بدء نفاذ هذا
النظام الأ�سا�سي ،للنظر يف �أية تعديالت على هذا النظام الأ�سا�سي،
ويجوز �أن ي�شمل اال�ستعرا�ض قائمة اجلرائم الواردة يف املادة  ،5دون �أن
يقت�رص عليها ،ويكون هذا امل�ؤمتر مفتوح ًا للم�شاركني يف جمعية الدول
الأطراف وبنف�س ال�رشوط .وقد حتقق ذلك من خالل م�ؤمتر كمباال،
عا�صمة �أوغندا ،الذي انعقد من  31مايو �إىل  11يونيو .2010
�شكل م�ؤمتر كمباال فر�صة لتقييم الو�ضع والوقوف على مدى قدرة
الدول الأطراف على تطوير وحت�سني نظام روما يف �أفق تعميمه وتوفري
اال�ستقاللية التامة للمحكمة اجلنائية الدولية.
وقد توافق امل�ؤمتر اال�ستعرا�ضي على تعريف جرمية العدوان� ،إذ تن�ص
الفقرة الأوىل من املادة  8مكرر املحدثة لهذا الغر�ض �أنها تعني قيام
�شخ�ص ما ،له و�ضع ميكنه فعال من التحكم يف العمل ال�سيا�سي �أو
الع�سكري للدولة� ،أو من توجيه هذا العمل ،بتخطيط �أو �إعداد �أو بدء
�أو تنفيذ فعل عدواين ي�شكل ،بحكم طابعه وخطورته ونطاقه ،انتهاكا
وا�ضحا مليثاق الأمم املتحدة.
وت�ضيف الفقرة الثانية من نف�س املادة �أن فعل العدوان يعني ا�ستعمال
القوة امل�سلحة من جانب دولة ما �ضد �سيادة دولة �أخرى �أو �سالمتها
الإقليمية �أو ا�ستقاللها ال�سيا�سي� ،أو ب�أي طريقة �أخرى تتعار�ض مع
ميثاق الأمم املتحدة.
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و�أوردت هذه الفقرة �سبعة �أفعال تنطبق عليها �صفة فعل العدوان
�سواء نفدت ب�إعالن للحرب �أو بدونه ،ا�ستنادا �إىل قرار اجلمعية العامة
لهي�أة الأمم املتحدة عدد  3314امل�ؤرخ يف  ،1974/12/14وهو القرار الذي
�سبق للمجتمع الدويل �أن توافق مبقت�ضاه على تعريف جرمية العدوان.
وقد �أدت املفاو�ضات الع�سرية التي �شهدها امل�ؤمتر �إىل تقييد اخت�صا�ص
املحكمة وتطويقه بو�سائل تتمثل يف ما يلي كما �أو�ضح ذلك الأ�ستاذ
حممد بن عبد ال�صادق يف درا�سة له حول ح�صيلة امل�ؤمتر اال�ستعرا�ضي
للمحكمة اجلنائية الدولية:
 .1ال متار�س املحكمة اخت�صا�صها �إال بعد مرور �سنة على توافر
�رشطني مزدوجني هما �أن تتخذ الدول الأطراف قرارا ب�إيجاب ثلثي
�أع�ضائها بعد الفاحت من يناير ( 2017هو الن�صاب املعتمد لإدخال
تعديالت على النظام) وان ت�صادق ثالثون دولة على التعديالت
املقرتحة ،مما يفيد �أن جرمية العدوان لن تنال جزاءها يف �أح�سن
احلاالت �إال بالن�سبة للأفعال التي �سرتتكب بعد يناير  ،2018هذا
�إن توفر ن�صاب امل�صادقة قبل يناير .2017
 .2ميكن لأي دولة طرف �أن تعلن �أنها ال تقبل اخت�صا�ص املحكمة،
ويف هذه احلالة ال متار�س املحكمة اخت�صا�صها ب�ش�أن جرمية
العدوان عندما ترتكب من طرف مواطني الدولة �أو يف �إقليمها.
 .3مل�ؤمتر اال�ستعرا�ضي �أكد يف املادة  15مكرر مرتني ،التي �أحدثها
املخول ملجل�س الأمن مبقت�ضى املادة  13ب،
باملنا�سبة ،حق الإحالة
ّ
بعد توافر ال�رشطني املزدوجني املذكورين �أعاله .ومعلوم �أن حق
الإحالة الذي يتمتع به جمل�س الأمن ،حق مطلق ميار�سه حتى ملا
يتعلق الأمر مبواطني دولة غري طرف يف النظام �أو �أعلنت �أنها ال
تقبل اخت�صا�ص املحكمة.
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 .4ال ميكن للمدعي العام لدى املحكمة اجلنائية الدولية ـ الذي
يخل�ص �إىل وجود �أ�سا�س معقول لذلك ـ �أن يبا�رش �أي �إجراء
للتحقيق يتعلق بجرمية العدوان� ،إال بعد �أن يت�أكد م�سبقا مما
�إذا كان جمل�س الأمن قد اتخذ قرارا مفاده وقوع فعل عدوان
ارتكبته الدولة املعنية ،ولهذا الغر�ض يقوم املدعي العام بتبليغ
الأمني العام الأمم املتحدة بالو�ضع القائم �أمام املحكمة.
و�إذا مل يقرر جمل�س الأمن الإحالة يف غ�ضون �ستة �أ�شهر بعد
الإبالغ ،جاز للمدعي العام �أن يبد�أ التحقيق يف جرمية العدوان بعد �أن
ي�أذن له بذلك ق�سم الدائرة التمهيدية باملحكمة ،ما مل ميار�س جمل�س
الأمن حق الإرجاء املخول له مبقت�ضى املادة  16من النظام الأ�سا�سي.
� .5أركان اجلرائم

اعتمدت �أركان هذه اجلرائم من قبل جمعية الدول الأطراف يف نظام
روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية يف دورتها الأوىل املنعقدة يف
نيويورك خالل الفرتة من � 3إىل � 10شتنرب .2002
نقر�أ يف مقدمة عامة لهذه الوثيقة:
« .1وفقا للمادة  ،9ت�ستعني املحكمة ب�أركان اجلرائم التالية يف تف�سري
وتطبيق املواد  6و 7و ،8طبقا للنظام الأ�سا�سي .وتطبق �أحكام
النظام الأ�سا�سي ،مبا يف ذلك املادة  21واملبادئ العامة الواردة يف
اجلزء  3على �أركان اجلرائم.
 .2وكما هو مبني يف املادة  ،30ما مل ين�ص على غري ذلك ،ال ي�س�أل
ال�شخ�ص جنائيا عن ارتكاب جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة
وال يكون عر�ضة للعقاب على هذه اجلرمية �إال �إذا حتققت الأركان
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املادية للجرمية مع توافر الق�صد والعلم .و�إذا مل ترد �إ�شارة يف
الأركان �إىل ركن معنوي لأي �سلوك� ،أو نتيجة �أو ظرف معني،
ف�إنه يفهم من ذلك �أن الركن املعنوي ذا ال�صلة� ،أي الق�صد �أو العلم
�أو كليهما مما هو وارد يف املادة  ،30واجب االنطباق .وترد �أدناه
احلاالت امل�ستثناة من معيار املادة  30وفقا للنظام الأ�سا�سي مبا يف
ذلك القانون الواجب التطبيق مبوجب �أحكامه ذات ال�صلة.
 .3وميكن �أن ي�ستدل على وجود الق�صد والعلم من الوقائع والظروف
ذات ال�صلة.
 .4وفيما يتعلق بالأركان املعنوية املت�صلة بالأركان التي تنطوي على
حكم للقيمة مثل تلك التي ت�ستخدم فيها م�صطلحات «الال�إن�سانية»
�أو «ال�شديدة» ،فلي�س من ال�رضوري �أن يكون مرتكب اجلرمية قد
ا�ستوفى �شخ�صيا حكما للقيمة ،ما مل ي�رش �إىل غري ذلك.
 .5و�إن �أ�سباب ا�ستبعاد امل�س�ؤولية اجلنائية �أو انتفائها غري حمددة
عموما يف �أركان اجلرائم املبينة حتت كل جرمية.
 .6و�إن �رشط «عدم امل�رشوعية» املوجود يف النظام الأ�سا�سي �أو يف
�أجزاء �أخرى من القانون الدويل وال �سيما القانون الإن�ساين الدويل،
غري حمدد عامة يف �أركان اجلرائم.
 .7وتنظم �أركان اجلرائم عامة وفقا للمبادئ التالية:
✓ عندما تن�صب �أركان اجلرائم على ال�سلوك والنتائج والظروف
املرتبطة بكل جرمية ،ف�إنها ترد كقاعدة عامة بذلك الرتتيب؛
✓ وعند االقت�ضاء �سيورد ركن معنوي معني بعد ما يت�صل به من
�سلوك �أو نتيجة �أو ظرف؛
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✓ وتورد الظروف ال�سياقية يف النهاية.
 .8وكما هو م�ستخدم يف �أركان اجلرمية ،ف�إن م�صطلح «مرتكب
اجلرمية» ،م�صطلح حمايد فيما يتعلق بثبوت الإدانة �أو الرباءة .وتنطبق
الأركان ،مبا يف ذلك الأركان املعنوية املالئمة ،مع مراعاة ما يقت�ضيه
اختالف احلال ،على جميع من قد تندرج م�س�ؤوليتهم اجلنائية �ضمن
املادتني  25و  28من النظام الأ�سا�سي.
 .9قد ي�شكل �سلوك حمدد جرمية �أو �أكرث.
 .10لي�س ال�ستخدام العناوين الق�صرية للجرائم �أي ت�أثري قانوين».
 .iiاالخت�صا�ص الإقليمي :

خالل مفاو�ضات نظام روما ،حاولت الكثري من الدول جعل املحكمة
ذات �سلطة عاملية .غري �أن هذا االقرتاح كان م�صريه الف�شل ب�سبب
معار�ضة الواليات املتحدة .ومت التو�صل �إىل تفاهم يق�ضي مبمار�سة
املحكمة ل�سلطتها فقط �ضمن الظروف املحدودة التالية:
● �إذا كان املتهم بارتكاب اجلرم مواطنا لإحدى الدول الأع�ضاء (�أو
�إذا قبلت دولة املتهم مبحاكمته).
● �إذا وقع اجلرم املزعوم يف �أرا�ضي دولة ع�ضو يف املحكمة (�أو �إذا
�سمحت الدولة التي وقع اجلرم على �أرا�ضيها للمحكمة بالنظر
يف الق�ضية).
● �إذا �أحيلت الق�ضية للمحكمة من قبل جمل�س الأمن.
وميتد اخت�صا�ص املحكمة حتى بالن�سبة للدول غري املن�ضمة �إىل
نظامها ،والتي تقبل مبوجب �إعالن يودع لدى م�سجل املحكمة �أن متار�س
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املحكمة اخت�صا�صها ب�ش�أن جرمية قيد البحث .يعطي هذا اال�ستثناء
االخت�صا�ص للمحكمة بالن�سبة لأفعال اقرتفت قبل الإعالن بالقبول لكن
ما زال البحث جار ب�ش�أنها.
 .iiiاالخت�صا�ص الزمني :

ت�ستطيع املحكمة النظر فقط يف الق�ضايا املرتكبة يف �أو بعد فاحت
يوليو  .2002وبالن�سبة للدول التي ان�ضمت الحق ًا بعد هذا التاريخ ،تقوم
املحكمة �آليا مبمار�سة �سلطتها الق�ضائية يف هذه الدول بعد  60يوما من
تاريخ م�صادقتها على االتفاقية.
 .ivاالخت�صا�ص التكميلي:

الغر�ض من املحكمة �أن تكون حمكمة مالذ �أخري ،فتحقق وحتاكم
فقط يف حالة ف�شل املحاكم الوطنية يف القيام بذلك؛ حيث تن�ص املادة
 17من نظام روما الأ�سا�سي على �أن الق�ضية ترف�ض يف احلاالت التالية:
● �إذا كانت جتري التحقيق �أو املقا�ضاة يف الدعوى دولة لها اخت�صا�ص
عليها ،ما مل تكن الدولة حقا غري راغبة يف اال�ضطالع بالتحقيق
�أو املقا�ضاة �أو غري قادرة على ذلك؛
● �إذا كانت جتري التحقيق يف الدعوى دولة لها اخت�صا�ص عليها
وقررت الدولة عدم مقا�ضاة ال�شخ�ص املعني ،ما مل يكن القرار
ناجتا عن عدم رغبة الدولة �أو عدم قدرتها حقا على املقا�ضاة؛
● �إذا كان ال�شخ�ص املعني قد �سبق �أن حوكم على ال�سلوك مو�ضوع
ال�شكوى ،ال يكون من اجلائز للمحكمة �إجراء حماكمة طبقا
للفقرة  3من املادة 20؛
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● �إذا مل تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة تربر اتخاذ
املحكمة �إجراء �آخر.
وتن�ص الفقرة  3من املادة  20على �أن ال�شخ�ص الذي يكون قد حوكم
�أمام حمكمة �أخرى عن �سلوك يكون حمظورا �أي�ضا مبوجب املادة � 6أو
املادة � 7أو املادة  8ال يجوز حماكمته �أمام املحكمة فيما يتعلق بنف�س
ال�سلوك �إال �إذا كانت الإجراءات يف املحكمة الأخرى:
● قد اتخذت لغر�ض حماية ال�شخ�ص املعني من امل�س�ؤولية اجلنائية
عن جرائم تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة؛
● �أو مل جتر ب�صورة تت�سم باال�ستقالل �أو النزاهة وفقا لأ�صول
املحاكمات املعرتف بها مبوجب القانون الدويل� ،أو جرت ،يف هذه
الظروف ،على نحو ال يت�سق مع النية �إىل تقدمي ال�شخ�ص املعني
للعدالة.
● كما ال ت�ستطيع النظر (تطبيق ًا ملبد�أ التكامل الذي تن�ص عليه)
لتجرمي الأفعال دون النظر لو�صف التجرمي يف القوانني الداخلية �أو
الو�صف الذي يدخل يف اخت�صا�صها يف حالة متت املحاكمة على
الفعل من قبل الق�ضاء الوطني م�سبق ًا.
ومتار�س املحكمة اخت�صا�صها:
● �إذا �أحالت دولة طرف �إىل املدعى العام حالة يبدو فيها �أن جرمية �أو
�أكرث من اجلرائم التي تخت�ص بها املحكمة قد ارتكبت.
● �إذ �أحال جمل�س الأمن مبوجب الف�صل  7من ميثاق الأمم املتحدة،
حالة �إىل املدعى العام يبدو فيها �أن جرمية �أو �أكرث من اجلرائم
امل�شار �إليها قد ارتكبت.
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● �إذا كان املدعى العام قد �رشع يف مبا�رشة حتقيق من تلقاء نف�سه
على �أ�سا�س معلومات عن جرائم تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة.
4

 .هيكلة املحكمة و�إداراتها

حدد الباب الرابع من نظام روما هيكلة املحكمة اجلنائية الدولية
وطرق تدبري �إدارتها ،ويف هذا ال�صدد �أكد �أن املحكمة تتكون من �أربعة
�أجهزة هي:
● هيئة الرئا�سة.
● �شعبة ا�ستئناف و�شعبة ابتدائية و�شعبة متهيدية.
● مكتب املدعي العام.
● قلم املحكمة.
وينتخب جميع الق�ضاة للعمل ك�أع�ضاء متفرغني للمحكمة ،ويكونون
جاهزين للخدمة على هذا الأ�سا�س منذ بداية واليتهم .ويعمل الق�ضاة
الذين تتكون منهم هيئة الرئا�سة على �أ�سا�س التفرغ مبجرد انتخابهم.
تتكون املحكمة من  18قا�ضي ًا ،ويجوز لهيئة الرئا�سة ،نيابة عن
املحكمة� ،أن تقرتح زيادة عدد الق�ضاة ،على �أن تبني الأ�سباب التي من
�أجلها يعترب ذلك �أمراً �رضوري ًا ومالئم ًا .وقد حددت املادة  36من نظام
روما م�ؤهالت الق�ضاة وتر�شيحهم وانتخابهم.
�أكد النظام الأ�سا�سي للمحكمة يف املادة  40على ا�ستقالل الق�ضاة
يف �أدائهم لوظائفهم ،ومنع عليهم مزاولة �أي ن�شاط ميكن �أن يتعار�ض
مع وظائفهم الق�ضائية �أو �أن ي�ؤثر على الثقة يف ا�ستقاللهم .وال ي�شارك
القا�ضي يف �أية ق�ضية ميكن �أن يكون حياده فيها مو�ضع �شك معقول
لأي �سبب كان.
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وقد حدد النظام الأ�سا�سي الإجراءات امل�سطرية لإعفاء الق�ضاة �أو
تنحيتهم �إما بناء على طلب من القا�ضي املعني �أو من طرف املدعي العام
�أو من ال�شخ�ص حمل التحقيق �أو املقا�ضاة.
تتكون هيئة الرئا�ســة من الرئي�س ونائبيه الأول والثاين وينتخبون
بالأغلبية املطلقة للق�ضاة ،ويعمل كل من ه�ؤالء ملدة ثالث �سنوات �أو
حلني انتهاء مدة خدمته كقا�ض� ،أيهما �أقرب ،ويجوز �إعادة انتخابهم
مرة واحدة.
وهيئة الرئا�سة م�س�ؤولة عن الإدارة ال�سليمة للمحكمة ،با�ستثناء
مكتب املدعي العام .املهام الأخرى املوكولة �إليها وفق ًا لنظام روما
الأ�سا�سي .وعلى هيئة الرئا�سة ،وهي ت�ضطلع مب�س�ؤوليتها �أن تن�سق مع
املدعى العام وتلتم�س موافقته ب�ش�أن جميع امل�سائل مو�ضع االهتمام
املتبادل.
متار�س الوظائف الق�ضائية يف كل �شعبة بوا�سطة دوائر(غرف):
تت�ألف دائرة اال�ستئناف من جميع ق�ضاة �شعبة اال�ستئناف وهم الرئي�س
و�أربعة ق�ضاة .كما تت�ألف الدائرة االبتدائية من ثالث ق�ضاة من ق�ضاة
ال�شعبة االبتدائية الذين ال يقل عددهم عن �ستة ق�ضاة .يف حني ال
يقل عدد ق�ضاة ال�شعبة التمهيدية عن �ستة ق�ضاة ،ويتوىل مهام الدائرة
التمهيدية �إما ثالثة ق�ضاة من ال�شعبة �أو قا�ض منفرد ،ح�سب احلاالت.
وميكن ت�شكيل �أكرث من دائرة ابتدائية �أو دائرة متهيدية يف �آن واحد �إن
اقت�ضى ح�سن �سري املحكمة ذلك.
يعمل مكتب املدعي العام ب�صفة م�ستقلة بو�صفه جهازاً منف�ص ً
ال من
�أجهزة املحكمة ،ويكون املكتب م�سئو ً
ال عن تلقي الإحاالت و�أية معلومات
موثقة عن جرائم تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة ،وذلك لدرا�ستها ولغر�ض
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اال�ضطالع مبهام التحقيق واملقا�ضاة �أمام املحكمة ،وال يجوز لأي ع�ضو
من �أع�ضاء املكتب �أن يلتم�س �أية تعليمات من �أي م�صدر خارجي وال
يجوز له �أن يعمل مبوجب �أي من هذه التعليمات.
يتوىل املدعي العام رئا�سة املكتب ويتمتع بال�سلطة الكاملة الالزمة
لهذا الغر�ض ويقوم مب�ساعدته نائب �أو �أكرث.
ينتخب املدعي العام ونوابه باالقرتاع ال�رسي بالأغلبية املطلقة
لأع�ضاء جمعية الدول الأطراف مما ي�ضمن اال�ستقالل التام جلهاز مكتب
املدعي العام عن رئا�سة املحكمة و�أجهزته.
�أما قلم املحكمة (كتابة ال�ضبط) فهو م�س�ؤول عن اجلوانب غري
الق�ضائية من �إدارة املحكمة وتزويدها باخلدمات ،وذلك دون امل�سا�س
بوظائف و�سلطات املدعي العام .ويتوىل امل�سجل رئا�سة قلم املحكمة
ويكون هو امل�سئول الإداري الرئي�سي للمحكمة ،وميار�س امل�سجل مهامه
حتت �سلطة رئي�س املحكمة.
ينتخب الق�ضاة امل�سجل بالأغلبية املطلقة بطريق االقرتاع ال�رسي،
�آخذين يف اعتبارهم �أية تو�صية تقدم من جمعية الدول الأطراف ،وعليهم
�إذا اقت�ضت احلاجة ،بنا ًء على تو�صية من امل�سجل� ،أن ينتخبوا نائب
م�سجل بالطريقة ذاتها.
وقد حدد نظام روما بدقة كل الأحكام املتعلقة مبكونات املحكمة
اجلنائية الدولية �سواء تعلق الأمر بهيئة الرئا�سة� ،أو ال�شعب� ،أو املدعي
العام �أو قلم املحكمة.
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 .5اللغات الر�سمية ولغات العمل
اللغات الر�سمية للمحكمة هي الأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية
وال�صينية والعربية والفرن�سية ،وتن�رش باللغات الر�سمية الأحكام ال�صادرة
عن املحكمة ،والقرارات الأخرى املتعلقة بح�سم م�سائل �أ�سا�سية معرو�ضة
على املحكمة .وحتدد هيئة الرئا�سة القرارات التي تعترب لأغرا�ض هذه
الفقرة ،من نوع القرارات التي حت�سم م�سائل �أ�سا�سية وذلك وفق ًا للمعايري
التي تقررها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
لغتا العمل باملحكمة هما الإنكليزية والفرن�سية وحتدد القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات احلاالت التي يجوز فيها ا�ستخدام لغات ر�سمية
�أخرى كلغات عمل.
بنا ًء على طلب �أي طرف يف الدعوى �أو دولة ي�سمح لها بالتدخل
يف الدعوى ،ت�أذن املحكمة با�ستخدام لغة غري الإنكليزية �أو الفرن�سية من
جانب ذلك الطرف �أو تلك الدولة �رشيطة �أن ترى املحكمة �أن لهذا الإذن
مربراً كافي ًا.
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الف�صل الثالث

�أبرز الإ�شكاليات الد�ستورية
والقانونية يف بع�ض التجارب الدولية

● اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية وال�سيادة الوطنية
ورد يف الفقرة  2من املادة  4من النظام الأ�سا�س لروما �أن «للمحكمة
�أن متار�س وظائفها و�سلطاتها على النحو املن�صو�ص عليه يف هذا النظام
الأ�سا�سي يف �إقليم �أية دولة طرف ،ولها مبوجب اتفاق خا�ص مع �أية
دولة �أخرى� ،أن متار�سها يف �إقليم تلك الدولة».
يف حني يرى ر�أي �آخر �أن ممار�سة املحكمة لوظائفها و�سلطاتها
ي�شكل انتهاكا لل�سيادة الوطنية للدولة باعتبار �أن جهة �أجنبية ي�سمح
لها مبمار�سة اخت�صا�ص �أ�صيل يعود ل�سلطاتها الق�ضائية.
كان �أ�صحاب هذا الر�أي بالن�سبة حلالة املغرب ي�ست�شهدون بالف�صل
الثاين من د�ستور  1996الذي كان ين�ص على �أن «ال�سيادة للأمة متار�سها
مبا�رشة باال�ستفتاء وب�صفة غري مبا�رشة بوا�سطة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية».
ومبا �أن الق�ضاء م�ؤ�س�سة د�ستورية فهي متار�س ال�سيادة يف املهام الق�ضائية
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نيابة عن الأمة .ومبا �أن املحكمة اجلنائية الدولية لي�ست م�ؤ�س�سة
د�ستورية فال ميكنها �أن تنوب عن ال�شعب املغربي من �أجل ممار�سة املهام
الق�ضائية داخل الرتاب الوطني .وبذاك تكون معاهدة روما متعار�ضة مع
الد�ستور املغربي.
غري �أنه ميكن الت�سا�ؤل عن مدى �إمكان اعتماد هذا الدفع بعد �أن
مت تعديل هذا الف�صل يف الد�ستور احلايل ( )2011الذي مل يعد يتحدث
عن امل�ؤ�س�سات الد�ستورية بل عن ممثلي الأمة الذين يتم اختيارهم
عرب اقرتاع حر منتظم ونزيه ،حيث ين�ص الف�صل الثاين من الد�ستور
على «ال�سيادة للأمة ،متار�سها مبا�رشة باال�ستفتاء ،وب�صفة غري مبا�رشة
بوا�سطة ممثليها .تختار الأمة ممثليها يف امل�ؤ�س�سات املنتخبة باالقرتاع
احلر والنزيه واملنتظم».
وعلى كل حال ،ف�إن املادة  17من النظام الأ�سا�سي تن�ص على �أن
املحكمة اجلنائية الدولية ال حتل حمل االخت�صا�صات الق�ضائية الوطنية،
و�إمنا تتدخل ح�رصاً حينما ال تتوافر لدى الدول الرغبة يف اال�ضطالع
بالتحقيق واملقا�ضاة �أو القدرة على ذلك.
وعليه ف�إن النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ي�شجع الدول
على ممار�سة �سلطاتها الق�ضائية على اجلرائم الداخلة �ضمن اخت�صا�صات
املحكمة اجلنائية الدولية وال يجوز للمحكمة ممار�سة �سلطاتها الق�ضائية
ال �أعما ً
�إ ّ
ال للأحكام� ،إذ �أن الأ�صـل �أن كل دولة ملزمة مبحاكمة مرتكبي
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا النظام ،ومن ثم ال ينعقد االخت�صا�ص
للمحكمة اجلنائية الدولية �إذا قامت الدولة بواجبها يف اال�ضطالع �أو
املحاكمة� .أما �إذا مل ترغب الدولة �أو كانت غري قادرة على اال�ضطالع
بواجبها ف�إنها حتيل بذلك اخت�صا�صها �إىل املحكمة اجلنائية الدولية.
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ويخل�ص هذا الر�أي �إىل �أن املحكمة اجلنائية الدولية ال ت�شمل
�سيادة �أجنبية م�ستقلة عن �إرادة الدول ،بل �أن الدول الأطراف ذاتها
هي التي �أن�ش�أت تلك املحكمة ب�إرادتها مبوجب اتفاقية دولية ورد الن�ص
فيها �رصاحة على �أن املحكمة اجلنائية الدولية « ...ذات اخت�صا�ص
تكميلي ولي�س �سيادة على الق�ضاء الوطني» .هكذا ف�إن الخت�صا�ص
الق�ضاء اجلنائي الوطني الأولوية على اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية ،غري
�أن با�ستطاعتها ممار�سة ،ح�سب املادة  57الفقرة د ،اخت�صا�صها يف
حالتني هما:
✓ عند انهيار النظام الق�ضائي الوطني؛
✓ عند رف�ض �أو ف�شل النظام الق�ضائي الوطني يف القيام بالتزاماته
القانونية بالتحقيق وحماكمة الأ�شخا�ص امل�شتبه بارتكابهم اجلرائم
املخت�صة بها املحكمة اجلنائية.
ومن جهة �أخرى ،يعترب �أحد التوجهات ال�سائدة بخ�صو�ص القانون
الدويل واملمار�سات الدولية �أن طبيعة املحكمة اجلنائية الدولية بل وطبيعة
اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�صاتها ،تفر�ض �أن تو�ضع بعني االعتبار
حتى ال ت�ؤخذ ال�سيادة ذريعة لتربير انتهاك حقوق الإن�سان والإفالت
من العقاب.
فكيف تعاملت بع�ض الدول التي �صادقت على معاهدة روما مع
هذه امل�س�ألة؟
ر�أت بع�ض الدول �أن ممار�سة حمكمة �أجنبية ل�صالحيتها داخل
�أقاليمها منافيا لل�سيادة ،فلج�أت �إىل �إدخال تعديالت على د�ستورها
لتجاوز هذا التناق�ض كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لل�شيلي و�أرمينيا ومولدافيا
و�أوكرانيا ...مما قد �رصح املجل�س الد�ستوري الفرن�سي (قرار  22يناير )1999
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ب�أن ال�سلطات املخولة للمدعى العام للمحكمة اجلنائية الدولية متنافية
مع ال�سيادة الوطنية نظرا لكون التحقيق ميكنه �أن يتم دون ح�ضور
ال�سلطات الق�ضائية الفرن�سية حتى يف احلاالت التي ال يتطلبها ذلك.
و�أقر عدم د�ستورية ال�صالحيات التي ميلكها املدعى العام .ويف املقابل مل
يعترب املجل�س الد�ستوري الفرن�سي مبد�أ التحقيق والتفتي�ش داخل الرتاب
الفرن�سي متنافيا مع الد�ستور �إذا مت يف حالة عدم تعاون الدولة مع املحكمة
اجلنائية .كما مل يعترب مبد�أ التعاون يف التحقيق والتفتي�ش متنافيا
مع الد�ستور.
ويف املقابل ،اعتربت بع�ض املحاكم الد�ستورية مهام التحقيق
والتفتي�ش املناطة باملدعى العام للمحكمة غري متناق�ضة مع الد�ستور.
ويف هذا ال�سياق �أقر جمل�س الدولة للك�سومبورغ (ا�ست�شارة جمل�س
الدولة يوليوز  )1998ب�أن مهام البحث املخولة للمدعى العام للمحكمة
اجلنائية الدولية قائمة على �أ�سا�س الت�شاور مع الدولة املعنية ،لذلك ال
يوجد تناق�ض ما بني هذه املهام والد�ستور .وان�صب اهتمام جمل�س
الدولة يف ا�سبانيا (ا�ست�شارة جمل�س الدولة يف  22غ�شت � )1999أكرث على
تكري�س حماية احلقوق واحلريات وتعزيزها ،حيث اعترب �أن مهام املحكمة
اجلنائية الدولية تهدف �إىل احلماية الق�ضائية لهذه احلقوق واحلريات.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أن الد�ستور اال�سباين� ،ش�أنه �ش�أن الد�ستور املغربي،
يقر ب�سمو املعاهدات الدولية على القانون الوطني ،كما ين�ص على �إمكانية
تفوي�ض بع�ض املهام �إىل هيئة دولية.
كما �أن املدعي العام ال ميكن له ممار�سة �صالحياته ،عادة� ،إال بعد
تعاون وت�شاور معمق مع الدولة املعنية .وانطالقا من ذلك مل تعترب
الإكواتور (قرار  21فرباير � ،)2001سلطات املدعى العام ك�سلطات تخالف
الد�ستور وال�سيادة الوطنية ،بل ك�شكل من �أ�شكال التعاون يف امليدان
الق�ضائي.
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● �إ�شكالية احل�صانة املرتبطة بال�صفة الر�سمية للأ�شخا�ص
تن�ص املادة  27من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية على
مبد�أ امل�ساواة وال تعتد بال�صفة الر�سمية حيث �أكدت �أنه:
« .1يطبق هذا النظام الأ�سا�سي على جميع الأ�شخا�ص ب�صورة
مت�ساوية دون �أي متييز ب�سبب ال�صفة الر�سمية ،وبوجه خا�ص ف�إن
ال�صفة الر�سمية لل�شخ�ص� ،سواء كان رئي�س ًا لدولة �أو حكومة �أو
ع�ضواً يف حكومة �أو برملان �أو ممث ً
ال منتخب ًا �أو موظف ًا حكومي ًا،
ال تعفيه ب�أي حال من الأحوال من امل�سئولية اجلنائية مبوجب
هذا النظام الأ�سا�سي ،كما �أنها ال ت�شكل يف حد ذاتها� ،سبب ًا
لتخفيف العقوبة.
 .2ال حتول احل�صانات �أو القواعد الإجرائية اخلا�صة التي قد ترتبط
بال�صفة الر�سمية لل�شخ�ص �سواء كانت يف �إطار القانون الوطني �أو
الدويل ،دون ممار�سة املحكمة اخت�صا�صها على هذا ال�شخ�ص».
يف حني �أن جميع الد�ساتري متتع رئي�س الدولة وامل�س�ؤولني احلكوميني
والربملانيني بح�صانة معينة حتميهم من املقا�ضاة اجلنائية.
ومل�س�ألة احل�صانة �أهمية خا�صة نظرا للو�ضع املغربي و ال�سيما ما
يتعلق ب�شخ�ص امللك حيث ين�ص الد�ستور يف ف�صله  46على �أن»�شخ�ص
امللك ال تنتهك حرمته ،وللملك واجب التوقري واالحرتام .كما يعترب امللك
كرئي�س الدولة والقائد الأعلى للجي�ش اعتمادا على الف�صل  42الذي
ين�ص على �أن «امللك رئي�س الدولة ،وممثلها الأ�سمى ،ورمز وحدة الأمة،
و�ضامن دوام الدولة وا�ستمرارها ،واحلكم الأ�سمى بني م�ؤ�س�ساتها ،ي�سهر
على احرتام الد�ستور ،وح�سن �سري امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،وعلى �صيانة
االختيار الدميقراطي ،وحقوق وحريات املواطنني واملواطنات واجلماعات،
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وعلى احرتام التعهدات الدولية للمملكة»؛ والف�صل  53الذي ين�ص على
�أن «امللك هو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة امللكية .وله حق التعيني يف
الوظائف الع�سكرية ،كما له �أن يفو�ض لغريه ممار�سة هذا احلق».
�أما بالن�سبة لأع�ضاء الربملانيني فح�صانتهم حمدودة حيث ين�ص
الف�صل  64على �أنه «ال ميكن متابعة �أي ع�ضو من �أع�ضاء الربملان ،وال
البحث عنه ،وال �إلقاء القب�ض عليه ،وال اعتقاله وال حماكمته ،مبنا�سبة
�إبدائه لر�أي �أو قيامه بت�صويت خالل مزاولته ملهامه ،ماعدا �إذا كان الر�أي
املعرب عنه يجادل يف النظام امللكي �أو الدين الإ�سالمي� ،أو يت�ضمن ما
يخل باالحرتام الواجب للملك»
يف حني ي�ؤكد الف�صل  94على �أن «�أع�ضاء احلكومة م�س�ؤولون جنائيا
�أمام حماكم اململكة ،عما يرتكبون من جنايات وجنح� ،أثناء ممار�ستهم
ملهامهم».
ولذلك يجدر بنا ا�ستعرا�ض مواقف بع�ض الدول التي �صادقت علة
نظام روما امل�ؤ�س�س للمحكمة اجلنائية الدولية من هذا امل�س�ألة وخا�صة
منها الأنظمة امللكية.
ففي �إ�سبانيا قرر جمل�س الدولة �أن املادة  27من نظام روما تتوافق مع
الد�ستور الإ�سباين لأنها ال ت�ؤثر على ممار�سة امتيازات احل�صانة لأع�ضاء
الربملان ،غري �أن ح�صانة امللك تظل قائمة �إذ �أنها متثل احد املبادئ
الأ�سا�سية للنظام ال�سيا�سي الإ�سباين ويتعني تف�سري النظام الأ�سا�سي
وفقا لذلك.
ويف بلجيكا انتهى جمل�س الدولة �إىل وجود تعار�ض د�ستوري فيما
يتعلق باملادة  88من الد�ستور البلجيكي التي متنح امللك ح�صانة مطلقة،
وهذه احل�صانة ت�شمل ت�رصفات امللك �أثناء �أداء وظائف من�صبه وت�شمل
كذلك الت�رصفات خارج �إطار املهام الوظيفية.
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كما قرر جمل�س الدولة بوجود تعار�ض بني املقت�ضيات الد�ستورية
اخلا�صة بح�صانة �أع�ضاء الربملان� ،إذ ال يجوز �إعماال لهذه الأحكام
مالحقة �أع�ضاء الربملان ب�سبب ت�صويتهـم �أو تعبريهم عن الآراء التي
يبدونها خالل �أدائهم ملهام وظائفهم,
وذهب جمل�س الدولة �إىل وجود تعار�ض مع احل�صانة املمنوحة
للوزراء مبوجب الد�ستور البلجيكي.
ويف لك�سمبورغ خل�ص جمل�س الدولة �إىل عدم تال�ؤم �أحكام الد�ستور
مع املادة  27من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية باعتبار �أن
املادة  4من الد�ستور تن�ص على �أن �شخ�ص الدوق الأكرب م�صون ،وتعد
م�س�ؤوليته كاملة ومطلقة ال�شيء الذي ي�ضعه يف من�أى عن كافة �أ�شكال
املالحقة لأي �سبب كان ،و�أن الد�ستور ال ي�سمح ب�أي ا�ستثناء ولو ات�صل
بامل�س�ؤولية اجلنائية.
ويف فرن�سا ،اعترب املجل�س الد�ستوري �أن النظام اخلا�ص مل�س�ؤولية
رئي�س الدولة يتناق�ض مع معاهدة روما ،ذلك �أن رئي�س الدولة يتمتع
بح�صانة اجتاه الأعمال التي يقوم بها بناء على مهامه ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك فم�س�ؤوليته اجلنائية ال ميكن �أن تطرح �إال �أمام حمكمة
العدل العليا.
و�أخ�ضع املجل�س الد�ستوري الفرن�سي امل�صادقة على املعاهدة بتعديل
د�ستوري .كما قرر املجل�س الد�ستوري بوجود تعار�ض مع املادتني 26
و 68-1فيما يتعلق باحل�صانة الربملانية وح�صانة �أع�ضاء احلكومة .وقد
تطلب الأمر �إجراء تعديل د�ستوري للت�صديق على النظام الأ�سا�سي
للمحكمة اجلنائية الدولية.
ويف اوكرانيا (ا�ست�شارة املحكمة الد�ستورية  11يوليوز ،)2001
�رصحت املحكمة الد�ستورية ب�أن املادة  27من معاهدة روما ال يتنافى
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مع احل�صانات املخولة لرئي�س الدولة ولأع�ضاء الربملان ،لأن الأعمال
الإجرامية املن�صو�ص عليها يف معاهدة روما هي �أفعال �إجرامية مبنية
على القانون الدويل املعرتف بها يف القانون العريف �أو املن�صو�ص عليه يف
املعاهدات التي �صادقت عليها �أوكرانيا .لذلك فاحل�صانات املن�صو�ص
عليها يف الد�ستور ،ال ميكنها �أن تثار �إال �أمام الق�ضاء الوطني وال
ميكن �أن ت�شكل عرقلة الخت�صا�صات املحكمة اجلنائية الدولية (قرار 11
يوليوز .)2001
ويف هوندرا�س مل تعترب حمكمة العدل العليا احل�صانات املخولة
للم�س�ؤولني متناق�ضة مع الد�ستور بعد ا�ستنفاد خمتلف طرق الطعن
الداخلية.
هكذا ،يتبني �أن الدول التي منحت د�ساتريها ح�صانة مطلقة كبلجيكا
بالن�سبة للملك ولك�سمبورغ بالن�سبة للدوق الأكرب �أو منحت ح�صانة
�شبه مطلقة كفرن�سا ،با�ستثناء اخليانة العظمى� ،أكدت كلها عدم تال�ؤم
د�ستورها مع نظام روما ،يف حني اهتمت الدول التي متنح د�ساتريها
جمرد ح�صانة �إجرائية �أو مقيدة مبهام الوظيفة ال�رصفة بتعديل قانونها
اجلنائي قبل م�صادقتها على النظام الأ�سا�سي (كندا يف .)2000/7/7
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن بلجيكا ،التي تدخل �ضمن الفئة الأوىل� ،أجلت
للنظر يف د�ستورها و�صادقت على نظام روما .و�ستكون قد اعتمدت يف
ذلك على مقت�ضيات املادة  27من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الدولية
املربمة يف  1969/5/23التي تن�ص على �أنه «ال يجوز لطرف يف معاهدة �أن
يحتج بن�صو�ص قانونه الداخلي كمربر لإخفاقه يف تنفيذ املعاهدة.»...
هذا املبد�أ الذي يعرب عن �سمو املعاهدات الدولية على القانون الداخلي
�أقرته حمكمة النق�ض البلجيكية يف قرارها املعروف با�سم قرر لي�سكي،
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كما ن�صت عليه �رصاحة العديد من الد�ساتري (�أملانيا وفرن�سا) وهو نف�س
املبد�أ الذي ورد يف ت�صدير الد�ستور املغربي ل�سنة  2011على ال�شكل التايل
«جعل االتفاقيات الدولية ،كما �صادق عليها املغرب ،ويف نطاق �أحكام
الد�ستور ،وقوانني اململكة ،وهويتها الوطنية الرا�سخة ،ت�سمو ،فور ن�رشها،
على الت�رشيعات الوطنية ،والعمل على مالءمة هذه الت�رشيعات ،مع ما
تتطلبه تلك امل�صادقة».
وقد �صادقت عدة دول �إفريقية وعلى ر�أ�سهم ال�سنغال على نظام
روما من دون �أن تعدل د�ساتريها.
وذهبت بع�ض البلدان �إىل القول ب�أن احل�صانة يجب �أن تقت�رص يف
جميع الأحوال على الغر�ض املق�صود منها وهو ممار�سة الوظائف التي
تت�صل باملن�صب الذي لها عالقة به م�ستدلني يف ذلك باحل�صانة الربملانية
التي تقت�رص على ما يبديه ممثل الأمة من �آراء و�أفكار خالل �أدائه ملهمته
التمثيلية ،و�أن الغر�ض من احل�صانة ال ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ت�سهيل �أو
�ضمان الإفالت من العقاب وباخل�صو�ص ملا يتعلق الأمر ب�أ�شنع و�أفظع
اجلرائم يف حق الإن�سانية.
وب�إتباع هذا الر�أي ميكن الت�أكيد �أن اقرتاف اجلرائم ال يدخل �ضمن
الوظائف الر�سمية لأي رئي�س دولة �أو ع�ضو حكومي �أو برملاين �أو موظف
ر�سمي ،وبالتايل ف�إنها تخرج عن نطاق احل�صانة.
وللنظر يف م�س�ألة تعديل الد�ستور من عدمه يف عالقة مب�س�ألة
احل�صانة يف املغرب ،يبدو من املهم ا�ستح�ضار الف�صول الواردة يف
الد�ستور بخ�صو�ص �سمو املعاهدات الدولية على القوانني الداخلية والعمل
على مالءمة هذه الأخرية مع املعاهدات الدولية مبجرد امل�صادقة علها،
وحماية منظومتي حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين والنهو�ض
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بهما ،والإ�سهام يف تطويرهما ،مع مراعاة الطابع الكوين لتلك احلقوق،
وعدم قابليتها للتجزيء من جهة ،وبالتطور الذي عرفه الت�رشيع املغربي
باجتاه احرتام حقوق الإن�سان و�صيانتها من االنتهاكات والتي كانت
مببادرة وتوجيه ملكيني وا�ضحني ،للقول ب�أن ممار�سات امللك ال عالقة
لها باجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�صات املحكمة اجلنائية الدولية .و�أن
امل�صادقة على معاهدة روما ال تنتق�ص من احل�صانة الني يتمتع بها امللك
مبقت�ضى الد�ستور.
�أما بالن�سبة حل�صانة الربملانيني والوزراء ،ف�إن من �ش�أن مالءمة الت�رشيع
املغربي مع النظام الأ�سا�سي رفع احل�صانة عن كل مرتكب جلرمية �أو �أكرث
من اجلرائم التي تدخل �ضمن اخت�صا�صات املحكمة اجلنائية الدولية.
�أما بالن�سبة حل�صانة الع�سكريني فقد �صادق الربملان املغربي على
ن�ص قانوين تن�ص املادة  7على �أنه «يتمتع بحماية الدولة الع�سكريون
بالقوات امل�سلحة امللكية الذين يقومون ،تنفيذا للأوامر التي تلقوها من
ر�ؤ�سائهم الت�سل�سليني ،باملهام القانونية املنوطة بهم داخل الرتاب الوطني،
وفق الأحكام الت�رشيعية ال�سارية املفعول .وطبقا للأحكام الت�رشيعية
اجلاري بها العمل ،يتمتع الع�سكريون بنف�س احلماية مما قد يتعر�ضون
�إليه من تهديدات �أو متابعات �أو تهجمات� ،أو �رضب �أو �سب �أو قذف �أو
�إهانة ،مبنا�سبة مزاولة مهامهم �أو �أثناء القيام بها �أو بعدها».
كما تن�ص �أي�ضا على �أنه «يتمتع �أي�ضا بحماية الدولة الع�سكريون
الذين يقومون بعملية ع�سكرية خارج الرتاب الوطني يف �إطار م�أمورية
انتدبوا من �أجلها ،وذلك مع احرتام قواعد القانون الدويل الإن�ساين.
وي�ستفيد �أزواج و�أوالد و�آباء و�أمهات الع�سكريني من نف�س حماية الدولة،
عندما يتعر�ضون ،بحكم مهام ه�ؤالء� ،إىل التهديدات �أو التهجمات �أو
ال�رضب �أو ال�سب �أو القذف �أو الإهانة».
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● م�س�ألة حق العفو
ال بد من التذكري ب�أن �أن العفو يكون �إما �شامال (عاما) �أو خا�صا.
فالعفو العام يتعلق باجلرمية ال ب�شخ�ص املجرم �أو العقوبة املحكوم
بها ،فيما العفو اخلا�ص – وهو العفو املخول لرئي�س الدولة –ميكن �أن
ي�شمل فردا �أو جماعة ويهم �إجراءات املحاكم �أو بع�ضها �أو العقوبة
املق�ضى بها� ،أو هما معا كما هو العمل جار به باملغرب حيث خول
ظهري 6فرباير  1958كما مت تعديله وتتميمه يف � 8أكتوبر  1977احلق للملك
يف منح العفو حتى قبل حتريك الدعوى العمومية ويف �سائر مراحل
الدعوى �أو بعد �صدور احلكم النهائي فيها.
هكذا ،يدخل العفو العام �ضمن ال�سلطة الت�رشيعية للربملان
(الف�صل  ،)71يف حني ي�شكل العفو اخلا�ص �أحد االخت�صا�صات الد�ستورية
للملك (الف�صل  58من الد�ستور).
ومل ين�ص نظام روما على حق العفو �سوى يف مادة فريدة هي املادة
 110واملق�صود هو العفو من العقوبة بالتخفيف منها ،وال تتاح هذه
الإمكانية �إال �إذا ق�ضى ال�شخ�ص املحكوم عليه وجوبا ثلثي مدة العقوبة
�أو � 25سنة يف حالة ال�سجن امل�ؤبد.
�أما الدولة التي تنفذ العقوبة داخل �إقليمها فال يجوز لها �أن تفرج
عن ال�شخ�ص قبل انق�ضاء مدة العقوبة� .أي �أن املحكمة اجلنائية الدولية
حتتكر وحدها حق العفو بوا�سطة �إعادة النظر يف العقوبة ،وقد حدد
النظام الأ�سا�سي العوامل التي يجب توافر واحد منها على الأقل للتخفيف
من العقوبة (املادة نف�سها).
يف فرن�سا ،اعترب املجل�س الد�ستوري معاهدة روما ت�شكل م�سا
بال�سيادة الوطنية لكونها جترب الدولة الفرن�سية ت�سليم الأ�شخا�ص الذين
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قد يكونون قد ا�ستفادوا من العفو �أو التقادم نتيجة الأفعال الذين قاموا
بها والتي �أثارتها املحكمة اجلنائية الدولية ،ولذا يجب تعديل الد�ستور
ملحو هذا التعار�ض.
و�أكدت املحكمة الد�ستورية يف ال�شيلي �أن الد�ستور يخول �رصاحة
حق العفو لرئي�س الدولة و للربملان  .لذلك  ،فنظام روما املتعلق باملحكمة
اجلنائية الدولية مينع هذه ال�سلطات من ممار�سة حق العفو على جرائم
احلرب التي تدخل يف اخت�صا�صات املحكمة اجلنائية الدولية مما ي�ؤدي
�إىل خرق الد�ستور يف حالة ما مل تعرتف هذه املحكمة بالعفو املمنوح
من طرف ال�سلطات الوطنية.
ومن جهته ،اعترب جمل�س الدولة البلجيكي �أن العفو امللكي ال
يتنافى مع قواعد نظام روما ،باعتبار �أن امللك ال ي�ستطيع ممار�سته �سوى
�إزاء العقوبات التي ت�صدرها املحاكم البلجيكية ،و�أن �أحكام املادة  110ال
تتعار�ض لهذا ال�سبب مع الد�ستور البلجيكي.
نف�س املوقف اتخذته ا�سبانيا التي اعتربت �أن احلق يف العفو ال
يطبق �إال على قرارات و�أحكام املحاكم الوطنية.
ويف نف�س ال�سياق ،مل تر بع�ض الدول مثل ال�سويد وهولندا والنم�سا
�أي تعار�ض بني النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية واحلق يف
العفو كما هو ممار�س بها .ومن بني ما تعتمد عليه يف ت�أكيد ذلك
�أن �صالحيات العفو ال متار�س عندما يتعلق بجرائم تدخل يف دائرة
اخت�صا�صات القانون اجلنائي الدويل.
وبالن�سبة للمملكة املغربية ،ميكن االقتداء مبا اهتدت �إليه ال�سويد
(ملكية وهولندا ملكية والنم�سا) التي اعتربت �أن العفو ال يهم جرائم
تدخل يف دائرة اخت�صا�صات القانون اجلنائي الدويل؛ �أو مبا اهتدت
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�إليه عليه بلجيكا ،وهي ملكية �أي�ضا ،التي اعتربت �أن حق العفو املخول
د�ستوريا  للملك يرتبط ب�إقليمية الأفعال الإجرامية �أي بالن�سبة للأحكام
ال�صادرة عن املحاكم الوطنية .وبالتايل ،ف�إن ال تعار�ض حلق العفو
املخول للملك مبقت�ضى الف�صل  58من الد�ستور املغربي وامل�صادقة على
النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية� .أكرث من هذا ،ف�إن ملكا عرف
النهو�ض بحقوق الإن�سان تطورا هاما يف عهده ال ميكن �أن ي�صدر عنه
عفو يهم جرائم متثل �أفظع انتهاكات حقوق الإن�سان من قبيل اجلرائم
التي تدخل �ضمن اخت�صا�صات املحكمة اجلنائية الدولية .وميكن الإ�شارة
�إىل املوقف امللكي بخ�صو�ص العفو ال�صادر يف حق مغت�صب الأطفال
اال�سباين ( ،)2013حيت مت الرتاجع عن قرار العفو مبجرد �إثارة االنتباه
�إىل �أن املعني بقرار العفو حوكم بتهمة اغت�صاب �أطفال .حيث جاء يف
بالغ الديوان امللكي الذي �صدر باملنا�سبة «�إن �صاحب اجلاللة ،بو�صفه
احلامي الأول حلقوق ال�ضحايا ،وف�ضال عن ذلك الأطفال وعائالتهم،
لن يدخر �أي جمهود ملوا�صلة �إحاطتهم برعايته ال�سامية .وتربز خمتلف
مبادرات �صاحب اجلاللة بالت�أكيد ،مت�سك العاهل الكرمي مبجموع القيم
الأخالقية الثابتة ،ومبركزية النهو�ض بحقوق الإن�سان وحماية الطفولة
وكذلك الدفاع عن املجتمع املغربي �ضد �أي م�سا�س به ،وكل الأعمال
املدانة من قبل ال�ضمري الإن�ساين».
كما �أ�ضاف ذات البالغ �أن التعليمات «�ستعطى �أي�ضا لوزارة العدل
من �أجل اقرتاح �إجراءات من �ش�أنها تقنني �رشوط منح العفو يف
خمتلف مراحله» .وميكن �أن تكون هذه املراجعة فر�صة ال�ستثناء اجلرائم
التي تدخل يف اخت�صا�صات املحكمة اجلنائية الدولية من اال�ستفادة
من العفو.
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● م�س�ألة الت�سليم
ويف �إطار العالقة مابني النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية
والأنظمة الق�ضائية الوطنية ،تثار �إ�شكالية مبد�أ عدم ت�سليم رعايا الدولة
�إىل ق�ضاء �أجنبي ،وهو املبد�أ املن�صو�ص عليه يف د�ساتري العديد من
دول العامل ،ومدى تعار�ضه مع االلتزام بتقدمي رعايا الدولة �إىل املحكمة
اجلنائية الدولية �إذا انعقد لها االخت�صا�ص يف �إجراء املحاكمة.
يف هذا املجال يفرق النظام الأ�سا�سي مابني «الإحالة �إىل املحكمة»
والذي هو تقدمي الدولة ل�شخ�ص ما �إىل املحكمة و«الت�سليم» الذي
هو ت�سليم الدولة ل�شخ�ص ما �إىل دولة �أخرى .هذه التفرقة الواردة
�رصاحة يف املادة  102من نظام روما تدفع �إىل القول ب�أن الت�سليم �إىل
دولة �أخرى ذات �سيادة يختلف متام ًا عن التقدمي �إىل املحكمة اجلنائية
الدولية كهيئة دولية �أن�شئت مبوجب القانون الدويل ومب�شاركة الدول
املعنية وموافقتها.
وي�شار يف هذا ال�صدد �إىل �أن املحكمة اجلنائية الدولية لي�ست حمكمة
�أجنبية بل هي امتداد لوالية الق�ضاء الوطني ،كما �أن الخت�صا�ص الق�ضاء
اجلنائي الوطني الأولوية على اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية� ،إال يف حالة
انهيار النظام الق�ضائي الوطني؛ �أو عند رف�ض �أو ف�شل النظام الق�ضائي
الوطني يف القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق وحماكمة الأ�شخا�ص
امل�شتبه بارتكابهم اجلرائم املخت�صة بها املحكمة اجلنائية.
�إن املحكمة اجلنائية الدولية حمكمة مكملة لالخت�صا�ص اجلنائي
الوطني ،ومن ثمة ،ف�إن �إحالة الدول الأطراف �شخ�ص ًا �إىل اخت�صا�ص
املحكمة اجلنائية الدولية تطبيقا للمعاهدة ال تنتق�ص من �سيادتها
الوطنية ،وال تنتهك ال�سيادة الوطنية لدولة �أخرى (مثل دولة جن�سية
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اجلاين �أو املجني عليه) ،كما ال تنتهك هذه العملية حقوق ال�شخ�ص
الذي تنقل حماكمته �إىل االخت�صا�ص اجلنائي املخت�ص.
وهكذا ف�إن الدول التي طرحت على نف�سها هذا ال�س�ؤال جتاوزته
العتبارات متعددة :حيث اعتربت مثال �أن تقدمي املواطنني يدخل يف
�إطار تقوية القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،لذلك ،فالد�ستور ال ميكن
النظر �إليه وك�أنه يتعار�ض مع التوجهات اجلديدة للحقوق الأ�سا�سية
للإن�سان ،بل ك�أداة لت�شجيع هذه احلقوق .لذلك فالنظام الذي �أقرته
معاهدة روما يدخل يف �إطار تنمية حقوق الإن�سان وال ميكن �أن
يتعار�ض مع الد�ستور .كما هو احلال بالن�سبة لكو�ستا ريكا� ،أ�شارت
املحكمة العليا (فاحت نونرب .)2000
�أقرت املحكمة الد�ستورية �أقرت املحكمة ب�أن الهدف الأ�سا�سي لعدم
ت�سليم املواطنني لدولة �أجنبية هو حماية الأ�شخا�ص املتهمني الذين
يجب �أن يتمتعوا بال�ضمانات الأ�سا�سية .يف حني �أن املحكمة اجلنائية
الدولية لي�ست حمكمة �أجنبية بل حمكمة دولية متثل املجتمع الدويل
مت ان�شا�ؤها باتفاق بني الدول املنخرطة يف معاهدة روما ،واعتربت �أن
نظام روما ال يتنافى مع الد�ستور.
نف�س املوقف اتخذته اجلهات املخت�صة يف كل من �أوكرانيا،
والهندورا�س وكواتيماال..
�أما يف فرن�سا ،فلم يطرح املجل�س الد�ستوري �إ�شكالية ت�سليم املواطنني
�إىل املحكمة اجلنائية الدولية .نف�س ال�شيء بالن�سبة ملجل�س الدولة يف كل
من بلجيكا ولك�سمبورغ و�إ�سبانيا.
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● م�س�ألة التقادم:
هناك عائق �آخر يتم الدفع به لعدم امل�صادقة على النظام الأ�سا�سي
للمحكمة اجلنائية الدولية ،يتمثل يف التعــار�ض بني املادة  29من
هذا النظام التي تنـ�ص على �أنه « :ال ت�سقـط اجلرائم التي تدخل فـي
اخت�صا�ص املحكمـة بالتقادم �أي كانت �أحكامه «والرتتيبات اجلنائية
التي تق�ضي بتقادم اجلرائم وتقادم العقوبات .حيث يتم الإ�شارة بالن�سبة
للمغرب �إىل �أن ا�ستبعاد املحكمة اجلنائية الدولية للتقادم يتعار�ض مع
الن�صو�ص املن�صو�ص عليها يف القانون اجلنائي (الف�صل)  49ويف قانون
امل�سطرة اجلنائية .فاملادة  5من امل�سطرة اجلنائية حتدد مدة التقادم
يف � 20سنة بالن�سبة للجنايات و � 5سنوات بالن�سبة للجنح و(� )2سنتني
بالن�سبة للمخالفات.
كيف تعاملت املحاكم الد�ستورية مع �إ�شكالية التقادم ؟
مل تطرح يف عدد كبري من الدول �إ�شكالية التقادم كما هو احلال يف
بلجيكا و�إ�سبانياولك�سمبورغ وكو�ستاريكا و�أوكرانيا والإكواتور .يف حني
طرح املجل�س الد�ستوري م�س�ألة التقادم يف فرن�سا .حيث اعترب �أن نظام
روما ال يعرتف بالتقادم وبذلك مي�س بال�سيادة الوطنية لكون الأعمال
التي تدخل يف التقادم ميكن �أن يحاكم �أ�صحابها �إذا ما طلبت املحكمة
اجلنائية الدولية �إلقاء القب�ض على ه�ؤالء الأ�شخا�ص وت�سليمهم لها.
وي�ؤكد رجال القانون �أن هذا العائق �سهل املعاجلة من جهة لأن
الن�ص على جرائم املادة  5يف القانون اجلنائي املغربي ميكن �أن يجري
يف �سياقه الت�أكيد على عدم تقادم اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�صات
املحكمة اجلنائية الدولية وعدم تقادم العقوبات ال�صادرة ب�ش�أنها.
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● م�س�ألة امل�ساطر اخلا�صة
ومن بني امل�سائل التي تثار يف هذا ال�صدد والتي ميكن �إيجاد
احللول املنا�سبة لها يف �إطار مالءمة الت�رشيع املغربي ،ميكن الإ�شارة
�إىل �إ�شكالية امل�سطرة اخلا�صة املتعلقة مبحاكمة �أع�ضاء احلكومة عن
اجلرائم املرتكبة خارج مهامهم وذلك ب�إحالتهم على املجل�س الأعلى �أو
يف �إطار مهامهم وذلك ب�إحالتهم على املحكمة العليا وكذلك امل�سطرة
اخلا�صة املتعلقة مبحاكمة الق�ضاة وبع�ض املوظفني ال�سامني واحل�صانات
املرتبطة باملبعوثني الدبلوما�سيني وبع�ض املوظفني القن�صليني و�أع�ضاء
املنظمات الدولية.
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الف�صل الرابع

خال�صات واقرتاحات

وقع املغرب على نظام روما بتاريخ � 20شتنرب  2000يف عهد حكومة
التناوب التوافقي برئا�سة الوزير الأول ال�سيد عبد الرحمن اليو�سفي التي
�شكلت �إحدى التعبريات ال�سيا�سية عن رغبة خمتلف مكونات الدولة يف
ظل العهد اجلديد �إىل طي �صفحة املا�ضي و�إيالء كل االهتمام للتنمية
الب�رشية وتر�سيخ الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان.
وقد ظلت م�س�ألة امل�صادقة على النظام الأ�سا�سي للمحكمة
اجلنائية متعرثة �إىل حد الآن ،بتربيرات معلنة �أو �ضمنية تقول بوجود
تعار�ض بني نظام روما والد�ستور املغربي ،وذلك يف �سياق دويل ووطني
هيمن فيه االن�شغال بق�ضايا الأمن نتيجة ال�رضبات الإرهابية التي
وقعت يف نيويورك منذ � 12سنة (� 11شتنرب  ،)2001ويف الدار البي�ضاء
( 16ماي .)2003
غري �أنه ال ميكن للمغرب ب�أي حال ،ومهما كانت الظروف العابرة
واال�ستثنائية �أن يبقى يف و�ضعية اجلمود جتاه هذه املعاهدة ،كما ال
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ميكنه �أن يتخلف عن مواكبة املجرى الطبيعي للقانون الإن�ساين الدويل،
لأن ذلك ال ين�سجم مع التطورات ال�سيا�سية والت�رشيعية التي تعرفها
البالد ،وخا�صة منذ حوايل عقد ون�صف من الزمن.
�إن ال�صعوبات التي يثريها املعار�ضون مل�صادقة املغرب على النظام
الأ�سا�سي لروما هي نف�سها التي �أثريت يف بلدان �أخرى من طرف خمتلف
املحاكم الد�ستورية واملجال�س العليا دون �أن متنع الدول املعنية من
امل�صادقة عليها.
لقد بادرت بع�ض الدول �إىل امل�صادقة على هذا النظام بدون اللجوء
�إىل �أي تعديل د�ستوري �أويل كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لبلجيكا وكذلك
بالن�سبة للأردن الذي يعترب نظامها ال�سيا�سي قريبا من النظام ال�سيا�سي
املغربي لكون الأردن كاملغرب دولة ملكية وعربية تنتمي �إىل نف�س الفئة
من البلدان (النامية) .حيث �صادقت اململكة الأردنية على نظام روما
بتاريخ  11نونرب  2002مبوجب قانون رقم  12ل�سنة  2002ن�رش يف اجلريدة
الر�سمية ،والذي ين�ص يف مادته الأوىل على ما يلي« :ي�سمى هذا
القانون قانون الت�صديق على النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية
ل�سنة  ،2002ويعمل به من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية» و�أ�ضافت
مادته الثانية �أنه «يعترب النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية بهذا
القانون �صحيحا ونافذا بالن�سبة جلميع الغايات املتوخاة منه ح�سب
ال�صيغة الأ�صلية املعتمدة باللغة العربية املودعة لدى الأمني العام للأمم
املتحدة يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك».
يف حني قامت بع�ض الدول ب�إدخال تعديالت د�ستورية قبل امل�صادقة،
كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لفرن�سا التي �أ�ضافت فقرة يف ت�صدير د�ستورها
ي�ؤكد على �أن ب�إمكان اجلمهورية الفرن�سية االعرتاف بق�ضاء املحكمة
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اجلنائية الدولية يف ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املعاهدة املوقعة
بتاريخ  18يوليوز .1998
وميكن بهذا اخل�صو�ص التذكري ب�أن الد�ستور املغربي ين�ص على:
● جعل االتفاقيات الدولية كما �صادق عليها املغرب ت�سمو فور ن�رشها
على الت�رشيعات الوطنية ،والعمل على مالءمة هذه الت�رشيعات مع
ما تتطلبه تلك امل�صادقة؛
● الت�شبث بحقوق الإن�سان كما هو متعارف عليها عامليا؛
● حماية منظومتي حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�سان ،خا�صة
و�أن من الأ�س�س التي يقوم عليها نظام املحكمة اجلنائية الدولية
التي تن�ص املادة  21-3من نظامها الأ�سا�سي على �أن يطبق ويف�رس
القانون املعمول به لديها يف تن�سيق تام مع حقوق الإن�سان املعرتف
بها دوليا؛
● حظر ومكافحة كل �أ�شكال التمييز.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الفقرة  3من املادة  21من نظام روما الأ�سا�سي
ت�ؤكد على هاتني امل�س�ألتني حيث ن�صت على �أنه «يجب �أن يكون تطبيق
وتف�سري القانون عم ً
ال بهذه املادة مت�سقني مع حقوق الإن�سان املعرتف بها
دولي ًا و�أن يكونا خاليني من �أي متييز �ضار ي�ستند �إىل �أ�سباب مثل نوع
اجلن�س ،على النحو املعروف يف الفقرة  3من املادة � 7أو ال�سن �أو العرق
�أو اللون �أو اللغة �أو الدين �أو املعتقد �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي
�أو الأ�صل القومي �أو الإثني �أو االجتماعي �أو الرثوة �أو املولد �أو �أي و�ضع
�آخر» .وهو ما يتوافق متاما مع ما ين�ص عليه الد�ستور املغربي.
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غري �أنه البد من مالءمة الت�رشيع املغربي مع توجهات القانون
الإن�ساين ومتطلباته .ولعل ور�ش �إ�صالح الق�ضاء املفتوح حاليا ي�شكل
فر�صة لإدخال التعديالت الواجبة يف هذا ال�ش�أن ،وذلك بالعمل على:
● جترمي كل الأفعال التي مت�س ب�سالمة الأ�شخا�ص اجل�سدية واملعنوية
والروحية ،واحلاطة بكرامة الإن�سان،
● جترمي جرائم الإبادة واحلرب والعدوان ،واجلرائم �ضد الإن�سانية،
تفعيال للف�صل  23من الد�ستور الذي ين�ص على معاقبة «القانون
على جرمية الإبادة وغريها من اجلرائم �ضد الإن�سانية ،وجرائم
احلرب ،وكافة االنتهاكات اجل�سيمة واملمنهجة حلقوق الإن�سان»؛
واعتماد عنا�رص التعريف الدويل لكل جرمية.
● الن�ص على عدم تقادم كل الأفعال التي لها عالقة باجلرائم �ضد
احلريات واحلقوق الأ�سا�سية ،كجرائم االختطاف ،واالختفاء الق�رسي
واحلجز واالعتقال التع�سفيني ،والتعذيب ،والتمييز العن�رصي،
واال�سرتقاق ،واالجتار يف الب�رش ،وجرائم الإبادة واحلرب والعدوان
واجلرائم �ضد الإن�سانية .الواردة يف نظام روما؛
● رفع كل �أنواع احل�صانة عن مرتكبي اجلرائم الواردة يف املادة  5من
النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية
● ح�رص حق العفو اخلا�ص بالن�سبة لهذه اجلرائم يف �إمكانية
التخفيف من العقوبة بعد ق�ضاء ثلثي مدتها �أو � 25سنة يف حالة
ال�سجن امل�ؤبد كما هو وراد يف النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية ،و�إمكانية حتويل عقوبة الإعدام �إىل ال�سجن امل�ؤبد باعتبار
�أن ذلك ال يتعار�ض مع هذا النظام.
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● جعل اجلرائم املذكورة غري م�شمولة بالعفو العام ،وربطها يف هذا
الباب مب�ستجدات املواثيق الدولية.
● بلورة مبد�أ امل�ساواة �أمام القانون بالن�سبة جلميع املغاربة املعلن عنه
يف الف�صل ال�ساد�س من الد�ستور الذي ين�ص على �أن» القانون
هو �أ�سمى تعبري عن �إرادة الأمة .واجلميع� ،أ�شخا�صا ذاتيني �أو
اعتباريني ،مبا فيهم ال�سلطات العمومية ،مت�ساوون �أمامه ،وملزمون
باالمتثال له» ،وذلك بفتح املجال مل�ساءلة كل من اقرتف فعال �أو
املجرمة ،بغ�ض النظر عن مرتبته وخارج كل
�أكرث من الأفعال
َّ
امتياز م�سطري �أو �إجرائي.
● مراجعة جميع الن�صو�ص الت�رشيعية اخلا�صة فيما ميكن �أن يتعار�ض
مع الت�رشيع اجلديد (القانون الع�سكري.)...
● مراجعة قانون امل�سطرة اجلنائية ملالءمته مع واجب التعاون الدويل
وامل�ساعدة الق�ضائية املن�صو�ص عليه يف الباب  9من النظام
الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،والتن�صي�ص على كل و�سائل
التعاون مع هذه املحكمة على �أ�سا�س هو �ضمان عدم الإفالت
من العقاب بالن�سبة للجرائم الكربى املن�صو�ص عليها يف املادة 5
من النظام الأ�سا�سي.
�إن م�صداقية املنظومة القانونية الوطنية ت�ستلزم معاقبة الأفعال التي
اعتربها الد�ستور انتهاكات ج�سيمة وممنهجة حلقوق الإن�سان ؛ والعمل
ب�رشعية التجرمي� ،إذ �أن ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص.
يقت�ضي هذا الو�ضع:
● �رضورة �إدماج جميع اجلرائم امل�شار �إليها يف الباب الثاين من
الد�ستور واملخ�ص�ص لـ«احلريات واحلقوق الأ�سا�سية» ،يف املنظومة
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اجلنائية الوطنية (م�سطرة جنائية ،قانون جنائي ،قانون العدل
الع�سكري) ،وذلك بتحديد العنا�رص املكونة لتلك اجلرائم والعقوبات
اخلا�صة بها ،انطالقا مما ا�ستقر عليه القانون الدويل واملمار�سات
الق�ضائية؛
● الأخذ بامل�س�ؤولية اجلنائية الفردية؛
● التن�صي�ص على �أن تلك اجلرائم ال تقبل وال تخ�ضع ال�ستثناءات
مهما كانت الظروف ،عمال بالف�صل ( 59فق )3من الد�ستور؛
● توفري ت�رشيع يحفظ �أولوية االخت�صا�ص للق�ضاء الوطني �إعماال
ملبد�أ التكاملية الذي ت�أ�س�ست عليه املحكمة اجلنائية الدولية،
وحماكمة الأفراد يف �إطار النظم القانونية اخلا�صة بهم عن اجلرائم
التي تقع �ضمن اخت�صا�ص املحكمة؛
● امل�ساعدة املتبادلة مع املحكمة اجلنائية الدولية فيما يخ�ص الدعاوي
املت�صلة باجلرائم التي تدخل �ضمن اخت�صا�صها وقد يكون عقد
اتفاق مع املحكمة� ،أحد �أوجه تعزيز مبد�أ التكاملية؛
● العمل على مالءمة الت�رشيع الوطني مع االتفاقيات امل�صادق عليها،
عمال باملقطع التا�سع من الفقرة الرابعة من ت�صدير الد�ستور ،ال�سيما
االتفاقيات ذات ال�صلة بالأفعال التي جرمها الد�ستور كاتفاقيات
جنيف ل�سنة ( 1949املادتان  49و 50من االتفاقية الأوىل ،واملادتان
 50و 51من االتفاقية الثانية ،واملادتان  129و 130من االتفاقية
الثالثة واملادتان  146و 147من االتفاقية الرابعة واملواد  11و85
و 90من الربتوكول الإ�ضايف الأول ل�سنة  )1977بخ�صو�ص
جرائم احلرب ،والتي �صادق عليها املغرب منذ �سنة  1956ويف
 3يونيو  2011بخ�صو�ص بروتوكويل  .1977معاهدة مناه�ضة
االختفاء الق�رسي..
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ويف الأخري البد من الت�أكيد من جديد على �أن من �ش�أن امل�صادقة
على النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ومالءمة الت�رشيع املغربي
مع توجهات القانون الإن�ساين ومتطلباته �أن تعزز موقع املغرب ومكانته
و�صورته لدى املنتظم الدويل يف جمال حقوق الإن�سان وت�أكيد وفائه
بالتزاماته الدولية يف جمال حقوق الإن�سان ،واختياراته ال�سيا�سية
ال�رصيحة يف جماالت الدميقراطية وحقوق الإن�سان.
وبناء عليه ،ف�إن مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية يعترب
م�صادقة بالدنا على نظام روما اخلا�ص باملحكمة اجلنائية الدولية امتداد
ملختلف املحطات واالجراءات وااللتزامات واملقت�ضيات الد�ستورية التي
راكمتها التجربة املغربية �ضمن م�سار بناء دولة احلق والقانون وجعل
الدميقراطية من ثوابت الدولة ،و�سيعك�س الإرادة ال�سيا�سية ال�رصيحة
النخراط يف الدينامية الكونية حلماية حقوق الإن�سان والنهو�ض بها.
وتعترب الهيئة املديرية ملركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
�أن ما مت اتخاذه من �إجراءات والتزامات ب�إرادة ملكية �رصيحة ،وما
ترجمته التعهدات الدولية لبالدنا يف جماالت حقوق الإن�سان ،وما
عك�سته الوثيقة الد�ستورية املعتمدة واملدعومة من طرف القوى ال�سيا�سية
مبختلف توجهاتها ،ودينامية املجتمع املدين ،كلها عوامل ومرتكزات
جتعلنا نرتافع من �أجل هذه امل�صادقة ،ونعتقد ب�أن ال�رشوط ال�سيا�سية
واملو�ضوعية مواتية لدخول بالدنا مرحلة جديدة وموقعا متميزا �ضمن
الدول املنخرطة يف تعزيز حماية حقوق الإن�سان ،وتلك دينامية ن�أمل
�أن تنخرط فيها بقوة وحكمة كل امل�ؤ�س�سات والهي�آت من حكومة وبرملان
بغرفتيه و�أحزاب �سيا�سية ومكونات مدنية ،كجزء من م�س�ؤولية خمتلف
الفرقاء يف تكري�س اختيارات بالدنا يف تعزيز دولة القانون.
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