
 

 سوريا والمحكمة الجنائية الدولية

 

 أسئلة وأجوبة

 3102سبتمبر/أيلول 

 

جرائم الحرب والجرائم ضّد  عقد مالحقات قضائية على. هل بإمكان المحكمة الجنائية الدولية 0

 الُمرتكبة في سوريا؟ اإلنسانية

 

المنشئة ، المعاهدة نظام روما األساسيهي ال ألن سوريا ليست طرفًا في  اإلجابةفي الوقت الحالي، 

تقبل فيه  إعالناهذه المعاهدة أو تصدر  إلىالحكومة السورية  تنضملم  وإذامحكمة الجنائية الدولية. لل

ألمم المتحدة ن التابع لأن يحيل مجلس األم إلىبصالحيات المحكمة، فإن المحكمة تبقى في حاجة 

المحكمة الجنائية  إلىالملف  إحالةلمجلس األمن، عبر ما يُعرف بـ " . ويُمكنإليهاالملف السوري 

نظام روما األساسي  دخول ريختا إلىالدولية"، أن يمنح هذه المحكمة صالحية النظر في مسائل تعود 

 .2002يوليو/تموز  1حيّز التنفيذ في 

 

في  دارفورالمحكمة الجنائية الدولية في مناسبتين فقط: ملف إقليم  إلىملفات  بإحالةقام مجلس األمن 

في مناسبات هامة  فشل في التحرك. ولكن مجلس األمن 2011في  ليبياوملف  2002السودان في 

وجود على نطاق واسع، واحتماالت ضئيلة بارتكاب جرائم خطيرة  أخرى توفرت فيها أدلة قوية على

 محاسبة داخلية.

 

 المحكمة الجنائية الدولية؟ إلىالملف السوري  إحالة. هل يتعين على مجلس األمن 3

 

حكمة الجنائية الدولية في ظّل وجود أدلة الم إلىالملف  إحالةتعتقد هيومن رايتس ووتش أنه يجب 

من العقاب السائد هناك، وخطورة االنتهاكات  اإلفالتخطيرة في سوريا، ومناخ  جرائمعلى وقوع 

 التي يتم ارتكابها. الكثيرة 

 

 المحكمة الجنائية الدولية؟ إلىالملف  إلحالة. ما هو التأثير المحتمل 2

 

 واإلبادةالمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب  بإمكانالملف، فإنه يصبح  إحالةتمت  إذا

التي ارتكبتها جميع األطراف المشاركة في النزاع، سواء كانت  اإلنسانيةالجماعية والجرائم ضّد 

الملف  إحالة إناألخرى.  المجموعات المقاتلةن أو يالمعارضة أو الجهادي النظامية أو مقاتليالقوات 

جميع األطراف في سوريا مفادها أنه  إلىبعث برسالة واضحة ولية يُمكن أن يالمحكمة الجنائية الد إلى

سيبعث لن يتم التسامح مع ارتكاب جرائم خطيرة في سوريا وأن ذلك سيكون له عواقب وخيمة. كما 

يتحملون مسؤولية الجرائم التي أمروا لين في الحكومة والمعارضة بأنهم كبار المسؤو إلى برسالةذلك 

في منع وقوعها، بغض النظر عن نتائج النزاع  ، أو الجرائم التي فشلوابارتكابها أو ارتكبوها

http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
http://www.iccnow.org/documents/SC1593.31March05.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970%20(2011)&referer=/english/&Lang=A
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/16-0


 السوري.

 

 المحكمة الجنائية الدولية عقبة أمام أي اتفاق سالم؟ إلىالملف  إحالة. هل ستكون 4

 

كبار  إلىالبلقان، أن توجيه لوائح اتهام جنائية  شهدتها منطقةيؤكد سجّل النزاعات األخرى، مثل التي 

ألن ذلك يتسبب  تعزيز جهود السالممن شأنه  المعارضينالمسؤولين السياسيين والعسكريين وقادة 

ذلك، يُمكن أن يتسبب الفشل في  إلى إضافةفي نزع الشرعية عن كل من يقف في طريق حّل النزاع. 

 .أخرى في المستقبلانتهاكات  تأجيج اإلسهام في أخطر الجرائم الدولية فيمحاسبة المسؤولين عن 

 

 المحكمة الجنائية الدولية؟ إلىالملف السوري  إحالةأعضاء مجلس األمن من يساند  ضمن. هل 5

 

 إلىالملف  إلحالةستة أعضاء في مجلس األمن عبروا بشكل علني عن دعمهم إذ أن ، نعمهي  اإلجابة

، وأستراليا، األرجنتينالمحكمة الجنائية الدولية، وهم فرنسا، والمملكة المتحدة، ولكسمبورغ، و

 الجنوبية.وكوريا 

 

الملف، بينما وصفت روسيا الجهود  إلحالةا معن مساندته لم تعبرالكن الواليات المتحدة والصين 

المحكمة الجنائية الدولية بأنها "ليست في الوقت المناسب وسيكون لها نتائج  إلىالملف  بإحالةالمتعلقة 

 س األمن، باستخدام حق الفيتو. عكسية". وتتمتع هذه الدول الثالث، بصفتها دائمة العضوية في مجل

 

في الوقت الحالي والمتعلق باستخدام  إعدادههل يتبنى مشروع قرار مجلس األمن الذي يتم . 6

 المحكمة الجنائية الدولية؟ إلىالملف السوري  إحالة الكيماويةاألسلحة 

 

 11في  اإلعالموسائل  إلىالذي أعدته فرنسا والذي تم تسريبه  مشروع القرارهي نعم، ف اإلجابة

 ما إذامن غير الواضح  يبقىالمحكمة الجنائية الدولية. ولكن  إلىالملف  إحالة يتضمنسبتمبر/أيلول 

. يبدو أن مشروع القرارعلى  إدخالهاأمام التعديالت التي سيتم كانت هذه اإلحالة ستصمد 

 11فرنسا وبريطانيا في باريس في والتصريحات التي أدلى بها وزراء خارجية الواليات المتحدة 

 ية.المحكمة الجنائية الدول إلىالملف  إحالةسبتمبر/أيلول تبرز أن مشروع القرار القادم لن يتضمن 

 

المحكمة الجنائية  إلىالملف السوري  إلحالة. ما هو عدد الدول التي عبرت عن مساندتها 7

 الدولية؟

 

دولة تطالب فيها  25باسم  رسالةمجلس األمن  إلىيناير/كانون الثاني، قدمت سويسرا  11في 

دولة في  11المحكمة الجنائية الدولية. وفي مارس/آذار، عبرت  إلىالملف السوري  بإحالةالمجلس 

ألمم المتحدة مع لجنة األمم المتحدة اإلنسان التابع لبيان دولي أصدرته أثناء حوار مجلس حقوق 

 الملف السوري. إلحالةلتقصي الحقائق في سوريا عن مساندتها 

 

الجرائم المرتكبة في  المحاسبة على. هل أكدت أطراف أخرى من المجتمع الدولي على ضرورة 8

 سوريا؟

 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/08/06-0
http://www.hrw.org/reports/2009/07/07/selling-justice-short-0
http://www.franceonu.org/france-at-the-united-nations/press-room/speaking-to-the-media/remarks-to-the-press/article/18-january-2013-syria-icc-joint
http://enaun.mrecic.gov.ar/content/la-argentina-pidi%C3%B3-en-el-consejo-de-seguridad-una-soluci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-la-crisis-siria-y-que-lo
https://docs.google.com/file/d/0ByLPNZ-eSjJdX29vd2Y3WlNxQWc/view?sle=true&pli=1
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/29293.pdf


، في عديد اإلنسانالمفوض السامي لألمم المتحدة المعني بحقوق  أوصىهي نعم، فقد  اإلجابة

المحكمة الجنائية الدولية. وفي فبراير/شباط،  إلىالمناسبات، بأن يُحيل مجلس األمن الملف السوري 

بعض بان كي مون بـ "النقاش الذي نتج عن الدعوة التي توجهت بها  ةالمتحداألمين العام لألمم  رحب

 الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية". إلحالةالمجلس  إلىالدول األعضاء 

 

عتمدها مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي، في االستنتاجات التي ا دعا، اإلطاروفي نفس 

معالجة الوضع في سوريا بشكل عاجل، بما  إلىجلس األمن ، دعا م2012ي ديسمبر/كانون األول ف

 المحكمة الجنائية الدولية. إلىالملف  إحالةفي ذلك مسألة 

 

المحكمة الجنائية  إلىالملف السوري  إحالة. هل يُساند أي من أعضاء جامعة الدول العربية 9

 الدولية؟

 

 إلى إشارةصدرت عن جامعة الدول العربية دعوات قوية بشأن المحاسبة في سوريا، بما في ذلك 

صدرت  فضفاضة دعوة إلى إضافة، 2012قرار صدر في يوليو/تموز العدالة الجنائية الدولية في 

وليبيا الدول العربية الوحيدة التي ساندت  تونسمحاكمات دولية عادلة". وتُعتبر  إجراء" إلىمؤخًرا 

جد في جامعة الدول العربية أربع المحكمة الجنائية الدولية. وتو إلىالملف السوري  إحالةبشكل علني 

، وجزر القمر، وتونسالمحكمة الجنائية الدولية، وهي األردن،  إنشاءدول موقعة على اتفاقية 

 وجيبوتي.

 

 ية؟المحكمة الجنائية الدول إلىالملف السوري  إحالة إلى. هل دعا االئتالف الوطني السوري 01

 

 العديد منفي  لقوى الثورة والمعارضة السوريةهي نعم، فقد عبر االئتالف الوطني  اإلجابة

 المحكمة الجنائية الدولية. إلىالملف السوري  إلحالةالمناسبات عن مساندته 

 

 في سوريا؟ المحاسبةمعالجة غياب  الدولية المحكمة الجنائية بإمكان. هل 00

 

تبقى المحكمة الجنائية الدولية الطرف األكثر قدرة على التحقيق بشكل فعال مع األشخاص الذين 

يتحملون المسؤولية األكبر عن وقوع جرائم ومحاكمتهم، وتمكين الشعب السوري من المحاسبة. 

جرى ولكن المحكمة ستستطيع محاكمة عدد محدود من كبار المسؤولين فقط عن الجرائم التي 

محاكمات وطنية لتحقيق  إجراء إلىعلى نطاق واسع. وعلى المدى الطويل، توجد حاجة  هاارتكاب

حتى تُصبح المنظومة القضائية السورية  إصالحات إدخال إلىالمحاسبة بشكل كامل، كما توجد حاجة 

 داخلية مستقلة وذات مصداقية. مالحقة إجراءاتقادرة على تنفيذ 

 

 المحاسبةمن جهود  جزء إالم به المحكمة الجنائية الدولية ليس ورغم أن العمل الذي يمكن أن تقو

أن ذلك يبقى خطوة أولى أساسية، عالوة على أنه يعتبر نقطة  إالالكبيرة التي تحتاجها سوريا، 

إلى المبادرات األخرى، بما في ذلك المحاكمات الوطنية. كما توجد حاجة  إلىمرجعية هامة بالنسبة 

المؤسسات.  وإصالحغير قضائية أخرى، بما في ذلك لجان تقصي الحقائق، والتحقيقات،  آليات

أن كل تلك األمور تبقى  إالأو بسهولة في سوريا، سيحدث سريعاً ورغم أن ال شيء من هذا 

 ضرورية.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42377#.UjfpF9Lwn_A
http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6597
http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6597
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/134149.pdf
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/inner/!ut/p/c5/vZLJcoJAFEW_JR-Q6m5kkCWkEZkFZNxQYJRJhNBEga8PVhZZGXe-u3lV9717NhfEYNElvZZ5OpTtJT2DEMRsgnnb8WlnBeHeYqFCbbFjInO1FtnFjx77KnryHYBIEIGb9ssW_3d7T7r78MEIEJjbtjmCCMTcX4psazRUbJcxVXeHBBmCPQghnbjV1ClzPTsVHC3i5S
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/79dc1d0040f5973083dec745b0f8f28c/syria+res+7667.pdf?MOD=AJPERES
http://aljazeera.net/news/pages/c947b394-fa99-4071-b635-ccff43243221


 

لمحكمة الجنائية دولية/مدّولة مختصة بديال فعاال عن ا. هل يمكن أن يكون إنشاء محكمة 03

 سوريا؟شهدتها الجرائم التي  على محاسبةالة في الدولي

 

 إلىقصي الحقائق في سوريا، في تقريرها الذي صدر في فبراير/شباط، خلُصت لجنة األمم المتحدة لت

من العقاب  اإلفالتاألكثر مالءمة للتصدي لظاهرة  ةالقضائيأن المحكمة الجنائية الدولية هي اآللية 

مختصة  محكمة دولية أو مدولة بإنشاءفي سوريا. وشرحت اللجنة األسباب التي جعلتها ال تنصح 

 الجرائم التي ارتكبت في سوريا. علىمحاسبة كافية  إتمامواألسباب التي ستعيق 

 

 . هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية بمفردها حل األزمة السورية؟02

 

األحوال أن تكون المحكمة الجنائية الدولية حال شافيًا لألزمة السورية، وال ال يمكن بأي حال من 

سيكون ألطراف أخرى يمكن ألحد أن يزعم أن تدخلها سيوقف عمليات القتل بين عشية وضحاها. 

. ولكن واإلنسانية الدبلوماسيةأدواًرا حيوية موازية لحّل األزمة هناك، بما في ذلك من خالل األنشطة 

مفادها  بإشارةصدور قرار من مجلس األمن يُساند دور المحكمة الجنائية الدولية في سوريا سيبعث 

 أن المحكمة والدول األعضاء جادون في وضع حّد لحالة اإلفالت من العقاب الحالية في سوريا.

 

 في سوريا؟ الجرائم الدولية المرتكبةفتح مالحقات قضائية على الدول األخرى  بإمكان. هل 04

 

تخضع بعض أنواع الجرائم الخطيرة التي تنتهك القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والتعذيب، إلى 

 للدول فيلنظام القضائي الداخلي لقانونية وجود والية  وهو ما يعني"، الوالية القضائية العالمية"

، أراضي الدولةخارج  وقعتكانت قد ، حتى لو ومحاكمة المشتبهين بهالتحقيق في بعض الجرائم ا

واتفاقية  1111جنيف لعام  تاتفاقيا. وتُلزم بعض االتفاقيات، مثل من قبل أو ضّد أحد مواطنيها

أقاليم الدول تسليم ومالحقة الجناة المشتبه بهم الموجودين داخل بمناهضة التعذيب، الدول األطراف 

 القضائية. الخاضعين لواليتهاأو  األطراف

 

، يوجد اتفاق أيًضا على أنه يُسمح للدول محاكمة األشخاص المسؤولين العرفي ون الدوليوعمال بالقان

، بصرف النظر عن المكان الذي اإلنسانيةالجماعية أو الجرائم ضّد  اإلبادةعن جرائم أخرى، مثل 

دولة معينة على والية قضائية عالمية لالنظر في القضايا التي لها  إمكانيةوتعتمد وقعت فيه. 

تقبل بها المحاكم  ، واألدلة المتاحة التي يُمكن أنللدولة المعنية خليةالمنظومة الجنائية والقوانين الدا

 في ذلك البلد لفتح مالحقة قضائية.


