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   مقدمة
و اجلرائم و منذ اية القرن التاسع عشر حاول اتمع الدويل جاهدا التفكري يف وضع حد للحروب 

، و قد كانت احملاوالت األوىل دف إىل تنظيم قواعد ها أو على األقل التخفيف مناالنتهاكات اليت ترتكب فيها 
 الهاي لسنة  و1864مثل اتفاقيات جنيف لعام دولية الاحلرب و سلوك املتحاربني ، فأبرمت العديد من االتفاقيات 

و غريها من االتفاقيات ، إال أا لألسف مل تكن حائال دون اندالع احلرب العاملية األوىل اليت  1907 و 1899
  .فضائع يندى هلا جبني اإلنسانية جرائم و شهدت هي األخرى 

تلك ذابح ، و مل يكن هناك رادع بشأن حيث صمتت القوانني و مل يعلو صوت فوق صوت اازر و امل
 و عذبوااليت راح ضحيتها ماليني من األبرياء قتلوا و شردوا و سجنوا و أسرو و شوهوا و اجلرائم و و االنتهاكات

دون أن يراعى ممتلكام  أهينت كرامتهم و انتهكت أعراضهم و عوملوا معاملة قاسية و مهينة و مت االستيالء على
  . من اإلنسانية يف ذلك أي قدر

و بدا واضحا عقب احلرب العاملية األوىل أن اجلزاء املدين أثبت عدم كفايته ، و عليه فقد أخذت فكرة 
، مما و الالإنسانية اجلزاء اجلنائي تظهر يف األفق ملا كانت تتصف به اجلرائم الدولية اليت ارتكبت من العنف و القسوة 

إىل إنشاء جلان الغرض منها إثبات خمالفات قانون احلرب و احلياد اليت ارتكبت  املنتصرين يف تلك احلربدفع احللفاء 
  . العقوبات على مرتكبيها توقيعيف احلرب العاملية األوىل و حماولة 

 ما حدث من جمازر و فضائع يف احلرب العاملية األوىل يثبت أن أوجه القصور يف النظام و يرى البعض أن
كمن يف ت القادر على معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ال تكمن يف الناحية التشريعية ، و إمنا القانوين الدويل الفاعل و

 من مبادئ و قواعد جترم ارتكاب االتفاقياتافتقار ذلك النظام إىل اآللية املناسبة و الفاعلة لتنفيذ ما ورد يف تلك 
تلك املتبعة يف القانون الداخلي القائم على أساس نه البد من اتباع منهجية شبيهة بو أ ،طوائف معينة من اجلرائم 

وضع قواعد زائية ، و يف جمال اإلجراءات اجلله وضع القاعدة القانونية للفعل اإلجرامي و حتديد العقوبة املناسبة 
  .و ترتيب آثارها تضمن إثبات املسؤولية اجلنائية للفرد 

 ضعف النظام اجلزائي الدويل و افتقاره إىل فقد عزا كثريون تكرار حدوث تلك االنتهاكات إىلو هكذا 
اآللية اليت ميكن ا مالحقة املسؤولني عن تلك االنتهاكات و تقدميهم إىل املساءلة اجلزائية و إيقاع العقاب م ، و 
رغم توفر الرغبة يف توفري تلك اآللية من بعض الدول إال أن عددا آخر من الدول قوض تلك الرغبة و حال دون 

و اكتفت أملانيا بإجراء  حملاكمته ،" غليوم الثاين " تسليم إمرباطور أملانيا " هولندا " ئها ، حيث رفضت إنشا
اليت كانت أقرب إىل اإلجراءات التأديبية منها إىل للمتهمني بارتكاب تلك االنتهاكات و " ليبزيج " حماكمات 
  .  احملاكمة

 من مآسي و انتهاكات صارخة للقوانني و األعراف الدولية مث كانت احلرب العاملية الثانية ، و ما شهدته
معاقبة مرتكيب تلك ضمان اهتز هلا ضمري اإلنسانية ، مما حدا باتمع الدويل إىل السعي لوضع األسس الكفيلة ب

  1946 و 1945سنيت "طوكيو "و "نورمبورغ "ـ  فكان إنشاء احملكمتني العسكريتني الدوليتني ل،االنتهاكات 
كوا متثل عدالة ، و ذلك لرغم ما تعرضت له تلك احملكمتني من انتقادات جنائي دويل إلجياد قضاء  ابقة األوىلالس

  .انتقائية فرضها املنتصر على املنهزم 
و بعد حماكمات نورمبورغ و طوكيو ، سارعت الدول اليت ذاقت مرارة احلرب العاملية الثانية و شهدت 

اتفاقية منع جرمية اإلبادة ت العامل طوال أكثر من مخسة أعوام إىل التصديق على أبشع صور العنف اليت اجتاح
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 ، و الربوتوكولني اإلضافيني 1949 ، و اتفاقيات جنيف األربعة يف سنة 1948اجلماعية و املعاقبة عليها يف سنة 
مل أن يكون هلا صك قانوين على أ إضافة للعديد من االتفاقيات و املعاهدات األخرى ، 1977امللحقني ا يف سنة 

دويل قوي يستهدف احلفاظ على حقوق اإلنسان و أمهها احلق يف احلياة ، و تعهدت الدول باحترام حقوق اإلنسان 
كما جلأت الدول إىب إبرام اتفاقيات األساسية يف الرتاعات املسلحة الدولية و غري الدولية و جترمي أي انتهاك هلا ، 

  . ضد كل من يرتكب إحدى اجلرائم الدولية تضمنت نوعا من اجلزاءات
 هذه األخريةإال أنه و على الرغم من وجود كثري من املواثيق و االتفاقيات الدولية ، و على الرغم من حتديد 

، و على الرغم من قيام معظم الدول تلك االتفاقيات عاقب عليها تألمناط من التصرفات اليت تشكل جرائم دولية 
يف مناطق ك االتفاقيات الدولية و املصادقة عليها ، فإن أخطر اجلرائم الدولية استمرت يف الوقوع بالتوقيع على تل
  . خمتلفة من العامل 

وبدا واضحا أن تلك االتفاقيات كانت حباجة إىل مؤسسة قضائية تطبق نصوصها على أرض الواقع ، ألن 
لقانونية مهما كان نوعها و عددها ما مل يتوفر هلا جهاز  ال قيمة و ال جدوى من القواعد اهاملنطق القانوين يؤكد أن

فعال يضمن تنفيذها و خبالف ذلك فال معىن هلذه القواعد القانونية ، و بعبارة أخرى فقد كانت احلاجة ماسة 
حتديد ، ألن االكتفاء بإقرار املبادئ دون  حماكمة مرتكيب اجلرائم الدولية تقررلتفعيل تلك االتفاقيات الدولية اليت 

  . الواقع  جيعل منها مبادئ ومهيةأرض اإلجراءات و اآلليات القانونية اليت تسمح بتجسيدها على 
، ال سيما االتفاقية الدولية  الدويلاجلنائي جلهاز القضائي اختصاص إ دولية مبدأ اتفاقياتلقد كرست عدة و 

  الدويل و املتعلقة بالقانون1949قيات جنيف لعام  و اتفا1948ة نملنع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها لس
 ، إال أن هذا املبدأ مل جيد تطبيقا فعليا له من طرف اجلماعة 1977اإلنساين و الربوتوكول اإلضايف األول لسنة 

 قبل شارت إىل املبدأ دون ذكر كيفية ترمجته يف امليدان العملي ليحترم منذلك أن تلك االتفاقيات الدولية أالدولية ، 
  .  الدول كافة

و مما الشك فيه أن أي نظام قانوين يرجى له الفعالية و االمتثال التام ألحكامه إمنا حيتاج إىل وجود جهاز 
 ، و هذا ما عنهاقضائي مستقل و دائم يعمل على تأكيد احترام هذه األحكام و حيدد مسؤولية كل من خيرج 

 مل يتم خالهلا إجياد جهاز قضائي فعال لتطبيق قواعد القانون الدويل افتقده اتمع الدويل لفترة طويلة من الزمن
املاسة إىل إىل احلاجة مما أشار عن ارتكاب اجلرائم الدولية ، اجلنائية الفردية اجلنائي سيما تلك املتعلقة باملسؤولية 

   .لدوليةحماكمة مرتكيب اجلرائم اوجود قضاء جنائي دويل ميثل آلية جزاء ملزمة للدول لتفعيل 
و قد أثبتت حماكمات احلرب العاملية الثانية يف نورمبورغ و طوكيو مدى احلاجة إىل وجود قضاء جنائي 

، نظرا لالنتقادات اليت تعرضت هلا تلك احملاكمات من تغليب لالعتبارات السياسية على حساب العدالة  دائم دويل
أمهيتها يف إقرار املسؤولية من رغم على الكمة املنتصر للمنهزم حمايف نظر الكثريين و كوا كانت ، الدولية اجلنائية 

  .اجلنائية الفردية 
 و غريها من  "سرياليون" و " رواندا " و " يوغسالفيا " و مل تلبث اجلرائم الدولية أن عادت إىل الظهور يف 

تهاكات و اجلرائم الدولية املرتكبة األماكن مبا هدد مصاحل اتمع الدويل و هز االستقرار العاملي ، و قد فاقت االن
" رواندا "  السابقة و  "يوغسالفيا" نزاعني مسلحني يف العشرية األخرية من القرن العشرين إندلعا يف خالل أكرب 

اإلنسان من فضاعة ، نظرا ملا ارتكب فيهما من خرق متعمد و واضح لكل ما نصت عليه  خيطر على بالكل ما 
  . الرتاعات املسلحةو أحكام تطبق أثناء قواعد من االتفاقيات الدولية 
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و قد حاول اتمع الدويل ممثال بأحد أهم أجهزته و هو جملس األمن أن يتصدى ملن ارتكبوا هذه اجلرائم 
الدولية باملالحقة و العقاب و ذلك عن طريق استخدام جملس األمن لسلطته املمنوحة له مبوجب الفصل السابع من 

حملاكمة مرتكيب اجلرائم حمكمتني جنائيتني دوليتني مؤقتتني ، حيث أنشأ جملس األمن مم املتحدة ميثاق منظمة األ
   .1994 و 1993يف سنيت و ذلك " رواندا " السابقة و " يوغسالفيا " من الدولية يف كل 

 إال أن نهزمنياملنتصرون على املو بالرغم من أن هاتني احملكمتني قد متيزتا عما سوامها بأما مل يفرضهما 
الدوافع احلقيقية وراء إنشاء هاتني التساؤالت حول حيث أثريت كان يف نظر البعض بدوافع سياسية ،  أسيسهمات

األراضي " شكل حماكم جنائية دولية خاصة حملاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية يف يمل ذلك أن جملس األمن ، احملكمتني 
، أبشع اجلرائم الدولية ارتكاب اليت شهدت يف العامل و و غريها من املناطق " لبنان " و " العراق " و "  يةفلسطينال

  . "انتقائية العدالة " و " ازدواجية املعايري " مما يؤكد 
املؤقتة مل ينج من سهام النقد ، كونه أسلوبا مكلفا و حيتاج إىل الدولية و هكذا فإن أسلوب احملاكم اجلنائية 

 كما أن اختاذ قرار ذا الشأن مماثلة ،إلنشاء أي حمكمة أخرى يف جملس األمن  العضوية موافقة الدول اخلمس دائمة
الدولية و القبض على مرتكيب اجلرائم احلصول على أدلة اجلرائم و تبدد جهود حيتاج إىل وقت مما يؤدي إىل صعوبة 

ال يغين ، و بالتايل فإن هذا األسلوب تبدد الرغبة السياسية مبرور الوقت إلجراء تلك احملاكمات الدولية فضال عن 
  . كفيلة بتجاوز تلك االعقبات و الصعوبات عن إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة

و لقد كرست األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة ما جاءت به االتفاقيات الدولية من حيث 
للمحاكم العسكرية الدولية  أن التجارب السابقة مباناصرها ، و تقنني اجلرائم الدولية و تعريفها و شرح أركاا و ع

حملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة هي السبيل لتطوير النظام القضائي اجلنائي الدويل باالستفادة من جناحاا و إخفاقاا و ا
استكملت جلنة القانون ف، األمم املتحدة جهودها الرامية إلنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة منظمة فقد واصلت 

و قدمته إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف لتلك احملكمة املزمع إنشاؤها الدويل صياغة مشروع النظام األساسي 
  . احملكمةتلك  جلنة خاصة و جلنة حتضريية إلنشاء 1995 سنةيف هذه األخرية  ، و مبوجبه شكلت 1994سنة 

و ، النظام األساسي لتلك احملكمة ية من أعماهلا و مت إقرار مشروع  انتهت اللجنة التحضري1998و يف عام 
ألمم املتحدة يف دورا الثانية و اخلمسني عقد مؤمتر روما الدبلوماسي للبحث يف نظمة ا قررت اجلمعية العامة ملقد

   .1998ز  متو17 حزيران و حىت 15نعقد فعال يف الفترة من إ، و الذي اجلنائية الدولية إنشاء احملكمة 
 و بعد مناقشات حامية كادت أن تقضي على املشروع متخض عن املؤمتر اعتماد النظام األساسي للمحكمة

 دولة عن التصويت ، و يف هذا اليوم أعلنت 21 دول و امتناع 7 دولة مقابل معارضة 120مبوافقة اجلنائية الدولية 
 األساسي يف مؤمتر منظمة األمم املتحدة للمفوضني الدبلوماسيني بإقرار نظامهاالدائمة والدة احملكمة اجلنائية الدولية 

معاهدة سان " ، و يعترب هذا احلدث أهم تطور تشهده الساحة القانونية الدولية منذ " روما " الذي عقد يف مدينة 
    .1945عام " فرانسيسكو 

يف  متثلجديدا ذا صفة دائمة ائيا جنو نستنتج مما سبق أن تطور القانون الدويل اجلنائي أفرز نظاما قضائيا 
يف هذه املؤسسة مثل جاء نتيجة احلاجة الفعلية لوجود ، و إمنا  مل يكن وليد الصدفة و الذياحملكمة اجلنائية الدولية 

ذلك أن توسع نطاق اجلرمية الدولية دفع بشكل مباشر حنو نشوء قواعد جديدة للقانون الدويل الساحة الدولية ، 
 كان يعوزها املؤسسة القضائية الفاعلة و املستقلة لتضعها موضع التطبيق ، و هو ما دفع املختصني اجلنائي و اليت

   .فرادى و مجاعات إىل التفكري و املناداة بإنشائها حىت حتققت أمانيهم يف مؤمتر روما الدبلوماسي
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تطبق القواعد القانونية مة دائلقد كان ضروريا بالنسبة للمجتمع الدويل إنشاء هيئة قضائية جنائية دولية 
 من ينتهك القواعد اليت على كلإيقاع اجلزاء من خالل الدولية اخلاصة باجلرائم الدولية و تضعها موضع التنفيذ 

يل إىل إنشاء حمكمة جنائية دولية الذي كان ميرغبة اتمع الدويل حيث حتققت حتظر ارتكاب اجلرائم الدولية ، 
  .احملاكم العسكرية الدولية و احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة و النقائص اليت اعترت دائمة بسبب جوانب القصور 

، و الدائمة  من إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية و جمهودات كبريةو قد متكن اتمع الدويل و بعد حماوالت 
 أن يعتمد فعال على وجود آلية  أصبح بإمكان اتمع الدويل2002 سنة األساسي حيز النفاذ ادخول نظامهب يتال

و هو إجناز حقق آمال الكثري من اجلهات اليت سعت يفترض فيها أا األقدر على معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ، 
  .من أجل حتقيق الغاية األساسية املتمثلة يف وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب دويل حنو تأسيس قضاء جنائي 

   "اجلرائم الدولية" ن التهديد الذي حتمله تلك االنتهاكات اخلطرية املعروفة باسم و إذا كان من املؤكد أ
ينصرف إىل البشرية مجعاء ، فال شك أيضا أن هناك تفاوتا كبريا بني خمتلف الفئات من حيث األضرار اليت تلحقها 

    ب اجلرائم الدولية هي فئة م اجلرائم الدولية ، و نستطيع اجلزم أن الفئة األكثر تضررا من وقوع و ارتكا
  .الضحايا 

و تبعا لذلك كان من املنطقي أن ال تقتصر العدالة اجلنائية الدولية على حق اتمع الدويل يف حماكمة 
يف إجراء حماكمة عادلة دون أن ختاطب بارتكاب اجلرائم الدولية  نياملتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية و حق املتهم

حاكمة ذلك أن حقوق ضحايا اجلرائم الدولية ترتبط أشد االرتباط مب ضحايا اجلرائم الدولية ،  فئةالعدالةهذه 
خاصة بعد إقرار العديد من االتفاقيات الدولية ملبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية عن ارتكاب مرتكيب اجلرائم الدولية 

   .اجلرائم الدولية  
ائم الدولية ال تقف عند حد إدانة املتهم و توقيع عقوبات إن مقتضيات العدالة و اإلنصاف لضحايا اجلر

الضحايا عن األضرار اليت حلقت م جراء اجلرائم املرتكبة ، فاملسؤولية هؤالء سالبة للحرية ، بل تتعداها إىل تعويض 
متلكات و جرب قد تتخذ إما صورة عقوبات سالبة للحرية أو عقوبات مالية كالغرامات و مصادرة املالفردية اجلنائية 

األضرار ، أو كالمها معا ، و ميثل النوع الثاين من العقوبات اجلانب اإلصالحي أو التعويضي بالنظر إىل كونه يتعلق 
  . و ليس حبق اتمع الدويل يف احملاكمة و العقاب حبقوق الضحايا أكثر 

الدولية من أكثر مواضيع  مسألة حقوق ضحايا اجلرائم و منذ العقد األخري من القرن العشرين أصبحت
مل و  قسطا وافرا من االهتمام على الصعيدين الوطين و الدويل ، نالت ، حيثالقانون الدويل اجلنائي مثارا للجدل 

يعد من املقبول أن يتم التركيز يف احملاكمات اجلنائية الدولية على حقوق املتهم و اتمع الدويل دون حقوق هذه 
اتمع الدويل يبدي قدرا متزايدا من االهتمام بضمان أن تراعي يا اجلرائم الدولية ، و أصبح أال و هي فئة ضحاالفئة 

إجراء نوع من املوازنة بني حقوق مجيع و ذلك بو حقوقهم ، اجلرائم الدولية  مصلحة ضحايا العدالة اجلنائية الدولية
  .ضاء اجلنائي الدويل األطراف الذين هلم صلة باإلجراءات القضائية اليت تباشر أمام الق

حيث مل يكن الوعي حبقوق ضحايا ،  أمهلت حقوق ضحايا اجلرائم الدولية لفترات زمنية طويلة نسبيا لقد
اجلرائم الدولية يف الفترات التارخيية املتعاقبة باملستوى نفسه الذي بلغته مع اية القرن العشرين ، إذ كثريا ما غيبت 

اكمات اليت أقيمت ملرتكيب اجلرائم الدولية سواء أمام احملاكم العسكرية الدولية أو هذه الفئة عن املشاركة يف احمل
احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة ، ومل يتجاوز دور الضحايا الذين مت استدعاؤهم لتلك احملاكمات حد اإلدالء بالشهادة 
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 السبب يف ذلك أن االهتمام كان ، و إال اجلرائم الدولية ليساملسؤولية اجلنائية يف حق مرتكيب و ذلك إلثبات 
 .منصبا باألساس حول كيفية ضمان حماكمة عادلة للمتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية 

قد فرض على فئة الضحايا يف تلك الفترات التارخيية السابقة وصاية من الدول اليت كانت متثلهم يف املطالبة ل
قد األخري من القرن العشرين و الذي عرف حترر فئة ضحايا اجلرائم حبقوقهم ، و استمر هذا الوضع إىل غاية الع

بفضل الدعم الذي اليت ينتمون إليها و أصبحت هلم االستقاللية التامة يف املطالبة حبقوقهم الدولية من وصاية الدولة 
  . أصبحت تتلقاه من املنظمات العاملة يف جمال حقوق اإلنسان على املستويني الوطين و الدويل 

و قد شكلت مسألة إقرار مركز قانوين للضحايا يف إطار احملاكمات اجلنائية الدولية نقطة البدء يف مسار 
املطالبة بضمان احترام حقوق هذه الفئة ، و هو مسار انتقل من انعدام تام ألبسط األدوار و ممارسة كافة احلقوق 

ة الضحايا و مشاركتها املستقلة عن الدولة يف إجراءات اليت ميكن أن تعود إليهم من طرف الدولة إىل غاية حتديد فئ
  .الدعوى أمام القضاء اجلنائي الدويل 

و رغم ما حيمله التقدم احملرز على املستويني الوطين و الدويل من إجيابيات يف مسعى االعتراف مبركز قانوين 
 ، إال احملاكمةاركة يف خمتلف مراحل  للمشأوسعيضمن هلم جماال حبيث لصاحل ضحايا اجلرائم الدولية و فعال قوي 

أن ذلك قد يكون غري كاف يف حاالت معينة من أجل حتقيق الغاية األساسية املتمثلة يف ضمان استيفاء ضحايا 
  . همقوقحلاجلرائم الدولية 

فقد ال يكفي يف بعض األحيان االعتراف حبق الضحايا يف تقدمي املعلومات خبصوص ارتكاب جرائم دولية 
 على العدالة رغم أمهية هذا احلق يف إثارة انتباه اجلهات املكلفة بفتح التحقيق و اختاذ لتمكينهم من احلصول معينة

  .على مستوى القضاء اجلنائي الدويل قرار املتابعة 
كما قد ال يفي بالغرض نفسه االعتراف حبق ضحايا اجلرائم الدولية يف املشاركة يف اإلجراءات ، و الشيء 

 عن بقية احلقوق ، كاحلق يف احلماية و جرب الضرر و غريها من احلقوق ، و اليت قد ال جتد يف األصل نفسه يقال
مرتكيب اجلرائم الدولية و من مث دون متكني دون حماكمة  قانونية حتولقبات جماال لتطبيقها بسبب اصطدامها بع

  .ضحايا اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم 
 يكن نتيجة لنقص يف مركزهم استيفاء حقوقهم ملاعي ضحايا اجلرائم الدولية يف  السبب وراء فشل مسإن

 ، و إمنا بسبب تعارض بتلك احلقوق و اليت يقرها هلم القانون الدويل اجلنائيالقانوين الذي يؤهلهم للمطالبة 
 هذه تتمثل، و ذاا  حماكمة املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية يف حد ختصستيفاء حقوقهم مع مسائل مسعاهم ال

القضاء اجلنائي الدويل باحملاكمة و عقبات أخرى تتعلق اختصاص تتعلق باليت عقبات يف جمموعة من الاملسائل 
  .بإجراءات التقاضي أمامه 

يف الوقت و بارتكاب اجلرائم دولية  نيإذن ، ختتلف األسباب القانونية اليت قد حتول دون حماكمة املتهم
، و هي تتراوح يف ذلك ما بني مسائل تتعلق استيفاء حقوقهم اجلرائم من هذه حايا  ضنيدون متكنفسه 

و ال يزال البعض من هذه املسائل يشكل عائقا فعليا أمام حتقيق العدالة لصاحل ، باالختصاص و أخرى باإلجراءات 
د لظاهرة اإلفالت من اجلرائم الدولية و هذا على الرغم من اجلهود الدولية اليت بذلت من أجل وضع حضحايا 

   .العقاب و متكني ضحايا اجلرائم الدولية تبعا لذلك من استيفاء حقوقها اليت أقرها هلا القانون الدويل اجلنائي 
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  : الدراسة إشكالية 
حول نقطة رئيسية و هي استيفاء فيها البحث تركز و يتتناول هذه الرسالة موضوع ضحايا اجلرائم الدولية ، 

اجلرائم الدولية ضحايا كفل القانون الدويل اجلنائي لجلرائم الدولية يف القانون الدويل اجلنائي ، فهل حقوق ضحايا ا
من خالل نصوص و استيفاء حقوقهم ؟ إن اإلجابة عن هذه اإلشكالية تقتضي بيان اجلهود الدولية اليت بذلت 

يف الوقت نفسه بيان  من استيفاء حقوقهم و من أجل متكني ضحايا اجلرائم الدوليةأحكام القانون الدويل اجلنائي 
  . تقف حائال دون متكنهم من استيفاء حقوقهم لقانونية اليت مازالت عوائق أو العقبات اال

  :الدراسة أمهية 
يف الرغبة يف توضيح ما يشهده الواقع أساسا تتمثل  هذا املوضوع  األسباب الرئيسية اليت دفعتنا إىل اختيارإن

    و " السودان " يف اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم  ضحايا متكنيلقضاء اجلنائي الدويل عن من عجز االدويل 
، مما املناطق اليت شهدت ارتكاب أبشع اجلرائم الدولية غريها من و " ليبيا " و " العراق " و " لبنان " و " غزة " 

حتول حالت وما زالت قانون الدويل اجلنائي النصوص و أحكام ثغرات تشريعية يف نقائص و قصور و  وجود يؤكد
  .  ا اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقههذه الفئة األكثر تضررا من ارتكاب دون متكن 

  :الدراسة هدف 
اجلهود الدولية اليت بذلت لتمكني ضحايا اجلرائم الدولية من استيفاء  إن اهلدف من هذه الدراسة هو بيان

سواء على الدويل اجلنائي لصاحلهم  القانونالضمانات اليت جسدها و أقرها موعة من حقوقهم و اليت جتسدت يف جم
هذا اليت تعترض و العقبات ق ئزالة العواكذلك بيان اجلهود اليت بذلت إلو ، مستوى االختصاص أو اإلجراءات 

تشريعية قائص و الثغرات ال فضال عن بيان اجلهود اليت جيب أن تبذل مستقبال لتذليل هذه العقبات و سد الن،املسعى 
  .اليت تقف حائال دون متكن ضحايا اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم 

  :الدراسة منهجية 
نظرا لتشعب املسائل املتعلقة باستيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية و اليت تتعلق مبجاالت االختصاص و 

  : يث استخدمنا حقد مت االعتماد على عدة أنواع من الدراسة فاإلجراءات 
  .الدراسة الوصفية  -
  .املقارنة  الدراسة -
  . الدراسة التحليلية -
  . الدراسة التارخيية -
استعراض االتفاقيات و يكون ذلك من خالل و ، الدراسة الوصفية بيان احلقائق و تقدمي املعلومات  غرضف

أما ، لدولية و ما تضمنته من أحكام و قواعد األنظمة األساسية للمحاكم العسكرية الدولية و احملاكم اجلنائية ا
اجلنائية احملاكم و الدولية و التمايز بني احملاكم العسكرية و االختالفات الدراسة املقارنة فغرضها بيان الفروقات 

  .و التشريعات الوطنية  الفروقات بني خمتلف املعاهدات فضال عنالدولية املؤقتة و الدائمة 
و القصور يف متكني عدم الفعالية أدت إىل  بيان األسباب و املربرات اليت فالغرض منهاة الدراسة التحليليأما 

املستجدات يف مسرية  الغرض منه تتبعأما استخدام الدراسة التارخيية فضحايا اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم ، 
سألة و املتعلقة مبالدويل و القضاء اجلنائي ئي الدويل اجلنا القانون عرفهاو التطورات اليت العدالة اجلنائية الدولية 

  .اء ضحايا اجلرائم الدولية حلقوقهم استيف
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  : لدراسة لاإلطار الزمين 
املرحلة األكثر إسهاما يف تطور القانون الدويل اجلنائي بصفة عامة و يف تطور املركز القانوين لضحايا إن 

إىل ، أي منذ مخسينيات القرن املاضي " طوكيو " و   "مبورغنور " حاكماتابتدأت مباجلرائم الدولية بصفة خاصة 
 ميكن اجلزم بعدم وجود أية وثيقة أو سابقة قضائية حيث، و شروعها يف عملها غاية إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية 

،  نائية الدوليةتعود لفترة سابقة عن احلرب العاملية الثانية تتطرق إىل دور ضحايا اجلرائم الدولية يف احملاكمات اجل
  .لذلك سيتم التركيز يف دراستنا هذه على هذه الفترة التارخيية 

  :الدراسة نطاق 
باالتفاقيات الدولية و اللوائح و األنظمة األساسية للمحاكم العسكرية الدولية و نطاق حبثنا هذا يتحدد 

باعتبارها تتضمن اخلاصة بتلك احملاكم األدلة  و قواعد اإلثبات قواعد واحملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة و الدائمة 
 استيفاء ذلك أن ، االختصاص ، إجراءات احملاكمة و العقوبة ،املسؤولية اجلنائية الدولية ائم الدولية ، اجلرتعريف 

حقوق ضحايا اجلرائم الدولية يتعلق أساسا بالضمانات و العوائق يف جمال االختصاص و اإلجراءات ، و ال ميكننا 
  . مسائل االختصاص و اإلجراءات إال يف إطار هذه األنظمة و اللوائح حبث

على لوائح و أنظمة احملاكم العسكرية الدولية و احملاكم اجلنائية الدولية ، بل يشمل نطاق حبثنا و ال يقتصر 
 إقرار املسؤولية ، وخاصة تلك اليت حتكم جمال تعريف اجلرائم الدولية و بيان أركاا ، االتفاقيات الدولية أيضا 

اجلنائية الفردية ، و تقرير احملاكمة و العقاب ملرتكيب اجلرائم الدولية من خالل إقرارها للعديد من املبادئ و القواعد 
  . ذا الشأن 
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   :  اخلطة التاليةاعتمادلقد مت : البحث خطة 
  :               مقدمة 

  اجلهود الدولية الستيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية  :صل األول الف
  تطور املركز القانوين لضحايا اجلرائم الدولية  : املبحث األول         

  تعريف ضحايا اجلرائم الدولية :املطلب األول                   
  تعريف اجلرائم الدولية  : الفرع األول                           

   تعريف جرمية اإلبادة اجلماعية : أوال                                  
  تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية  : ثانيا                                  
  تعريف جرائم احلرب  : ثالثا                                  
   العدوان تعريف جرمية : ابعا  ر                                

  تعريف الضحايا يف القانون الدويل اجلنائي  : الفرع الثاين                           
    تعريف الضحايا يف الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ :أوال                                   
    حة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيوتعريف الضحايا يف الئ :ثانيا                                   

  تعريف الضحايا يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة : ثالثا                                  
                                                 وانداتعريف الضحايا يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لر : ابعا  ر                                

  تعريف الضحايا يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة : امساخ                                 
  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية : املطلب الثاين                

  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية اخلاصة باإلجراءات : لفرع األولا                           
  حق ضحايا اجلرائم الدولية يف تقدمي املعلومات : أوال                                  
  حق ضحايا اجلرائم الدولية يف احلماية :ثانيا                                   
  حايا اجلرائم الدولية يف التمثيل القانوينحق ض : ثالثا                                  
  حق ضحايا اجلرائم الدولية يف االشتراك يف إجراءات التحقيق :رابعا                                   
  حق ضحايا اجلرائم الدولية يف الطعن يف األحكام القضائية:  خامسا                                 

  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية اخلاصة جبرب األضرار : الفرع الثاين                          
  حق ضحايا اجلرائم الدولية يف رد احلقوق :أوال                                   
    حق ضحايا اجلرائم الدولية يف إعادة التأهيل : ثانيا                                  

  حق ضحايا اجلرائم الدولية يف الترضية :         ثالثا                          
  حق ضحايا اجلرائم الدولية يف التعويض:  رابعا                                 
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   ضمانات استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية : املبحث الثاين  
  االختصاص ضمانات استيفاء حقوق الضحايا يف جمال  :املطلب األول            

  تكريس مبدأ التكامل يف االختصاص   :الفرع األول                     
  تعريف مبدأ التكامل يف االختصاص  : أوال                            
 تطور مبدأ التكامل يف االختصاص   : ثانيا                            

    دأ التكامل يف االختصاصأغراض مب :                            ثالثا 
                      يف االختصاصتطبيق مبدأ التكامل : رابعا                            

                       دعائم مبدأ التكامل يف االختصاص : الفرع الثاين                    
                           اجلرمية ذاا مرتنينعمبدأ عدم جواز احملاكمة  :                             أوال
 مبدأ التطبيق الوطين للعقوبات  :                             ثانيا

             انعقاد مسؤولية الرؤساء و املرؤوسنيمبدأ  :ثالثا                            
    امهني من حيث املسؤولية و العقابالتسوية بني املسمبدأ  :  رابعا                           

            ضمانات استيفاء حقوق الضحايا يف جمال اإلجراءات : املطلب الثاين           
    تفعيل آليات حتريك الدعوى : األولالفرع                    

    توسيع صالحيات املدعي العام :أوال                             
   ختويل جملس األمن حق اإلحالة  :              ثانيا               

       استبعاد استيفاء الشروط املسبقة :ثالثا                             
    ختويل الدول حق اإلحالة :رابعا                             

  تفعيل املبادئ و القواعد اإلجرائية  :                    الفرع الثاين
   مبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية  :أوال                             

      مبدأ عدم العفو عن مرتكيب اجلرائم الدولية  : ثانيا                            
  مبدأ عدم االعتداد بالصفة الرمسية ملرتكيب اجلرائم الدولية  : ثالثا                            

         مبدأ سيادة الضمري على واجب الطاعة ألوامر الرؤساء  :رابعا                             
  مبدأ التعاون الدويل يف حماكمة مرتكيب اجلرائم الدولية   : خامسا                           
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  اجلرائم الدولية تقويض اجلهود الدولية الستيفاء حقوق ضحايا  :الفصل الثاين 
    استيفاء حقوق الضحايا يف جمال االختصاصعقبات : املبحث األول         

  اجلنائي الدويل   تقويض تطبيق االختصاص : املطلب األول                  
   اإللزاميتقويض سريان االختصاص  : الفرع األول                          

   االختصاص الرجعيعدم سريان  : أوال                                  
  اإللزاميرفض سريان االختصاص  :                                   ثانيا

  اإللزاميالتحفظ على سريان االختصاص  : ثالثا                                  
  اإللزامياإلعفاء من سريان االختصاص  :  رابعا                                 

  اإللزاميعوائق تطبيق سريان االختصاص  :            الفرع الثاين               

  تعارض االختصاص مع القواعد الدستورية  :  أوال                                 
  تعارض االختصاص مع التشريعات الداخلية  : ثانيا                                  

  االختصاص مع االتفاقيات الدولية  تعارض : لثاثا                                  
  تقويض تطبيق مبدأ التكامل يف االختصاص   :                   املطلب الثاين

    مبدأ التكامل يف االختصاصتطبيقتعقيدات   :     الفرع األول                      

  لدول غري األطراف على ااالختصاص استبعاد  : أوال                                  
  سؤولية الدولة االختصاص مباستبعاد  :                                   ثانيا
   هيمنة الطابع الوقائي على الطابع الرقايب :                                  ثالثا 

   االختصاصاالستئثار بسلطة الفصل يف تنازع   : ابعا     ر                             
                                           االختصاص باجلرائم الدولية تقييد :                         الفرع الثاين 

    تعليق االختصاص جبرائم احلرب :  أوال                                 
    إحالة جملس األمنإقصاء جرائم احلرب من :   ثانيا                                

   تعطيل االختصاص جبرمية العدوان :ثالثا                                   

    االختصاص جبرمية العدوانإقصاء  :  رابعا                                 
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     عقبات استيفاء حقوق الضحايا يف جمال اإلجراءات :         املبحث الثاين
    تقويض جهود االدعاء و التحقيق :        املطلب األول          

   املتعلقة بصالحيات جملس األمن  العقبات :                          الفرع األول 
   حق جملس األمن يف منع التحقيق و املالحقة :    أوال                               

  حق جملس األمن يف وقف التحقيق و املالحقة   :                                   ثانيا
    حق جملس األمن يف جتديد منع أو وقف التحقيق و املالحقة : ثالثا                                  
             إستعمال حق الفيتو ملنع اإلحالة                                             :   رابعا                                

   املتعلقة بصالحيات املدعي العام العقبات : الفرع الثاين                                      
  تقييد جملس األمن لتحرك املدعي العام  :     أوال                              
  لتحقيق اشتراط استصدار اإلذن املسبق با :    ثانيا                               

    ممارسة السلطة التقديرية يف التحقيق و املتابعة :   ثالثا                                
  عدم جواز الطعن يف قرارات املدعي العام  :    رابعا                               
  تقويض جهود التعاون اإلجرائي  :                  املطلب الثاين

    قيود التعاون اإلجرائي يف نظام روما :    الفرع األول                       
   افتقار قرارات التسليم هليئة تنفيذية : أوال                                  

  تعدد و تعارض طلبات التسليم :    ثانيا                               
     الدول عن التعاون اإلجرائيإحجام :  ثالثا                                 
   تعارض التعاون مع االلتزامات الدولية : رابعا                                  

    قيود التعاون اإلجرائي يف االتفاقيات الدولية :                           الفرع الثاين
  رائم الدولية  حظر تسليم مرتكيب اجل :  أوال                                 
  التحلل من التزام التحقيق و احملاكمة  :  ثانيا                                 
  توسيع طائفة األشخاص املشمولني باحلماية  : ثالثا                                  
   اجلرائم الدولية عنحظر نقل الشهود  :  رابعا                                 

  : ةخامت
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   اجلهود الدولية الستيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية :الفصل األول 
يقصد بالقانون الدويل اجلنائي جمموعة القواعد القانونية املعترف ا يف نطاق العالقات الدولية ، و اليت دف إىل 

ل عدوانا على هذا النظام لوك اليت تشكمحاية النظام القانوين أو االجتماعي الدويل عن طريق العقاب على صور الس
  .ما ميكن تعريفه أيضا بأنه جمموعة القواعد املقررة للعقاب على انتهاك مبادئ القانون الدويل العام ك

القانون الدويل اجلنائي هو  "أن "  RENEE Koring Joulin  " و"  HUET Andre "و يف هذا الصدد يرى األستاذان 
، فالقانون الدويل اجلنائي " ذي ينظم جممل املشاكل اجلنائية اليت تطرح على الساحة الدولية فرع القانون اجلنائي ال

هو ذلك الفرع من القانون الذي يتناول بالتجرمي و العقاب األفعال اليت تعد خروجا على النظام العام الدويل ، أي 
  .م اإلنسانية الكربى تلك اليت تصيب بالضرر أو تعرض للخطر مصاحل اتمع الدويل أو القي

فهو بالتايل عبارة عن جمموعة القواعد القانونية اليت جتد مصدرها يف العرف الدويل و املعاهدات و املواثيق الدولية ، 
و اليت تبني ماهية اجلرائم الدولية و املبادئ العامة اليت حتكمها من أجل ردع و معاقبة مرتكبيها و حتقيق العدالة 

  .مث صيانة األمن و االستقرار الدوليني لضحاياها ، و من 
و مل يعد القانون الدويل اجلنائي يقتصر على محاية املصاحل الدولية فحسب ، بل توسع ليحمي حقوق اإلنسان وقت 
احلرب و السلم ، خاصة بعد أن اعترف للفرد بصفته شخصا من أشخاص القانون الدويل لكونه يشكل موضوعه و 

   .غرضه 
اكمة مرتكيب اجلرائم الدولية غداة احلرب العاملية الثانية مبدءا هاما ، يتمثل يف كون العرف الدويل و لقد أبرزت حم

قد منا إىل درجة أمكن معها متابعة و معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية على أساس قانوين ، كما بينت هذه احملاكمات 
أركاا و أساسها و طبيعتها و ث حيدد بوضوح نوعها ضرورة تدوين قانون دويل جنائي يبني اجلرائم الدولية ، حي

  )1(. القانوين الذي حيدد املسؤولية اجلنائية للفرد يف حالة خمالفة القاعدة القانونية 

كان ضروريا بالنسبة للمجتمع الدويل إنشاء هيئة قضائية جنائية دولية تطبق القواعد القانونية الدولية اخلاصة و 
ضعها موضع التنفيذ ، و إيقاع اجلزاء حبق من ينتهك هذه القواعد و اليت حتظر ارتكاب اجلرائم باجلرائم الدولية و ت

و غين عن البيان أنه ال قيمة و ال جدوى من القواعد القانونية مهما كان نوعها و ، الدولية و تعاقب على ارتكاا 
  )2(.  معىن هلذه القواعد القانونية عددها ما مل يتوفر هلا جهاز فعال يضمن تنفيذها ، و خبالف ذلك فال

إن أمهية هذا املوضوع و أسبابه تكمن يف أن مفهوم العدالة اجلنائية الدولية مل يعد ذا منظور إقليمي أو داخلي يقتصر 
على ما تقوم به أجهزة العدالة اجلنائية الوطنية مطبقة تشريعاا الوطنية فحسب ، بل تعدى إىل النطاق الدويل الذي 

 املختصون فيه على استكمال منظومة العدالة اجلنائية الدولية ، و ذلك من خالل نظم و اتفاقيات و حماكم حرص
جنائية دولية تنهض مبسؤولية مقاضاة املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية ال يستطيع القضاء الوطين اجلنائي الفصل فيها 

  نــة لنورمبورغ و طوكيو ، و مرورا باحملكمتني اجلنائيتيلسبب من األسباب ، ابتدأت باحملاكم العسكرية الدولي
  
  

   .15 و 14 ، ص 2004العدالة اجلنائية الدولية و دورها يف محاية جقوق اإلنسان ، دار هومة ، بوزريعة ، اجلزائر ، :  سكاكين باية )1(
 ة إىل احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، دار الكتب القانونية ، احمللة الكربى ، تطور القضاء الدويل اجلنائي من احملاكم املؤقت: حيدر عبد الرزاق محيد  -د )2(

   .10 ، ص 2008مصر ،          
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املنظومة اجلنائية الدولية و أمهها أال و  الدوليتني املؤقتتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا و انتهاءا بآخر حلقات هذه 
 لتكون حمكمة قانون دويل 1998اليت أنشأت مبوجب اتفاقية روما يف سنة و مة ، هي احملكمة اجلنائية الدولية الدائ

  )1( .جنائي متخصص و دائم 
و لقد سعت األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة إىل تكريس ما جاءت به االتفاقيات الدولية من 

رها ، و قد متثلت هذه االتفاقيات الدولية يف قانون حيث تقنني اجلرائم الدولية و تعريفها و شرح أركاا و عناص
 و قانون جنيف باتفاقياته األربعة إضافة إىل الربوتوكولني اإلضافيني 1907 و 1899الهاي باتفاقياته املختلفة لسنة 

  .الدولية  و غريها من االتفاقيات 1948امللحقني ا و اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها لسنة 
 يف نص واحد قننو على ما يبدوا ، فإن آلية التقنني أتت بثمارها ، فما كان مقننا يف االتفاقيات املشار إليها سابقا 

اتسم بقدر كبري من الدقة و الشمولية ، و قد قام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و بدرجة أقل األنظمة 
لية املؤقتة و قبلها اللوائح اخلاصة باحملاكم العسكرية الدولية بتفعيل كل االتفاقيات األساسية للمحاكم اجلنائية الدو

  .الدولية اليت حكمت جمال تعريف اجلرائم الدولية ، و بيان أركاا و قواعدها و عناصرها 
ا اجلرائم الدولية حيث مت إدراج جل القواعد املنصوص عليها يف االتفاقيات املتعلقة باجلرائم الدولية و محاية ضحاي

و لقد ، مما مسح هلا باالستفادة من كل القواعد القانونية اليت حتكم املسؤولية اجلنائية الدولية بشكل مباشر ، فيها 
مسح إدراج كل تلك االتفاقيات السابقة يف األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة و الدائمة و لوائح 

  . لية بالتصدي لكل من خيرقها احملاكم العسكرية الدو
 يف النظام األساسي 1948و خري مثال على ذلك إدراج اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها لسنة 

 األخرى ، االتفاقياتللمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة كجرمية دولية مسح باالستفادة من كل التفصيالت الواردة يف 
فعيلها يف ميدان الردع اجلنائي الدويل من جهة ، و متكني ضحايا هذه اجلرمية الدولية من استيفاء و اليت تسمح بت

  )2( . حقوقهم

 اجلرمية الدولية و مسؤولية و عقاب مرتكبيها و اخلطوات اإلجرائية اليت على  )3( لقد ركز القانون الدويل اجلنائي
ة على اجلاين ، كما مشل هذا االهتمام أيضا فئة ضحايا اجلرائم حتصل مبقتضاها احملاكمة ، أي ضمان توقيع العقوب
  )4( .الدولية ، و قد كان لذلك جتليات و مظاهر عديدة 

 سنتطرق أوال للحقوق اليت أقرها هذا القانون هلم ، مث نتطرق بعد ذلك ملسألة متكني الضحايا من استيفاء حيث
ا الفرع من القانون الستيفاء حقوق الضحايا بوصفها الفئة حقوقهم من خالل الضمانات اليت أقرها و جسدها هذ

  . األكثر تضررا من وقوع اجلرائم الدولية 
  
 

   .11 و 10املرجع السابق الذكر ، ص : حيدر عبد الرزاق محيد  -د) 1(
   . 135 و 131 ، 130 ، 129 ، ص 2006املسؤولية الدولية اجلنائية لرئيس الدولة ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ، : بلخريي حسينة  )2(
 ي ـ، أي تلك اجلرائم اليت تنتهك أحكام القانون الدول القانون الدويل اجلنائي يف مفهومه الدقيق ينحصر موضوعه يف اجلرائم اليت تكون دولية بأكملها) 3(

و إال إذا ــعلى هذا النحـــ" الدولية "  ال يصدق عليها وصف ، و اجلرائم املنظمة للعالقات بني الدول بوصفها من أشخاص القانون الدويل العام    
ي ــ، أي أن القانون الدويل ال يقتصر فقط على تعريفها لكنه حيدد اجلزاءات املقررة هلا ف كافة عناصرها و أركاا تنظمها قواعد القانون الدويل نتكا    
  . نفسه  الوقت    
   .   4، ص  2009ائية لضحايا اجلرمية يف القانون الدويل اإلنساين ، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ، مصر ، احلماية اجلن:  نبيل حممود حسن -د) 4(
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    تطور املركز القانوين لضحايا اجلرائم الدولية: ملبحث األولا
ائية اخلاصـة  لقـض لضحايا و دورهم يف اإلجراءات اإن املقصود باملركز القانوين لضحايا اجلرائم الدولية هو مكانة ا      

 إذ يقع على كل دولة واجب قـانوين لتـوفري         مبحاكمة املسئولني عن ارتكاب اجلرائم الدولية اليت وقعوا ضحيتها ،         
سبل االنتصاف احمللية للضحايا باعتباره واجبا مالزما للواجب العام يف محاية حقوق اإلنسان ، كما يقـع االلتـزام        

  .اد الدولية لآلثار النامجة عن ارتكاب اجلرائم الدولية نفسه على اتمع الدويل حبكم األبع
و قد أثبتت املمارسة العملية أن االحترام الفعال حلقوق اإلنسان ال ميكن أن يتحقق بـصورة كافيـة دون وجـود               

 اليت  ضمانات قضائية ، منها حق ضحايا اجلرائم الدولية يف اللجوء إىل احملاكم اجلنائية الدولية ، و إال ظلت احلقوق                  
  .تكرسها املواثيق الدولية اجلنائية و دساتري و قوانني الدول جمرد حرب على ورق 

و إذا أخذنا بعني االعتبار خصوصيات كل من القانون الدويل اجلنائي و القوانني الوطنية و الفارق املوجود بينـهما                   
القاعدة القانونية ، جند أنه ليس مـن  نظرا لعوامل خمتلفة ، كأسبقية الظهور من حيث الزمن أو اختالف طرق نشأة           

  .الغريب أن يتأخر القانون الدويل اجلنائي يف االعتراف حبقوق ضحايا اجلرائم الدولية مقارنة بالقوانني الوطنية 
إذ تعترف جل التشريعات الوطنية حبق ضحايا اجلرائم الدولية يف اللجوء إىل القضاء الوطين ، عـن طريـق تقـدمي              

لبة بالتعويضات ، يف حني أمهلت حقوق ضحايا اجلرائم الدولية أمام احملاكم اجلنائية الدولية لفترات            الشكاوى و املطا  
  )  1( .زمنية طويلة نسبيا ، إذا ما قورنت بتاريخ بداية احملاكمات اجلنائية الدولية 

 ،  اجلنائيار القانون الدويل    و على الرغم من ذلك ، عرف املركز القانوين لضحايا اجلرائم الدولية تطورا كبريا يف إط               
من مراحل عرفت تغييبا تاما لدور الضحايا و إخضاعهم لوصاية تامة من الدولة اليت ينتمون إليها ، إىل مرحلة أصبح            

 إىل وساطة جهة ثانية ، و بعبارة أخرى فقد حترر  واتاجحيفيها للضحايا دور كبري يف اإلجراءات القضائية من غري أن           
 هلم االستقاللية التامة يف املطالبة حبقوقهم و يف         تلدولية من وصاية الدولة اليت ينتمون إليها و أصبح        ضحايا اجلرائم ا  

  .اختيار طرق و وسائل استيفائها 
أال و هي حترر فئة ضحايا اجلرائم ، و للغوص أكثر يف جوانب هذا املوضوع ، فإننا سنحاول أوال  إبراز هذه النقطة              

ربية للدولة على حقوقهم و على طرق و وسائل استيفائها مركزين على فترة تارخيية وجيـزة            الدولية من الوصاية اجل   
    )3( .إىل غاية إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية  )2( تبدأ من حماكمات نورمبورغ

ـ             تعـد  او السبب وراء حصر هذه الدراسة التارخيية املتعلقة باستيفاء حقوق الضحايا يف هذه الفترة الـوجيزة ، أ 
املرحلة األكثر إسهاما يف تطور القانون الدويل اجلنائي بصفة عامة و يف تطور املركز القانوين لضحايا اجلرائم الدولية                  
بصفة خاصة ، كما أنه ميكن اجلزم بعدم وجود أية وثيقة أو سابقة قضائية يف القانون الدويل اجلنائي تعـود لفتـرة                      

  ) 4(. رق إىل دور ضحايا اجلرائم الدولية يف احملاكمات الدولية سابقة عن احلرب العاملية الثانية تتط

  
  لىعاحملصنة " برايساخ " الذي كان يرأس حكومة مدينة " بيتر فون هاغنباخ "  ، فقد متت حماكمة 1474 سنة  إن أول حماكمة جنائية دولية كانت يف)1(
   .داس بقدميه قوانني اهللا و اإلنسان " فون هاغنباخ " على أن " ألرشيدوق ا"   الراين األملاين األعلى ، و ركز االدعاء و هو ممثل   
   . 1945 أوت 8 أنشأت احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ مبقتضى اتفاق لندن املربم بتاريخ )2(
   . 1998 أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة مبقتضى اتفاقية روما املربمة بتاريخ )3(
                                  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، مصر ، الطبعة األوىل ،    : ر الدين بومساحة  نص-د) 4(

                         .  19 ، ص 2007          
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ـ           و قبل احلديث عن حترر فئة ضحايا اجلرائم ا         ديث لدولية أو استمرار وصاية الدولة على حقوقهم جيدر بنا أوال احل
و ذلك من   ،  ، و قبل ذلك يكون لزاما علينا أن نتطرق لتعريف اجلرائم الدولية             اجلرائم الدولية   عن املقصود بضحايا    

ممثلـة يف   ق الدولية اجلنائية    حملاكم اجلنائية الدولية و الوثائ    احملاكم العسكرية الدولية و ا    أنظمة  لوائح و   خالل استقراء   
  . لتعريف حبقوق ضحايا اجلرائم الدولية لبعد ذلك ننتقل ، مث القوانني الوطنية و املعاهدات الدولية 

أن نتطرق لتعريف اجلرائم الدولية اليت متثل موضوع القانون الدويل اجلنـائي و هـي               أوال  حيث يكون لزاما علينا     
   : تنحصر يف أربع جرائم و هي

  .رمية اإلبادة اجلماعية  ج-
  . اجلرائم ضد اإلنسانية -
  . جرائم احلرب -
  .  جرمية العدوان -

مث بعد ذلك سنتطرق لتعريف ضحايا اجلرائم الدولية يف اللوائح اخلاصة باحملاكم العسكرية الدولية و املتمثلة يف الئحة        
تعريف ضحايا اجلـرائم    مرورا ب لدولية لطوكيو ،    احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ و الئحة احملكمة العسكرية ا        

الدولية يف األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية ، و اليت تتمثل أساسا يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائيـة                  
كمـة  الدولية ليوغسالفيا السابقة و النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا و أخريا النظام األساسي للمح         

 الدويل اجلنائي القضاءهذه احملاكم األكثر إسهاما يف تطور   أن احملاكمات اليت أجرا     اجلنائية الدولية الدائمة ، باعتبار      
  .بصفة خاصة و القانون الدويل اجلنائي بصفة عامة 

ول من هـذه    القسم األ   حيث يتعلق ،  و بعد ذلك سنتطرق حلقوق ضحايا اجلرائم الدولية و اليت تنقسم إىل قسمني              
  :  قوق باإلجراءات ، و تتمثل يفاحل
  . حق ضحايا اجلرائم الدولية يف الشكوى -
  . حق ضحايا اجلرائم الدولية يف احلماية -
  .  حق ضحايا اجلرائم الدولية يف التمثيل القانوين -
  . حق ضحايا اجلرائم الدولية يف االشتراك يف إجراءات التحقيق -
  .ولية يف استئناف األحكام القضائية  حق ضحايا اجلرائم الد-

   : إىل، و ينقسم جبرب األضرار فيتعلق حقوق ضحايا اجلرائم الدولية للقسم الثاين من أما بالنسبة 
  . حق ضحايا اجلرائم الدولية يف رد احلقوق -
  . حق ضحايا اجلرائم الدولية يف إعادة التأهيل -
  . حق ضحايا اجلرائم الدولية يف الترضية -
  .   حق ضحايا اجلرائم الدولية يف التعويض -

سيمهد لنا الطريق للبحث يف موضوعنا املتعلق باستيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية ، حيث سنتطرق       إن كل ذلك    
أوال للضمانات اليت أوجدها القانون الدويل اجلنائي لصاحل أو لضمان استيفاء هذه الفئة حلقوقها ، و الـيت تنقـسم                

  . ضمانات تتعلق باالختصاص القضائي اجلنائي و ضمانات تتعلق باإلجراءات القضائية اجلنائية بدورها إىل
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  ضحايا اجلرائم الدولية   تعريف: املطلب األول
ضبط من قبل احلديث عن املزايا و العقبات اليت تعترض ضحايا اجلرائم الدولية يف استيفاء حقوقهم ، ال بد أوال 

معرفة من هم األشخاص الذين جيوز هلم االستفادة و الغرض من ذلك ،  نون الدويل اجلنائيتعريف الضحية يف القا
من احلقوق اليت تقرها هلم القوانني الوطنية و القانون الدويل اجلنائي ، و تعد هذه املسألة من أهم النقاط اليت تركزت 

  .م الدولية  اجلهود الدولية يف مسار تطور املركز القانوين لضحايا اجلرائعليها
إذ مل يقتصر االهتمام املتزايد بوضع ضحايا اجلرائم الدولية على إجياد السبل القانونية لضمان حقوقهم و مساعدم 

 ضحية هلا ، بل تعدى ذلك إىل حماولة حتديد تعريف شامل ايف التغلب على اآلثار السلبية للجرائم الدولية اليت كانو
دراج مجيع الفئات املتضررة من ارتكاب اجلرائم الدولية ، و بالتايل توسيع فئة لضحايا اجلرائم الدولية يسمح بإ

 األشخاص الذين جيوز هلم االستفادة من احلماية القانونية ، أو على األقل ضمان أن ال يعتري هذا املفهوم نقص أو
    . غموض أو لبس ماقصور أو

رائم الدولية يف القانون الدويل اجلنائي هو الغياب و لعل أول مالحظة ميكن مالحظتها خبصوص تعريف ضحايا اجل
التام لتعريف الضحية تقريبا يف كل املعاهدات و املواثيق الدولية اجلنائية ، و خاصة املواثيق الدولية اجلنائية السابقة 

  )2(.  و رواندا )1( على إنشاء احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة

 مادة أي نص يشري إىل تعريف للضحية  19و اليت حررت يف  )3(من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية فمثال مل تتض
رغم أنه ورد يف ديباجة هذه االتفاقية أن األمم املتحدة تعترف بأن اإلبادة اجلماعية قد أحلقت يف مجيع عصور 

 األطراف املتعاقدة إىل توقيع عقوبات جنائية  إىل دعوة5التاريخ خسائر جسيمة باإلنسانية ، واكتفت يف املادة 
ناجعة على مرتكيب جرمية اإلبادة اجلماعية ، سواء كان ذلك أمام احملاكم الوطنية املختصة أو أمام احملكمة اجلزائية 

  .الدولية اليت ميكن أن تنشأ بني األطراف املتعاقدة 
 األطراف املتعاقدون بأن يتخذوا ،كل طبقا لدستوره ، يتعهد " :  من هذه االتفاقية كما يلي5حيث جاء نص املادة 

التدابري التشريعية الالزمة لضمان إنفاذ أحكام هذه االتفاقية ، و على وجه اخلصوص النص على عقوبات جنائية 
  " .  مبرتكيب اإلبادة اجلماعية أو أي من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة ترتلناجعة 

حياكم األشخاص املتهمون بارتكاب اإلبادة اجلماعية أو أي  "  : من االتفاقية فجاء على النحو التايل6 أما نص املادة
من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة أمام حمكمة خمتصة من حماكم الدولة اليت ارتكب الفعل على أرضها ، 

  )4( " .ون من األطراف املتعاقدة قد اعترف بواليتها أو أمام حمكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يك

على أنه قد يشمل أيضا احلكم بتعويضات لضحايا " العقوبات الناجعة "  كان من املمكن أن يفسر تعبري إذاو 
اجلرائم الدولية ، إال أن عدم اإلشارة الصرحية إىل هذه الفئة يف نصوص االتفاقية و عدم تأسيس احملكمة اجلزائية 

   رسخ فكرة أن مركز ضحايا اجلرائم الدولية مل يعرف أي تطور مبوجب أحكام هذه6دولية املشار إليها يف املادة ال
  
   .1993 ماي 25املؤرخ يف  827 أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة مبقتضى قرار جملس األمن رقم )1(
      .1994نوفمرب  18املؤرخ يف  955مبقتضى قرار جملس األمن رقم   أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا )2(
   .1951 ديسمرب 12أصبحت نافذة ابتداءا من  و اليت 1948 اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها لسنة )3(
   .22 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:  نصر الدين بومساحة -د) 4(
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 من هذه االتفاقية مبثابة النص الوحيد يف هذه االتفاقية الذي أشار إىل حتمل املسؤولية عن 9االتفاقية ، و تعد املادة 
جرمية اإلبادة اجلماعية ، إال أن ذلك يكون يف إطار نزاع بني دولتني أمام حمكمة العدل الدولية لتحديد ما إذا كانت 

ية عن جرمية اإلبادة اجلماعية ، و من املعروف أن حمكمة العدل الدولية تفصل يف دولة معينة تتحمل املسؤول
  .املنازعات القائمة بني الدول ، و ليس لألفراد الطبيعيني احلق يف توجيه الطلبات إليها أو التقاضي أمامها 

 طلب أي من األطراف تعرض على حمكمة العدل الدولية بناء على " : على النحو التايل 9و قد جاء نص املادة 
املتنازعة ، الرتاعات اليت تنشأ بني األطراف املتعاقدة بشأن تفسري أو تطبيق أو تنفيذ هذه االتفاقية ، مبا يف ذلك 

  " .أو عن أي من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة ، الرتاعات املتصلة مبسؤولية دولة ما عن إبادة مجاعية 
جرمية اإلبادة اجلماعية و اليت تبني من خالل املناطق اليت ارتكبت فيها االرتفاع الكبري يف عدد و جتدر اإلشارة أن 

بالنظر إىل أا دف إىل إهالك مجاعات سكانية معينة عن آخرها أو القضاء على ، الضحايا الذين يقعون نتيجة هلا 
عطاء تعريف واضح و شامل لضحايا اجلرائم كان من املمكن أن تشكل االتفاقية اخلاصة ا فرصة إل جزء منها

  . الدولية و االعتراف هلم باملزيد من احلقوق 
و  )2(و الربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان ا  )1(و املالحظة نفسها ميكن مالحظتها خبصوص اتفاقيات جنيف األربع 

غرض توفري احلماية لكل إنسان من الوقوع اليت تعترب مبثابة احلجر األساس للقانون الدويل اإلنساين ، الذي أحدث ل
ضحية لالنتهاكات اليت تعرفها الرتاعات املسلحة ، و قد وضعت لذلك نظاما قانونيا لكل فئة من الفئات املشمولة 

  .حبماية هذه االتفاقيات 
اإلنساين ، و رغم أن هذه االتفاقيات وضعت أساسا حلماية فئات خمتلفة من االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل 

إضافة لتوجيهها دعوة عامة للدول املتعاقدة باختاذ التدابري املناسبة لفرض عقوبات جزائية على األشخاص الذين 
 من االتفاقية الثانية ، 50 من االتفاقية األوىل ، املادة 1 املادة -يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى املخالفات اجلسيمة

 فهي مل تنص على حق الضحايا يف تلقي التعويضات  -  من االتفاقية الرابعة146لثة و املادة  من االتفاقية الثا129املادة 
إثبات يف اإلجراءات القضائية املتعلقة بهلم أو حقهم يف مالحقة ارمني قضائيا ، كما أا مل تتحدث عن أي دور 

   )3( .املسؤولية اجلنائية و املطالبة بالتعويضات 
فإننا جند أنفسنا جمربين على حماولة البحث عن تعريف ضحايا اجلرائم الدولية يف لوائح و ،  ل هكذاالذلك و احل

أنظمة أجهزة العدالة اجلنائية الدولية ، بدءا من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ مث الئحة احملكمة 
  )4( .العسكرية الدولية لطوكيو 

 يا اجلرائم الدولية يف النظامني األساسيني للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتنيمث بعد ذلك حناول البحث عن تعريف ضحا
، األساسي  ليوغسالفيا السابقة و رواندا ، و أخريا نتطرق لتعريف ضجايا اجلرائم الدولية يف نظام روما املؤقتتني

 يف إطار احملاكمات مهتمام الذي كان مبثابة القفزة النوعية يف االعتراف حبقوق ضحايا اجلرائم الدولية ، و اال
   .اجلنائية الدولية 

  
   .1949 أغسطس 12 اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة يف )1(
   .1977 الربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان باتفاقيات جنيف األربعة املؤرخان يف سنة )2(
   .23نون الدويل ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القا: نصر الدين بومساحة -د )3(
   .1946 يناير 19  الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو املؤرخة يف)4(
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    اجلرائم الدوليةتعريف : الفرع األول
 بني خمتلف النصوص القانونية اليت حتكم تعريف اجلرائم الدولية و توضيح أركاا و عناصرها ، و الذي اجلمعإن 

م العسكرية الدولية و األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة و الدائمة ال جلأ إليه واضعو لوائح احملاك
يعين بالضرورة استعادة هذه النصوص و تفصيلها و توضيحها فقط ، و إمنا يشمل أيضا إضافة و تعديل التعاريف و 

دويل اجلنائي من خالل اإلقصاء و التعديل و األركان و العناصر املكونة هلذه اجلرائم الدولية ، و تطوير هذا التقنني ال
  )1(. إدراج كل التنقيحات الالزمة 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اختصاص هذه األخرية بصفة 5 من املادة 1و لقد حددت الفقرة 
ضد اإلنسانية ، جرائم احلرب حصرية يف املتابعة على أخطر اجلرائم الدولية ، و هي جرمية اإلبادة اجلماعية ، اجلرائم 

 و قد اكتفي يف النظام األساسي ذه اجلرائم األربع اليت حتقق اإلمجاع حوهلا خالل مفاوضات )2(و جرمية العدوان 
 بالنظر إىل خطورا العالية ، خاصة الشكل و احلجم الذين ظهرت ما يف العقد األخري من القرن روما ، و ذلك

قة من العامل كالبوسنة و اهلرسك و رواندا ، و هو مبثابة حد أدىن من االختصاص ينبغي أن العشرين يف مناطق متفر
  .خاصة لفئة الضحايا مينح ألي حمكمة جنائية دولية دائمة يراد منها أن تكون ضمانا لتحقيق العدالة الدولية 

 ال يعين أا كانت الوحيدة يف جدول 5ة األربعة الواردة يف املادالدولية إن اقتصار نظام روما األساسي على اجلرائم 
إىل توسيع اختصاص احملكمة ليشمل جرائم أخرى  أعمال مفاوضات روما اليت سعت من خالهلا بعض الدول

كاإلرهاب الذي تعذر الوصول إىل تعريف مقبول له ، إضافة إىل معارضة الدول الكربى إلدراجه ضمن اختصاص 
ان فعاليتها بعدم إدخال تلك اجلرائم و االكتفاء بالقضاء الوطين يف حماربتها ، إىل احملكمة اجلنائية الدولية حبجة ضم

و الذي أكد على قلق اتمع الدويل من   )3( )ه(أن مت التوصل إىل حل وسط بناء على مبادرة تركية ضمن القرار 
اا ، و أيا كانت أشكاهلا و أساليبها اخلطورة الشديدة اليت متثلها األعمال اإلرهابية أيا كان مرتكبوها و مكان ارتك

و مع ذلك فإن إمكانية تعديل قائمة اجلرائم الدولية املدرجة ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية أو دوافعها ، 
وفقا آلليات استعراض النظام األساسي أمر ممكن قد يشمل أي من اجلرائم الدولية املعروفة ، إذا حتققت فيها شروط 

  . من نظام روما األساسي 5الواردة يف املادة اجلرائم 
بعد انقضاء سبع سنوات  " : من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على مايلي 123حيث تنص املادة 

، يعقد األمني العام لألمم املتحدة مؤمترا استعراضيا للدول األطراف للنظر يف أية  على بدء نفاذ هذا النظام األساسي
 دون أن يقتصر 5يالت على هذا النظام األساسي ، و جيوز أن يشمل االستعراض قائمة اجلرائم الواردة يف املادة تعد

  ) 4(. "عليها و يكون هذا املؤمتر مفتوحا للمشاركني يف مجعية الدول األطراف و بنفس الشروط 

  ىـ بعضها يكتسي طابعا عمليا يهدف إلو قد مت استبعاد الكثري من اجلرائم من اختصاص احملكمة لعوامل خمتلفة ،
  
  
   . 135و  131، ص  املرجع السابق الذكر:  بلخريي حسينة )1(
 ع ــ من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل حني اعتماد حكم ذا الشأن بعد مضي سب5 من املادة 2علق االختصاص عليها طبقا للفقرة  )2(

   .يعرف جرمية العدوان و يضع الشروط الالزمة ملمارسة احملكمة اختصاصها عليها فاقية حيز التطبيقسنوات من دخول االت       
   .1998 جويلية 17امللحق بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للمفوضني الدبلوماسيني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية يف ) ه( القرار )3(
  . 85، ص  وق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويلحق:  نصر الدين بومساحة -د )4(
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تفادي إغراق احملكمة اجلنائية الدولية بكثرة القضايا اليت ميكن أن تعرض عليها نتيجة تعدد اجلرائم اليت تندرج ضمن 
إىل طبيعة اجلرائم الواردة يف اختصاصها ، يف حني ترتبط عوامل أخرى بطبيعة اجلرائم املراد املتابعة عنها ، فإذا نظرنا 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، جند أن القاسم املشترك فيما بينها هو درجة خطورا العالية  5املادة 
  " .أخطر اجلرائم الدولية " كوا متثل ديدا حقيقيا للسلم و األمن يف العامل ، جعلها تعرف أساسا حتت تسمية 

 عن بقية اجلرائم 5م من الفارق الكبري يف درجة اخلطورة اليت متيز أخطر اجلرائم الدولية الواردة يف املادة و على الرغ
الدولية ، فهي ليست وحدها اليت ختلف الضحايا و تسبب هلم الكثري من املآسي ، و مع ذلك فحقوق الضحايا أمام 

 و ما ميكن أن حتتويه من جرائم جديدة 5 حني تعديل املادة احملكمة اجلنائية الدولية ترتبط فقط باجلرائم األوىل إىل
   )1(. لتوسيع اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 

 من مسودة 5و جتدر اإلشارة إىل أن اللجنة التحضريية اخلاصة بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية قد أشارت يف املادة 
ة ، فإضافة إىل اجلرائم األربعة املتمثلة يف اإلبادة اجلماعية ، اجلرائم نظام احملكمة إىل سبعة من اجلرائم الدولية اخلطري

ضد اإلنسانية ، جرائم احلرب و جرمية العدوان ، ذكرت املسودة جرائم اإلرهاب ، اجلرائم املرتكبة ضد موظفي 
رات و املؤثرات العقلية ، و األمم املتحدة و األفراد املرتبطني م ، اجلرائم اليت تنطوي على اجتار غري مشروع باملخد

اليت مل يكن لدى اللجنة الوقت الكايف لدراستها بذات الدرجة من العمق اليت تناولت ا اجلرائم الدولية األربعة 
   )2(. األخرى 

و كانت الدول العربية قد اتفقت قبل مؤمتر روما الدبلوماسي على عدم املوافقة على إدراج جرمية اإلرهاب يف 
ساسي للمحكمة ، و على السعي يف حال مت اإلصرار على إدراجها إىل التنسيق مع اموعات األخرى النظام األ

إضافة   )3(  لألخذ مبا جاء يف تعريف اإلرهاب و اجلرمية اإلرهابية الواردتني يف االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب
ولية مبمارسة اختصاصها على هذا النوع من اجلرائم ، لعدم رغبة العديد من الدول يف السماح للمحكمة اجلنائية الد

بقى للقضاء الوطي صالحية االضطالع باحملاكمة عنها عن طريق تعاون الدول فيما بينها من خالل اتفاقيات تربم يل
    . ذا اخلصوص ، إضافة لالعتماد على االختصاص العاملي يف النظر فيها

اجلرائم الدولية تبعا الختالف و تعدد اللوائح و األنظمة األساسية ألجهزة و ال شك أن هناك تعريفات خمتلفة هلذه 
العدالة اجلنائية الدولية ، و بالتايل سيكون من الضروري استعراض هذه الوثائق القانونية على التوايل لبحث أبرز 

 أفعال جديدة تشكل ، و مدى تأثري ذلك االختالف على تأثيم و جترميبينها ا يمجوانب االشتراك و االختالف ف
جرائم دولية ترتكب و ختلف ضحايا ، إضافة إىل أنه ال جمال لتحديد تعريف هذه اجلرائم الدولية دون إلقاء الضوء 

 ، ذلك أن احملاكمات اجلنائية الدولية تشكل الوسيلة األمثل لتلك التعريفاتاحملاكم اجلنائية الدولية تطبيقات على 
  )4( .يف االتفاقيات الدولية  الدولية كوا جتسد التعاريف الواردة هلذه اجلرائم الدولية لتحديد تعريف دقيق للجرائم

  
   .87 و 86، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:  نصر الدين بومساحة -د )1(
 و إن كانت هذه اجلرائم قد أثارت كثريا من النقاش فيما - يذكر يف مؤمتر روما مل يثر إدراج اجلرائم الثالث األوىل يف النظام األساسي للمحكمة خالفا )2(

  . باستثناء جرمية اإلبادة اجلماعية -يتعلق مبضمون أركاا و عناصرها     
       . 1998 االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب املعقودة يف )3(
 لبنان،  ، بريوت ، منشورات احلليب احلقوقية وء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةاجلرائم ضد اإلنسانية يف ض: سوسن مترخان بكة  -د )4(

   .  108و  107، ص  2006،   الطبعة األوىل         
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   تعريف جرمية اإلبادة اجلماعية : أوال
 الدولية لنورمبورغ ضمن اجلرائم يف الئحة احملكمة العسكريةالدولية ورد التص على األفعال املكونة هلذه اجلرمية لقد 

غري أن هذا االجتاه الرامي إىل تصنيف جرمية اإلبادة اجلماعية ، ضد اإلنسانية دون أن يستخدم تعبري اإلبادة اجلماعية 
 95رقم ضمن اجلرائم ضد اإلنسانية مل يلقى التأييد املناسب و مت استبعاده بدءا بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

  . يف ديباجته على أن أن إبادة األجناس تعد من جرائم القانون الدويل الذي نص  )1( )1 - د(
حيث أكدت أن اإلبادة اجلماعية إنكار حلق الوجود جلماعات كاملة من البشر ، و أن هذا اإلنكار يؤرق الضمري 

سامهات األخرى هلذه اجلماعات ، و اإلنساين و يوقع خسارة كبرية لإلنسانية اليت حترم من املسامهات الثقافية أو امل
ألمم نظمة ا اجلمعية العامة ملاملتمدن ، و بعد عامني من الزمن أقرتأا جرمية مبقتضى القانون الدويل يدينها العامل 

   .املتحدة اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها 

 ذاتيتها و تتأكدو قد  ارتكبت يف وقت احلرب أو وقت السلم ، جرمية اإلبادة اجلماعية جرمية قائمة بذاا سواءإن 
اليت   و1948استقالليتها أكثر بعد تبين اتفاقية األمم املتحدة ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها لسنة 

   .1951 ديسمرب 12أصبحت نافذة ابتداءا من 
 يف قضية التحفظات على اتفاقية األمم 1951ي لسنة حيث وصفتها حمكمة العدل الدولية يف قرارها االستشار

و هي النتيجة نفسها اليت توصلت ، املتحدة ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها بأا مبثابة تدوين عرف دويل 
  ) 2(.  من املشروع املتعلق باجلرائم املخلة بسلم و أمن البشرية 17إليها جلنة القانون الدويل يف املادة 

و توصف جرمية اإلبادة اجلماعية بأا جرمية اجلرائم ، و بأا من أكثر اجلرائم الدولية خطورة و جسامة ، و ما ذلك 
إال بسبب ما تتضمنه هذه اجلرمية من انتهاك صارخ حلق اإلنسان يف احلياة و من إنكار حلق مجاعات كاملة يف 

  .   الوجود و احلياة

جلماعية معترفا به دوليا حىت إقرار اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها و و مل يكن مصطلح اإلبادة ا
، و لقد  بعد ثبوت فشل و إخفاق نظام األقليات الذي تبنته عصبة األمم يف مواجهة األنظمة الشمولية و اإلقصائية

ج ، و مل تشر الالئحة  /6 يف املادة " Exterminationاإلبادة " أدانت الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ 
   ". Genocideاإلبادة اجلماعية  " املذكورة مطلقا ملصطلح 

رغم عدم توقف عمليات اإلبادة اجلماعية يف مناطق خمتلفة  -حبيسة النصوص القانونية الدولية و ظلت هذه اجلرمية 
 تني ليوغسالفيا السابقة و رواندا ، و متت من خالهلا حماكماتإىل غاية إنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدولي -من العامل 

       التوتسي " بارتكاب جرمية اإلبادة يف حق قبيلة  " Hutuاهلوتو "  عديدة أدين فيها عدة أشخاص من قبيلة
Tutsi. "  )3(  

  شـني من اجليـ كما أدين بعض قادة صرب البوسنة الذين ارتكبوا جمازر مروعة يف حق مسلمي البوسنة مدعوم
  
  

   .1946 ديسمرب 11الصادر بتاريخ ) 1-د ( -95قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  )1(
   .1966 املشروع املتعلق مبدونة اجلرائم املخلة بسلم و أمن البشرية لسنة )2(
  ، 2008ر ، ــة للجرمية ، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ، مصدراسة يف النظرية العام: القانون الدويل اجلنائي : حممد عبد املنعم عبد الغين  -د )3(

        .174ص          
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فرغم كسبها إدراكا دوليا أنزهلا مرتلة العرف الدويل الذي يفرض التزاماته على اتمع  )1( النظامي اليوغساليف
ان تطبيقها ال يتعدى قرار اجلمعية العامة  تطبق معاهدة اإلبادة اجلماعية بشكل واسع يف البداية ، إذ ك ملالدويل

  )2( .  1972باإلبادة اجلماعية عام " و شاتيال  صربا" الذي وصف جمزرة  123 /37 لألمم املتحدة رقم

رمية إبادة مجاعية عندما حكمت رتكب جو لقد سجلت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أول حماكمة يف التاريخ مل
هذه اجلرمية احملاكمة عن  بالسجن مدى احلياة ، و بذلك تكون 1998 سبتمرب 4واندي بتاريخ على رئيس الوزراء الر

 سربرينيتشا" جمزرة ذلك احلكم باعتبار دخلت حيز التنفيذ ألول مرة أمام القضاء اجلنائي الدويل ، وك قد
Srebrenica "  حمكمة العدل الدولية يف عمل من أعمال اإلبادة اجلماعية على أيدي القوات الصربية ، و أكدت

 )3( .حكمها عدم مسؤولية احلكومة الصربية عن عملية اإلبادة اجلماعية 

 من نظام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة من مضمون اتفاقية منع جرمية اإلبادة 4و قد اقتبست املادة 
، و نسخت منها حرفيا تعريف اإلبادة اجلماعية  اليت حظيت بتصديق عاملي 1948اجلماعية و املعاقبة عليها لسنة 

  .الوارد فيها 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، فإن جرمية اإلبادة اجلماعية يف 4و مبوجب املادة 

 إرغام الفئة على ،لفئة قتل أفراد هذه الفئة ، إحلاق ضرر بدين أو عقلي بالغ بأفراد ا" يوغسالفيا السابقة تنصرف إىل 
العيش يف ظروف يقصد ا القضاء عليها ماديا على حنو كلي أو جزئي و بشكل عمدي ، فرض تدابري بقصد منع 

   " .التوالد و نقل أطفال الفئة قسرا إىل فئة أخرى 
       :اجلنس بأابادة  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة جرائم إ4و قد عرفت املادة 

ة أو ـأي واحد من األفعال اآلتية املرتكبة بقصد تدمري أو حتطيم كليا أو جزئيا مجاعة قومية أو عرقية أو ساللي" 
   :دينية 

   قتل أفراد من اجلماعة ،-1
   التسبب يف إحداث أذى أو أضرار جسيمة أو نفسية خطرية ألعضاء اجلماعة ،  -2
ورة مقصودة أو مدبرة لشروط حياتية أو معيشية من شأا أن حتدث أو تسبب تدمريا  إخضاع اجلماعة بص-3

  كليا أو جزئيا ، جسديا ألفراد اجلماعة
   فرض تدابري بقصد منع التوالد يف اجلماعة ،-4
  )4( . " نقل األطفال بالقوة من اجلماعة إىل مجاعة أخرى -5

 يف اللجنة اخلاصة مبناقشة نظام روما األساسي تتعلق جبرمية اإلبادة و جتدر اإلشارة إىل أنه طرحت العديد من اآلراء
  موجود يف اجلماعية و تعريفها ، فقد رأى عدد من الوفود املشاركة أن التعريف املوثوق جلرمية إبادة اجلنس البشري

  
  
                                                        .305  و304املرجع السابق الذكر ، ص : حممد عبد املنعم عبد الغين  - د)1(
   . 148 ، ص 2006احملكمة اجلنائية الدولية ،  منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، :  قيدا جنيب محد - د)2( 
ى ،                                                             ـت احلليب احلقوقية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األولالعقوبات الدولية ضد الدول و األفراد ، منشورا: نظام اجلزاء الدويل :  مجيل حرب  علي-د )3(
    .441 و 440 ، ص 2010         
 القانون الدويل اجلنائي ، دار النهضة دراسة مقارنة بني القوانني الوضعية و : التعاون الدويل يف تنفيذ األحكام اجلنائية األجنبية : مجال سيف فارس  - د)4(

    .402 ، ص 2007العربية ،  القاهرة ، مصر ،          
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 و اليت القت قبوال واسع النطاق من جانب الدول ، و ميزا أا جتسد القانون العريف الذي تطبقه 1948اتفاقية سنة 
  .حمكمة العدل الدولية 

 الصلة بالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املزمع إنشاؤها من و أيدت بعض الوفود استنساخ األحكام ذات
االتفاقية املذكورة ، و على حنو ما جرى عليه األمر يف النظامني األساسيني للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني لكل من 

دة اجلنس البشري الوارد يوغسالفيا السابقة و رواندا ، و اقترح عدد آخر من الوفود توسيع نطاق تعريف جرمية إبا
   )1( .يف االتفاقية ، حيث يشمل اجلماعات السياسية و االجتماعية 

و القى هذا االقتراح تأييد بعض الوفود اليت إرتأت أن من الضروري سد أي ثغرة يف التعريف ، بيد أن وفودا أخرى 
جلميع الدول باعتبارها قانونا عرفيا ، أعربت عن معارضتها لتعديل التعريف الوارد يف االتفاقية اليت هي ملزمة 

ناهيك عن إدراجها يف التشريعات الداخلية للعديد من الدول األطراف يف االتفاقية و النظام األساسي للمحكمة 
  .اجلنائية الدولية املزمع إنشاؤها 

النظام األساسي للمحكمة  ، فإن وجود تعريفني خمتلفني جلرمية إبادة اجلنس البشري يف االتفاقية و ذلكو إضافة إىل 
قد ينتهي إىل أن تصدر حمكمة العدل الدولية و احملكمة اجلنائية الدولية أحكاما متضاربة يف قضية واحدة مبوجب 

   )2(.  1948صكني ، و استقر الرأي أخريا يف اللجنة اخلاصة على تعريف جرمية اإلبادة اجلماعية وفقا التفاقية عام 
لغرض هذا النظام  " :ظام روما األفعال اجلرمية اليت تشكل جرمية اإلبادة اجلماعية بأا  من ن6ت املادة رو قد حص

أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية " اإلبادة اجلماعية " األساسي ، تعين 
  :  أو دينية بصفتها هذه إهالكا كليا أو جزئيا

 إخضاع اجلماعة عمدا )ج( إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة ، )ب(عة ، قتل أفراد اجلما) أ(
 فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة ، )د(ألحوال معيشية يقصد ا إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا ، 

  ) 3( ."  نقل أطفال مجاعة عنوة إىل مجاعة أخرى )ه(

" راتكو ميالديتش " و " كارازيتش رادوفان "  الدولية ليوغسالفيا السابقة كال من و لقد برأت احملكمة اجلنائية
   )4( . لعدم توافر نية اإلبادة لديهمااجلماعية  من القواعد اإلجرائية من ارتكاب جرمية اإلبادة 61تأسيسا على املادة 

ة املعنوي و جيردها من وصف اإلبادة و الواقع أن انتفاء نية اإلهالك الكلي أو اجلزئي ينفي توفر عنصر اجلرمي
 ،اجلماعية مهما بلغت جسامتها ، و املشكلة احلقيقية تطرح نفسها عند البحث يف طبيعة النية و حتديد معايريها 

  )5( .ذلك أنه غالبا ما ال يتوافر الدليل الكتايب على نية اإلهالك لدى منفذي السياسات و األوامر العليا 

  ةـإمكانيـ " Jean Paul Acayesuجون بول أكاييسو " ية الدولية املؤقتة لرواندا فرأت يف قضية أما احملكمة اجلنائ
  
  
   جلماعات األي من " التوتسي" و هي بصدد حتديد إنتماء  "أكاييسو " تصدت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا لتعريف تلك اجلماعات األربعة يف قضية      )1(

  .األربعة هذه      
    .137 ، ص 2008،  ، الطبعة األوىل ، األردن عمان ،  ، دار الثقافة القضاء اجلنائي الدويل يف عامل متغري:  علي يوسف الشكري -د )2(
    .145 و 144 ، ص  املرجع السابق الذكر: جنيب محدا قيد -د )3(
 ، رـ، مص االسكندرية ، ، دار اجلامعة اجلديدة ام و القانون اجلنائي املقارندراسة يف القانون الدويل الع :  التطهري العرقي: حممد عادل حممد سعيد -د )4(

   .777، ص  2009           
   . 145ص ،  جع السابق الذكراملر:  قيدا جنيب محد -د )5(
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م ملتهااالستدالل على نية اإلهالك من جممل أقوال املتهم و أفعاله أو جممل أفعال أخرى مرتكبة من جمموعة ينتمي 
إليها ، لكن هذا ال يعين وجوب توافر اخلطة املنظمة أو اهلجمات املنظمة اهلادفة إىل تدمري أي مجاعة ، إال أن 

   ضد اجلماعة املستهدفة أو بغية" منط سلوكي " األفعال املادية جلرمية اإلبادة اجلماعية جيب أن تأيت يف إطار 
  )1( .إهالكها 

إذ يشترط إىل جانب  )2(" اإلهالك " ريها من اجلرائم بقصدها اخلاص املتمثل يف حيث تتميز اإلبادة اجلماعية عن غ
القصد العام توافر القصد اخلاص لقيام جرمية اإلبادة اجلماعية ، فإذا تبني أن هذا القصد غري موجود فإن الفعل ال 

  .كان هذا الفعل قتال مجاعيا يكيف على أنه جرمية إبادة مجاعية ، و إمنا يقع حتت طائلة جرمية أخرى حىت و إن 
 من 2أي أنه إذا ارتكب هذا القتل دون نية اإلفناء ، لكون الضحايا ينتمون إىل إحدى اجلماعات املذكورة يف املادة 

االتفاقية ، فإن ذلك يسقط عن هذه اجلرمية صفة اإلبادة اجلماعية و تكيف هذه اجلرمية تكييفا آخر ، و قد أكدت 
   :بقوهلا " جون كامبندا " لدولية لرواندا ذلك يف قضية احملكمة اجلنائية ا

تتطلب إبادة األجناس أن ترتكب األفعال ضد اجلماعة بقصد جنائي حمدد هو القضاء على اجلماعة كليا أو جزئيا  " 
و ليست الدرجة اليت حتطمت ا اجلماعة كليا أو جزئيا ضرورية الستنتاج حدوث إبادة األجناس ، و يكفي أن 

  ) 3( " . .....ون أحد األفعال اليت حيددها التعريف قد ارتكب بقصد حمدد يك

             لرواندا يف قضيةصدر أول حكم قضائي دويل يف جرمية اإلبادة اجلماعية عن احملكمة اجلنائية الدولية  و قد
 اإلبادة اجلماعية ، ذلك أن مرتكبا جلرمية" Akayesu أكاييسو "  ، و قد اعتربت 1998سنة  "  Akayesuأكاييسو " 

 بشرط عند ارتكاب هذه .....ارتكاب العنف اجلنسي أو االغتصاب ميكن أن يشكال إبادة يف بعض الظروف 
أن ترتكب بنية خاصة هي نية اإلبادة ، و هذا هو ما " و بنفس الطريقة اليت ترتكب ا األعمال األخرى " األعمال 

  .وجدت احملكمة توافر نية اإلبادة اجلماعية يف حقه مييز جرمية اإلبادة اجلماعية ، و 
احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا تريد أن تقول أن األعمال اليت ذكرا آنفا ال يكفي أن تكون يف إن ذلك يعين أن 

زئي جلماعة شكلها مما ترتكب به جرمية اإلبادة ، بل جيب أن تتوافر نية خاصة هي نية اإلبادة أو التدمري الكلي أو اجل
  .معينة كي يكون هناك إبادة ، و يف حالة عدم وجودها ال تكون تلك األعمال إبادة 

و جدير بالذكر أنه ال يشترط يف جرمية اإلبادة اجلماعية ، كما ال يشترط أن يكون هناك قتل حىت تكون هناك إبادة 
   املة للجماعة العرقية أو القومية أو اإلثنية أو إىل اإلبادة الك6أن يؤدي ارتكاا لكل األفعال الواردة يف املادة 

  )4( .الدينية 
 إىل أنه يكفي يف هذا اإلطار أن يرتكب 2000حيث أشارت األركان اليت خلصت إليها اللجنة التحضريية يف يونيو 

ثنية أو دينية  ضد شخص واحد أو أكثر من املنتمني إىل مجاعة عرقية أو قومية أو إ6أحد األفعال الواردة يف املادة 
  د ــأفعال مماثلة و واضحة و موجهة ضد أفراد هذه اجلماعة ، بقص معينة ، طاملا أن هذا الفعل قد جاء يف سياق

  
  

   .146املرجع السابق الذكر ، ص : قيدا جنيب محد  -د) 1(
  .  سدي  مت استبعاد اإلهالك الثقايف للجماعة يف كونه مؤشرا إىل نية ضمنية يف ارتكاب إهالك ج)2(
    . 91 و 90 ، ص 2007احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، دار هومة ، بوزريعة ، اجلزائر ، :  كوسة فضيل )3(
   .484املرجع السابق الذكر ، ص : حممد عادل حممد سعيد  -د) 4(
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   ) 1( .كلي أو اجلزئي ألن يؤدي إىل هذا اهلالك ال هذا الفعل يف حد ذاته كافياإهالكها كليا أو جزئيا أو إذا كان 

إذن ، ال يكفي إثبات قيام املتهم بارتكاب أي من األفعال املشار إليها سابقا ، و إمنا يشترط أيضا إثبات نيته يف 
ما هو مبني يف الفقرة األوىل من هذه املادة ، و هي نقطة أثارت الكثري كالقضاء على اجلماعة بصفة كلية أو جزئية 

رئيس جلنة الصياغة يف مؤمتر روما ، الذي عدها  " حممود شريف بسيوين" نها انتقاد األستاذ من االنتقادات ، من بي
  .نقطة ضعف يف تعريف جرمية اإلبادة اجلماعية نظرا لصعوبة إثبات القصد اخلاص 

إذ يكفي ارتكاب أي من أفعال اإلبادة ضد فئة معينة بسبب ، و ليس من الضروري أن حيصل إهالك كلي للجماعة 
 جويلية 11انتمائها إىل مجاعة معينة وفق ما تضمنه احلكم الصادر عن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف 

   ) Ratko Mladic  "  .)2راتكو ميالديتش" و  " Radovan Karazivرادوفان كارازيتش  " ضد 1996

و بال شك أهم صور السلوك اجلرمي اخلمس احملددة ، و هالدولية و يعد القتل الفعل األساسي لتحقيق هذه اجلرمية 
يف  يف التعريف الذي تبناه النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و قد وصف يف مدونة أركان اجلرائم الواردة

   )3( .  نظام روما بأنه مرادف للتسبب باملوت أو إلحداثه

و عقلي خطري بأفراد اجلماعة ، فإنه يشري إىل أعمال عنف ال أما فيما يتعلق بالفعل الثاين و هو إحلاق أذى بدين أ
ترقى إىل حد إحداث الوفاة أو القتل ، و قد اعتربت احملكمة اجلنائية الدولية االغتصاب شكال من أشكال السلوك 

  .اجلرمي الواقع ضمن مظلة هذا الفعل 
 الصور من صور النشاط اجلرمي لإلبادة و قد تضمنت مدونة أركان اجلرائم عددا من التفاصيل ذات الصلة ذه

   اجلماعية ، فأوضحت أا قد تشمل أعمال التعذيب أو االغتصاب أو العنف اجلنسي أو املعاملة الالإنسانية أو 
  .املهينة 

أما الصورة الثالثة من األفعال اجلرمية لإلبادة اجلماعية ، و هي فرض تدابري تستهدف تدمري اجلماعة فإا تشمل 
   .مان اجلماعة املستهدفة من الغذاء ، املأوى ، أو الرعاية الصحية الالزمة حر

 من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها على اجلماعات املشمولة باحلماية ، و 2و لقد نصت املادة 
ماعات الدينية ، و لكن مل تقم و اجلاجلماعات املنتمية لعنصر معني هيب اجلماعات القومية ، اجلماعات العرقية ، 

  )4(.  معاهدة منع جرمية اإلبادة اجلماعية بتقدمي أي تعريف ألي نوع من اجلماعات سالفة الذكر

إن استبعاد اجلماعات السياسية و االجتماعية من تعريف اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها يؤدي إىل 
  هذه اإلبادة على كن من هذه اجلماعات و ترتكب اإلبادة اجلماعية ضدها ، فال عقابنتائج خطرية مؤداها من مل ت

  
  
    .402املرجع السابق الذكر ، ص : مجال سيف فارس  - د)1(
    .787املرجع السابق الذكر ، ص: حممد عادل حممد سعيد  -د )2(
 ،  حق الوجود جلماعات إنسانية كاملة" إنكار " اإلبادة اجلماعية يعتمد على فكرة إذا كانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أرادت وضع حدود لتعريف  )3(

     يـعددت اجلماعات الت 1948 الذي تبىن النص احلايل التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها لسنة III 260فإننا جندها يف قرارها رقم     
ا ــيعين تطبيقه كما أن قرار اجلمعية العامة باعتبار اإلبادة اجلماعية جرمية دولية نها اجلماعات السياسية و االجتماعية ،و م جيب محايتها من قبل الدول    
  .على مجيع أنواع اجلماعات     

 ان ، األردن ،ــدار الثقافة ، عماجلزء الثاين ، : احلقوق احملمية : القانون الدويل حلقوق اإلنسان :  حممد خليل املوسى -دحممد يوسف علوان ،  -د )4(

    .173 و 172،  171،  170، ص  2006،  الطبعة األوىل          
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اجلماعية املرتكبة ضدها ، ألا مل تقع على مجاعة مشمولة باحلماية من قبل معاهدة منع جرمية اإلبادة اجلماعية و 
  .املعاقبة عليها 

و هل هم مجاعة حممية من عدمه  " التوتسي " أرادت تصنيف " أكاييسو " ية و احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف قض
و لو طبقت  يشتركون مع اهلوتو من حيث العرق و العنصر و القومية و الدين ،" التوتسي" و وجدت احملكمة أن 

أي أو "  أكاييسو "دون إعمال املنطق ملا حاكمت اجلماعية  معاهدة منع جرمية اإلبادة "أكاييسو" احملكمة يف قضية 
  " .التوتسي" على جرائم اإلبادة اجلماعية اليت ارتكبوها ضد " اهلوتو " من  أحد

بطريقة غري متوقعة ، إذا قالت أنه ال بد من احترام اجلماعية معاهدة منع جرمية اإلبادة   لذلك قامت احملكمة بتفسري
، و " أي مجاعة دائمة و ثابتة "  اجلماعية لضمان محاية نية واضعي املعاهدة و هي عقاب الفاعلني أو مرتكيب اإلبادة

 حيث املتهمان قتال أعضاء " Kayishema and Ruzindana كاييشما و روزندانا "سلكت الطريق نفسه يف قضية 
 أيضا ، و لو اختذت احملكمة أي تفسري غري ذلك  " لتوتسيا" ـ  املوالني ل "اهلوتو" و أعضاء من " التوتسي " من 
  .ارتبطت بتعريف املعاهدة ملا عوقب املتهمان على اجلرائم اليت ارتكباها و 

، و اجلماعية و كان من املفروض النص على اجلماعات السياسية و االجتماعية و الثقافية يف معاهدة منع اإلبادة 
شمل احلماية من احلال ليس كذلك فإنه من املفروض عدم االرتباط بالتحديد الوارد باملعاهدة ، حيث جيب أن ت

  )1( .اإلبادة مجيع أنواع اجلماعات اإلنسانية مبا يتماشى و يتوافق مع التطور احلايل للقانون الدويل اجلنائي 

اجلماعات  د من االنتقادات لعدم مشوهلا علىو قد تعرضت اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها للعدي
افية ، بالرغم من اقتراح ضم أو مشول املعاهدة هلا أثناء إعدادها ، فمن املثري للجدل االجتماعية و السياسية و الثق

    )2( .و املعاقبة عليها مبثابة نقطة عمياء يف معاهدة منع جرمية اإلبادة اجلماعية  يعد ألن ذلك عدم مشوهلا هلا
 اجلماعة السياسية أو 1948اقبة عليها لسنة  من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املع2نظرا إلسقاط املادة   و

االجتماعية من قائمة اجلماعات احملمية ، باإلضافة إىل صعوبة إثبات القصد اخلاص لتوافر عناصر اجلرمية ، فإن أغلب 
 و 1975بني سنوات " احلمر اخلمري " عمليات القتل اجلماعية مثل مقتل حوايل مليون كمبودي على أيدي سلطات 

  )3( .تعد ضمن أعمال اإلبادة اجلماعية حسب تعريف جرمية اإلبادة اجلماعية  ال 1978

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حصرت الفئات اليت تتجه 6و مما جتدر اإلشارة إليه أيضا أن املادة 
وقوع يف اخلطأ نفسه الذي وقعت فيه ، مما يعين الصوا نية اإلهالك بالفئات القومية ، العرقية ، اإلثنية و الدينية 

  ) 4(  . 1948اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها لسنة 

  

  
   .530و  529 ، ص املرجع السابق الذكر: حممد عادل حممد سعيد  -د )1(
   . 148و  147،  146 ، ص املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد  -د )2(
 مليون مدين و من دول خمتلفة متت تصفيتهم باعتبارهم أعـداء     20 إىل 10يؤدي إىل جتاهل من .... اعات السياسية و االجتماعية و استبعاد اجلمإن )3(

  شخص ،   300000 يف الدول األوروبية ، و كذلك جتاهل األملان الذين قتلوا على يد النازيني و عددهم حنو 1939 إىل 1930لشعب يف الفترة من ا     
 ا ــلذلك ذهب البعض أثناء مناقشات إعداد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل توسيع نطاق التعريف و ذلك ليشمل فئات مل تذكره     
ن تلك الفئات            و م  ، و ذلك دف سد بعض الثغرات املوجودة يف ذلك النص1948جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها لعام  اتفاقية منع     

  .اموعات االجتماعية و الثقافية     
  .146 ، ص املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد  -د )4(
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  تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية  :ثانيا
كانت املعضلة الكربى اليت واجهت واضعي الئجة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ أن بعض اجلرائم الدولية 

الرغم من وحشيتها و قسوا ، و اليت ال تقل عن جرائم احلرب ، مل تكن تندرج حتت معناها التقليدي من على 
الناحية الفنية ، فهي من جهة ارتكبت قبل نشوب احلرب ، و هي من جهة ثانية جرائم ارتكبت من قبل األملان 

  )1(  .النازيني يف حق الرعايا املدنيني من األملان أنفسهم 
مث كان ابتداع مصطلح اجلرائم ضد اإلنسانية الذي مل يرد ذكره يف االتفاقيات الدولية السابقة على اتفاق و من 

القتل العمد ، اإلبادة  "  : ج من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ بأنه /6لندن ، و قد عرفته املادة 
ملرتكبة ضد أية جمموعة من السكان املدنيني ، قبل احلرب أو االسترقاق ، اإلبعاد ، و األفعال الالإنسانية األخرى ا

أثنائها ، أو االضطهادات ألسباب سياسية ، عرقية أو دينية تنفيذا ألي من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة 
     تشكل أو ارتباطا ذه اجلرائم ، سواءا كانت تشكل انتهاكا للقانون الوطين للدولة اليت ارتكبت فيها أم ال 

و لقد تقرر املعاقبة على اجلرائم ضد اإلنسانية ألول مرة يف التاريخ يف احملكمة العسكرية الدولية  )2( "ذلك 
لنورمبورغ ، و كانت نقطة البداية يف املعاقبة على هذه اجلرمية الدولية و اليت مل يسبق املعاقبة عليها أبدا ، بالرغم من 

   )4(. هذه األخرية بأن اجلرائم ضد اإلنسانية ماهي إال امتداد جلرائم احلرب دفعت حيث  )3(ابقا  سارتكاا

ج  /6 احللفاء إىل مؤمتر لندن بأنظمتهم القانونية املختلفة ، و هكذا جاء النص القانوين النهائي للمادة حضرلقد 
 اليت كانت تلي )؛ (  املنقوطة نتيجة جلملة من التسويات القانونية اهلامة ، ففي النص األصلي كان من شأن الفاصلة

أن تقسم اجلملة املشتملة على تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية إىل قسمني ، حبيث " قبل احلرب أو أثناءها " عبارة 
يشكل أي عمل ال إنساين ضد أي جمموعة من السكان املدنيني جرمية يف ظل الالئحة ، بغض النظر عن ارتباطه بأي 

  .حملكمة جرمية تدخل يف اختصاص ا
ج وحدة متكاملة ، و بذلك  /6، مت استبدال الفاصلة بالفاصلة املنقوطة ، مما جعل املادة  و نتيجة لإلصرار السوفيييت

أصبح يشترط لطائفيت اجلرائم املذكورة فيها أن ترتبط و ترتكب تنفيذا إلحدى اجلرائم األخرى اليت تدخل يف 
  .نسانية وفق منظور الالئحة اختصاص احملكمة ، لكي تعترب جرائم ضد اإل

ج من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ بني طائفتني من اجلرائم ضد اإلنسانية /6إذن ، فرقت املادة 
فالطائفة األوىل تشمل جمموعة من اجلرائم اصطلح على تسميتها باجلرائم من منوذج القتل ، لتمييزها عن اجلرائم من 

  " .و غريها من األفعال الالإنسانية  " :تفاد عدم حصر هذه اجلرائم من عبارة منوذج االضطهاد ، و يس
و قد تعود إضافة احللفاء هلذه العبارة إىل صعوبة حصر ما ارتكبه النازيون من فظائع يف حق املدنيني قبل احلرب و 

ولية لنورمبورغ بعدها ، كما قد تكون نتيجة للتخوف من أن يسمح تقييد اختصاص احملكمة العسكرية الد
  ارةـباالستفادة من الثغرات القانونية و التملص من املساءلة و العقاب ، و من مث فقد درجت على إضافة هذه العب

  
  
   .49 ، ص  املرجع السابق الذكر : سوسن مترخان بكة-د )1(
  .506 ، ص 2010،  ، مصر ، القاهرة ديث، دار الكتاب احل مسؤولية الدولة يف محاية رعاياها يف زمن احلرب : سامي ياسني -د )2(
  . 119 ، ص  املرجع السابق الذكر :كوسة فضيل )3(

(4) Pierre MARTEN : l’imprescibilité des crimes de guerre et crimes contre l’humanité , edition de l’université de 

bruxelles , 1974 , p 138 .    
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   .قة اليت تعرف اجلرائم ضد اإلنسانية مجيع النصوص القانونية الالح

 تشترط احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ يف هذه الطائفة من اجلرائم ضد اإلنسانية أن ترتكب ألسباب ملو
   )1( .سياسية أو عرقية أو دينية ، أما الطائفة الثانية فتشمل االضطهادات ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية 

ج من الئحة احملكمة العسكرية الدولية  /5الذي اتبعته الئحة نورمبورغ ، فقد نصت املادة و على ذات النهج 
إا تعين القتل العمد ، اإلبادة ، االسترقاق ، اإلبعاد و  " : تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية على أا فيما خيصلطوكيو 

 االضطهادات ألسباب سياسية أو عرقية تنفيذا ألي األفعال الالإنسانية األخرى املرتكبة قبل احلرب أو أثناءها ، أو
جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة أو باالرتباط ذه اجلرمية ، سواء كانت هذه اجلرائم تشكل انتهاكا للقانون 

   " . .....الداخلي للدولة اليت ارتكبت فيها أم مل تشكل ذلك 

 إعتبار االضطهاد القائم على :جلرائم ضد اإلنسانية أمرين إن الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو أضافت إىل ا
جترمي األفعال غري اإلنسانية " أسس سياسية أو عنصرية من ضمن اجلرائم ضد اإلنسانية ، و كذلك حذفت عبارة 

عنها الواردة يف الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ و االستعاضة " اليت ترتكب ضد أي من السكان املدنيني 
  )2(" . معاقبة القتل على نطاق واسع للعسكريني يف حرب غري قانونية  "  :بعبارة غامضة تنص على

و مع ذلك فقد احنصرت احملاكمات اليت متت يف احملكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى على جرائم احلرب و 
  ) 3( .ضد السالم و مل تتضمن اجلرائم ضد اإلنسانية   اجلرائم

رغ ، جاء معه وج من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمب /6الرغم من أن املبادئ اهلامة اليت أرستها املادة و على 
 خاصة أا ،تفسري احملكمة هلذه املادة تفسريا حرفيا دقيقا ، إال أنه جاءت معه نتائج احملاكمات خميبة لكل التوقعات 

 يف حق املدنيني األملان من املعارضني السياسيني للحزب 1939ملية الثانية سنة مل تعترب اجلرائم املرتكبة قبل احلرب العا
  .النازي و من اليهود و غريهم جرائم ضد اإلنسانية وفقا ملعىن هذه االئحة 

رغم اعترافها بأن هؤالء كانوا عرضة للقتل و االعتقال و االضطهاد و سوء املعاملة و غريها من األفعال الالإنسانية  ف
و يتضح من ) 4( أا عجزت عن إجياد دليل يثبت ارتباط هذه األفعال جبرائم احلرب أو اجلرائم ضد السالم إال

مطالعة النص السابق أن تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية يتشابه يف كل من الئحيت احملكمتني العسكريتني الدوليتني 
  .ق إىل أبعد مدى ، و مع ذلك توجد مثة فرو  لنورمبورغ و طوكيو

ضمن تعريف املادة " ارتكاب األفعال اإلجرامية ضد السكان املدنيني "  ترد عبارة حيث ميكننا أن نالحظ أنه مل
ج ، و قد أوضح البعض هذا بالرغبة يف توسيع دائرة املشمولني باحلماية ، و مبا يسمح بالعقاب عن عمليات القتل /5

  )5(. حلفاء و اليت متت يف حرب غري مشروعة واسعة النطاق اليت ارتكبت ضد القوات املسلحة لل

  
  

  . 51 ، ص املرجع السابق الذكر : سوسن مترخان بكة -د )1(
  . 399  املرجع السابق الذكر ، ص :علي مجيل حرب-د )2(
،  2008،  رـــ، مص  االسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة ،  مبادئه و أهم قواعده ،مصادره:   القانون الدويل اإلنساين: عصام عبد الفتاح مطر -د )3(

  . 254 ص          
  . 52 ، ص  املرجع السابق الذكر: سوسن مترخان بكة - د)4(
  .  404 و 403املرجع السابق الذكر ، ص  :مجال سيف فارس  -د )5(
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 فسر و مما يالحظ على الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو عدم ذكرها لالضطهادات ألسباب دينية ، و قد
ج لالئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ لالضطهادات ألسباب دينية جاءت  /6البعض ذلك بأن إضافة املادة 

    )1(. استجابة لآلراء اليت أرادت أن يشمل التجرمي االضطهادات اليت طالت اليهود من قبل النظام النازي 

ج أن اجلرائم ضد  /2 فتنص املادة  ) )2لس الرقابة على أملانيا 10أما بالنسبة للجرائم ضد اإلنسانية يف القانون رقم 
الفظائع و اجلرائم اليت تضم بشكل غري حصري القتل العمد ، اإلبادة ، االسترقاق ، اإلبعاد ،  " : اإلنسانية هي

املدنيني ، أو  السجن ، التعذيب ، االغتصاب أو أيا من األفعال الالإنسانية املرتكبة ضد أي جمموعة من السكان
للقوانني الداخلية اليت  االضطهادات ألسباب سياسية ، أو عرقية أو دينية ، سواء كانت هذه اجلرائم تشكل انتهاكا

   " .ارتكبت فيها أم مل تشكل ذلك 

ج من الئحة احملكمة العسكرية الدولية  /6 ج و نص املادة /2و جتدر اإلشارة إىل أن هناك فروقا بني نص املادة 
ج اجلرائم ضد اإلنسانية جرائم قائمة حبد ذاا ، و ذلك عن طريق حذف  /2نورمبورغ ، فقد اعتربت املادة ل

اشتراط االرتباط بينها و بني اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ، و ذلك إضافة إىل حذف اإلشارة إىل العبارة 
  .ئها اليت تفيد إمكانية ارتكاب اجلرائم قبل احلرب أو يف أثنا

ج و ذلك فيما يتعلق مبخالفتها ملبدأ الشرعية ، حيث جلأت احملكمة العسكرية  /2لقد وجهت سهام النقد للمادة 
من السهل إذن تبني ف )3(الدولية لنورمبورغ إىل الدفع بأن اجلرائم ضد اإلنسانية ما هي إال امتداد جلرائم احلرب 

ج الطائفة  /2 نورمبورغ ، حيث وسعت املادة الئحةج من  /6املادة االختالفني التاليني بني نص هذه املادة و نص 
  . و االغتصاب جرائم السجن ، التعذيباألوىل من اجلرائم بإضافة 

 الذي يعرف اجلرائم ضد 5ولقد كان من أهم ما جاء به نظام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة نص املادة 
ارس احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة االختصاص مبقاضاة األشخاص سوف مت" : اإلنسانية مبا يلي

املسؤولني عن اجلرائم التالية عندما ترتكب يف الرتاعات املسلحة ، سواء كانت ذات طبيعة دولية أو داخلية ، و 
  :تكون موجهة ضد أي جمموعة من السكان املدنيني 

          االغتصاب ، -7 التعذيب ، -6 السجن ، -5 اإلبعاد ، - 4سترقاق ،  اال- 3 اإلبادة ، - 2 القتل العمد ، -1
  )4( " . األفعال الالإنسانية األخرى - 9 االضطهاد ألسباب سياسية ، عرقية أو دينية ، -8

   التعذيب و االغتصاب اليت مل تكن مذكورة يف الئحة نورمبورغ أو الئحة،  جرائم السجن5و يضيف تعريف املادة 
 
  
   
     ، بولندا ، النرويج ، هولندا ، لكسمبورغ ، اليونان ، فرنسا تشيكوسلوفاكيا ، و الذي حضره مندوبو كل من بلجيكا" سان جيمس باالس " يف مؤمتر  )1(

 رت ـاعتب، الصني و االحتاد السوفيييت  ية، الواليات املتحدة األمريك ، إحتاد جنوب إفريقيا ، نيوزيالندا ، اهلند ، كندا ، أستراليا ، بريطانيا يوغسالفيا     
       ضد اإلنسانية  ها ضرورات احلرب و إمنا هي جرائمهذه الدول أن اجلرائم املرتكبة يف احلرب العاملية الثانية ليست من قبيل األعمال العسكرية اليت تربر     
 ال ـأمهية أعم تربز  و)UNWCC(تفاقيات تشكيل جلنة األمم املتحدة جلرائم احلرب و انتهى املؤمترون إىل توقيع ا، ارتكبت يف مواجهة مدنيني عزل      
  .ونه املؤمتر األول الذي تنبثق عنه أول وثيقة دولية تشري إىل اجلرائم ضد اإلنسانية يف كهذا املؤمتر      

   .   1945 ديسمرب  20لس الرقابة على أملانيا املؤرخ يف 10 القانون رقم )2(
  .  404 و 403املرجع السابق الذكر ، ص :   مجال سيف فارس-د) 3(
    .60 و 59 ، 57املرجع السابق الذكر ، ص:  سوسن مترخان بكة - د)4(
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      لس الرقابة على أملانيا ، و إن كان من املمكن لعبارة 10ج من القانون رقم  /2طوكيو و اليت تظهر يف املادة 
  )1( . املذكورة يف مجيع هذه التعاريف أن تغطي اجلرائم الثالث املضافة " رى األفعال الالإنسانية األخ" 

ج من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ و إن  /6 إىل حد بعيد مع املادة 5و فيما عدا ما سبق تتشابه املادة 
باالرتباط  ب أو جرائم ضد السالم أوج أكثر تقييدا ، إذ تطلبت أن تتم اجلرائم تنفيذا جلرائم احلر /6كانت املادة 
  ) .)2ذه اجلرائم 

 على العالقة مع الرتاع املسلح يشري إىل أن واضعي النظام كانوا قد توقعوا 5و يعتقد البعض أن استبقاء املادة 
مواجهة بعض التحديات فيما يتعلق بتعارض هذا التعريف مع مبدأ الشرعية ، مما دفعهم الختيار موقع وسط بني 

  )3(. اإلبقاء على الرابطة مع الرتاع املسلح من عدمه 

إن هذه املادة اشترطت ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية يف نزاع مسلح ، لكن سوت بني أن يكون الرتاع دوليا أو 
غري دويل ، فهي معاقب عليها يف احلالتني ، فشرط كون الرتاع مسلحا هو الشرط الضروري ، و هذا ما قررته غرفة 

، بأن اجلرائم ضد اإلنسانية رمبا  " Tadicتاديتش " ئناف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف قضية است
ترتكب يف نزاع مسلح دويل أو غري دويل ، لكن من املهم أن ترتبط هذه اجلرائم جغرافيا برتاع مسلح ، و هذا 

  )4(. رائم ضد اإلنسانية عن اجلاجلنائية الفردية  املسؤولية نعقادشرط ضروري ال

 من الئحة نورمبورغ مع بعض 2 فقرة 6 جاء متفقا يف جممله مع نص املادة 5و مما يستوجب املالحظة أن نص املادة 
   :لتعديل و اإلضافة ، و منها ما يلي ا

جلنسي ، و  استحداث صور جديدة للجرائم ضد اإلنسانية مل تذكر يف املادة السادسة مثل االغتصاب و االعتداء ا-
  . إن كانت قد جاءت يف نص املادة السادسة ليس على سبيل التصريح حتت لفظ األفعال األخرى الالإنسانية 

الذي و  عدم إعمال الشرط الذي ورد يف نص املادة السادسة من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ، -
  .ة جبرائم احلرب أو اجلرائم ضد السالم يؤكد على أمهية أن تكون اجلرائم ضد اإلنسانية مرتبط

بأن يتجه السلوك ارم مباشرة إىل أي من " الضحايا "  جاء نص املادة اخلامسة واضحا يف حتديد اين عليهم -
 من نظام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية يف 3السكان املدنيني ، و مل تشترط املادة 

 نزاع مسلح ، بسبب اختالف طبيعة االضطرابات اليت شهدا البالد عن تلك اليت شهدا يوغسالفيا السابقة ،  إطار
و مت اشتراط وجود هجوم واسع النطاق أو منهجي ، يف حني مل حيدد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

يوغسالفيا السابقة أركان اجلرائم اليت تدخل يف إطار اجلرائم لرواندا مثله مثل نظام احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة ب
  ) 5( .  اإلنسانية ضد

  
  
  
   .60املرجع السابق الذكر ، ص :  سوسن مترخان بكة - د)1(
 ة ـاجلنائيكمة  إن جملس األمن وقع يف تناقض غري مربر عندما اشترط حصول اجلرائم ضد اإلنسانية ضمن نزاع مسلح دويل أو داخلي عند تأسيس احمل)2(

   .الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة ، و مل يشترط حصول ذلك عند تأسيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا      
   . 663املرجع السابق الذكر ، ص : حممد عادل حممد سعيد  -د )3(
   .525املرجع السابق الذكر ، ص : سامي ياسني  -د )4(
   .62املرجع السابق الذكر ، ص :  سوسن مترخان بكة - د)5(
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 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املؤقتة لرواندا حمل البحث نصت صراحة على 3لكننا جند أن املادة 
ضرورة أن ترتكب اجلرائم ضد اإلنسانية من خالل هجوم موسع أو منظم ، و هي هنا على عكس احلال بالنسبة 

ي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة اليت مل تنص صراحة على ضرورة  من النظام األساس5للمادة 
   )1( .ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية بطريقة موسعة أو منظمة 

و من الواضح أن  )2( تقادم جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية عدملقد تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية 
دمت تعريفا للجرائم ضد اإلنسانية كان يف رأي الكثريين ممن مل يؤيدوا هذه االتفاقية تعريفا غامضا  منها ق1املادة 

   إال أا دعمت اجتاه عدم اشتراط ارتباطها باحلرب أو بغريها من اجلرائم )3(مشوشا يفتقر إىل الدقة القانونية 
 من نظام روما األساسي قائمة باألفعال اليت 7ت املادة أما بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية فقد سرد  )4(الدولية 

    " :تشكل العنصر املادي للجرمية ضد اإلنسانية و هي كالتايل 
   القتل العمد ، )أ(
   اإلبادة ، )ب(
   االسترقاق ، )ج(
   إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ، )د(
  ،رية البدنية مبا خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل  السجن أو احلرمان الشديد ، على أي حنو آخر من احل)ه(
   التعذيب ، )و(
 االغتصاب ، أو االستعباد اجلنسي ، أو اإلكراه على البغاء ، أو احلمل القسري ، أو التعقيم القسري ، أو أي )ز(

  شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي على مثل هذه الدرجة من اخلطورة ، 
اعة حمددة ، أو جمموع حمدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو  اضطهاد أية مج)ح(

 ، أو ألسباب أخرى من املسلم عامليا بأن القانون 3دينية ، أو متعلقة بنوع اجلنس على النحو املعرف يف الفقرة 
  فقرة أو بأية جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة ،  إليه يف هذه المشارالدويل ال جييزها ، و ذلك فيما يتصل بأي فعل 

   االختفاء القسري لألشخاص ، )ط(
   جرمية الفصل العنصري ، )ي(
 األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل ، اليت تتسبب عمدا يف معاناة شديدة أو يف أذى خطري يلحق )ك(

   )5(" . باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية 
  
  
    .662املرجع السابق الذكر ، ص :  حممد عادل حممد سعيد -د) 1(
   .1968 نوفمرب 26تبنتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  اليت اتفاقية منع تقادم جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية) 2(
  و1946 ريــفيف 13 الصادر يف 3/1العامة لألمم املتحدة رقم تأكد االعتراف باجلرائم ضد اإلنسانية بوصفها جرائم دولية من خالل قراراجلمعية ) 3(

   ي ــ، حيث ألغت مبوجبه جلنة القانون الدويل العالقة الت  املتضمن تقنني مبادئ حماكمات نورمبورغ1946  ديسمرب11 الصادر يف 1 /95رقم  القرار    
       من مشروع اجلرائم املخلة بسلم و 18، و اليت تطرقت هلا أيضا يف املادة   احلربكانت تشترط بني اجلرائم ضد اإلنسانية و حالة احلرب أو جرائم   

   . 1996البشرية لسنة  ـنأم    
   .68 ، ص املرجع السابق الذكر: سوسن مترخان بكة  -د) 4(
   .369 ، ص 2001،  ، مصر السكندرية، ا ، مؤسسة الثقافة اجلامعية اجلزاءات الدولية بني النظرية و التطبيق:  السيد أبو عطيه -د) 5(
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 و جتدر اإلشارة إىل أن اجلرائم ضد اإلنسانية ختتلف عن جرمية اإلبادة اجلماعية يف كوا ال يشترط الرتكاا أن

تستهدف مجاعات معينة ، كما هو احلال يف اإلبادة اجلماعية ، فضال عن أنه مل يكن للجرائم ضد اإلنسانية مفهوم 
   )1( .هدة دولية إىل حني إدراجها يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة حمدد مبوجب معا

يف   سالفة الذكر ، كان قد حقق بعض التقدم قياسا إىل النصوص الواردة7و مما ينبغي اإلشارة إليه أن نص املادة 
 العتباروا هذا التقدم من حيث عدم اشتراط االتفاقيات الدولية السابقة و اليت عاجلت اجلرائم ضد اإلنسانية ، و يبد

اجلرمية من اجلرائم ضد اإلنسانية ، أن ترتكب أثناء الرتاعات املسلحة ، األمر الذي يعين إمكانية وقوعها يف وقت 
احلرب و السلم و على حد سواء ، و ذا يؤكد النظام األساسي على مبدأ محاية السكان من تعسف األنظمة 

 و على خالف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ال 7لقمعية ، كما أن نص املادة الدكتاتورية و ا
 أن ترتكب بدافع التمييز ، أي لبواعث وطنية )االضطهاد باستثناء( يتطلب يف األفعال املكونة للجرائم ضد اإلنسانية 

  .أو سياسية أو عنصرية أو إثنية أو دينية 
 القتل ، اإلبادة  ( ضم إىل جانب األفعال اليت تشكل تقليديا جرائم ضد اإلنسانية 7ن نص املادة إضافة إىل ذلك ، فإ

 جمموعة من أعمال العنف اجلنسي ، مثل االستعباد اجلنسي  )  االضطهادواالسترقاق ، اإلبعاد ، السجن ، التعذيب 
  .ل العنف اجلنسي التعقيم القسري ، و أي شكل آخر من أشكا، الدعارة ، احلمل القسري 

كما مشلت قائمة األفعال املكونة للجرائم ضد اإلنسانية أفعاال أخرى مل تكن مشمولة يف أنظمة احملاكم اجلنائية 
 من نظام روما 7 و نص املادة )2(الدولية اخلاصة مثل االختفاء القسري لألشخاص و جرمية الفصل العنصري 

ة املتضمنة تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية ، و اليت مت من خالهلا إضافة األساسي جاء بصياغة مغايرة للنصوص السابق
و النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يشكل  )3( جرائم الفصل العنصري و االختفاء القسري لألشخاص

بقة ، كما أن جتنب و حتديدها إذا ما قارناه باألنظمة السا )4(تفوقا قانونيا جلهة تعريف أفعال اجلرائم ضد اإلنسانية 
النظام األساسي مبدأ حصرية أفعال اجلرائم ضد اإلنسانية ميثل عمال إجيابيا للقضاء اجلنائي الدويل نظرا ملا تشهده 

مثل جرائم سجن أبو غريب يف العراق و معتقل غوانتنامو  -الرتاعات املسلحة من أفعال مبتكرة ضد اإلنسانية 
اة سلطة تقديرية لتكييف األفعال الالإنسانية ، و يعد تدوين اجلرائم ضد  منح القض حيث-األمريكي يف كوبا 

اإلنسانية يف النظام األساسي و ما أتاحه من سلطة تقديرية لتكييف األفعال اجلرمية ضد اإلنسانية ترسيخا لسريان 
    )5(. و جنائيا من ناحية أخرى التجرمي الدويل عليها من ناحية ، و إرساء للمفاهيم و القواعد اإلنسانية احملمية دوليا 

  
  
    143ص،  2008 ، ، الطبعة األوىل ، األردن  عمان ، ، دار دجلة  دور القانون الدويل اجلنائي يف محاية حقوق اإلنسان: علي عبو سلطان  عبداهللا-د )1(
  . 145و  144 ، ص  املرجع السابق الذكر :علي يوسف الشكري -د )2(
   .32 و 31،  30 ، ص  املرجع السابق الذكر:م عبد الغين حممد عبد املنع -د )3(
 ت ـإشتملنظام روما األساسي وردت تعليقات أكثر حتديدا تتعلق بالعناصر اليت ينبغي أن تظهر يف تعريف اجلرائم ضد االنسانية و إعداد يف مناقشات  )4(

 وم ـ اجلرائم اليت تنطوي عادة على هج- ن املدنيني باملقارنة مع جرائم احلرباجلرائم اليت ميكن أن ترتكب ضد أي شخص من السكا(  : ما يلي على    
ي ـ و األسس اإلضافية إلثبات االضطهاد الواردة يف النظام األساس–دون أن تكون هناك جرائم انفرادية  واسع النطاق أو متكرر على السكان املدنيني    

      و  شمل االضطهادت و ينبغي أن تشمل قائمة اجلرائم االغتصاب و أال –يها و غري ضرورية يف السياق احلايلللمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا مشكوك ف    
  .)  هو ما ورد وصفه بأنه مفهوم غامض أكثر مما ينبغي    

   .457 ، ص  املرجع السابق الذكر:  مجيل حرب علي-د )5(
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ض ، حيث جاء النص على جترمي االستعباد اجلنسي ،  أفرد تفصيال للجرائم ضد العرنظام روما األساسي  إن
االغتصاب ، اإلكراه على البغاء ، احلمل القسري ، التعقيم القسري و أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي 
على مثل هذه الدرجة من اجلسامة ،كما مل يشترط نظام روما ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية باالرتباط مع جرائم 

  .رائم ضد السالم كما جاء يف املادة السادسة من الئحة نورمبورغ احلرب أو اجل
          و إضافة إىل ذلك نص النظام األساسي على تكريس احلماية اجلنائية للمدنيني من خالل استعمال مصطلح 

يني بشكل و ذلك لغلق اال أمام التذرع بأن اهلجوم مل يكن يقصد السكان املدن" ستهدف مباشرة املدنيني ت" 
مباشر بل كان الغرض منه أهداف عسكرية و جاء االعتداء على السكان املدنيني بصورة عرضية و غري مقصودة ، 

دون حتديدها يف كوا مباشرة ، فإن ذلك سوف يشمل اهلجوم " ضد السكان املدنيني " يف حني لو ورد تعبري 
خذ احليطة و احلذر عند تعامله مع هدف عسكري فيصيب املتعمد على السكان املدنيني ، وكذا اهلجوم الذي مل يت

اهلدف العسكري و ما جيانبه من سكان مدنيني ، أو يصيب اهلدف املدين دون اهلدف العسكري ، بدعوى أنه كان 
   )1( .يقصد اهلدف العسكري وحده 

 من 5جند أن نص املادة و يف ما يتعلق بشرط ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية على نطاق واسع و بطريقة منهجية ، 
 من 3النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املؤقتة ليوغسالفيا السابقة مل ينص على ذلك ، و قد نصت املادة 

 من نظام روما 7النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املؤقتة لرواندا على هذا الشرط ، كما نصت عليه املادة 
تعين على " موسع "  و قالوا إن كلمة )2(ق عليه املفاوضون أثناء إعداد نظام روما األساسي األساسي ، و هذا ما اتف

تعين أن يكون هناك درجة عالية من اإلعداد و " منظم " نطاق واسع و أن يكون عدد الضحايا كبريا ، و كلمة 
 جيب أن توجه ضد مدنيني ، إال التخطيط ، و من حيث توجيه اجلرائم ضد اإلنسانية ، اتفقت النصوص الثالثة أا

 من نظام روما األساسي مل تنص على توجيه اجلرائم ضد اإلنسانية إىل املدنيني بسبب انتماءام العرقية أو 7أن املادة 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، حيث اتفقت 3 اخل ، و اليت نصت عليها املادة ....العنصرية 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، مما يعين 5ت يف هذه اجلزئية مع املادة و تطابق

   )3(  .املعاقبة على اجلرائم ضد اإلنسانية مىت وجهت ضد أي مدنيني بصرف النظر عن انتماءام

ام اجلرائم ضد اإلنسانية ، و يتمثل يف إضافة لذلك ، يشترط نظام روما األساسي ضرورة توافر القصد اخلاص لقيو 
ضرورة ارتكاب تلك األفعال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيني تنفيذا لسياسة 
الدولة أو جزء من هذه السياسة ، و أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بأن سلوكه يعد جزء من ذلك اهلجوم 

نوي أن يكون سلوكه كجزء من ذلك اهلجوم ، دون أن يشترط معرفته الدقيقة الواسع النطاق أو املنهجي ، أو ي
  ) 4(. بتفاصيله 

  
  
   .  531 و 530،  529، ص  املرجع السابق الذكر:  ياسني  سامي-د )1(
، و خباصة اجلرائم  لدولية دائرة اجلرائم الدولية لقد وسع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حقل األفعال اليت أدخلتها املواثيق و احملاكم اجلنائية ا)2(

ع ــ، و مثال ذلك احلظر االقتصادي و التجوي املتعلقة جبنس اإلنسان ، و لكنه مل بشمل األفعال اإلضافية اليت يصفها الباحثون باجلرائم ضد اإلنسانية     
  . اجلماعي      

   .665 و 664، ص املرجع السابق الذكر :  عادل حممد سعيد حممد -د) 3(
   .37املرجع السابق الذكر ، ص: حممد عبد املنعم عبد الغين  –د )4(
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      تعريف جرائم احلرب:ثالثا 
 من 5من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ و املادة ) ب( فقرة 6يف تعريفها جلرائم احلرب ذكرت املادة 

انتهاك قوانني وأعراف احلرب ، و تشمل هذه االنتهاكات على سبيل الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو أا 
   : املثال ال احلصر

قتل أو إساءة معاملة السكان املدنيني من أو يف األراضي احملتلة أو ترحيلهم للعمل اجلربي ، و قتل أو إساءة معاملة 
العامة أو اخلاصة أو التدمري العمدي أسرى احلرب أو األشخاص يف البحار ، أو قتل الرهائن ، أو ب املمتلكات 

للمدن و املراكز أو القرى ، أو التخريب الذي ال تربره ضرورة عسكرية ، و من هذا التعريف ميكن استخالص 
   :النتائج التالية 

و إن كانت الئحة احملكمة العسكرية  )1( إن جرائم احلرب جتد مصدرها يف القانون الوضعي و القانون العريف -
ية لنورمبورغ مل تشر إىل حتديد دقيق هلما ، إال أن حكم احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ قد أشار إىل أن الدول

ذلك املبادئ العامة كاملقصود بقوانني و عادات احلرب هي املعاهدات الدولية ، و قوانني العقوبات الوطنية و 
  .نائي للدول املتمدنة للقانون اجلنائي ، و اليت تستقي مباشرة من القانون اجل

، مبا يعد خطوة مهمة يف حلقة تطور رة على املستوى الرمسي الدويل  استخدام مصطلح جرائم احلرب ألول م-
  )2( .تعريف و صور جرائم احلرب 

األعمال اليت تشكل  " :ب من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ تلك اجلرائم بأا  /6 لقد عرفت املادة
و يالحظ أن ممثلي االام أثناء حماكمات نورمبورغ قد اتفقت تعريفام جلرائم ، " هاكا لقوانني و أعراف احلرب انت

احلرب على أا األفعال اليت ارتكبها املتهمون باملخالفة لقوانني و أعراف احلرب ، و االتفاقيات الدولية و القوانني 
  . ون اجلنائي املعترف ا يف كل الدول املتمدنة اجلنائية الداخلية و املبادئ العامة للقان

اجلرائم اليت ترتكب  " : على أن جرائم احلرب هي )3( 1945و قد نص املبدأ السادس من مبادئ نورمبورغ لعام 
 أعمال القتل و سوء املعاملة و اإلبعاد لإلكراه على :باملخالفة لقوانني احلرب و عاداا ، و تشمل على سبيل املثال 

  " .األقاليم احملتلة العمل أو ألي غرض آخر الواقعة على الشعوب املتمدينة يف 
أعمال القتل و سوء املعاملة الواقعة على أسرى احلرب أو على األشخاص يف البحر ، و كذلك قتل " و تشمل أيضا 

ري الذي ال تربره املقتضيات الرهائن و ب األموال العامة أو اخلاصة ، و التخريب التعسفي للمدن أو القرى و التدم
  )4( " .العسكرية 

  ةـمبثاب –  أثناء االشتباك املسلح–، أنه قد استقر يف ضمري اتمع الدويل أن األفعال اليت يعترب إتياا  و جدير بالذكر
  
  
  
 دــاعد اليت حتكمها من خالل عدة مواثيق و ال سيما بع إن جرائم احلرب هي من أقدم اجلرائم اليت سعى اتمع الدويل إىل إجياد حد أدىن ملراعاة القو)1(

         رق ـ خمتلفة من األشخاص بدال من االكتفاء مبا سبق من صكوك تنظم طموعات، حبث مت للمرة األوىل ختصيص احلماية  ويالت احلرب العاملية الثانية    
  .القتال و وسائله     

   . 458 ، ص لذكراملرجع السابق ا: سامي ياسني  -د )2(
  . 1950 مبادئ نورمبورغ اليت استخلصتها جلنة القانون الدويل يف عام )3(
  .  403و  402 ، ص املرجع السابق الذكر: مجال سيف فارس  -د )4(
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و أخذا عنها و  )1( 1919جرمية حرب هي تلك األفعال اليت بينتها جلنة حتديد املسؤوليات يف قائمة خاصة سنة 
نة األمم املتحدة جلرائم احلرب ، و أكدا كذلك احملكمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو  أكملتها جل

  .و أقرا أيضا جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة 
 حلماية ضحايا احلرب ، و ميكن القول 1949 أغسطس 12كما جاءت كذلك يف اتفاقيات جنيف األربعة املوقعة يف 

رائم احلرب ال ميكن حصرها ، حيث أن مفهومها يغطي جمالت واسعة من النشاطات و املوضوعات و ن جأ
  )2( .املشاركني 

خمالفات قوانني و  " :ب من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ جرائم احلرب بأا   /7و عرفت املادة 
  : احلصر أعراف احلرب ، و هذه املخالفات تشمل على سبيل املثال ال

   جرائم القتل ،-
   سوء املعاملة ، -
   ترحيل السكان املدنيني يف األراضي احملتلة لتسخريهم ،-
   قتل و سوء معاملة أسرى احلرب ، أو راكيب البحار ، -
   قتل الرهائن ، -
   ب األمالك العامة أو اخلاصة ، -
  " .رب  تدمري املدن و القرى أو التخريب الذي ال تربره ضرورة احل-

و يالحظ أن جرائم احلرب مل يكن باإلمكان حصرها ، لذلك جاء النص على األفعال املكونة هلا على سبيل املثال 
   ) 3(. ال احلصر 

 األفعال اليت ارتكبها املتهمون باملخالفة لقوانني :و قد عرف ممثلو االام يف حماكمات نورمبورغ جرائم احلرب بأا 
فاقيات الدولية و القوانني اجلنائية الداخلية و املبادئ العامة للقانون اجلنائي املعترف ا يف كل و أعراف احلرب و االت

    )4(" . الدول املتمدينة 

رد فعل على األعمال الوحشية اليت وقعت ك 1949و بعد احلرب العاملية الثانية اعتمدت اتفاقيات جنيف األربع لعام 
و مل يكن التركيز فيها على تنظيم وسائل و طرق القتال املستخدمة بقدر االهتمام خالل احلرب العاملية الثانية ، 

  .حبماية اموعات املختلفة من األفراد اليت قد تقاسي من ويالت احلرب 
 و بالرغم من أنه أثناء إعداد هذه االتفاقيات كان االهتمام مركزا على الرتاعات املسلحة الدولية ،  إال أا مل تقر إال

   أضيف بروتوكولني إىل اتفاقيات 1977و يف سنة  )5(بندا واحدا أوردته املادة الثالثة املشتركة يف االتفاقيات األربعة 

  
  
)1(

  . 1919بتاريخ  جلنة حتديد مسؤوليات احلرب اليت أسست 
  . 403و  402 ، ص املرجع السابق الذكر : مجال سيف فارس -د )2(
  . 34 ص،  2009 ، ، مصر ، االسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة  قضية األسرى يف ضوء القانون الدويل:رياض صاحل أبو العطا  -د )3(
   .306 ، ص  املرجع السابق الذكر:نبيل حممود حسن  - د)4(
رى ـ، و الثالثة أس ها و غرقاها، و الثانية جرحى القوات املسلحة يف البحر و مرضا  حبث تناولت األوىل جرحى القوات املسلحة يف امليدان و مرضاها)5(

  .احلرب و الرابعة املدنيني      
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 بالتفصيل القواعد املتعلقة حبماية الضحايا يف املنازعات املسلحة الدولية ، أما )1(و ذكر الربوتوكول األول  جنيف ،
وتوكوالن دمج القواعد فيتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الداخلية ، و استهدف الرب  )2( الربوتوكول الثاين

 مع القواعد اليت تستهدف محاية بعض اموعات اليت عانت من "  قانون الهاي"اخلاصة بأساليب و وسائل القتال 
، كما وسعا من نطاق احلماية اليت تكفلها قواعد اتفاقيات جنيف لضحايا  "  قانون جنيف"الرتاعات املسلحة 

الرتاعات ليغطي كول اإلضايف األول من فكرة املنازعات املسلحة الدولية ، املنازعات املسلحة ، حيث مد الربوتو
، و تشمل  اليت تقع من الشعوب اخلاضعة لالحتالل األجنيب أو السيطرة االستعمارية لنيل احلق يف تقرير املصري

  .كذلك أعمال املقاومة املسلحة اليت تشنها الشعوب ضد نظم التفرقة العنصرية 
ل الثاين ، فإنه منح محاية إضافية لضحايا احلروب األهلية ، و كانت املادة األوىل من هذا الربوتوكول أما الربوتوكو

قد أشارت إىل أن احلرب األهلية هي احلرب اليت تنشب بني اجلماعات املتناحرة داخل الدولة ، أو احلروب اليت 
مية أخرى ، و متارس حتت قيادة مسؤولة تنشب بني احلكومة و بعض اجلماعات املنشقة أو مجاعات مسلحة نظا

 جزء من إقليم الدولة من السيطرة ما ميكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقة و تستطيع تنفيذ لىع
   )3(. هذا الربوتوكول 

دد و هكذا فقد أوضح الربوتوكول اإلضايف األول القواعد الواجب تطبيقها يف الرتاعات املسلحة الدولية ، و ح
ه ـالثاين القواعد املطبقة يف الرتاعات املسلحة الداخلية يف حماولة للتوفيق بني القواعد املتعلقة بأساليب القتال و وسائل

 أي ( من جهة ، و القواعد اليت تؤمن احلماية ألشد الفئات معاناة يف الرتاعات املسلحة ) 1907 أي قانون الهاي (
   )4(  .) 1949قانون جنيف 

على جرائم احلرب يف املادة الثالثة ، و قد السابقة نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا و نص ال
 املادة سوف تغطي أي انتهاكات جسيمة للقانون الدويل أن هذه " Tadic" قضية وجدت غرفة االستئناف يف 

لح غري دويل ، و أا سوف تطبق على اإلنساين سواء ارتكبت هذه االنتهاكات يف نزاع مسلح دويل أو نزاع مس
       من نظام احملكمة ، و قال القاضي 5 و 4 ، 2أي انتهاك للقانون الدويل اإلنساين غري املنصوص عليها يف املواد 

    )5(.  األساسي من إقامة احملكمة هو عدم ترك شخص مذنب دون عقاب بأن اهلدف " Casseseكاسيس " 

أحد قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا  " Liيل  "ر معارض له هو رأي القاضي إال أنه كان هناك رأي آخ
حيث قال أن انتهاكات قوانني و أعراف احلرب تطبق فقط يف حالة   " Tadicتاديتش" السابقة الذين نظروا قضية 

شئ للمحكمة اجلنائية الدولية  املن1994 لسنة 955املسلحة الدولية ، و استشهد بقرار جملس األمن رقم  املنازعات
لرواندا و الذي مل ميد االختصاص القضائي للمحكمة إىل انتهاكات قوانني و أعراف احلرب ، فإذا كانت احملكمة 

  يـفلماذا أغفلها جملس األمن ف ختتص باجلرائم اليت ترتكب يف كال النوعني من الرتاع املسلح الدويل و غري الدويل
  
  

  .  1977 املربم يف حبماية الضحايا يف املنازعات املسلحة الدولية املتعلق ضايف األولالربوتوكول اإل )1(
  .  1977 املربم يف غري الدوليةاملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الربوتوكول اإلضايف الثاين  )2(
  . 152 ، ص  املرجع السابق الذكر:  علي يوسف الشكري-د )3(
  . 154 و 153ص،   املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد -د )4(
     .650 و 649،  648 ، ص  املرجع السابق الذكر: حممد عادل حممد سعيد -د )5(
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أن القرار يف هذه املسألة يف احلقيقة من اختصاص " Li يل " نظام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ؟ و استنتج القاضي 
  )1(. السلطة اليت أسست احملكمة 

 و 1949د اعتمد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشكل أساسي على اتفاقيات جنيف لعام و ق
باالنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف " جرائم احلرب " لتعرف )أ) (2( 8الربوتوكولني اإلضافيني ، فجاءت املادة 

املستمدة " ات اخلطرية األخرى للقوانني و األعراف االنتهاك" لتضيف إىل هذا التعريف ) ب( )2( 8و املادة  األربع ،
 و اتفاقيات جنيف األربع و الربوتوكولني اإلضافيني ، و السوابق املماثلة مع تطوير 1907من قانون الهاي لعام 

  . ألحكام القانون العريف ، و ال سيما يف ما يتعلق باجلرائم اجلنسية 
و اليت تنقسم إىل  )2( األفعال املكونة جلرائم احلرب) 2 (8 عددت املادة و يف أطول قائمة تضمنها النظام األساسي ،

 انتهاكات اتفاقيات جنيف األربع املرتكبة يف إطار نزاع مسلح دويل ، و االنتهاكات اخلطرية للقوانني :أربع فئات 
 اتفاقيات جنيف األربع يف نتهاكات اخلطرية املشتركة بنياالو األعراف املطبقة يف الرتاعات املسلحة الدولية ، و 

، و االنتهاكات اخلطرية للقوانني و األعراف املطبقة يف  3املادة و اليت نصت عليها إطار نزاع مسلح غري دويل 
  .الرتاعات املسلحة غري الدولية 

ة أو و لقد انقسمت الدول بني مؤيدة لسلطة احملكمة القضائية على جرائم احلرب املرتكبة كجزء من خمطط أو سياس
، و هذه اجلرائم مرتكيب على نطاق واسع فقط ، و أخرى ختشى من أن جيرد هذا الشرط الدول من حوافز حماكمة 

ال سيما عندما ترتكب يف إطار خطة أو سياسة عامة أو يف إطار عملية " عبارة  1 فقرة 8من هنا استخدمت املادة 
 الدولية يف مالحقة جرائم احلرب الفردية ، مع إعطاء تلك لتؤكد اختصاص احملكمة اجلنائية" ارتكاب واسعة النطاق 

  )3( .اجلرائم اليت تتم وفقا ملخطط أو على نطاق واسع األولوية 

الذي تأثر بالسوابق القضائية و  1998 جويلية 17و يعد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املوقع يف 
 السابقة و رواندا مكمال هلذا النقص سواءا من حيث جترمي االنتهاكات للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا

 املشتركة ، أو من حيث توسيع نطاق هذه االنتهاكات حتت بند االنتهاكات اخلطرية للقوانني و 3اجلسيمة للمادة 
ملسلح غري الدويل من األعراف السارية على املنازعات املسلحة غري الدولية ، هذا باإلضافة إىل توسيع مفهوم الرتاع ا

  )4(. خالل إضافة الرتاع املسلح فيما بني اجلماعات املسلحة داخل الدولة 

 من )1( 12، نقال عن املادة   خطوطا إرشادية تفسر مفهوم الرتاع املسلح غري الدويل)د) (2( 8و وضعت املادة 
  : ي ـــو هد احلاالت اخلارجة عن نطاقه الربوتوكول اإلضايف الثاين ، فجاء تعريف الرتاع غري الدويل سلبيا حيد

  
  
    . 650 ، ص  املرجع السابق الذكر:  حممد عادل حممد سعيد-د )1(
 ة ـ وثيق71، إذ بلغ عدد الوثائق الدولية املرتبطة ا  نالت هذه اجلرائم أكرب قدر من الدراسة و االهتمام على املستوى الدويل مقارنة باجلرائم األخرى )2(

      ، و ليس من املنطقي التأريخ لظهور هذه اجلرائم يف ظل القانون الدويل إىل أبعد من النصف الثاين مـن   1998 إىل 1854 الفترة املمتدة ما بني من     
   .لحربل، ملا متيزت به تلك احلقبة التارخيية بإجازا  القرن التاسع عشر     

  .  157و  154 ، 153  ص، املرجع السابق الذكر : قيدا جنيب محد -د )3(
 ،  ، ليبيا ، بنغازي ، دار الكتب الوطنية  دراسة قانونية: جملس األمن و حق التدخل لفرض احترام حقوق اإلنسان :  عمران عبد السالم الصفراين-د )4(

    .392 ، ص 2008،  األوىل الطبعة           
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أعمال العنف املنفردة أو املتقطعة ، و غريها من األعمال و التوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو  الضطرابات ا"
) ج( 2تنطبق الفقرة  " : من نظام روما األساسي على ما يلي )د) (2( 8يث نصت املادة ح  )1(" ذات الطبيعة املماثلة 

توترات على املنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل ، و بالتايل فهي ال تنطبق على حاالت االضطرابات و ال
  " . الداخلية مثل أعمال الشغب ، أو أعمال العنف املنفردة أو املتقطعة ، و غريها من األعمال ذات الطبيعة املماثلة  

األفعال اليت تنتهك القوانني و ) ه) (2( 8أما بالنسبة لالنتهاكات اخلطرية للقوانني و األعراف ، فقد عددت املادة 
 ، )ب) (2( 8ملسلحة غري الدولية ، و هي نسخة مصغرة من اجلرائم الواردة يف املادة األعراف املطبقة على الرتاعات ا

بأحكام الربوتوكول اإلضايف   و بالتايل فهي ختتص أصال بالرتاعات املسلحة الدولية ، و تأيت يف معظمها شبيهة 
  )2( .الثاين 

ق على الرتاع املسلح غري الدويل ، من خالل تعداد  املستوحاة من الربوتوكول الثاين املطب) و) (2( 8و أوضحت املادة 
 منها االضطرابات اليت ال يوجهها زعيم و تفتقد إىل النية املنسقة ،  :غري حصري لالضطرابات و التوترات الداخلية

 بني و أعمال العنف املتفرقة املعزولة و املختلفة عن العمليات العسكرية االنتظامية ، و الرتاعات املسلحة املطولة
السلطات احلكومية و اجلماعات املسلحة ، أو فيما بني اجلماعات املسلحة نفسها ، و أفعال أخرى مشاة ترافقها 

  .اعتقاالت مجاعية بسبب سلوك األشخاص أو آرائهم السياسية 
رائم املرتكبة ضمن و اعتمد النظام األساسي فيما خيتص باجلرائم املرتكبة يف إطار الرتاع املسلح غري الدويل تقسيم اجل

الرتاع املسلح الدويل نفسه ، و كرس إمكانية تطبيق القواعد اليت مت إرساؤها يف القانون الدويل و أعراف الرتاعات 
  ) 3( .املسلحة الدولية السارية على الرتاعات املسلحة غري الدولية 

  من ذات املادة و املعنية ببعض(ه  / 2فقرة ال"  : على أن و / 2 من نظام روما األساسي يف الفقرة 8لقد نصت املادة 
و تطبق على املنازعات  ..... سوف تطبق على املنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل ) قوانني و أعراف احلرب

املسلحة اليت تقع يف إقليم دولة ما عندما يوجد صراع مسلح متطاول األجل بني السلطات احلكومية و مجاعات 
  " .و فيما بني هذه اجلماعات مسلحة منظمة أ

فكأن نظام روما األساسي أزال كل غموض و أى كل جدل حول مدى تطبيق قواعد و أعراف احلرب على 
    )4(. املنازعات املسلحة غري الدولية ، بل نص صراحة على إمكانية تطبيق بعضها يف مثل هذه املنازعات 

للدول دورها يف حفظ القانون و النظام و الدفاع عن وحدة ر السابقة الذك 8 من املادة 3و قد حفظت الفقرة 
   تفسر على ضوء دور الدول ، 8أراضيها و سالمتها مبا ال يتعارض مع التزاماا الدولية ، و بالتايل فإن أحكام املادة 

  
  
ي ـ احلرب العاملية الثانية كانت أغلب املنازعات املسلحة ففمنذ ، ميكن القول أن هذا القرار كان من أهم املستجدات اليت جاء ا نظام روما األساسي )1(

  .و ال ميكن غض النظر عن كون هذه املنازعات أشد فتكا و انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين ،  العامل غري دولية     
    ارــلدائمة منصبة حول ما إذا كان من األصوب اختيكانت أوىل القضايا اليت أثريت يف مناقشات إعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ا )2(

       ن ــ، و بالرغم من أن الغالبية العظمى م القواعد اليت تتصل باملنازعات املسلحة الدولية فقط أم تلك اليت تتعلق أيضا باملنازعات املسلحة غري الدولية     
 أنه أمام إصرار جمموعة صغرية نسبيا من الدول مل يتخذ القرار النهائي بشأن هذه القضية إال  الإ ، الدول كانت تفضل تضمني كال النوعني من القواعد     
  .يف ختام املؤمتر      

  . 166 و 165،  164 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد –د )3(
   .  652  و651 ، ص املرجع السابق الذكر : حممد عادل حممد سعيد -د )4(
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   .الناجتة عن دورها هذا ، و ال سيما فيما يتعلق منها باألسباب و الضرورات العسكرية ت و املسؤوليا
 ما يؤثر على )د( و )ج( 2ليس يف الفرتني  " : من نظام روما األساسي على ما يلي 8 من املادة 3حيث تنص الفقرة 

اع عن وحدة الدولة و سالمتها اإلقليمية  مسؤولية احلكومة عن حفظ أو إقرار القانون و النظام يف الدولة أو عن الدف
   " .جبميع الوسائل املشروعة 

و بالنسبة لوسائل احلرب احملظورة فقد أثارت جدال يتعلق بتضمني النظام األساسي أسلحة الدمار الشامل اليت تشمل 
   )1(. ية و النووية اواألسلحة البيولوجية و الكيم

 دمار الشامل بصورة مباشرة ، بل اكتفى بتلخيص ثالثة أنواع من و مل يسمي نظام روما األساسي أسلحة ال

  .   20  -17) ب) (2( 8ادة األسلحة احملظورة مت إدراجها يف امل
   " :  على ما يلي20 إىل 17 من فقراا يف )ب( 2 فقرة 8حيث نصت املادة 

  استخدام السموم أو األسلحة املسممة ، " 17"
ة أو السامة أو غريها من الغازات و مجيع ما يف حكمها من السوائل أو املواد أو استخدام الغازات اخلانق" 18"

  األجهزة ، 
استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري ، مثل الرصاصات ذات األغلفة الصلبة " 19"

  اليت ال تغطي كامل جسم الرصاصة ، أو الرصاصات احملززة الغالف ، 
دام أسلحة أو قذائف أو مواد أو وسائل حربية تسبب بطبيعتها أضرار زائدة أو آالما ال لزوم هلا أو أن استخ" 20"

تكون عشوائية بطبيعتها باملخالفة للقانون الدويل للمنازعات املسلحة ، بشرط أن تكون هذه األسلحة و القذائف و 
فق هلذا النظام األساسي ، عن طريق تعديل يتفق و املواد و األساليب احلربية موضع حظر شامل ، و أن تدرج يف مر

   )2(  " . 123 و 121األحكام ذات الصلة الواردة يف املادتني 
و املالحظ أنه ال يوجد سوى عدد ضئيل من األحكام بشأن بعض األسلحة احملظور استعماهلا مبقتضى بعض 

   )3(. حة غري الدولية املعاهدات الدولية ، و ال تنفذ هذه األحكام على الرتاعات املسل

إال أن وجهات النظر حول الوضع القانوين حليازة و استخدام األسلحة النووية اختلفت بشدة ، فقد رأت الدول اليت 
متتلك هذه األسلحة و كذلك أغلب دول حلف مشال األطلسي أن القانون الدويل ال يورد حضرا شامال على هذه 

ت حمددة جدا ، إال أن دوال أخرى كانت ترى أن هذه األسلحة أيضا حمظور األسلحة ، بل يسمح حبيازا يف حاال
   )4(. استخدامها مبقتضى القانون الدويل 

    ةـو البيولوجيمن هنا جاءت املادة الثامنة خالية من النص على اختصاص احملكمة بالنظر باستخدام األسلحة النووية 
  
  
، فقد انتقدت دول كثرية أن يتضمن النظام األساسي ما  ألسلحة يف النظام األساسي إىل قضية سياسية حساسةحتولت املناقشات بشأن إدراج مثل هذه ا )1(

    يــ، فقد كان واضحا أن تضمني النظام األساس ال تندرج يف هذا النظام)  أسلحة اإلنسان الغين( يف حني أن  ) أسلحة اإلنسان الفقري (يطلق عليه      
  . نتائج خطرية قد تنعكس على جناح مؤمتر روما نهوية سوف يترتب علألسلحة النو     

  . 165 و 164 ،161 ، ص املرجع السابق الذكر  : قيدا جنيب محد–د )2(
  ، ىــول، الطبعة األ ، مصر ، االسكندرية ضمانات حقوق اإلنسان و محايتها وفقا للقانون الدويل و التشريع الدويل :نبيل عبد الرمحان ناصر الدين ) 3(

   .   146ص  ، 2006    
  . 154و  153 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري -د )4(
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و األلغام ضد األشخاص و أسلحة الليزر املعمية ، و معروف أن الدول النووية الكربى ال تقر بوجود قاعدة يف 
 من النظام األساسي كانت قد 20 /ب /2/  8دة  و املالحظ أن املا، القانون الدويل حتظر استخدام األسلحة النووية 

اشترطت لكي ختتص احملكمة بالنظر باستخدام أسلحة و قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا 
زائدة أو آالما ال لزوم هلا أو تكون عشوائية بطبيعتها باملخالفة للقانون الدويل للمنازعات املسلحة أن تكون هذه 

 و القذائف و املواد و األساليب احلربية موضع حظر شامل ، و أن تدرج يف مرفق ذا النظام األساسي ، األسلحة
 يتبني لنا 8و من استعراض نص املادة  ، 123  -121عن طريق تعديل يتفق و األحكام ذات الصلة الواردة يف املادتني 

  :ما يلي 
  . جرمية خمتلفة 26 تضمنت 8 إن املادة -
  )1( .ا من األحكام كانت جمرد نسخة من أحكام مأخوذة من قانون الهاي  إن عدد-

إن املالحظ هو الغموض و اإلام الذي يكتنف مصطلح الرتاع املتطاول األجل الذي ورد يف تعريف جرائم احلرب  
 حيث ميكن أن يستخدم ذلك للتخلص من اختصاص احملكمة بسبب تكييفها لألحداث على أساس أا عصيان و
مترد و إرهاب عوض وصفه بالرتاع الداخلي ، فاملالحظ هو غياب املفهوم القانوين املوضوعي ملصطلح الرتاع املسلح 
املتطاول ،كما أن ذلك يفتح اال واسعا للسلطة التقديرية لس األمن و الدول دائمة العضوية فيه من خالل 

  )2(.  من نظام روما األساسي 16 و 13استخدام نص املادة 

إن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مل يقف عند جمرد وضع تعريف قانوين عام جلرائم احلرب ، و اليت  
حتدد أي األفعال اليت ينطبق عليها وصف جرمية احلرب من عدمه ، بل حدد تلك األفعال و اجلرائم حبيث يصبح 

دعاء العام و الدفاع على دراية كاملة بأنواع جديدة من القادة و اجلنود يف ميدان القتال و كذلك القضاة و اال
األفعال و السلوكيات اليت تعد جرائم حرب ، حبيث يصبح كل من يرتكب عمال من تلك األعمال جمرما دوليا 

فاملالحظ إذن أن جرائم احلرب تتضمن جمموعة من االنتهاكات لقوانني و أعراف احلرب ، دون   )3(يستحق اجلزاء 
  أما عن الركن املعنوي فيتطلب توافر القصد اجلنائي ، و القصد املطلوب هنا هو )4(هذا التعداد حصريا أن يكون 

و جتدر اإلشارة إىل أن نظام روما األساسي ال يكتفي بعلم املعتدي بالنتائج  )5(القصد العام بعنصريه العلم و اإلرادة 
 منه علم املعتدي 30عنوي جلرائم احلرب ، بل يشترط يف املادة الطبيعية أو املنطقية لفعله من أجل توفر العنصر امل

 و اجتاه نيته ليس فقط إىل ارتكاب - ليس بوصفها القانوين بل مبدلوهلا الواقعي–باألوضاع اليت تشكل نزاعا مسلحا
    )6( " املدنيني مثال قتل " ـبل أيضا إىل حتقيق النتائج املقصودة من هذا الفعل ك"كإلقاء قنبلة " الفعل املادي للجرمية 

  
  
    . 161و  154 ، ص املرجع السابق الذكر:  علي يوسف الشكري –د )1(
  . 461 و 460 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي مجيل حرب –د )2(
  . 406 ، ص  املرجع السابق الذكر :مجال سيف فارس -د )3(
دار اجلامعة  ، لى جرائم احلرب مع دراسة تطبيقية على جرائم احلرب يف البوسنة و اهلرسك املسؤولية و العقاب ع: حسام علي عبد اخلالق الشيخة -د )4(

   . 168، ص  2004،  ، مصر ، االسكندرية اجلديدة          
  .  49، ص   املرجع السابق الذكر:حممد عبد املنعم عبد الغين  -د )5(
  . 154، ص   املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد –د )6(
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   تعريف جرمية العدوان : ابعار
واجهت اجلرائم ضد السالم مشكلة كبرية مع مبدأ الرجعية ، إذ مل توجد أي سوابق قانونية باستثناء احملاولة الفاشلة 

 من الئحة احملكمة 6يف أعقاب احلرب العاملية الثانية ، إضافة إىل أن املادة " غليوم الثاين " حملاكمة القيصر األملاين 
ية الدولية لنورمبورغ اليت تعرف هذه اجلرائم ، كانت حبد ذاا حباجة لتعريف احلرب العدوانية و هذا مامل العسكر

يقر به واضعو الالئحة ، و بدال من ذلك دفعت احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ االنتقادات املوجهة إليها ذا 
وا مستقرة يف القانون الدويل العريف و االتفاقي استنادا إىل اخلصوص بعدم خمالفة هذه اجلرائم ملبدأ الشرعية و بك

  )4(و قرار اجلمعية العامة لعصبة األمم   )3(و ميثاق بريان كيلوج   )2(و بروتوكول جنيف   )1(معاهدة املعونة املتبادلة 

  .و الذي قضى بأن احلرب العدوانية جرمية دولية 
ا قانونيا كاشفا للجرائم الدولية املوجودة و سارت احملكمة العسكرية الدولية  بكليتها نص6و بالتايل اعتربت املادة 

لنورمبورغ قدما مع عدم متكن احللفاء من االستناد لنص قانوين واضح ، رغم أنه كان بإمكان احملكمة التمسك بأن 
اجلنائية قبل وقت من إنشائها ، املتهمني كانوا يعلمون عرب التصرحيات الرمسية املتكررة أم سيكونون حمال للمساءلة 

 يكون بإمكام التذرع بعدم العلم بأن ما يرتكبونه أفعال اعتربها اتمع الدويل نو ما داموا استمروا يف جرائمهم فل
  )  5(. ممثال بدول احللفاء أفعاال جرمية معاقبا عليها طوال فترة احلرب العاملية الثانية 

مقاصد األمم املتحدة هي أوال حفظ السلم و األمن "  :األمم املتحدة على أن و نصت املادة األوىل من ميثاق 
الدوليني ، و اختاذ التدابري اجلماعية الفعالة ملنع األسباب اليت دد السلم و إزالتها ، و قمع أعمال العدوان و غريها 

ميتنع  " : هيثاق السابق ذكره على أن من امل2كذلك فقد نصت الفقرة الرابعة من املادة " من وجوه اإلخالل بالسلم 
أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقام الدولية عن التهديد باستخدام القوة ، أو باستخدامها ضد سالمة األراضي أو 

، و يالحظ أن الدول قد " االستقالل السياسي ألية دولة ، أو على وجه آخر ال يتفق مع مقاصد األمم املتحدة 
 أمام حمكمة دولية و عليهاالعقاب و و ألول مرة على جرمية حرب االعتداء و احملاكمة  1945 أغسطس 8نصت يف 

ذلك يف الئحة احملكمة العسكرية الدولية حملاكمة جمرمي احلرب الكبار للمحور األورويب امللحقة باتفاقية لندن املربمة 
كمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ،كما  دولة و اليت عرفت بالئحة احمل23يف ذلك التاريخ ، و اليت انضمت إليها 

 19 يف الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو الصادرة يف عليهاورد النص على تلك اجلرمية و احملاكمة و العقاب 
   .1946يناير سنة 

      : آلتيةاألفعال ابأا تتكون من أي من   )6(  من الئحة حمكمة نورمبورغ اجلرائم ضد السالم6و قد عرفت املادة 
  الل ـــبشرط أن يكون األمر متعلقا حبرب عدوانية ، و اإلخ، التخطيط للحرب و اإلعداد هلا و الشروع فيها " 
  
  
  . 1928 ميثاق بريان كيلوج لسنة )1(
  . 1923لسنة   معاهدة املعونة املتبادلة)2(
   .1924 بروتوكول جنيف لسنة )3(
  . 1927م الصادر سنة  قرار اجلمعية العامة لعصبة األم)4(
  . 26و  25، ص  املرجع السابق الذكر:سوسن مترخان بكة  -د )5(
  .  ضمن معاهدة فرسايامبورغ و قبلهورنالئحة احملكمة العسكرية الدولية ل رفضت الواليات املتحدة األمريكية إدخال جرمية العدوان ضمن )6(
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اجلمعية  و يالحظ أن" و التآمر بقصد القيام بأي حرب عدوانية باملعاهدات أو املواثيق أو االشتراك يف خطة عامة ، أ
قد قررت تأكيد مبادئ القانون الدويل اليت كانت  1946العامة لألمم املتحدة يف دورة انعقادها األوىل يف عام 

اغة اعترفت ا الئحة نورمبورغ و احلكم الذي أصدرته حمكمة نورمبورغ ، و طلبت إىل جلنة القانون الدويل صي
تلك املبادئ ، و متت صياغتها ، و نص املبدأ السادس من املبادئ اليت أقرا جلنة القانون الدويل على أن اجلرائم ضد 

   :السالم املعاقب عليها هي 
 التدابري أو االعتداء أو السعي إىل مباشرة أو إثارة حرب اعتداء أو حرب ، خمالفة للمعاهدات أو االتفاقيات أو -1

  . الدولية املواثيق
   )1( . االشتراك يف خطة عامة أو مؤامرة الرتكاب أحد األفعال املذكورة يف الفقرة السابقة -2

" اإلقدام " و " التحضرب " و " التدبري "  من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ العقاب على 6و تقرر املادة 
الئحة احملكمة يف جرمية العدوان و احملاكمة و العقاب عليها كما جاء النص على  )2(" تنفيذ حرب االعتداء " و 

  )3(. العسكرية الدولية لطوكيو 

 فطبقا )4(  3314من خالل قرارها رقم " العدوان " ألمم املتحدة املقصود بـ نظمة او لقد عرفت اجلمعية العامة مل
 ما ضد سيادة دولة أخرى ، أو سالمتها العدوان هو استعمال القوة املسلحة من قبل دولة"  :هلذا القرار فإن 

 من هذا 3و تنص املادة ، " اإلقليمية ، أو استقالهلا السياسي ، أو بأية صورة أخرى تتناىف مع ميثاق األمم املتحدة 
 )أ( .....تنطبق صفة العمل العدواين على أي من األعمال التالية ، سواء بإعالن احلرب أو دونه  " :القرار على ما يلي 

قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى ، أو اهلجوم عليه أو أي احتالل عسكري ، و لو كان مؤقتا 
  " .ينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم أو أي ضم إلقليم دولة أخرى أو جزء منه باستعمال القوة 

 ، أو اقتصاديا ، أو عسكريا ، أو غري ذلك و ينص القرار أنه ما من اعتبار ، أيا كانت طبيعته ، سواء كان سياسيا
يصح أن يتخذ مربرا الرتكاب العدوان ، و انتهى القرار السالف الذكر إىل اعتبار احلرب العدوانية جرمية ضد السلم 

  )5(. الدويل 

البدء يف وضع تعريف عام للعدوان ، و قرينة ) 29( 3314ألمم املتحدة رقم نظمة او قد تضمن قرار اجلمعية العامة مل
العدوان و صور العدوان و العالقة بني العدوان و غريه من احلاالت القانونية املشاة ، و سلطة جملس األمن إزاء 

   :إن اجلمعية العامة "  :و قد نص القرار على ما يلي ، وجود عدوان من إحدى الدول على األخرى 
  رـهو احملافظة على السلم و األمن الدويل ، و اختاذ التدابيتذكر أن أحد األهداف األساسية ملنظمة األمم املتحدة ، 

   
  

  . 407 و 406 ، ص  املرجع السابق الذكر:مجال سيف فارس  –د )1(
  . 357 ، ص  املرجع السابق الذكر:  السيد أبو عيطه –د )2(
 ، رـــ، مص ، االسكندرية دار اجلامعة اجلديدة،   و اإلجرائيةمبادئه ، و قواعده املوضوعية  : الدويل  القضاء اجلنائي: عصام عبد الفتاح مطر -د )3(

   . 267 ص  ،2008          
  . 1974 ديسمرب 14الصادر يف ) 29 (3314قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  )4(
 السنة :   مقالة منشورة يف جملة احلقوق: قانون الدويل العدوان العراقي على البيئة بدولة الكويت يف ضوء أحكام ال: عبد العزيز خميمر عبد اهلادي -د )5(

  . 242 و 241،  240 ، ص 1991، مارس  ، العدد األول اخلامسة عشر          
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جملس  و تذكر أناجلماعية الفعالة للحيلولة دون ديد السالم ، و قمع كل فعل عدواين و كل ما يهدد السالم 
 من ميثاق األمم 39و فصم لعراه أو وجود فعل عدواين وفقا ألحكام املادة األمن يتحقق من وجود ديد للسالم أ

 42 و 41و يصدر بعض التوصيات بشأا ، أو يقرر التدابري اليت جيب اختاذها تطبيقا ألحكام املادتني  )1(املتحدة 
  .للمحافظة على السالم و العدالة و األمن الدويل ، أو إعادا إىل وضعها العادي 

ال  ر أيضا الدول بأن من واجبها أن حتل خالفاا الدولية بالوسائل السلمية وفقا مليثاق األمم املتحدة ، لكيو تذك
يتعرض السلم و األمن و العدالة الدولية للخطر ، و يف ذهنها أن ال يوجد شيء يف هذا التعريف ميكن أن يفسر مبا 

  .ري أجهزة األمم املتحدة أو سلطاا  نصوص امليثاق فيما يتعلق بس-  بأية صورة كانت- ميس
و تقدر أيضا أن العدوان و هو أخطر صور استعمال القوة بصورة غري مشروعة يتضمن ديدا حمتمال لنشوب حرب 
عاملية مع كل نتائجها املدمرة ، نظرا لتكديس كل أنواع أسلحة الدمار الشامل ، األمر الذي حيتم ضرورة إجياد 

كد التزام الدول بعدم اللجوء إىل استخدام القوة املسلحة ملنع الشعوب من ممارسة حقها يف تعريف للعدوان ، و يؤ
  ) 2( .....تقرير املصري و احلرية و االستقالل ، أو املساس بسالمة أراضيها 

أي  و تؤكد كذلك على احترام السيادة اإلقليمية للدول ، و عدم جواز أن تكون هدفا لالحتالل العسكري ، أو
راء من إجراءات القوة تتخذها إحدى الدول ، حىت و لو كان مؤقتا ، مبا خيالف أحكام ميثاق األمم املتحدة ، إج

كما ال جيوز أن تكون تلك األراضي موضوع ضم من جانب دولة أخرى ، باالستناد إىل مثل هذه التدابري أو 
الدويل بشأن العالقات الدولية و التعاون بني و تؤكد أيضا نصوص التصريح مببادئ القانون ، التهديد باستعماهلا 

  .الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة 
و هي مقتنعة بأن تبين تعريف للعدوان جيب أن ينجم عنه تسهيل إثبات أعمال العدوان ، و تنفيذ التدابري اخلاصة ، 

نه من األفضل وضع مبادئ أساسية و محاية حقوق الدولة املعتدى عليها و مصاحلها ، و مد يد العون هلا ، و تقدر أ
تصلح أن تكون دليال يسترشد ا يف حتديد أفعال العدوان ، رغم أن تقرير ما إذا كان الفعل يشكل عدوانا أم ال ، 

   )3( " . .....جيب أن يبحث وفقا لظروف كل حالة 
يال يف املستقبل لتحديد األفعال إن أبرز ما جاء يف الديباجة هو اإلشارة إىل ضرورة صياغة مبادئ أساسية لتكون دل

 إىل الشعور بأن هناك نقصا يعتري التعريف الذي توصلت إليه - بشكل غري مباشر- العدوانية و لعل ذلك يشري
اجلمعية العامة ، و أن االجتاه جيب أن يكون حنو استكماله مستقبال ، و أن يكون باجتاه مبادئ و أسس دولية تتطور 

  )4(. لية و منو العالقات بني الدول و تواكب التغريات الدو

  

  
   .1945 الصادر بتاريخ ميثاق األمم املتحدة )1(
  واــ عض35، و شكلت هلذا الغرض جلنة مؤلفة من   قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأن احلاجة أصبحت ماسة لتعريف العدوان1967 يف سنة )2(

ا يبلغار ، ، أستراليا ، مصر ، سوريا ، السودان ، حيث ضمت اللجنة يف عضويتها ممثلني عن كل من اجلزائر ادلراعت يف تشكيلها التمثيل اجلغرايف الع     
 ،  ، اليابان  إيطاليا ، إيران،  ، أندونيسيا ، هاييت  غينيا ، غانا ،  فرنسا ،  ، فنلندا ، اإلكوادور ، تشيكوسلوفاكيا قربص ، ، الكونغو ، كولومبيا كندا    
 واي و ـــ، األورغ ، الواليات املتحدة األمريكية ، بريطانيا ، روسيا ، أوغندا ، تركيا ، إسبانيا ، سرياليون ، رومانيا ، النرويج ، املكسيك مدغشقر    
  .يوغسالفيا     

   .280 و 279 ، ص رجع السابق الذكر، امل مبادئه ، و قواعده املوضوعية و اإلجرائية : القضاء اجلنائي الدويل:  عصام عبد الفتاح مطر -د )3(
  .  180 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري - د)4(
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 باحلسم و اإلنغالق اليت تتميز  ) جمموعة الوثائق الكالسيكية(و هي إشارة خترج وثيقة التعريف الدويل للعدوان من 
  .إىل جمموعة الوثائق الدولية املتطورة 

ضمنت قرينة البدء بالعدوان ، و بعض صوره على سبيل املثال ال احلصر ،كما تناولت هذه أما النصوص الثمانية فت
   )1( .....النصوص سلطات جملس األمن يف ظل تعريف العدوان 

 ، ذلك أنه 1998و من اجلدير بالذكر أن موضوع تعريف جرمية العدوان كان موضع خالف يف مؤمتر روما سنة 
  )2( .مستحدثة للعدوان و أدى ذلك بالنتيجة إىل إبقاء هذا املوضوع معلقا أثناء املؤمتر طرحت تعاريف 

و جتدر اإلشارة إىل أن جملس األمن هو اجلهة املختصة طبقا مليثاق األمم املتحدة ، و لقرار اجلمعية العامة بتعريف 
 أعمال العدوان ، أم أنه بتكييف طبيعة الفعل الذي وقع و ما إذا كان هذا الفعل يشكل عمال من، و ذلك العدوان 

ال ينطبق عليه وصف العدوان و ال تتوافر فيه شروط جرمية العدوان ، و هي سلطة تقديرية كاملة يتمتع ا جملس 
  : من ميثاق األمم املتحدة ، و اليت تنص على ما يلي 39األمن طبقا للمادة 

الال به ، أو كان ما وقع عمال من أعمال يقرر جملس األمن ما إذا كان وقع فعل يشكل ديدا للسلم أو إخ" 
 من امليثاق ، و 42 و 41العدوان ، و يقدم يف ذلك توصياته أو يقرر ما جيب اختاذه من تدابري طبقا ألحكام املادتني 

  " .ذلك حلفظ السلم و األمن الدوليني أو إلعادته إىل نصابه 
درت عن الدولة تشكل عمال من أعمال العدوان طبقا و يتضح ذلك ، أنه إذا قرر جملس األمن أن األفعال اليت ص

للمادة السابقة ، فإن الدولة املعتدية تكون مسؤولة دوليا عن هذه األعمال العدوانية ، و تكون عرضة لتوقيع 
اجلزاءات الدولية املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة ، فضال عن مسؤوليتها عن تعويض األضرار اليت أحدثتها 

  )3( . الدولة املعتدى عليها مبصاحل
و بناءا على ذلك ، ميكن القول أن املسؤولية املترتبة على ارتكاب جرمية العدوان مسؤولية مزدوجة ، مسؤولية تقع 
على الدولة املعتدية هذا من ناحية ، و من ناحية أخرى مسؤولية جنائية تقع تبعتها على األشخاص الطبيعيني الذين 

   )4( .....دوان باسم الدولة املعتدية ارتكبوا أفعال الع
و لقد رأت أغلبية أعضاء اللجان القانونية املكلفة بتحضري نظام روما األساسي أن قرار تعريف جرمية العدوان من 

 يهدف ملعاجلة العدوان من جانب الدول و ال يعاجل اجلرائم العدوانية 1974قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 
و هو مبثابة توجيه لس األمن عند دراسته حلالة عدوان ، و ليس تعريفا تستخدمه احملاكم ،  من األفراد املرتكبة

 : من تعريف قرار اجلمعية العامة اليت تنص على أن 5/2اجلنائية الدولية ، و التربير القانوين هلذا الرأي يستند إىل املادة 
 )5(" . الدولة الدوليني ، و العدوان يرتب مسؤولية على احلرب العدوانية جرمية ضد السلم و األمن " 

 

  
   . 180 ، ص املرجع السابق الذكر :  علي يوسف الشكري- د)1(
،  روتــ، بي ، منشورات احلليب احلقوقية  القيمة القانونية لقرارات جملس األمن الدويل يف جمال محاية حقوق اإلنسان: ملى عبد الباقي حممود العزاوي )2(

  .  315 و 314 ، ص 2009 ، الطبعة األوىل ، لبنان     
زو ــ، بينما اعترب غزو العراق للكويت حربا عدوانية و مل يعترب الغ ال يعترب جملس األمن احلروب اليت شنتها إسرائيل على الدول العربية حربا عدوانية )3(

  .األمريكي للعراق حربا عدوانية     
  . 407 ، ص رجع السابق الذكر امل :مجال سيف فارس -د )4(
  . 463 و 462 ، ص املرجع السابق الذكر : علي مجيل حرب - د)5(
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إن جرمية العدوان و حتديد أفعاهلا و التأكد من حصوهلا يتطلب قدرات كبرية غري قضائية ، ألنه تتداخل فيها عناصر 
 عمل منفرد من أعمال العدوان يشكل و ليس كل، خمتلفة ، و قدرات احملكمة اجلنائية الدولية مهنية متخصصة 

جرمية مبوجب القانون الدويل ، و يرتب املسؤولية اجلنائية على األفراد استنادا إىل احلرب العدوانية القائمة على 
  . 1945القاعدة العرفية و تطورها يف الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ عام 

لتدوين الدويل أو االختصاص القضائي ، و ختضع بكل مفاهيمها لسلطة و هكذا تبقى جرمية العدوان خارج سرب ا
   )1( .جملس األمن و صالحياته التقديرية و االنتقائية 

و يف ما يتعلق باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بالنظر يف جرمية العدوان ، فقد جاء هذا االختصاص من حيث 
 :  ادة اخلامسة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه املبدأ فقط ، حيث نصت الفقرة الثانية من امل

 حيث 123  و 121متارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان مىت اعتمد حكم ذا الشأن وفقا للمادتني " 
ة ، و جيب أن يعرف جرمية العدوان و يضع الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصاا فيما يتعلق ذه اجلرمي

  " .يكون هذا احلكم متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة 
و جتدر اإلشارة إىل أن هناك انقساما شديدا حدث يف مناقشات مؤمتر روما بشأن إدراج جرمية العدوان ضمن 

  ،د تعريف دقيق و حمدد هلا اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، بني مؤيد إلدراجها و معارض لذلك حبجة عدم وجو
 .و تبنت الدول العربية و دول عدم االحنياز املمثلة باملؤمتر الرأي األول 

و نبهت إىل أن حرمان احملكمة من هذا االختصاص يعد مبثابة التراجع إىل الوراء قياسا لالئحة احملكمة العسكرية 
ائية الدولية من مالحقة القادة السياسيني و العسكريني الدولية لنورمبورغ مع ما يعنيه ذلك من حرمان احملكمة اجلن

، املسؤولني عن جرمية هي األخطر من بني اجلرائم الدولية اليت متس اتمع الدويل بأسره ، و خاصة فئة الضحايا 
سبان لكنها يف ذات الوقت رأت أن التعريفات املطروحة جلرمية العدوان يف مناقشات املؤمتر ناقصة و مل تأخذ باحل

  ) 2( . ) 29( 3314قرار اجلمعية العامة رقم 

حيث طرحت ثالثة آراء لتعريف العدوان ، فالرأي األول ذهب إىل أنه عبارة عن سلوك مثل التخطيط ، اإلعداد ، 
ين ، أما الرأي الثا،  التنفيذ يرتكبه أشخاص ميارسون القيادة السياسية أو العسكرية يف الدولة املعنية واألمر بالعدوان 

فقد اكتفى بإدراج قائمة باألعمال اليت تشكل جرمية العدوان و هي أعمال ورد ذكرها يف قرار اجلمعية العامة 
  .السابق ذكره  

 الرأيان األول و الثاين ، حيث ذهب إىل أن جرمية العدوان ترتكب حينما يوجه تضمنهو مزج الرأي الثالث بني ما 
 د السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي لدولة أخرى و ذلك دفاهلجوم املسلح الذي تقوم به دولة ض

  )3( . االحتالل العسكري أو الضم الشامل أو اجلزئي إلقليم تلك الدولة 

بالنظر  و من بني املشاكل اليت حظيت باهتمام املؤمترين يف روما مشكلة العالقة بني اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية
  رتـانب  و اختصاص جملس األمن املستمد من ميثاق األمم املتحدة بالنظر يف هذه اجلرمية ، و قديف جرمية العدوان

  
  
  . 463 و 462 ، ص  املرجع السابق الذكر:علي مجيل حرب  - د)1(
  . 1974الصادر سنة ) 29 (3314قرار اجلمعية العامة رقم  )2(
  .  184و  83 ، ص املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري  -د )3(
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للدفاع عن هذا االختصاص ، متمسكة بعدم جواز مباشرة احملكمة اجلنائية  )1(الدول دائمة العضوية يف جملس األمن 
ارتكاب الدولة املتهمة هذه اجلرمية ، و األمن الدولية الختصاصها بالنظر يف جرمية العدوان إال بعد أن يقرر جملس 

  .ية الدولية بإلزامية قرار الس للمحكمة اجلنائ
و بعكس هذا االجتاه ، عارضت بعض الدول هذا االختصاص املمنوح لس األمن كونه يؤدي إىل التقليل من 
مصداقية احملكمة اجلنائية الدولية و سلطتها األدبية ، و حيد بصورة مفرطة من دورها و يقوض استقالهلا و حيادها و 

لس األمن مل ينص  مناسب إىل أدائها ، و يضفي صالحيات إضافية سلطاا الذاتية ، و يدخل نفوذا سياسيا غري
عليها امليثاق ، و ميكن األعضاء الدائمني يف الس من ممارسة حق النقض فيما يتعلق باختصاص احملكمة اجلنائية 

  .الدولية 
ولية الدائمة ، على أساس كما جرى التشكيك أيضا بضرورة منح دور لس األمن فيما يتعلق باحملكمة اجلنائية الد

أن الدول األطراف يف النظام األساسي ميكن أن حترك اختصاص احملكمة بتقدمي شكوى ، و يعمل املدعي العام 
  .كجهاز ترشيح أو آلية للشكاوى التافهة 

و كحل وسط أبدى عدد كبري من الدول استعداده للقبول بتبعية اختصاص احملكمة ، حيث يكون من املتعني أن 
قرر جملس األمن مسبقا ارتكاب جرمية العدوان من جانب الدولة قبل النظر يف هذه اجلرمية من قبل احملكمة ، و ي

استثناء من ذلك فللمحكمة النظر يف هذه اجلرمية إذا ما تعذر صدور قرار من الس ذا الشأن خالل مدة معقولة  
  ) 2( .ما إذا كان ملزما للمحكمة أم ال النقاش حول القيمة القانونية لقرار الس و احتد و 

فاخلالف بشأن هذه اجلرمية ال يثور بشأن تعريفها فقط ، بل ينصرف إىل مسألة أخرى أكثر أمهية و هي حتديد اجلهة 
اليت تقرر وجود حالة العدوان ، و هو شرط أساسي لكي متارس احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها يف نظر هذه 

  .ة اخلطرية ، و اليت تسمى كناية عن خطورا بأم اجلرائم  اجلرمية الدولي
فالدول دائمة العضوية يف جملس األمن و خاصة الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا أفصحت مرارا بأن النجاح يف 

طلقا على تعريف جرمية العدوان و حتديد عناصره و عده من اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة ، جيب أال يؤثر م
صالحيات و سلطات جملس األمن املقررة مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ، و اليت مبوجبها ينفرد 

  .جملس األمن بتقرير وجود حالة العدوان و حتديد الطرف املعتدي 
كمة اجلنائية الدولية ال  إال أن هذا الرأي اعترضت عليه العديد من الدول و منها اموعة العربية ، ألنه سيجعل احمل

تباشر صالحياا يف حماكمة املعتدي إال إذا مسح جملس األمن بذلك ، و مبا أن الدول اخلمسة دائمة العضوية متلك 
   )3(. حق النقض ، فبإمكان أي منها فرض إرادته ذا اخلصوص 

أن ، ره يتدخله يف تعريف العدوان و تقرو خري دليل على تقويض جملس األمن لعمل احملكمة اجلنائية الدولية يف حالة              
  جملس األمن ال يعترب احلروب اليت شنتها إسرائيل على الدول العربية حربا عدوانية ، بينما اعترب غزو العراق للكويت 

  
  
  
   . ، الصني و روسيا ، فرنسا ، بريطانيا يتعلق األمر بالواليات املتحدة األمريكية )1(
  . 185 و 184 ، ص  املرجع السابق الذكر:  علي يوسف الشكري-د )2(
  . 148 ص ، 2008،  ، الطبعة األوىل ، األردن ، عمان ، دار احلامد  النظام القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية:براء منذر كمال عبد اللطيف  -د )3(
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 جلمعيـة الـدول   ر االستعراضيو بعد انعقاد املؤمت )1(حربا عدوانية و مل يعترب الغزو األمريكي للعراق حربا عدوانية     
و يتعلق هـذا    ،   2010 يونيو   11 بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثالثة عشر بتاريخ          6األطراف مت اعتماد القرار رقم      

القرار بتعديالت على نظام روما األساسي و من بينها تعريف جرمية العدوان و من ضمن هذه التعـديالت حـذف     
  . من نظام روما األساسي 8 مكرر بعد املادة 8دراج املادة  و إ5 من املادة 2الفقرة 

 قيام شخص ما له وضع ميكنه فعال من الـنحكم يف  6و تعين جرمية العدوان وفق هذا التعديل الذي محله القرار رقم          
 أو من توجيه هذا العمل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعـل عـدواين               ،  العمل السياسي أو العسكري للدولة      

  .يشكل حبكم طابعه و خطورته و نطاقه انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة 
 مكرر يعين فعل العدوان استعمال القوة املسلحة من جانب          8 من املادة    1و طبقا هلذا القرار دائما و ألغراض الفقرة         

يقة أخرى تتعارض مع ميثـاق  دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي أو بأي طر 
ونه و ذلك وفقا داألمم املتحدة ، و تنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من األفعال التالية سواء بإعالن حرب أو              

    .1974 ديسمرب 14املؤرخ يف ) 29 -د (3314لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
ة أخرى أو اهلجوم عليه أو أي احتالل عسكري و لوكان مؤقتا  قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دول-أ

  .ينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم ، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه باستعمال القوة 
أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم ،  قيام القوات املسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل -ب

  .دولة أخرى 
  . ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات املسلحة لدولة أخرى -ج
 قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية أو األسطولني البحري و -د

  .اجلوي لدولة أخرى 
الدولة املضيفة على وجه يتعارض  مبوافقة أخرى دولة إقليم داخل املوجودة قواا املسلحة باستعمال ما دولة قيام -ه

  .، أو أي متديد لوجودها يف اإلقليم املذكور إىل ما بعد اية االتفاق مع الشروط اليت ينص عليها االتفاق 
 مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة األخرى الرتكاب عمل -و

  . ضد دولة ثالثة عدواين
 إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ما أو بامسها تقوم ضد دولة -ز

أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيث تعادل األعمال املعددة أعاله أو اشتراك الدولة 
  .بدور ملموس 

 اخلاص بتعديل نظام روما على أن التحديد الصادر من 6 مكرر من القرار رقم 15و من جهة أخرى نصت املادة 
جهاز من خارج احملكمة خبصوص وقوع فعل عدوان ال خيل مبا ختلص إليه احملكمة اجلنائية الدولية يف إطار النظام 

عل عدوان من  على أن تقرير حدوث ف2 مكرر 15األساسي فيما يتعلق بوقوع فعل عدوان ، كما نصت املادة 
  )2(. جانب جهاز خارج احملكمة ال يكون جمحفا بالنتائج اليت تتوصل إليها احملكمة مبوجب النظام األساسي 

  
  . 463 ، ص  املرجع السابق الذكر:  علي مجيل حرب-د )1(
الدولية ضي لتعديل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  الصادر عن مجعية الدول األطراف يف املؤمتر االستعرا6 املتضمنة القرار رقم RC/Res : الوثيقة )2(

   .2010 جوان 11و املعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثالثة عشر بتاريخ     
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   تعريف الضحايا يف القانون الدويل اجلنائي :الثاين فرع ال
 من اين عليهم ، للداللة على ضحايا درج الفقهاء يف جمال القانون الدويل اجلنائي على استخدام لفظ الضحايا بدال

السلوك ارم ، فضال عن الذين يصابون بالضرر يف عائلتهم و أقارم ، فهو تعبري واسع يشمل غالبا اتمع كمجين 
عليه عام صاحب املصلحة أو احلق يف كل اجلرائم ، و األفراد كمجين عليهم خاصني أصحاب املصلحة احملمية يف 

  .ملضرورين الذين قد يشملون أسر اين عليهم اخلاصني اجلرمية ، و ا
كما اعترب هؤالء الفقهاء اين عليهم هم ضحايا اجلرمية ، و الضحايا من وجهة النظر هذه جتعل اتمع جمين عليه 
ذا عام ، و األفراد جمين عليه خاصني إذا كانت اجلرمية قد وقعت عليهم ،كما أن أسر اين عليهم تدخل يف ه

  . هم عائليها و قتلوا مثال من جراء اجلرمية الدولية املرتكبة واالتعريف ، إذا كان
يراد به غالبا اين عليهم و املضرورين من اجلرمية ، األمر الذي يطرح من " الضحايا " و يبدوا مما تقدم أن لفظ 

ن يكون كل مضرورين من اجلرمية جمنيا عليهم  جديد فكرة التسوية بني املضرورين من اجلرمية و اين عليهم ، مبعىن أ
و كل جمين عليهم مضرورين من اجلرمية ، فكلهم ضحايا و بالتايل عدم التفرقة يف مفهوم اين عليهم يف الدعوى 

  .اجلنائية 
كثر من و هو لفظ متداول يف التشريع الدويل أ" الضحايا " و املستقرئ لآلراء املتعددة يف هذا اال يلحظ أن لفظ 

مل يقصد منه إال اين عليهم و املضرورين من اجلرمية معا ، أي الواقع عليهم فعل  تداوله يف التشريعات الوطنية ،
هذا الفعل ، مبعىن أن كل ضحية هو جمين عليه أو مضرور االعتداء الذي شكل اجلرمية أو من أصام ضرر من جراء 

  )1( .من جراء اجلرمية 

     :بأم " الضحايا "  )2(الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية و معاملة ارمني و قد عرف اإلعالن 
 ، أو األشخاص الذين يصابون فرديا أو مجاعيا بضرر ، و على األخص بعدوان على سالمتهم البدنية و العقلية" 

اسية ، من جراء أفعال ، أو امتناعات تشكل بضرر أديب ، أو خبسارة مادية ، أو بعدوان جسيم على حقوقهم األس
  " .انتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول األعضاء ، مبا فيها القوانني اليت جترم اإلساءة اجلنائية الستعمال السلطة 

 مل يتحدد ، فمصطلح الضحايا و وفقا هلذا اإلعالن ميكن اعتبار شخص ما ضحية ، سواء حتدد مرتكب اجلرمية أو
هنا أوسع و أمشل من اين عليهم فقط أو املضرورين فقط ، و نظرا ألن لفظ الضحايا يتسع ليشمل اين عليهم و 
املضرورين من اجلرمية معا ، فقد اعتمد التشريع الدويل اجلنائي عليه يف سعيه لتحقيق محاية جنائية ملن أصابه ضرر 

   )3(. فيها ، سواء كان ضررا مباشرا أو غري مباشر من اجلرمية الدولية ، أو تعرضت مصاحله ملخاطر 

و قد أخذت معظم املؤمترات الدولية ذا املفهوم ، و على وجه اخلصوص املؤمتر الذي عقد خصيصا لتوفري العدالة 
   )5(. شامال لكل من اين عليه و املضرور من اجلرمية " الضحية " حيث جعل مصطلح  )4(لضحايا اجلرمية 

  
  

  .   93 و 92،  91،  90 ، ص املرجع السابق الذكر :نبيل حممود حسن  - د)1(
  . 1985 الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية و معاملة ارمني املنعقد يف ميالنو سنة اإلعالن )2(
   .92و  91، ص  املرجع السابق الذكر: حسن نبيل حممود  -د )3(
  . 1985نوفمرب 29 املؤرخ يف 34 / 40 لألمم املتحدة رقم   قرار اجلمعية العامة)4(
  . 1985 نوفمرب 29 املؤرخ يف 34 / 40 من القرار رقم 3 و 2، 1 بند 1الفقرة  )5(
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و لفظ املضرور من اجلرمية يتماشى مع اآلثار اليت تتركها اجلرمية على من وقعت عليه ، فهي بطبيعتها عمل ضار   
 و القيم و املصاحل الفردية و االجتماعية ، اليت حيميها القانون بوسائل عقابية ، و قد يتمثل ألا تتضمن عبثا باحلقوق

الضرر يف خسارة اقتصادية ، فكلها أضرار تصيب من وقعت عليه اجلرمية ، و ال شك أيضا أن يف أسر هؤالء 
 و احملافل يف املواثيق" الضحايا " لفظ الضحايا و من يعولوم بطريق مباشر عالقة بالضرر ، و يبدوا أن استخدام 

الدولية أكثر من استخدامه يف التشريعات الوطنية جاء للداللة على كثرة الضحايا و تعددهم يف اال الدويل عنه يف 
اال الوطين ، و أن هذا املصطلح أنسب يف اال الدويل ، ذلك أن املنازعات الدولية و غري الدولية يسفر عنها 

  . هائل من املصابني و الضحايا عادة كم 
إن ضحايا اجلرمية الدولية يف اال الدويل عديدون نظرا حلجم اجلرائم اليت ترتكب ضدهم ، و كذا أدوات ارتكاب 
تلك اجلرائم الدولية ، فاألمر خيتلف غالبا مما عليه احلال يف اال الوطين ، لذا فإن اخلالف يف الرأي بشأن تعريف 

ين عليه ، املضرور من اجلرمية و الضحية ليس له معىن يف القانون الدويل اجلنائي ، و الذي درج مصطلحات ا
، ألنه حيمل يف طياته معىن املصطلحات الثالث ، " الضحايا " مشرعوه و قضاته و فقهاؤه على استخدام لفظ 

 الدويل و خاصة القانون الدويل هو املصطلح األمشل و األكثر استعماال يف جمال القانون" الضحايا " فمصطلح 
و مل حيدد الفقه الدويل اجلنائي تعريفا للضحايا رغم استخدام  )1(تتعدد اجلرائم الدولية موضوع دراسته اجلنائي الذي 

املصطلح فيه بكثرة للتعبري عن ضحايا اجلرائم الدولية ، و إن كان مصطلح اين عليه ينوب أحيانا عن مصطلح     
  )2( . يف الكثري من األحيان ، و خاصة يف التشريعات اجلنائية املقارنة "الضحايا " 

و رغم ذلك نشط الفقهاء لالهتمام باين عليهم ، فعقدت عدة مؤمترات دولية من أجل ذلك إىل أن حتركت 
نسبة للمتهمني و منظمة األمم املتحدة يف هذا االجتاه لوضع مبادئ حلماية اين عليهم ، على غرار ما صارت إليه بال

 و هذا )3( لألمم املتحدة الشهود ، حىت صدر بالفعل إعالن مبادئ حقوق الضحايا الصادر عن اجلمعية العامة
اإلعالن هو الصك الدويل الوحيد الذي يعطي الدول توجيهات فيما يتعلق حبماية هؤالء الضحايا و إنصافهم ، و 

  .هو ليس مبعاهدة ترتب التزامات على أطرافها 
األشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي كان أو مجاعي ، مبا يف ذلك  " :و يقصد بضحايا اجلرمية يف هذا اإلعالن 

الضرر البدين ، أو العقلي ، أو املعاناة النفسية ، أو اخلسارة االقتصادية ، أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع 
انتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة املفعول يف الدول حبقوقهم األساسية عن طريق أفعال أو حاالت إمهال تشكل 

  )4( ." األعضاء ، مبا فيها القوانني اليت حترم اإلساءة اجلنائية الستعمال السلطة 
و احلال هكذا فإنه يكون لزاما علينا تعريف املستحقني جلرب األضرار عن األضرار اليت أصابتهم من اجلرائم الدولية 

 و ذلك يف خطوة تعد ضرورية بل و إجبارية ، حىت ميكننا الوقوف على الضمانات اليت اليت ارتكبت يف حقهم
  . كفلها القانون الدويل اجلنائي الستيفاء حقوقهم 

    
  .  90 و 57 ، 56،  55،  54 ص ،  املرجع السابق الذكر:نبيل حممود حسن  -د )1(
     رارـكل شخص أصيب بأض " : بأم" تعويض اين عليهم من اجلرائم "  حول 1978ر يف  الصاد77 عرف الس األورويب الضحايا يف قراره رقم )2(

  ." ، و كل من كان يعوهلم الشخص الذي قتل نتيجة اجلرمية  جسدية من اجلرمية    
  . 1985عمال السلطة الصادر عام بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية و إساءة است 34/ 40 إعالن اجلمعية العامة رقم )3(
  . 92 ، ص  املرجع السابق الذكر:نبيل حممود حسن  -د )4(
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   لنورمبورغالدولية  احملكمة العسكرية الئحة يف الضحايا تعريف : والأ
 بعد مفاوضات مجعت ممثلني عن أربع دول منتصرة يف احلرب العاملية 1945 أوت 8تضمن اتفاق لندن املوقع يف 

 هي الواليات املتحدة األمريكية ، اإلحتاد السوفيييت سابقا ، بريطانيا و فرنسا ، وثيقة ملحقة احتوت على الثانية و
الئحة نورمبورغ اليت حوكم وفقا هلا كبار جمرمي احلرب من قادة النظام النازي األملاين ، و مل تتضمن هذه الوثيقة 

   )1( .هم ما يشري صراحة إىل مفهوم للضحايا أو أي إشارة حلقوق
 من اتفاق لندن على أن تنشأ حمكمة عسكرية دولية بعد استشارة جملس الرقابة على أملانيا حملاكمة 1و نصت املادة 

جمرمي احلرب الذين ليس جلرائمهم موقع جغرايف معني سواء يصفتهم الفردية أو بصفتهم أعضاء يف منظمات أو 
 من هذا االتفاق على أن إنشاء تلك احملكمة و اختصاصها و 2 هيئات أو اتني الصفتني معا ، كما نصت املادة

  ) 2( .وظائفها تنص عليها الالئحة امللحقة باالتفاق ، و أن تلك الالئحة تعترب جزءا ال يتجزأ منه 

 مادة 30و لقد تضمنت الالئحة امللحقة املذكورة و اليت أطلق عليها الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ 
 إىل 6املواد من " ، اختصاصها و بعض املبادئ العامة  " 5 إىل 1املواد من "  تشكيل احملكمة : أقسام 7عة على موز
  العادلة للمتهمني، ضمانات احملاكمة  " 15 إىل 14املواد من " ، جلنة التحقيق و مالحقة كبار جمرمي احلرب  " 13
و  " 59 إىل 26املواد من " ، احلكم بالعقوبة  " 25 إىل 17املواد " ، سلطات احملكمة و إدارة احملاكمة  " 16املادة " 

  )3(   " .30املادة " املصاريف 

 من الئحة نورمبورغ اخلاصة بتوقيع العقوبات بصيغة عامة ، حيث نصت على أنه جيوز 27لقد وردت املادة 
و على ، اء آخر ترى احملكمة بأنه عادل للمحكمة العسكرية الدولية أن تأمر بعقوبة اإلعدام ضد املذنبني أو أي جز

الرغم من أن النص العام يسمح بأن يكون من اجلزاء العادل الذي حتكم به احملكمة إصدار أوامر مبصادرة املمتلكات 
  . و فرض الغرامات اليت قد تنفق كتعويض على الضحايا ، إال أن التطبيق العملي مل يكرس هذا التفسري

 لضحايا اجلرائم الدولية اليت ارتكبت إبان احلرب العاملية الثانية ، هو بالنظر إىل احملكمة و عدم إقرار التعويضات
العسكرية الدولية لنورمبورغ ، و ال يعين التعويضات اليت تكون قد منحت هلم على املستوى الوطين أمام احملاكم أو 

  .اللجان املختصة بذلك 
ع تعويضات لبعض الدول من جراء اخلسائر اليت حلقت ا خالل احلرب و يف املقابل فرض على الدولة األملانية دف

العاملية الثانية متاشيا مع الفكرة السائدة وقتها ، و املتمثلة يف دفع تعويضات للدول عن خمتلف األضرار اليت قد تنشأ 
ا يف فترة كانت الدولة هي  و يعد هذا األمر منطقي)4( عن الرتاعات املسلحة ، مبا فيها اخلسائر البشرية و املادية

  الشخص القانوين الوحيد على املستوى القانون الدويل ، و مل يزامحها يف ذلك يف املنتصف الثاين من القرن العشرين
  
  
  . 19 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )1(
،  انــنب، ل ، بريوت ، منشورات احلليب احلقوقية  احملاكم الدولية اجلنائية- أهم اجلرائم الدولية:القانون الدويل اجلنائي : علي عبد القادر قهوجي –د )2(

   .       228 ، ص 2001،  األوىل الطبعة           
 و  1945ر ــ نوفمب20 عقدت أول جلساا يف ، و1945 أكتوبر 18لنورمبورغ بعد تشكيلها أول قرار اام يف  الدولية احملكمة العسكرية تلقت )3(

   .1946 أكتوبر 1 سبتمرب و 30أصدرت أحكامها يف       
  . 20 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )4(
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الدويل ، كاملنظمات  يبة اتمعإال بعض األشخاص املعنويني ، الذين كان ينظر إليهم على أم ثانويني يف ترك
 لعدد من األجانب )2( الفردية اليت أقرا احلكومة األملانية عن التعويضاتأما ) 1(الدولية و حركات التحرر الوطين 

، فهي ال تعدوا أن تكون جمرد جتربة منعزلة مل حتذ حذوها دول أخرى ،  الذين وقعوا ضحية جلرائم النظام النازي
  .نبع عن أي ممارسة سابقة كما أا مل ت

و هذه التعويضات مل تفرض على أملانيا من قبل هيئة دولية أو نتيجة حماكمات عن اجلرائم املرتكبة ، بل أقرا 
احلكومة األملانية بإرادا املنفردة ، إضافة إىل أا مل تعمم على مجيع الضحايا ، باعتبارها كانت موجهة بالدرجة 

  )  3( . يزعم أا حمرقة أقامها النظام النازي لليهود األوىل إىل ضحايا ما

و يف احلقيقة أقرت احلكومة األملانية هذه التعويضات نتيجة ضغوط مارستها عليها الواليات املتحدة األمريكية ، 
 كما استمرت أملانيا يف دفع تعويضات و مساعدات إىل احلكومة اإلسرائيلية بسبب حادثة احملرقة ، رغم  أنه مت

 املعروف باسم عام النكبة ، أي أا مل تكن موجودة يف الفترة التارخيية اليت حددت 1948اإلعالن عن تأسيسها عام 
و يتعرض مجيع من يشكك يف حادثة احملرقة يف الدول الغربية خاصة إىل متابعة قضائية ،كما  )4(الرتكاب احملرقة 

 جانفي من كل 27اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارا يعترب يوم يوصف مبعاداة السامية  و قد وصل األمر أن تبنت 
  )5(   .سنة يوما عامليا إلحياء ضحايا احملرقة النازية

و مل تتضمن الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ما يشري صراحة إىل أي دور لضحايا اجلرائم الدولية يف 
اكمات نورمبورغ بالفعل فكرة وصاية الدولة على ضحايا اجلرائم سري إجراءات احملاكمة ، و هكذا فقد جسدت حم

  )6( .الدولية ، حيث شكلت احملكمة أساسا من ممثلني عن الدول األربعة اليت وقعت على اتفاق لندن 

إذ عني القضاة بالتساوي ما بني تلك الدول ، كما عينت كل دولة مدعيا عاما ميثلها يف سري اإلجراءات القضائية و 
 املباشرين ، نتيجة لذلك حتكمت الدول األربعة بشكل كبري يف اإلجراءات القضائية ، و مل اضع لرقابتها و إشرافهخي

  )7( .تشرك يف ذلك الضحايا أو ممثليهم القانونيني 

ة و  توالت التصرحيات من قادة الدول على ضرورة حماكمة مرتكيب اجلرائم الدولي )8(و بقيام احلرب العاملية الثانية 
   الذي أعربت فيه عن نيتها يف املعاقبة عما يصدر من العدو من أعمال  )9(من ذلك تصريح احلكومة البولندية املؤقتة 

  
  
  . 20حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل ، ص :  نصر الدين بومساحة  –د) 1(
  . 1949أقرت احلكومة األملانية هذه التعويضات يف سنة  )2(
   م ـ أوروبا ، إال  أن هذا العدد الضخالذين كانوا يقيمون يف ماليني يهودي من اليهود 6 تعرف احملرقة باسم اهلولوكوست ، و يزعم أنه ذهب ضحيتها )3(

  .ة مت التشكيك فيه من قبل عدد ال بأس به من كبار املؤرخني يف العامل و الذين قاموا بدراسة تارخيية هلذه الواقع     
  . 21 حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل ، ص : نصر الدين بومساحة –د) 4(
  . 2005 أختذ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة باإلمجاع سنة )5(
  . هذه الدول هي الواليات املتحدة األمريكية ، بريطانيا ، فرنسا و االحتاد السوفيييت )6(
  . 19 حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل، ص :الدين بومساحة نصر   –د) 7(
  . 1939 إندلعت احلرب العاملية الثانية يف سبتمرب )8(
  . 1941 أكتوبر 20 تصريح احلكومة البولندية املؤقتة يف )9(
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و ، الرعايا البولنديني  آت أو الشركات أوها ضرر للحكومة أو املنشنخمالفة لقواعد القانون الدويل العام إذا ترتب ع
نص التصريح على أن تكون احملاكمة دولية يف اجلرائم اجلسيمة ، و أمام احملاكم الوطنية فيما دون ذلك ، كما وجه 

ذكر فيه أن فعل اغتيال حفنات من األبرياء أخذا بالثأر من اعتداءات فردية ضد األملان  )1(الرئيس األمريكي تصرحيا 
  .البالد الواقعة مؤقتا حتت شرذمة من النازيني يعد عمال مثريا لعامل مل يعد يكترث لآلالم و الوحشية يف 

يف ذات اليوم تصرحيا أعلن فيه عن مشاعر احلزن و القلق " ونستون تشرشل " كما أصدر رئيس الوزراء الربيطاين 
كما قام وزير خارجية روسيا بتقدمي مذكرات يف هذه اجلرائم ، و طالب بضرورة العقاب عن مما ارتكبه األملان ، 

 إىل احلكومات اليت تربطها عالقات 1942 أكتوبر 17 و 1942 أفريل 27 و يف 1942 يناير 9 و يف 1941 نوفمرب 27
  . إىل وجوب حماكمة و عقاب جمرمي احلرب ادبلوماسية مع بلده أشار فيه

و رئيس جملس اللوردات الربيطاين               "لني روزفلت فرانك "األمريكي و ال ننسى أن نذكر تصريح الرئيس 
أن جمرمي احلرب املعينني بأمسائهم و املطلوب البحث عنهم يف جرائم احلرب جيب القبض " وفيكونت سيمون " 

عليهم و تسليمهم ، و ذلك مع االحتفاظ باحلق يف طلب تسليم جمرمني آخرين عند متام التحقيقات و التحريات 
 الذي أكد أعضاءه أن و "جوزيف ستالني "و " فرانكلني روزفلت " من  )2(، و كذلك تصريح موسكو ملة املك

القوات املسلحة األملانية و احلزب املتسلط مسؤولني عن الفضائع و املذابح و اإلعدامات ، و قتل الرهائن يف األقاليم 
ها جرائمهم ، و حياكموا بواسطة الناس الذين انتهكوا احملتلة ، و أم سوف يعادوا إىل األماكن اليت ارتكبوا في

حرمتهم ، و أن جمرمي احلرب العظام الذين ليس جلرائمهم حمل جغرايف معني سيعاقبون بواسطة إعالن مشترك من 
و الذي أكد فيه ضرورة مالحقة  )3(" فرانكلني روزفلت " احلكومات املتحالفة ، وكذلك تصريح الرئيس األمريكي 

ملنفذين ألوامرهم أيضا  با ارمني حىت تأخذ العدالة جمراها ، و أن ذلك ال يتعلق فقط بالقادة ، و لكن أيضا و تعقب
  )4(. فكل من يشارك يف الذنب يكون شريكا يف العقاب 

و قد انتهت كل هذه التصرحيات إىل إبرام اتفاق لندن ، و الذي كان من أهم نتائجه وضع الئحة احملكمة 
بتكليف " روبرت جاكسون " و اليت يرجع الفضل يف صياغتها للقاضي األمريكي  )5(الدولية لنورمبورغ العسكرية 

و كان هذا األخري أحد قضاة  )6(لوضع مشروع إلقامة حمكمة عسكرية دولية " ترومان " من الرئيس األمريكي 
    )7(. رمبورغ بصفته نائبا عاما احملكمة العليا األمريكية و مثل بالده يف احملكمة العسكرية الدولية لنو

  
 

  . 1941 أكتوبر 25 الصادر بتاريختصريح الرئيس األمريكي  )1(
   .1943  أكتوبر20تاريخ ب الصادر تصريح موسكو ) 2(
  . 1944يف " فرانكلني روزفلت " تصريح الرئيس األمريكي  )3(
  .  231 و 230 ، 225 ، 224 املرجع السابق الذكر ، ص : حسام علي عبد اخلالق الشيخة –د) 4(
 و دورها يف النظام اليت انعقدت احملاكمة فيها ، علما أن احللفاء املنتصرين تعمدوا إقامتها فيها لرمزية املدينة " نورمبورغ "  حمكمة نورمبورغ نسبة ملدينة )5(

  .  خططه للتطهري العرقي 1936النازي املهزوم الذي كان أعلن منها عام     
  . 1945ويلية  ج30 مشروعه إلجناز حمكمة عسكرية دولية يف" روبرت جاكسون "لقاضي قدم ا )6(
  ةـالطبع معاقبة مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية ، ديوان املطبوعات اجلنائية ، بن عكنون ، اجلزائر ، : العدالة اجلنائية الدولية :  عبد القادر البقريات- د)7(

                                                                                                                              .167 ، ص2007 الثانية ،          
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 أن  منوذجا ملا جيب1945 يونيو سنة 6يف تقريره الذي رفعه للرئيس ترومان يف " روبرت جاكسون " و قد وضع 
على أن الغرض من إقامة حمكمة دولية هو توفري العدالة ، و حق " كسون جا" تكون عليه احملاكمة ، و أكد 

املتهمني يف الدفاع و حماكمة عادلة ، و أشار يف تقريره إىل أن احملكمة ال ختتص سوى مبحاكمة جمرمي احلرب 
هم باسم العظام الذين ليس جلرائمهم حمل جغرايف حمدد ، و أكد بأن هؤالء لديهم فرصة كبرية للدفاع عن أنفس

  .القانون ، و هذه الفرصة ليست منة مننت ا عليهم ، لكن امليثاق هو الذي يعطيهم هذا احلق 
صوتيا و و ركز التقرير على أنه لن يكون هناك اامات دون دليل ميكن إثباته ، سواء أكان هذا الدليل كتابيا أم 

تابية و أفالم تصويرية لتلك األفعال اليت ارتكبوها ، و الواقع أن األملان كانوا حيتفظون لديهم بتسجيالت صوتية و ك
من نافلة القول أن كل تلك األشياء ستكون أدلة إدانة حقيقية و ليست خمتلقة ، و أثار التقرير مسألة هامة جدا ، و 

نهم االستناد هي أن ادعاء النازيني جبهلهم بقواعد القانون الدويل اليت جترم انتهاكات احلرب ال تعد حجة أو دفع ميك
 إليه ، ألن القانون األملاين الداخلي ذاته يعاقب و جيرم تلك األفعال حال ارتكاا و يعتربها جرمية ، كما أن الدستور

  . يقرر أن قواعد القانون الدويل ملزمة داخليا للسلطات األملانية شأا شأن القانون الداخلي 4األملاين يف مادته 
أي جلوء إىل أي نوع من احلرب يعد جلوء لوسيلة إجرامية ، فاحلرب عبارة عن قتل و إىل أن " جاكسون "و ذهب 

اعتداء و عدوان على احلريات و تدمري للممتلكات ، فاحلرب الرتيهة دفاعا عن النفس هي حرب مشروعة قانونا ، 
، ألن احلرب نفسها عمل و ال ميكن الدفاع عن تلك األفعال اإلجرامية حبجة أن من ارتكبوها كانوا يف حالة حرب 

غري مشروع ، و أن احلد األدىن ألي معاهدة جترم احلرب العدوانية هي أن حترم هؤالء الذين يشنون احلروب من أي 
فرصة للدفاع مينحها القانون ، و أن خيضع صانعو احلرب للحساب بواسطة املبادئ املتعارف عليها يف                 

  .قانون اجلرائم 
لتقرير كذلك إىل اجلرائم اليت ختتص بنظرها احملكمة ، و املتمثلة يف جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية و و أشار ا

اجتمع ممثلو بريطانيا و فرنسا و روسيا و الواليات املتحدة " جاكسون " اجلرائم ضد السالم ، و مبجرد نشر تقرير 
اكمة و عقاب جمرمي احلرب العظام للمحور األورويب ، و أبرمت إلمتام حم و عقدوا اتفاقية فيما بينهم )1(األمريكية 

  .  دولية  و أحلق ا الئحة حملكمة عسكرية1945 أغسطس 8االتفاقية يف 
و قد حددت الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ القواعد املتعلقة بإجراءات احملاكمة و القـانون الواجـب              

ات احملاكمة يكون للمحكمة أن تصدر حكمها على املتهم بالرباءة أو اإلدانة ، فـإذا               التطبيق ، فإذا ما انتهت إجراء     
 من الالئحة السابق ذكرها قد تضمنت أن يكون يف استطاعة احملكمة أن حتكم على     27ثبتت إدانة املتهم ، فإن املادة       

  . املتهمني الذين تثبت إدانتهم بعقوبة اإلعدام أو بأية عقوبة أخرى تراها عادلة
و يالحظ على هذا النص أنه مل حيدد سوى عقوبة واحدة هي عقوبة اإلعدام ، يف حني ترك لسلطة احملكمة حتديـد                      
غريها من العقوبات اليت تراها عادلة ، و بذلك فإن هذا النص مل حيدد ضوابط موضوعية حتكم سـلطة احملكمـة يف        

أول قضية نظرت فيها احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ و كانت    )2(حتديد أو اختيار العقوبات اليت تراها مالئمة        
  : إامات و هي 4 ، و كانت ورقة االام حتوي 1945 أكتوبر 18يف تلك اليت أحيلت عليها مبقتضى ورقة اام 

  
  . 1945 يونيو 26  مت االجتماع يف لندن يف )1(
 ،  2008،  ىــ، الطبعة األول ، األردن  عمان ، ، دار الثقافة ضوء احملكمة اجلنائية الدولية القانون الدويل اإلنساين يف  :عمر حممود املخزومي – د)2(

                                                                                                                                                                                                .136   و135 ص            
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   . مة خاصة جبرائم احلرب-
  . مة اخلطة املرسومة أو املؤامرة إلثارة حروب عدائية -
  . مة خاصة باجلرائم ضد اإلنسانية -
  . مة خاصة باجلرائم ضد السالم -

 النتحار 22 الكبار ، حيث قدم منهم للمحاكمة فعال  متهما من جمرمي احلرب24و كانت تلك التهم موجهة ضد 
 و براءة 19 غيابيا و حكم بإدانة 2 حضوريا و 20واحد و إرجاء حماكمة آخر حلالته الصحية و العقلية ، و حوكم 

كما أدانت احملكمة ثالث منظمات بصفتها منظمات إجرامية من ، " فرنتز " و " فون بابن " و " شاخت " :  هم 3
   : منظمات ، و هذه املنظمات الثالث هي كالتايل أصل ست

 .  هيئة الزعماء السياسيني للحزب النازي -

  .جهاز محاية احلزب النازي  -
  )1( .الشرطة السرية   -

و ال حتاكم احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ من األشخاص الطبيعيني سوى كبار جمرمي احلرب على أساس أن 
 من الئحة نورمبورغ ، أما غري هؤالء من ارمني فيحاكمون أمام 6بإقليم معني طبقا للمادة جرائمهم غري حمددة 

و  ،حماكم الدول اليت وقعت جرائمهم فيها ، أو أمام حماكم االحتالل ، أو أمام احملاكم األملانية حسب األحوال 
محكمة أن تأمر إىل جانب العقوبة األصلية  من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ جيوز لل29طبقا للمادة 

  )2( .مبصادرة مجيع األموال اليت سرقها أو بها احملكوم عليه و تسليمها إىل جملس الرقابة على أملانيا 

و هكذا ، فإنه من الناحية العملية استطاع احللفاء هذه املرة وضع أحكام اتفاق لندن موضع التنفيذ ، حيث اكتملت 
 إىل املدعى عليهم و جلب الشهود ، إضافة لوجود األدلة الدامغة على ملانيا ، و متكنوا من الوصولسيطرم على أ

ارتكاب اجلرائم الدولية الثالث ، و هي األدلة اليت مت العثور عليها يف سجالت األملان بسهولة نتيجة لولعهم الشديد 
  .بالتوثيق 

لدولية لنورمبورغ كلهم من األملان ، فلم يتهم أو حياكم أي من و قد كان املدعى عليهم أمام احملكمة العسكرية ا
املدعى عليهم اإليطايني أمام احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ، و مل حياكم أي عسكري من احللفاء عن جرائم 

بورغ مل تم احلرب اليت ارتكبوها ضد األملان ، و يتضح مما سبق ذكره أن الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورم
مبعىن أن االهتمام ، بتعريف ضحايا اجلرائم الدولية ، و لكن اهتمامها كان منصبا على إجراء احملاكمة يف حد ذاا 

  )3( .املتهم بارتكاا فقط كان منصبا على اجلرمية الدولية و 

  
  
   . 233العدد الثاين ، ص   جملة القانون و االقتصاد ،ة يف مقالة منشور:دراسات يف القانون الدويل اجلنائي :  حممد حمي الدين عوض -د) 1(
 ر  املنتصــإن اقتصار تشكيل احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ على قضاة ينتمون للدول املنتصرة يف احلرب العاملية الثانية فقط جيعل منها حمكمة) 2(

 ة ـاحملكم م ، و هو ما يتعارض مع صفة احلياد اليت جيب أن تتمتع ا أي حمكمة ، خاصة و أن، فاملنتصر جيمع بني صفيت اخلصم و احلك حملاكمة املنهزم     
      ع ـــــاب و كانت متأثرة بالط    1946 أكتوبر   1 و انتهت يف     1945 نوفمرب   20ال تضم قضاة ينتمون لدول حمايدة ، و قد بدأت حماكماا يف                  

   الذي " روبرت جاكسون " مي كاعتراف بالدور األمريكي و االجنليزي يف احلرب العاملية الثانية فضال عن كون تقرير  ي النظام االا   أ األجنلوساكسوين     
  .صدر ضمن اتفاقية لندن هو األساس الذي قامت عليه احملاكمة و هو أمريكي األصل      

   . 142املرجع السابق الذكر ، ص :   عمر حممود املخزومي-د) 3(
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     لطوكيوالدولية العسكرية  يف الئحة احملكمةايا الضحريفتع : ثانيا
 استسلمت 1945 أوت 9يف " ناجازاكي " و " هريوشيما " على إثر إلقاء القنبلتني الذريتني على املدينتني اليابانيتني 

يا اليت  ، و خضعت لسلطة القيادة العل1945 سبتمرب 2اليابان بال قيد أو شرط ، و وقعت وثيقة االستسالم يف 
 عقد مؤمتر بني وزراء خارجية الواليات املتحدة 1945 ديسمرب 26 إىل 16و يف الفترة من ، أنشأا القوات املتحالفة 

 أن القيادة 1945 ديسمرب 26األمريكية و إجنلترا و روسيا يف موسكو ، و جاء يف اإلعالن الصادر عن هذا املؤمتر يف 
تنفيذ شروط االستسالم و االحتالل و الرقابة يف اليابان و كذلك التعليمات العليا قد أصدرت األوامر املتضمنة 

  )1( .هها و عن طريقها األحكام يالتنفيذية املكملة املتصلة ا ، و أن تلك القيادة ينفذ بناءا على توج

سكرية دولية إعالنا خاصا بإنشاء حمكمة ع )Mac Arthur  ")2 "ثريماك آر"  أصدر اجلنرال 1946 جانفي 19و يف 
 Mac ثريماك آر"  اجلنراليف طوكيو حملاكمة جمرمي احلرب الكبار يف الشرق األقصى و يف اليوم نفسه صادق 

Arthur  " 3(. على الئحة التنظيم اإلجرائي لتلك احملكمة ، و اليت عدلت فيما بعد بناءا على أمره(  

لية لطوكيو و الئحة احملكمة العسكرية الدولية و ال يوجد اختالف جوهري بني الئحة احملكمة العسكرية الدو
لنورمبورغ ، ال من حيث االختصاص ، و ال من حيث سري احملاكمة ، و ال من حيث املبادئ اليت قامت عليها و 
اتبعتها ، و ال من حيث التهم املوجهة إىل املتهمني ، فالقواعد اإلجرائية املتعلقة بسري احملاكمة ، سلطة احملكمة و 

ريبا متشاة ، و ا ، إجراءات احملاكمة ، مساع الشهود ، حقوق االدعاء و الدفاع و اإلثبات و غريها هي تقإدار
  )4(. " القسم الرابع من الالئحة " كذلك العقوبات 

و مل تتطرق الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو إىل وضع تعريف للضحية ، رغم تعدد اإلشارات إىل معاناة 
فاستقراء التطبيقات  )5(التأكيد على ضرورة احلد منها ا جراء اجلرائم الدولية اليت ارتكبت يف حقهم و الضحاي

  )6(. الدولية للمحكمة العسكرية الدولية لطوكيو يشري إىل أا مل حتدد املقصود بكلمة الضحية 

تقريبا  ئ اليت قامت عليها هي نفسهاو املباد" طوكيو "إن سري العمل يف احملكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى 
  :احملكمة على أنـه   من الئحة1اليت قامت عليها و اتبعتها احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ، فقد نصت املادة 

  
  

   .261 و 260املرجع السابق الذكر ، ص :  علي عبد القادر قهوجي–د )1(
  .ى و هو  أمريكي اجلنسية  القائد األعلى لقوات احللفاء يف الشرق األقص)2(
  . 9 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة –د )3(
  أعضاء على األقل و أحد عشر 6 من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو  على أن احملكمة تتكون من أعضاء يتراوح عددهم بني 2نصت املادة ) 4(

  عضوا على األكثر خيتارهم القائد األعلى لقوات احللفاء يف الشرق األقصى بناءا على قائمة أمساء تقدمها إليه الدول املوقعة على وثيقة استسالم اليابان     
 11حملكمة من اتألفت   و قد، و يالحظ هنا اختالف عدد أعضاء تلك احملكمة و طريقة اختيارهم عن األعضاء يف احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ     
ستراليا ، كندا أفرنسا ، الصني ، ،  بريطانيا ، ، االحتاد السوفيييت و هي الواليات املتحدة األمريكية ،  منها حاربت اليابان10 ،  دولة11قاضيا ميثلون      
 Mac "ماك آرتر "اجلنرال  د األعلى لقوات احللفاء يف الشرق األقصى هولندا ، نيوزيالندا و الفلبني ، و واحدة حمايدة و هي اهلند ، و قد اختار القائ    

Arthur     "لنورمبورغ حيث العسكرية الدولية ، كما أنه هو الذي يتوىل تعيني أحدهم رئيسا للمحكمة عكس ما كان متبعا يف احملكمة قضاة احملكمة     
   .  كان الرئيس خيتار باالنتخاب     

  . 19 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: مساحة  نصر الدين بو–د )5(
   . 320 ، ص املرجع السابق الذكر : براء منذر كمال عبد اللطيف – د)6(
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رق ـتقام حمكمة عسكرية دولية للشرق األقصى لتوقيع جزاء عادل و سريع على جمرمي احلرب العظام بالش" 
  " .األقصى 

 منها على أن أول حماكمة جتري يف طوكيو ، أما احملاكمات التالية فتجرى يف 14الالئحة يف املادة كما نصت تلك 
 أنواع اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة و اليت توجب 5األماكن اليت ختتارها احملكمة ، و قد عددت املادة 

  : هي اجلرائماملسؤولية الشخصية و تلك 
 وقائع تدبري أو حتضري أو إثارة أو شن حرب اعتداء ، بإعالن سابق أو دون إعالن ،  اجلرائم ضد السالم ، و هي-

أو حرب خمالفة للقانون الدويل أو املعاهدات أو االتفاقات أو املواثيق الدولية ، أو املسامهة يف خطة عامة أو مؤامرة 
  .قصد ارتكاب أحد األفعال املذكورة 

الواردة يف الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو غري موجودة " ون إعالن بإعالن سابق أو د"يالحظ أن عبارة و 
  .يف الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ 

 ، و هي خمالفات قوانني و عادات احلرب ، و يالحظ أن الئحة احملكمة العسكرية  اجلرائم ضد معاهدات احلرب-
 احلرب مثل الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ، و لكن هذه الدولية لطوكيو مل حتتوي على أمثلة جلرائم

املالحظة ليست بذات أمهية ألن تعداد األفعال يف الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ مل يكن على سبيل 
  .احلصر ، و إمنا كان على سبيل ضرب املثال 

االسترقاق و اإلبعاد و غريها من األفعال غري اإلنسانية املرتكبة  اجلرائم ضد اإلنسانية ، و هي القتل و اإلبادة و -
ضد أي شعب مدين قبل أو أثناء احلرب ، و كذلك االضطهادات املبنية على أسباب سياسية أو جنسية مىت كانت 

ادات يف سبيل تنفيذ أي جرمية من اجلرائم الواقعة يف اختصاص احملكمة ، أو ذات صلة ا سواء كانت تلك االضطه
 الزعماء و املنظمون و احملرضون و الشركاء يسألمنافية للتشريع الداخلي للدولة املنفذة فيها اجلرمية أم ال ، و 

املسامهون يف جتهيز أو تنفيذ خطة عامة أو مؤامرة ، بقصد ارتكاب إحدى اجلرائم املذكورة آنفا عن مجيع األفعال 
  .املرتكبة من أي شخص تنفيذا لتلك اخلطة 

 الدولية )1(  من الئحة احملكمة العسكرية5 من املادة )ج( من الفقرة 2يالحظ أن فكرة املؤامرة الواردة يف الشطر و 
 املعددة للجرائم و 6لطوكيو قد أوردا الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ يف فقرة مستقلة يف اية املادة 

  . د اإلنسانية  اخلاصة باجلرائم ض)ج(غري مرتبطة بالفقرة 
 من الئحة احملكمة العسكرية الدولية 9و مل يرد يف الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو نص مقابل لنص املادة 

لنورمبورغ الذي جييز للمحكمة إلصاق الصفة اإلجرامية باهليئات أو املنظمات ، و لذلك مل تكن احملكمة العسكرية 
  )2( .ك الدولية لطوكيو خمولة احلق يف ذل

  
  
  ةـحسم كل نزاع ميكن أن يقوم بشأن اختصاص احملكمة إذا كانت قضائي"  إن أساس اختيار الدول أن تكون احملاكمة أمام حمكمة عسكرية دولية هو )1(

     ا ــــ كم القضائي البحتو هو نظام يتسع عادة ملا يتسع له النظام ، ألن احملاكم العسكرية يقوم اختصاصها على أساس النظام الذي يوضع هلا      
    هـبقول و قد أشار لذلك وزير العدل يف بريطانيا و من كبار مشرعيها ، أن اختصاص احملكمة العسكرية ال  يتقيد باإلقليم الذي وقعت فيه اجلرمية     
ة حماكمة عسكرية كل من يثبت ارتكابه لعمل عدائي خمالف ن من املسلم به يف القانون الدويل أن قوانني احلرب تسمح للقائد احملارب أن يعاقب بواسطأ   
  .لقواعد احلرب و عاداا أينما كان مكان ارتكاب هذا العمل      

  .  243 و 242،  241 ، 240 ، ص  املرجع السابق الذكر:  حممد حمي الدين عوض–د )2(
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على أن تنشأ حمكمة عسكرية دولية للشرق و لقد نصت املادة األوىل من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو 
األقصى لتوقيع جزاء عادل و سريع على جمرمي احلرب الكبار بالشرق األقصى ، و ختتص احملكمة العسكرية الدولية 
لطوكيو مبحاكمة األشخاص الطبيعيني الذين يرتكبون تلك اجلرائم الدولية بصفتهم الشخصية فقط ، و ليس 

  .أو هيئات إرهابية بوصفهم أعضاء يف منظمات 
يني فقط عإن احملكمة ختتص مبحاكمة األشخاص الطبي " : من النظام األساسي للمحكمة 6ذلك طبقا لنص املادة ك

الذين يرتكبون اجلرائم الدولية احملددة يف نظام احملكمة و املنصوص عليها يف املواد الثانية و الثالثة و الرابعة و اخلامسة 
  ." من النظام األساسي 

ما كان الوضع يف ظل حماكمات كو هكذا فإن احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو ال ينعقد هلا االختصاص 
، يف حني استبعد نظام  نورمبورغ مبحاكمة األشخاص االعتبارية مثل الدول و الشركات و اجلمعيات و املنظمات

  . 1 فقرة 25روما األساسي املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية طبقا للمادة 
و لقد كانت حماكمات احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو بعيدة كل البعد عن التطبيق السليم للعدالة اجلنائية الدولية  

، حيث أمر باإلفراج عن "  ريماك آرث" فتنفيذ العقوبات كان متضاربا و متعلقا بأهواء و ميول اجلنرال األمريكي 
 25 هذه احملكمة قبل اية اخلمسينات من القرن العشرين ، حيث بلغ عددهم كل األشخاص احملكوم عليهم بواسطة

" سان فرانسيسكو "  دولة معاهدة 48متهما كلهم من القوات املنهزمة يف دول الشرق األقصى بعد أن وقعت 
ضدهم إىل  على نقل كل جمرمي احلرب الذين صدرت أحكام الثانية بالواليات املتحدة األمريكية اليت نصت مادا

اليابان لتنفيذ بقية املدة حتت إشراف القائد األعلى لقوات احللفاء يف اليابان الذي أفرج عن كل هؤالء احملكوم عليهم  
عن الدستور الياباين اجلديد الذي تضمن العفو " هريوهيتو " و مما ساعد على هذا اإلفراج إعالن اإلمرباطور الياباين 

  .تكبوا جرائم حرب يف هذه الفترة عن كل جمرمي احلرب الذين ار
و الواقع أن السياسة لعبت دورا كبريا يف هذه احملاكمات ، حيث مت استبعاد حماكمة االمرباطور الياباين كمجرم 
حرب رغم كونه كذلك ، و ذلك مقابل توقيعه على معاهدة استسالم بالده دون قيد أو شرط ، و كان هدف 

ون سياسي حقيقي بينه و بني اإلدارة اليابانية احلاكمة عقب اية احلرب العاملية الدول املنتصرة من ذلك ضمان تعا
   )1( .الثانية 

و من املالحظ أن احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو قد أنشأت مبقتضى إعالن عسكري ، بينما اقتضى إنشاء 
   )2(. ن اعتبارات سياسية لعبت دورا يف ذلك احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ إتفاقا دوليا ، إال أن من الواضح أ

و على الرغم من التشابه بني احملكمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو ، إال أن احملكمة العسكرية 
الدولية لطوكيو مل حتمل ذات القيمة فيما يتعلق بسري احملاكمات ، إذ ساد التوتر السياسي بني احللفاء أنفسهم ، كما 

   )3( .ت سيطرة اجلانب األمريكي و تأثريه على إدارة احملاكمات جتل

  
  
  أحكام القانون الدويل اجلنائي ، دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية ، :النظرية العامة للجرمية الدولية : احملكمة اجلنائية الدولية :  منتصر سعيد محودة –د) 1(

                                                  .44 و 43، ص  2009مصر ، الطبعة األوىل ،           
  . السوفيييت الذي دخل احلرب ضد اليابان قبل أسابيع قليلة من هزميتها  متثلت هذه االعتبارات السياسية يف قلق الواليات املتحدة من مطامع االحتاد)2(
  . 150 ، ص  املرجع السابق الذكر: عمر حممود املخزومي -د )3(
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إضافة إىل أن قضاة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ كانوا أكثر كفاءة و استقاللية من قضاة احملكمة العسكرية 
الذين  " Bernard" و الفرنسي  " Pol" و اهلندي  " Rolling" اهلولندي  :الدولية لطوكيو باستثناء قضاا الثالث 

 .وقت الذي كان يتصرف فيه اآلخرون بدوافع سياسية عارضوا و انتقدوا أحكام احملكمة بشدة ، يف ال
و على الرغم مما سبق ، و من جتاهل فقهاء و باحثي القانون الدويل اجلنائي و القضاء اجلنائي الدويل للبحث يف 
حماكمات احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو ، إال أا تبقى تشكل سابقة قضائية و خطوة هامة على طريق تطور و 

خ إنشاء قضاء جنائي دويل يعىن بضحايا اجلرائم الدولية ، رغم أن احملكمتني العسكريتني الدوليتني لكل من ترسي
نورمبورغ و طوكيو مل يشريا و مل يسامها يف تعزيز املركز القانوين لضحايا اجلرائم الدولية مقارنة باالهتمام الذي 

 .أويل حملاكمة املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية 
ذا فيما يتعلق باحملاكمات اليت أجرا كل من احملكمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو ، و اللتان ه

خصصتا حملاكمة كبار جمرمي احلرب ، أما فيما يتعلق بارمني اآلخرين ، فقد صدر ألجلهم قانون جملس الرقابة 
م ، و قد قام بوضع هذا القانون حكام املناطق األربع احملتلة  لتنظيم حماكمته1945 ديسمرب 20 يف 10على أملانيا رقم 

  )1(. يف أملانيا ، و ذلك لوضع أسس قانونية موحدة 

و بناءا على هذا القانون ، مسح لقادة املناطق األربع احملتلة يف أملانيا باعتقال جمرمي احلرب املعتقد يف ارتكام جلرائم 
 مناطق االحتالل األربع ، كما مسح هلم بتسليمهم للدول األخرى ، و قد أقيمت دولية ، و تبادل هؤالء ارمني بني

وفقا هلذا القانون العديد من احملاكمات اجلنائية الدولية ، انتهت بإدانة الكثري من جمرمي احلرب األملان ، كما أنشأت 
   )2(. عوا حتت يد تلك الدول العديد من احملاكم يف أوروبا و الشرق األقصى حملاكمة جمرمي احلرب الذين وق

و هكذا ال جدال يف أن حماكمات احلرب العاملية الثانية تعترب سابقة تارخيية ذات أمهية كربى يف جمال مالحقة و 
الدويل ، كما أن اجلنائي  القضاءحماكمة مرتكيب اجلرائم الدولية ، و يف تطوير القانون الدويل اجلنائي بصفة خاصة و 

د مهدت الطريق أمام إنشاء احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة لكل من يوغسالفيا السابقة و رواندا ، هذه احملاكمات ق
  )3( .و كذلك احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، و لكنها لألسف مل تقدم تعريفا لضحايا اجلرائم الدولية 

  
  
  . 151 و 150 ، ص  املرجع السابق الذكر:  عمر حممود املخزومي-د )1(
  :و هي  لس الرقابة على أملانيا 10يشري الدكتور عبد الواحد حممد الفار إىل بعض احملاكم املنشأة يف أوروبا و الشرق األقضى مبوجب القانون رقم  )2(

  .الربيطانيني يف النرويج اليت حاكمت مرتكيب جرائم احلرب ضد األسرى و 1946 أوت 2 يف  املنشأة "برونشويك "  احملكمة العسكرية الربيطانية يف -
 رى ــ حملاكمة جمرمي احلرب األملان الذين ارتكبوا جرائمهم ضد األس1946 ماي 14اإليطالية املنشأة يف " فلورنسا "  احملكمة العسكرية األمريكية يف -
    .األمريكيني   
  .ة املتهمني الذين ارتكبوا جرائم حرب يف الصني ضد اجلنود األمريكيني  حملاكم1946 أفريل 15املنشأة يف " شنغهاي "  احملكمة العسكرية األمريكية يف -
  .بأملانيا حملاكمة متهمني أملان بارتكاب جرائم حرب ضد جندي أمريكي بفرنسا " داشو "  احملكمة العسكرية يف -
                   اكمة جمرمي حرب أملان ارتكبوا يف هولندا جرائمهم ضد أسري           حمل 1945 نوفمرب   26يف   ولندا املنشأة " ميلو  "  احملكمة العسكرية االجنليزية املنعقدة يف       -
  . بريطاين   
  شركاء يف جرمية حرب ارتكبت يف بولونيا ضد رعايا دول حليفة حملاكمة 1946 مارس 8 يف بأملانيا املنشأة" هامبورغ " يف  احملكمة العسكرية االجنليزية -
   . لربيطانيا   
  . 1945 أكتوبر 17يف  املنشأة" برجن "  العسكرية الربيطانية اليت حاكمت مرتكيب جرائم حرب األملان يف معسكر  احملكمة-
  ." هادمر "  حملاكمة مرتكيب جرائم حرب يف مستشفى 1945 نوفمرب 15املنشأة بتاريخ  "فسبادن "  احملكمة العسكرية األمريكية يف -
  . 152 ، ص ع السابق الذكراملرج :  عمر حممود املخزومي-د )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 58  

    يوغسالفيا السابقةل يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الضحايا تعريف : ثالثا
 ، سعت مجهوريات هذا االحتاد 1991على إثر ايار احتاد مجهوريات االحتاد اليوغساليف السابق و تفككه منذ عام 

  ) 1( .لتفكك بإعالن الكروات و السلوفينيني االستقالل عن يوغسالفيا إىل االستقالل ، و قد بدأ هذا االيار و ا

و لكن و نظرا ألن مجهورييت صربيا و اجلبل األسود أرادتا االحتفاظ بشكل من أشكال االحتاد بني مجهوريات 
  و سلوفينيا وملمجهورييت كرواتيايوغسالفيا السابقة مل يرحبا ذا اإلعالن ، و أعلنت القوات االحتادية احلرب على 

 يف وقف األعمال القتالية و يف الوصول إىل اتفاق يف هذا الشأن ، بل تأكد )2(تنجح االتفاقيات بني أطراف الرتاع 
 املؤمتر األورويب للسالم يف 1991 سبتمرب 7 ، و عقد يف الهاي بتاريخ 1991 أكتوبر 8إعالن االستقالل يوم 

  )  3( . القائم وقتئذ يوغسالفيا الذي مل يصل إىل حل للرتاع

و قد كان الرتاع املسلح يف مجهورية البوسنة و اهلرسك يف بدايته نزاعا بني قوميات متعددة خاصة بني الصرب و 
الكروات و املسلمني ، أي كان له طابع احلرب األهلية أو الداخلية ، و لكنه تطور إىل نزاع دويل بتدخل مجهورية 

ب صرب البوسنة ، باإلضافة إىل تدخل دول أخرى حليفة بطرق خفية و مستترة صربيا و اجلبل األسود إىل جان
  .ملساندة الصرب مثل روسيا 

و بسبب عدم التكافؤ يف القوة العسكرية بني الصرب الذين يدعمهم اجليش النظامي و روسيا ، و بني الكروات و 
تعترب جرائم دولية و بصفة خاصة جرائم املسلمني غري اهزين باألسلحة ، فقد ارتكب الصرب أفعاال خطرية 

  .احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية و جرمية اإلبادة اجلماعية 
فقد أبادوا القرى و قتلوا املدنيني العزل األبرياء ، و ارتكبوا أفضع ألوان التعذيب و املعاملة الالإنسانية و احلجز 

جلماعي و تشييد معسكرات اإلذالل النفسي و التصفية التعسفي و أخذ الرهائن و تدمري املستشفيات و االغتصاب ا
   .اجلسدية و الدفن يف مقابر مجاعية 

و يرجع أسباب هذا التدخل العسكري الصريب إىل أطماع صربيا و رغبتها يف فرض سيطرا على مجهورية البوسنة 
ملعلن هو محاية األقلية الصربية و و اهلرسك ، اليت كانت تعترب قلب الدولة االحتادية السابقة ، و إن كان اهلدف ا

  .الكرواتية اليت توجد يف اإلقليم البوسين 
 1.4 ، أي حوايل % 32السكان ، بينما نسبة الصرب  من عدد % 42إذ أن نسبة عدد املسلمني يف هذا اإلقليم متثل 

ثوذكسية ، بينما الكروات  ، و يدين الصرب بالديانة املسيحية األر% 8مليون نسمة ، أما الكروات فنسبتهم حوايل 
   .يدينون باملسيحية الكاثوليكية 

و على الرغم من اجلهود األوروبية السابقة لوقف هذه االنتهاكات الصارخة للقانون الدويل اإلنساين ، إال أن 
السابع االعتداءات الصربية مل تتوقف ، مما دفع جملس األمن إىل التعامل مع هذا الرتاع مستندا يف ذلك إىل الفصل 

  )  4( .من ميثاق منظمة األمم املتحدة 

  
  

   . 1991 جوان 25عن االستقالل يف   مت اإلعالن )1(
  . 1991 جويلية 7بتاريخ " بريوين "  عقدت هذه االتفاقيات يف )2(
   . 1991 أوت 27األمم املتحدة و االحتاد األورويب على سبيل التناوب بتاريخ منظمة  مت أيضا عقد مؤمتر يف لندن برئاسة )3(
   . 272 و 271،  270 ، ص املرجع السابق الذكر:  علي عبد القادر قهوجي -د )4(
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 يتضمن فرض حظر كامل و عام على إرسال مجيع أنواع 1991 سبتمرب 25حيث أصدر يف مرحلة أوىل قرارا بتاريخ 
ستقرار يف هذه الدولة املفككة ، و مع األسلحة و املعدات العسكرية إىل يوغسالفيا ، دف إقرار السلم و حتقيق اال

ذلك مل يطبق حظر السالح إال على املسلمني فقط دون الصرب و الكروات ، و مل تتوقف األعمال العسكرية ، 
 بإرسال جمموعة صغرية تضم من بني أعضائها بعض العسكريني 1991 ديسمرب 15فأصدر جملس األمن قرارا يف 

 و اليت 1992 فيفري 21 بتاريخ 743عسكرية دولية تكونت فيما بعد بالقرار رقم الذين يعتربون نواة لقوة محاية 
  )  1(. توسعت مهمتها الحقا 

و مع ذلك فقد زادت حدة األعمال القتالية بعد االستفتاء الذي أجري يف مجهورية البوسنة و اهلرسك و الذي 
 يدين صراحة السلطات )3( األمن قرارا  و على إثر ذلك أصدر جملس)2(جاءت نتائجه مؤكدة على االستقالل 

ضدها كما يطالب و يقرر يف الوقت نفسه توقيع جزاءات صارمة " صربيا و اجلبل األسود " اليوغسالفية االحتادية 
   مجيع األطراف بالتوقف فورا عن األعمال القتالية و األعمال غري اإلنسانية اليت ترتكب على إقليم يوغسالفيا

  )4( .السابقة 

 من حرب أهلية و جرائم دولية شكلت انتهاكا 1991 إزاء الوضع الذي عاشته يوغسالفيا السابقة منذ أوائل عام و
كان تدخل جملس األمن حتميا ملعاقبة املسؤولني عن هذه االنتهاكات ، فأصدر  جسيما للقانون الدويل اإلنساين

  .قصي عن جرائم احلرب يف هذه الدولة  اخلاص بتشكيل جلنة اخلرباء للت1993يف سنة  780القرار رقم 
و طلب جملس األمن من األمني العام ملنظمة األمم املتحدة بصفة عاجلة تشكيلها لكي تكون مهمتها تقدمي و حتليل 

 و مجع كافة 1993 لعام 780 و القرار اجلديد رقم 1992 لعام 771املعلومات املقدمة على إثر قرار جملس األمن رقم 
لتحريات األخرى من كافة األشخاص و اهليئات املختلفة و تقدمي تقرير ائي للسيد األمني العام املعلومات و ا

ملنظمة األمم املتحدة ، هذا و قد انتهت جلنة اخلرباء من عملها و قدمت تقريرها إىل املدعي العام هلذه احملكمة يف 
   .1994الفترة ما بني أفريل و أوت من عام 

 الصادر 780نة عن طريق األمني العام ملنظمة األمم املتحدة بناءا على قرار جملس األمن رقم و قد تشكلت هذه اللج
 1992 لعام 771 من جمموعة من اخلرباء احملايدين ، الذين قاموا بناءا على قرار جملس األمن رقم 1993 أكتوبر 6يف 

  . وقعت يف إقليم يوغسالفيا السابقة جبمع معلومات و حتريات عن جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية اليت
و قد حاول أعضاء هذه اللجنة إجناز املهمة املوكولة إليهم بنجاح ، رغم العراقيل املختلفة اليت مت وضعها عمدا يف 
طريقها ، من أجل محاية بعض املسؤولني السياسيني يف يوغسالفيا السابقة من املثول أمام احملكمة املزمع إنشاؤها و 

  )5( .م عن اجلرائم الدولية اليت ارتكبوها يف حق األقليات ، خاصة األقلية البوسنية املسلمة حماكمته

  إىل و من أهم العراقيل اليت واجهت هذه اللجنة سعي جملس األمن و الدول األوروبية و الواليات املتحدة األمريكية
  
  

  . 272املرجع السابق الذكر ، ص :  علي عبد القادر قهوجي -د) 1(
  . 1991 لسنة 46/237و أصبحت عضوا مبنظمة األمم املتحدة بعد موافقة مجعيتها العامة بالقرار  1991 فرباير 29 جرى االستفتاء بتاريخ )2(
   . 1992 ماي 30 صدر قرار جملس األمن بتاريخ )3(
   . 273 و 272املرجع السابق الذكر ، ص  : علي عبد القادر قهوجي -د) 4(
   .52 و 51،  50 أحكام القانون الدويل اجلنائي ، ص :النظرية العامة للجرمية الدولية : احملكمة اجلنائية الدولية : يد محودة  منتصر سع-د) 5(
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عمل تسوية سياسية يف يوغسالفيا السابقة على حساب العدالة اجلنائية الدولية املتمثلة يف تقدمي املسؤولني عن جرائم                 
     يف يوغسالفيا السابقة إىل احملكمة اجلنائية الدوليـة ليوغـسالفيا الـسابقة املزمـع               احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية    

  .إنشاؤها 
و من العراقيل كذلك اليت واجهت اللجنة ضعف التمويل املادي من منظمة األمم املتحدة للجنة مع ضيق الوقـت ،           

 ، هذا إىل جانب وضع املعوقات اإلداريـة      1994 أفريل   30حيث مت إخطار اللجنة أنه يتحتم عليها إاء أعماهلا قبل           
   )1( . من جانب منظمة األمم املتحدة أمام هذه اللجنة ، مما حدا ا إىل البحث عن مصادر متويل أخرى

 بإنشاء حمكمة جنائية دوليـة      1993 فيفري   22 بتاريخ   808و بناءا على مبادرة فرنسية أصدر جملس األمن قرارا رقم           
 )2( 1991خاص املتهمني بارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف إقليم يوغسالفيا منذ سنة            مؤقتة حملاكمة األش  

 باملوافقة على النظام اخلاص لتلك احملكمـة        1993 ماي   25 بتاريخ   827 أشهر أصدر جملس األمن قرارا رقم        3و بعد   
  ) 3(  .اإجراءات احملاكمة أمامه مادة و قد حدد هذا النظام أجهزة هذه احملكمة و اختصاصها و 34الذي يضم 

مبمارسة مهام  " ريتشارد جولدستون   " و بعد تشكيل هذه احملكمة و وضع نظامها األساسي قام السيد املدعي العام              
يت ارتكبت يف يوغسالفيا لعمله بعد تلقيه ما توصلت إليه جلنة اخلرباء لتقصي جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية ا             

 من مستندات و أدلة و تقارير توضح هذه اجلرائم الدولية و مرتكبيها ، و بعد عـدة أشـهر         1991 السابقة منذ عام  
  )4( . شخصا من املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلرائم الدولية 22استطاع أن يصدر قرارا باام 

السابقة أن يوجه االام  استطاع املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا      1995و بنهاية شهر ماي من عام       
ـ            75إىل   دعي  شخصا من املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلرائم ، و رغم هذا اهود الكبري الذي بذل من طـرف امل

منها رفض حكومة مجهورية صربيا و اجلبل       ، و   العام إال أن هذه اجلهود واجهت جمموعة من العراقيل و الصعوبات            
و إىل جانب ذلك رفض جمس األمن للتحرك   ،  جلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة     األسود للتعاون الدويل مع احملكمة ا     

و  مبقتضى سلطته مبوجب الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة إلجبارها على التعاون الدويل يف التحقيـق                
  ةــت احملكمة اجلنائية الدوليتسليم املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية ، و اليت متنحه السلطة لتفعيل و تطبيق قرارا

  
  
  
  . 52 أحكام القانون الدويل اجلنائي ، ص : النظرية العامة للجرمية الدولية :احملكمة اجلنائية الدولية :  منتصر سعيد محودة -د) 1(
 808 و الذي يصادق على القرار 1993 ماي25 املؤرخ يف 827 أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بناءا على قرار جملس األمن رقم )2(

  :      و قد عدل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا بعدة قرارات من جملس األمن هي  ، 1993 فيفري 22 املتخذ باإلمجاع يف     
  . 1995 املؤرخ يف 977 القرار رقم -    
  . 1995 املؤرخ يف 987 القرار رقم -    
  . 1998 املؤرخ يف 1165قرار رقم  ال-    
  . 1998 املؤرخ يف 1166 القرار رقم -    
  .  2000 املؤرخ يف 1329 القرار رقم -    
  .  2002 املؤرخ يف 1411 القرار رقم -    
    25ا خالل الفترة من  قرار55 جملس األمن خبصوص يوغسالفيا السابقة ، و قد وصل عدد قرارات 2002أوت14 املؤرخ يف 1431 القرار رقم -    

   . باإلضافة إىل العديد من البيانات الرئاسية اليت ألقاها رئيس جملس األمن خالل هذه الفترة 1994 مارس15  إىل 1991سبتمرب      
  .  273 املرجع السابق الذكر ، ص :  علي عبد القادر قهوجي-د) 3(
  . 58 ، ص أحكام القانون الدويل اجلنائي:  الدولية  النظرية العامة للجرمية:  احملكمة اجلنائية الدولية: منتصر سعيد محودة -د) 4(
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  )1( .ليوغسالفيا السابقة اليت أنشأها بنفسه 

و يف الوقت الذي كان يفترض فيه على األقل أن يعكس النظام األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة املؤقتـة                     
ريف الضحية الذي ورد يف إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحـدة لـسنة             ليوغسالفيا السابقة و الوثائق امللحقة ا تع      

و الذي شكل مرجعـا      )2( املتضمن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية و إساءة استعمال السلطة             1985
ـ يقتصر فقـط ع   إال أنه مثل تراجعا يف هذا اإلطار ، مل           )3(أساسيا يف حتديد تعريف الضحية يف القانون الدويل          ى ل

تضييق لتعريف الضحية بل وصل إىل حد انعدام تام ألي إشارة للمركز القانوين للضحايا ، باستثناء ما يتعلق بتوفري                   
  .احلماية هلم بوصفهم من الشهود و كذلك رد املمتلكات 

 ، حيث جاء يف املادة      1985 من إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة لسنة         2 و   1لقد ورد تعريف الضحية يف املادتني       
األشخاص الذين أصيبوا بضرر ، فرديا أو مجاعيا ، مبا يف ذلك الضرر البـدين      " : منه أنه يقصد مبصطلح الضحايا       1

أو العقلي أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية ، أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع حبقوقهم األساسية ، عـن                    
ـ طريق أفعال أو حاالت إ   رم مهال تشكل انتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول األعضاء ، مبا فيها القوانني اليت حت

  " .اإلساءة اجلنائية الستعمال السلطة 
ميكن اعتبار شخص ما ضحية مبقتضى هذا اإلعالن ، بصرف النظـر عمـا إذا كـان               " : أنه   2كما ورد يف املادة     

و قوضي أو أدين ، و بصرف النظر عن العالقة األسرية بينه و بني الضحية و         مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أ       
يشمل مصطلح الضحية أيضا حسب االقتضاء ، العائلة املباشرة للضحية األصلية أو معاليها املباشرين و األشـخاص         

  " .الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل ملساعدة الضحايا يف حمنتهم أو ملنع اإليذاء 
من هاتني املادتني أما وضعتا معايري عامة يف حتديد تعريف الضحية ، تسمح بإدراج أكرب عدد ممكن مـن                 و يتضح   

األشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الضحية ، و يركز التعريف بشكل أساسي على طبيعة األضرار اليت تـصيب                  
  .الضحايا 

منها الشخص نتيجة السلوك اإلجرامي ، مـا بـني          و قد تضمن يف هذا الشأن أنواعا كثرية من األضرار اليت يعاين             
إصابات جسدية ، نفسية ، و مادية ، و هو ما من شأنه أن يرفع من نسبة الضحايا كلما حتقق ضرر من األضـرار                        
املشار إليها يف التعريف ، و يشترط فقط أن تكون هناك عالقة سببية ما بني الضرر احلاصل و اجلرمية املرتكبـة ، و                       

  )4( .نظر عما إذا كانت األفعال املشكلة للجرمية الدولية متثل سلوكا إجيابيا أو سلوكا سلبيا ذلك بغض ال

إن وضع معايري عامة يف حتديد األشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الضحية أمر يتماشى مع طبيعة اآلثار الـسلبية                   
 تقتصر على اإلصـابة اجلـسدية و فقـد      اليت ختلفها اجلرائم الدولية يف صفوف الضحايا ، حيث أن آثار اجلرمية ال            

بل تشمل أيضا اإلصابات النفسية ، أو التشويش احلسي و غريها من األضرار املعنوية كما ميكـن    املمتلكات فقط ،    
  القول أنه ال توجد معايري دقيقة بالنسبة لكل نوع من األضرار اليت تلحق بالضحايا خاصة بالنسبة للضرر املعنـوي

  
  

  . 59 و 58أحكام القانون الدويل اجلنائي ، ص : النظرية العامة للجرمية الدولية : احملكمة اجلنائية الدولية  : سعيد محودة  منتصر-د) 1(
  .  متت املوافقة عليه يف مؤمتر األمم املتحدة السابع املعين مبنع اجلرمية و معاملة ارمني بتوافق اآلراء )2(
  .ن الدويل اإلنساين و القانون الدويل حلقوق اإلنسان و ليس بالقانون الدويل اجلنائي  يتعلق األمر هنا أكثر بالقانو)3(
  . 11 و 10،  9 ، ص  ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويلحقوق:  نصر الدين بومساحة –د) 4(
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 األضرار سواءا اجلـسدية أو   يكفي ألجل اعتبار شخص ما ضحية أن يصيبه أي نوع من     2 و   1و بناءا على املادتني     
و يعد هذا اإلعـالن الوثيقـة   ، املادية أو املعنوية ، و أن تكون تلك األضرار نامجة عن اجلرائم اليت يدعى بارتكاا              

األكثر تكامال فيما يتعلق حبقوق الضحايا ، إذ ينص على حق الضحايا يف تقدمي الشكاوى ، و حق التمتع بالكرامة                    
 و حق استرداد األموال و تقاضي التعويضات و حق احلصول على مساعدة طبيـة و نفـسية و                   و إعادة االعتبار ،   

  .اجتماعية 
 املتضمن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية        1985و لقد شكل إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة لسنة          

يف الضحايا و تعزيز مكانتهم من أجل إنصافهم و         و إساءة استعمال السلطة أول وثيقة دولية سامهت يف حتديد تعر          
  .توفري احلماية هلم 

و رغم هذا التقدم ، فإن موقف األمم املتحدة املعرب عنه بواسطة إعالن اجلمعية العامة ، ال ميثل أكثر مـن مبـادئ                       
 الدويل ، كانت ال تـزال    إرشادية أو توجيهية ، ليس هلا القوة اإللزامية الكافية ، كما أن التركيبة اهليكلية للمجتمع              

ـ                      اكم حباجة إىل هيئة خيول هلا احلكم بتلك التعويضات ، و هو أمر كان من املفترض أن يتحقق مبناسبة إنـشاء احمل
  )1( .اجلنائية الدولية يف العقد األخري من القرن العشرين 

يت ارتكبت يف أقـاليم يوغـسالفيا       لقد أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا كردة فعل عن اجلرائم ال           
 للنظر يف اجلرائم اليت ارتكبت خمالفة للقانون الدويل اإلنساين فوق إقلـيم         )2( 827السابقة مبوجب قرار جملس األمن      

 ، و قد خلفت تلك اجلرائم  أعدادا هائلة من الضحايا بالقـدر الـذي يـدفع إىل              1991 من عام    ابتداءايوغسالفيا  
  )3( .ناية أكرب للضحايا مما كانت عليه سابقا التفكري يف إيالء ع

حيـث  ،  معايري أقل مشوليـة     السابقة  و قد اعتمدت الالئحة اإلجرائية اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا           
، و حـسب هـذا   " كل شخص طبيعي ارتكب حبقه جرم يكون من اختصاص احملكمـة            " :عرفت الضحية بأنه    

  .الضحايا على األشخاص الطبيعيني دون األشخاص املعنويني التعريف يقتصر تعريف 
و باإلضافة إىل ذلك فإنه ال يعطي أمثلة لنوعية األضرار اليت تسمح باعتبار الشخص ضحية أم ال ، مـع العلـم أن                       
احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة ال تضمن للضحايا سـوى مـصادرة ورد املمتلكـات الـيت مت        

و من املؤكد أن االكتفاء برد املمتلكات لضحايا اجلرائم الدولية ال يعكس درجة             ،  االستيالء عليها بسلوك إجرامي     
احلقوق اليت ينبغي أن تتمتع ا كل ضحية ، و اليت تشمل إضافة إىل ذلك جمموعة أخرى من احلقوق منـها جـرب                       

  )4( . ا كالرعاية الطبية و اخلدمات االجتماعية الضرر و رد التعويض إىل جانب اخلدمات اليت يستفيدون منه

إن النظام األساسي هلذه احملكمة كان أقل إثراء للقانون الدويل اجلنائي من إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة فيمـا              
ـ                     مـن   24ادة  خيص حقوق الضحايا ، حيث أمهل الكثري من احلقوق اليت تعد أساسية بالنسبة هلم ، فقد ورد يف امل

  ىـالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة أن العقوبات اليت تفرضها دائرة احملاكمة تقتصر عل
  

  
   . 27 و 26 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )1(
   .1993اي  م25 الصادر بتاريخ 827 قرار جملس األمن رقم )2(
  . من أشد األزمات اليت مرت ا أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية  األزمة اليوغسالفية كانت )3(
  . 29 و 28،  27 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )4(
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إىل املالكني الشرعيني ممتلكام أو عوائدهم اليت مت االستيالء ، إضافة إىل ذلك جيوز هلا أن تأمر بأن ترد  السجن فقط
   .عليها بسلوك إجرامي ، مبا يف ذلك اإلكراه 

القواعد  و مل يشر هذا النظام األساسي إىل أي دور للضحايا أو احلقوق اليت ميكنهم املطالبة ا ، و اكتفى يف إطار
 احملاكم الوطنية املختصة للمطالبة بالتعويضات ، حيث تنص املادة اإلجرائية و قواعد اإلثبات بإحالة الضحايا على

  :   من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات على ما يلي106
:  des victimes indemnisations: 106Article   

" 2 – La victime ou ses ayants droit peuvent, conformément a la législation nationale  
Applicable, intenter une action devant une juridiction nationale ou toute autre 
institution compétente, pour obtenir réparation du préjudice " .                                 
  

السابقة إىل مكانة وكانت هذه هي النقطة الوحيدة اليت تطرقت فيها احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا 
الضحايا بعد اعتماد لوائح إجرائية مقتبسة من النظام األجنلوساكسوين ، باعتبارها دف إىل محاية الضحايا بوصفهم 

  .شهودا ، ال بوصفهم متضررين من اجلرائم الدولية املرتكبة 
ائية و قواعد اإلثبات إىل النظام و تستند تدابري احلماية املقررة لفائدة الضحايا بوصفهم شهودا يف القواعد اإلجر

 أنه يتعني  )1(   من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة15األساسي ، فقد ورد يف املادتني 
وضع القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات اليت تتبع يف مرحلة ما قبل احملاكمة من إجراءات " على قضاة احملكمة 

   " ......  يف احملاكمات ، و دعاوي االستئناف ، و قبول األدلة و محاية اين عليهم و الشهودالدعوى ، و
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، و اليت  ورد فيها 22و يضاف إىل ما تقدم املادة 

ات على واجب محاية اين عليهم و الشهود ، مع التأكيد على ضرورة احتواء القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثب
  .إعطاء أمثلة عن تدابري احلماية ، كعقد جلسات مغلقة و محاية هوية اين عليهم 

و قد أسندت هذه الوظيفة إىل وحدة مساعدة الضحايا و الشهود ، التابعة لكتابة ضبط احملكمة اجلنائية الدولية  و 
ت بشأن التدابري اخلاصة حبماية الضحايا و الشهود طبقا ملا هو منصوص عليه يف يكون من صالحياا إصدار توصيا

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، و تقدمي النصائح و املساعدة للضحايا و الشهود ، 
 قواعد اإلثبات للمحكمة ،  من القواعد اإلجرائية و34خاصة يف جرائم االغتصاب و العنف اجلنسي طبقا للقاعدة 

 من القواعد اإلجرائية للمحكمة ، و منها على 75أما عن تدابري احلماية اليت ميكن إقرارها ، فقد حددا القاعدة 
سبيل املثال عقد جلسات مغلقة أثناء اإلدالء بالشهادة ، حذف اسم الشاهد املعين من ملف القضية ، و استعمال 

 فقد اقتصر تعريف الضحية يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة على القواعد و هكذا )2(أمساء مستعارة 
  )3( .اإلثبات دون النظام األساسي هلا اإلجرائية و قواعد 

  
   اصـــ خمتصة مبحاكمة األشخ من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة فإن احملكمة6جتدر اإلشارة إىل أنه طبقا لنص املادة  )1(

 كما أن احملكمة   من النظام األساسي،5و  4 ، 3 ، 2الطبيعيني فقط الذين يرتكبون اجلرائم الدولية احملددة يف نظام احملكمة و املنصوص عليها يف املواد     
   ،  اتــالشرك ،  ورغ مبحاكمة األشخاص االعتبارية مثل الدولاجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ال ختتص كما كان الشأن يف ظل حماكمات نورمب    
  . اجلمعيات و  املنظمات    

  . 29و  28 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:  نصر الدين بومساحة –د )2(
    .320 ، ص املرجع السابق الذكر: براء منذر كمال عبد اللطيف  – د)3(
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   رواندال النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ا يفيا الضحتعريف : رابعا
ترجع األزمة الرواندية إىل الرتاع املسلح الذي نشب بني القوات احلكومية و ميليشيات اجلبهة الوطنية الرواندية ، 

، حيث كان احلكم " التوتسي " على إثر عدم السماح مبشاركة كل القبائل يف نظام احلكم ، و بصفة خاصة قبيلة 
  " .اهلوتو" يف يد قبيلة 

و قد تأثر األمن يف رواندا بسبب هذا الرتاع املسلح ، و امتد تأثريه إىل الدول اإلفرقية ااورة ، و بدأت هذه الدول 
فرادى و من خالل منظمة الوحدة اإلفريقية التوسط للوصول إىل حل بني أطراف الرتاع و وقف األعمال القتالية  

  )1( .ليت قد تؤدي إىل زعزعة األمن يف القارة اإلفريقية ، و بصفة خاصة يف الدول ااورة ا

 يتم 1993 نوفمرب 4جبمهورية ترتانيا بتاريخ "   Arusha أروشا" و انتهت الوساطة اإلفريقية بعقد اتفاق يف مدينة 
، و قد أيد اتمع الدويل هذا "  التوتسي" و  " اهلوتو" مبقتضاه وقف األعمال القتالية و اقتسام السلطة بني قبيليت 

االتفاق ، سواء من جانب الدول أو من جانب األمم املتحدة و جملس األمن ، أو من جانب اهليئات و املنظمات 
الدولية األخرى ، و قد هب اتمع الدويل إىل تقدمي املساعدات اإلنسانية آلالف الالجئني و املشردين يف رواندا و 

   ) 2( . خارجها ، و الذين اضطروا إىل اهلروب من القتال املسلح يف
 ، و بقي الوضع على بنوده و مل يظهر يف األفق بوادر تنفيذ وتريتهو رغم هذا االتفاق استمر الرتاع املسلح على 

 و الرئيس  ، ففي هذا التاريخ وقع حادث حتطم الطائرة اليت كانت تقل الرئيس الرواندي1994 أفريل 6حاله حىت 
   " .Kigaliكيقايل " البورندي بالقرب من مدينة 

 نشب قتال عنيف بني امليليشيات املسلحة و قوات احلرس 1994 أفريل 7و على إثر هذا احلادث ، و قبل فجر يوم 
اجلمهوري الرواندي راح ضحيته عدد كبري من القادة و الوزراء ، من بينهم الوزير األول و كذلك رئيس احملكمة 

احلزب االجتماعي الدميقراطي ، باإلضافة إىل عدد كبري من أفراد قوات حفظ السالم  و عدد أكرب العليا و كل قادة 
  " .   اهلوتو" و "  التوتسي" من الضحايا املدنيني من قبيليت 

، مما " اهلوتو " و بسبب الفراغ الدستوري الذي نشأ عقب هذه األحداث شكلت حكومة مؤقتة للبالد من قبيلة 
اليت كانت تدعمها القوات احلكومية و " اهلوتو " أدى إىل استمرار أعمال العنف ، و اشتدت ضراوا بني قبيلة 

  " .التوتسي " قبيلة 
كانت هي الضحية األوىل ، و بصفة خاصة خالل املدة من " التوتسي "  بدا واضحا أن قبيلة 1994 أفريل 12و منذ 

و           " Butareبوتار " ار رئيس الوزراء و بعض الوزراء يف احلكومة املؤقتة إقليمي  ، إذ ز1994 أفريل 21 إىل 14
  و الذي كان خارج دائرة الرتاع " التوتسي " اللذين يقطنهما سكان من قبيلة  " Gikaangoroجيكوجنورو " 

  ل ـ مت جتميع اآلالف منهم داخ هذين اإلقليمني ، حيثو على إثر هذه الزيارة بدأت املذابح بني سكان) 3(املسلح 
  
  

   . 295املرجع السابق الذكر ، ص  : علي عبد القادر قهوجي –د) 1(
 مث   خبصوص تأمني عمليات منظمة األمم املتحدة ،1993 سبتمرب 29 بتاريخ 868  أصدر جملس األمن عدة قرارات يف هذا الشأن ، منها القرار رقم )2(

 س ـ الذي مت مبوجبه إنشاء بعثة منظمة األمم املتحدة يف رواندا ، و قد مت متديد والية هذه البعثة بقرار جمل1993 أكتوبر 5 بتاريخ 872القرار رقم       
   .1994 جويلية 29 حىت 1994 أفريل 5 بتاريخ 909األمن رقم       

  .  296 ، ص املرجع السابق الذكر:   علي عبد القادر قهوجي–د )3(
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املستشفيات و املباين احلكومية حبجة محايتهم من االعتداءات اليت ميكن أن يتعرضوا هلا ، مث مت                 الكنائس و املدارس و   
  .قتلهم و القضاء عليهم مجاعيا من قبل القوات احلكومية 

ـ  " التوتسي " و انتشر مسلسل املذابح يف طول البالد و عرضها ضد أبناء قبيلة            يات اجلبهـة  شإىل أن متكنـت ميلي
 ، و مل يكن هناك متييز يف هذه املذابح بـني  1994 أفريل 18يف " كيقايل " اندية من السيطرة على مدينة      الوطنية الرو 

 اإلعـالم  النساء و األطفال و الشيوخ ، حيث راح ضحيتها ما يزيد عن مليون شخص ، و قد شـحنت وسـائل                
   )1( .املختلفة الرأي العام الرواندي حنو ارتكاب هذه اازر 

 1994تصاعد حدة العنف بالوترية السابقة يف رواندا ، عقد جملس األمن جلستني خالل شـهر أفريـل                  و على إثر    
للبحث يف األزمة الرواندية و تطوراا ، و قد ألقى خالهلما رئيس الس بيانني نيابة عن أعضاء الس أشار فيهما                    

، و كذلك تعرض أفراد بعثة منظمة األمم املتحدة       إىل االضطرابات اليت وقعت و ما نتج عنها من قتل آالف املدنيني             
  .إىل اعتداءات نتج عنها مقتل و إصابة العديد منهم 

كما ركز رئيس الس على حدوث انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساين ، و أوصى بضرورة تقدمي كل مـن             
م ، على أساس أن قتل أفراد فئة عرقيـة     حيرض على تلك االعتداءات أو يشارك فيها إىل احملاكمة و إنزال العقاب             

بقصد القضاء عليها كليا أو جزئيا يشكل جرمية يعاقب عليها القانون الدويل اجلنائي ، و طلب من األمـني العـام                     
ضرورة تقدمي مقترحات بشأن إجراء حتقيق يف التقارير الواردة عن حدوث انتهاكات جـسيمة للقـانون الـدويل                  

  .اإلنساين خالل الرتاع 
 اجتمع جملـس  1994 ماي   13و بعد أن قدم األمني العام ملنظمة األمم املتحدة تقريرا بشأن الوضع يف رواندا بتاريخ                

األمن حيث أكد على قراراته السابقة ، و أشار إىل بياين رئيس جملس األمن ، كما نظر يف تقرير األمني العام و أدان                
  .ملدنيني أعمال العنف املستمرة يف رواندا خاصة قتل ا

و ضرورة تطبيقه ، و قد أبدى الس جزعه و استياءه من وقوع انتـهاكات               " أروشا  " كما أكد على أمهية اتفاق      
منها االعتداء على احلق يف احلياة و احلـق يف  ، صارخة و منظمة و واسعة النطاق للقانون الدويل اإلنساين يف رواندا     

اعة إثنية دف تدمريها كليا أو جزئيا ، و هو ما يشكل جرمية يعاقـب  امللكية ، و على وجه اخلصوص قتل أفراد مج 
عليها القانون الدويل اجلنائي ، كما طالب باختاذ بعض التدابري اليت ختفف املعاناة على املدنيني ، و جتنـب انتـشار                 

  .التهديد لألمن و السلم الدوليني إىل الدول ااورة 
ن قرارا جديدا بشأن األزمة الرواندية أكد فيه على ما جاء يف قراراته السابقة                أصدر جملس األم   1994 جوان   3و يف   

و أشار إىل أن األعمال القتالية ما زالت مستمرة و أن األفعال اإلجرامية ما زالت ترتكب ، و نوه بالدور اهلام الذي                  
وقف األعمال القتالية ، و الكف عـن  قامت و تقوم به جلنة حقوق اإلنسان التابعة ملنظمة األمم املتحدة ، و طالب ب 

  )2( . على العنف و الكراهية العرقية -  و ال سيما من خالل وسائل اإلعالم- التحريض

 باملوافقة على 1994 نوفمرب  8 يف   955و قد دفعت األحداث السابقة و الالحقة جملس األمن إىل أن يصدر قراره رقم               
  رارـ للفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة ، و قد أحلق ذا القـإنشاء حمكمة جنائية دولية لرواندا استنادا

  
  
  .دورا كبريا يف التحريض على العنف و اإلبادة  "Radio Television Libre des Mille Collines"  لعب الراديو و التلفزيون احلر )1(
   . 299 و 298،  297املرجع السابق الذكر ، ص :  علي عبد القادر قهوجي –د) 2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 66  

 و ال خيتلف النظام األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا عـن النظـام               )1(النظام اخلاص بتلك احملكمة     
 نوفمرب 8 بتاريخ   955 و قد جاء يف قرار جملس األمن رقم          )2(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة       

دولية لرواندا ، أن الس يؤكد على قراراته السابقة يف رواندا ، و أنه قبل النظر                اخلاص بإنشاء حمكمة جنائية      1994
 العام ملنظمة األمم املتحدة ، و التقارير املقدمة من املفوض اخلاص لرواندا املعني من قبل        األمنييف التقارير املقدمة من     

شيد بالتقرير املقدم من جلنة اخلرباء ، و بصفة خاصة          جلنة حقوق اإلنسان التابعة ملنظمة األمم املتحدة ، فإن الس ي          
  .التقرير التمهيدي املتعلق باالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين يف رواندا 

و يدق الس ناقوس اخلطر مرة أخرى خبصوص املعلومات و البيانات الواردة بشأن أفعـال اإلبـادة اجلماعيـة و                
للقانون الدويل اإلنساين اليت ارتكبت يف رواندا ، و يعلن الس أن يف استمرار هـذا                االنتهاكات اخلطرية األخرى    

و يقرر ضرورة وضع اية هلذه اجلرائم و اختاذ التدابري الفعالة لتقـدمي     ،  الوضع ديد خطري للسالم و األمن العامليني        
 الظروف اخلاصة اليت متر ـا روانـدا ، فـإن    و يؤكد الس أنه يف، مرتكيب هذه اجلرائم إىل احملاكمة و معاقبتهم       

رائم ضد اإلنسانية يساعد على التطور حنو حتقيق التفاهم الـوطين و الـسالم و               مالحقة مرتكيب جرمية اإلبادة و اجل     
األمن يف رواندا ، كما أن يف إنشاء حمكمة جنائية دولية حملاكمة املسؤولني عن مثل هذه األفعال ما يؤدي إىل توقفها                   

 معاجلة آثارها ، و ال شك أن التعاون الدويل مع هذه احملكمة و مع اجلهاز القضائي الرواندي ضـروري لتـدعيم         و
  .دورها ، بسبب كثرة عدد املشتبه فيهم و الذين سيحالون أمام تلك احملاكم 

تـساهم يف إثبـات      اخلرباء أن تستمر يف مهمتها و أن جتمع بسرعة مجيع املعلومات اليت              جلنةو طالب جملس األمن     
االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين اليت ارتكبت على إقليم رواندا ، و أن تقدم تقريرها يف هذا الشأن إىل                   

و استنادا إىل الفصل السابع من ميثاق األمـم         ،   على أقصى تقدير     1994 نوفمرب   30ألمم املتحدة قبل    لاألمني العام   
على الطلب املقدم من احلكومة الرواندية إنشاء حمكمة جنائية دولية ختـتص مبحاكمـة              املتحدة قرر الس و بناءا      

األشخاص املتهمني بارتكاب أفعال اإلبادة و االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين على إقلـيم روانـدا ، و             
 جانفي  1ااورة خالل الفترة من     كذلك املواطنني الروانديني املتهمني بارتكاب مثل هذه األفعال على إقليم الدول            

  ) 3( . و ذلك وفقا لنظام تلك احملكمة الذي اعتمده الس و امللحق بذلك القرار 1994 ديسمرب 31 حىت 1994

  

  
 ي ـا عن الوضع ف يطلب فيه من األمني العام ملنظمة األمم املتحدة أن يقدم تقرير1994 جويلية 1 بتاريخ 935كان جملس األمن قد أصدر قراره رقم  )1(

    .رواندا، كما أشار إىل تشكيل جلنة من اخلرباء هلذا الغرض      
ة ــ إن النظامني األساسيني لكل من احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا مل مينحا ضحايا اجلرائم الدولية اليت وقعت يف البلدين أي)2(

، خصوصا و أن الضحايا و أسرهم و املنظمات املدافعة عن حقوقهم         ، و هو ما ميثل تراجعا كبريا رى خبالف صفة الشهودإمكانية للتدخل بصفة أخ     
 هاتني ، يف حني ال يسمح هلم بذلك أمام  و حىت مقاضاة الدولة مدنيا أمام احملاكم الوطنية وفقا لقوانني هذين البلدين يستطيعون اإلدعاء حبقوقهم املدنية     
 ، فأجرت تعديال على قواعد اإلجراءات  ، و حاولت التخفيف من آثارها السلبية ، و قد أقرت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ذه املشكلة احملكمتني     
 م ـ املثول أمامها و السماح هلا بتقدياحلق يف" أصدقاء للمحكمة " و قواعد اإلثبات اخلاصة ا منحت مبوجبه ملمثلي بعض مجعيات الضحايا باعتبارهم     
 من القواعد اإلجرائية و 103 و74مت استخدامه يف القاعدة " صديق احملكمة " بيانات أو مذكرات بشأن أية مسألة حتددها دائرة احملاكمة ، و مصطلح     
للمحكمة اجلنائية الدولية على التوايل ، و قد مشل أيضا األشخاص املعنوية قواعد اإلثبات للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا و     
  ذه ــو رابطة االهتمامات اإلفريقية " برنار نتوياهاغا "املدعي العام ضد " حيث استعانت احملكمنة اجلنائية الدولية لرواندا  حبكومة بلجيكا يف قضية      
  .الصفة    

  . 301و  300،  299املرجع السابق الذكر ، ص  : ي علي عبد القادر قهوج–د) 3(
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و دعا جملس األمن األمني العام ملنظمة األمم املتحدة أن يضع قراره هذا موضع تنفيذ يف أقرب وقت ممكن و بأقصى                     
سرعة ، و أن يتخذ اإلجراءات العملية الكفيلة جبعل هذه احملكمة تباشر وظيفتها بأسرع ما ميكن ، و ميكن النظر يف                     
زيادة عدد القضاة و عدد دوائر احملكمة إذا كان ذلك ضروريا ، و يضم النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة        

   )1( . مادة 32لرواندا 

و نصت املادة األوىل من هذا النظام على أن هذه احملكمة ختتص مبحاكمة األشخاص املتـهمني بارتكـاب أفعـال              
 على اإلقليم الرواندي ، و كذلك املواطنني الروانديني الذين ارتكبوا مثل هـذه            خطرية ضد القانون الدويل اإلنساين    

 و هكـذا  )2( 1994 ديسمرب 31 و 1994 جانفي 1األفعال على إقليم الدول ااورة و ذلك خالل الفترة الواقعة بني  
                                            الـدويل تكبـت خمالفـة للقـانون       للنظر يف اجلرائم اليت ار     )3(فقد أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا        

 و اعتمدت الالئحة اإلجرائية اخلاصة مبحكمة رواندا هي األخرى معايري أقل مشولية يف تعريفها للضحية           )4(اإلنساين  
   " ......كل شخص طبيعي ارتكب حبقه جرم يكون من اختصاص احملكمة  " :حيث عرفت الضحية بأا 

و مثلما هو احلال يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يقتصر تعريف الضحايا يف النظام                 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا على األشخاص الطبيعيني دون األشخاص املعنويني ، إضافة إىل أنـه ال                 

مح باعتبار الشخص ضحية أم ال ، مع العلم أن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ال         يعطي أمثلة لنوعية األضرار اليت تس     
  .تضمن للضحايا سوى مصادرة ورد املمتلكات اليت مت االستيالء عليها بسلوك إجرامي 

فـت  لقد أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا كردة فعل عن اجلرائم اليت ارتكبت فوق إقليم رواندا و الـيت خل                  
أعدادا هائلة من الضحايا ، بالقدر الذي يدفع إىل التفكري يف إيالء عناية أكرب للضحايا مما كان عليه سـابقا ، إال أن      
النظام األساسي هلذه احملكمة و على غرار النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة كان أقـل                 

ن اجلمعية العامة لألمم املتحدة فيما خيص تعريف و حقوق الضحايا ، حيـث              إثراء للقانون الدويل اجلنائي من إعال     
  .أمهلت الكثري من احلقوق اليت تعد أساسية بالنسبة هلم 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا أن العقوبات اليت تفرضها دائرة احملاكمة              23فقد ورد يف املادة     
فة إىل ذلك جيوز هلا أن تأمر بأن ترد إىل املالكني الشرعيني ممتلكام أو عوائدهم اليت           تقتصر على السجن فقط ، إضا     

مت االستيالء عليها بسلوك إجرامي مبا يف ذلك اإلكراه ، و مل يشر هذا النظام األساسي إىل أي دور للـضحايا ، أو                       
 و قواعد اإلثبات بإحالة الضحايا على احملـاكم  احلقوق اليت ميكنهم املطالبة ا ، و اكتفى يف إطار القواعد اإلجرائية        

 من القواعد اإلجرائية و قواعـد     106الوطنية املختصة للمطالبة بالتعويضات ، و قد سبق اإلشارة إىل مضمون املادة             
  رقتومثلما هو احلال بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة كانت النقطة الوحيدة اليت تط) 5( اإلثبات

  
  
  . مادة 34 يف حني ضم النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة )1(
  . 301املرجع السابق الذكر ، ص  : علي عبد القادر قهوجي –د) 2(
  ." أونوي الكوتومانانا  " املالغاشي، و عني رئيسا هلا  1995 أوت 31 املؤرخ يف 977بترتانيا بالقرار رقم " أروشا "  يف  و قد حدد مقرها)3(
   ، و امتد االختصاص الزماين ليشمل اجلرائم املرتكبة   امتد االختصاص املكاين للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ليشمل إقليم رواندا و الدول ااورة)4(

   . 1994 ديسمرب 31 إىل 1994 جانفي 1الفترة املمتدة من  يف     
  . 29 و 28 ، 27 ، 15 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:حة  نصر الدين بومسا–د )5(
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فيها احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا إىل مكانة الضحايا بعد اعتماد لوائح إجرائيـة مقتبـسة مـن النظـام                    
بوصفهم متضررين من اجلرائم املرتكبـة ،  األجنلوساكسوين ، باعتبارها دف إىل محاية الضحايا بوصفهم شهودا ال    

و تستند تدابري احلماية املقررة لفائدة الضحايا بوصفهم شهودا يف القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبـات إىل النظـام                    
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا أنه يتعني على قضاة احملكمة             14األساسي ، فقد ورد يف املادة       

ضع قواعد إجرائية و قواعد اإلثبات اليت تتبع يف مرحلة ما قبل احملاكمة من إجراءات الدعوى  و يف احملاكمات ،                     و"
  )1(  " ......و دعاوي االستئناف ، و قبول األدلة و محاية اين عليهم و الشهود 

و اليت ورد فيها تأكيد علـى       ) 2( ندا من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لروا       21يضاف إىل ما تقدم املادة      
ضرورة احتواء القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات على واجب محاية اين عليهم و الشهود ، مع إعطاء أمثلة عـن                    
تدابري احلماية كعقد جلسات مغلقة ، و محاية هوية اين عليهم ، و قد أسندت هذه الوظيفة إىل وحـدة مـساعدة      

، التابعة لكتابة ضبط احملكمة ، و يكون من صالحياا إصدار توصيات بشأن التدابري اخلاصـة                الضحايا و الشهود    
حبماية الضحايا و الشهود ، طبقا ملا هو منصوص عليه يف النظام األساسي ، و تقدمي النصائح و املساعدة للضحايا و               

 من القواعد اإلجرائيـة و     34ه القاعدة   الشهود ، خاصة يف جرائم االغتصاب و العنف اجلنسي ، طبقا ملا نصت علي             
 75قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، أما عن تدابري احلماية اليت ميكن إقرارها ، فقد حددا القاعدة                   

من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، و منها على سبيل املثال ، عقد جلـسات     
   )3(. مغلقة أثناء اإلدالء بالشهادة ، حذف اسم الشاهد املعين من ملف القضية ، و استعمال أمساء مستعارة 

و مل تنجح احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف حتقيق اهلدف من إنشائها ، و إن كانـت احلكومـة الروانديـة قـد             
 و لقـد     ، إىل احملاكمة أمام احملاكم الوطنية لرواندا      شخص متهم يف سجوا متهيدا لتقدميهم        75000احتجزت حوايل   

كانت احملاكمات اليت أجرا كل من احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني لكل من يوغسالفيا السابقة و رواندا سوابق هامة         
ـ                  اوالت يف ترسيخ فكرة املسؤولية اجلنائية الفردية على املستوى الدويل ، و كان للمشكالت اليت واجهتها تلك احمل

أثرها يف التأكيد على ضرورة إنشاء قضاء جنائي دويل مستقل و دائم  و مهدت الطريق أمام إنشاء احملكمة اجلنائيـة     
الدولية الدائمة ، و اليت كان هلا اإلسهام األبرز يف متكني ضحايا اجلرائم الدولية من اسـتيفاء حقـوقهم و تعزيـز                      

لدولية على األقل من الناحية التشريعية ، إضافة إىل التعريف الدقيق حبقوقهم          مركزهم القانوين يف احملاكمات اجلنائية ا     
  )4( .اليت توفرها هلم تلك احملكمة ، و هذا ما سنتعرض له يف الفرع املوايل 

  
  
  
  
ة ـاجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابق يكاد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا أن يكون نسخة مطابقة لألصل للنظام األساسي للمحكمة )1(

  .ي هذه املسألة ق     
   احملكمة، صوتت رواندا اليت كانت عضوا يف جملس األمن ضد القرار القاضي بإنشاء   على الرغم من النداء املسبق للحكومة الرواندية للمجتمع الدويل)2(

 يــنف جا 1اين للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا بالنظر يف اجلرائم املرتكبة يف الفترة منلعدد من األسباب اليت كان من أمهها حصر االختصاص الزم     
 ك ـذل  مع ما ينطوي عليه هذا من إفالت الكثري ممن شاركوا يف التخطيط و التحريض على ارتكاب اجلرائم قبل1994 ديسمرب 31  إىل غاية1994    
  .  إلعدام لرواندا و عدم النص على عقوبة ايف تعيني قضاة احملكمة اجلنائية الدولية" اهلوتو " الدول املساندة لقبيلة إضافة ملشاركة الكثري من ، التاريخ     

  .  29 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )3(
   . 66 ، ص  أحكام القانون الدويل اجلنائي: النظرية العامة للجرمية الدولية :  احملكمة اجلنائية الدولية: منتصر سعيد محودة –د )4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 69  

     يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمةالضحايا تعريف : خامسا
اعية لقد مضت مخسون سنة بني قرار اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة باملوافقة على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلم                 

 و )1( 1998 ، و بني املوافقة على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة لسنة            1948و املعاقبة عليها لسنة     
 من االتفاقية األوىل السابقة الذكر على ضرورة إنشاء مثل هذه احملكمة ، و خالل هذه الفتـرة ،                   6قد نصت املادة    

سواءا على مستوى اجلمعيات العلمية أو على مستوى اللجـان           -حباث   مل تتوقف األ   1998 إىل   1948أي من سنة    
حول ضرورة إنشاء حمكمـة      -التابعة ملنظمة األمم املتحدة أو على املستوى الفردي لفقهاء القانون الدويل اجلنائي             

  .جنائية دولية دائمة و تشكيلها و اختصاصها و اإلجراءات الواجبة االتباع أمامها 
 أي احملكمتني العسكريتني الـدوليتني    –ة العملية و التطبيقية للقضاء اجلنائي الدويل املؤقت يف املاضي         و كانت التجرب  

 أثر كـبري     - أي احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا         – و احلاضر   – لنورمبورغ و طوكيو  
اليت توجت باعتماد مؤمتر منظمـة األمـم املتحـدة         على تطور هذه األحباث و الدراسات و عمقها و جديتها ، و             

 نظام روما األساسي اخلاص بإنشاء حمكمة جنائية دولية ،          1998 جويلية   17الدبلوماسي للمفوضني الدبلوماسيني يف     
و مل يكن ميالد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية سهال ، بل كان عسريا بسبب املواقف السياسية املتباينـة        

 .دول اتمعة ، و كذلك النظم القانونية املختلفة لتلك الدول لل
و لقد كان هلذا التباين و االختالف بصمات واضحة على نصوص و أحكام هذا النظام ، فمـن اسـتبعاد لـبعض       

ري املسائل حني يشتد االختالف ، إىل الوصول إىل حلول توافقية و وسطية إلنقاذ النظام ، إىل صياغة غري حمددة و غ                    
واضحة لكسب التأييد ، و ليس هذا بغريب يف جمال االتفاقيات الدولية بصفة عامة ، و من أسباب عسر والدة هذا                     
النظام هو أنه ال يتعلق فقط باإلجراءات أو األصول كما يبدو من إمسه ، و لكنه نظام متكامل ميثل نواة رئيـسية و                       

إلجرائي ، بل ميثل خطوة متقدمة يف سبيل إرساء حقيقي أو ميالد           صلبة للقانون الدويل اجلنائي بفرعيه املوضوعي و ا       
  . حقيقي لتقنني قواعد هذا القانون 

 خصص إلنشاء   1 باب ، فالباب     13 مادة يف    128و يتكون النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من ديباجة و           
 إىل  5املواد مـن    " لية و القانون الواجب التطبيق       يف االختصاص و املقبو    2، و الباب     " 4 إىل   1املواد من   " احملكمة  

 يف تكـوين احملكمـة و       4، و الباب     " 33 إىل   22املواد من   "  يف املبادئ العامة للقانون اجلنائي       3، و الباب     " 21
  يف 6، و البـاب      " 61 إىل   53املـواد مـن     "  يف التحقيق و املقاضاة      5، و الباب     " 52 إىل   34املواد من   " إدارا  

 يف االسـتئناف و  8، و الباب  " 80 إىل 77املواد من  "  يف العقوبات    7، و الباب     " 76 إىل   62املواد من   " احملاكمة  
 "  102 إىل   86املواد من   "  يف التعاون الدويل و املساعدة القضائية        9، و الباب     " 85 إىل   81املواد من   " إعادة النظر   

، و الباب  " 112املادة "  يف مجعية الدول األطراف      11، و الباب     " 111 إىل   103املواد من    " يف التنفيذ    10و الباب   
  )2( " . 128  إىل119املواد من "  يف األحكام اخلتامية 13، و الباب  " 118 إىل 113املواد من "  يف التمويل 12

  
  
  
                 علـى " اجلنائيـة  " ، و قد يؤخذ على هذه التسمية أا قـدمت صـفة   " ة احملكمة اجلنائية الدولي"  أطلق نظام روما األساسي على تلك احملكمة اسم   )1(

  رع ـــ، و ال شك أن التسمية األخرية تكون أكثر دقة و أكثر مالءمة مع تسمية ف" الدولية اجلنائية  احملكمة" ، و أنه كان جيب تسميتها " الدولية "      
   ."القانون الدويل اجلنائي "  هو القانون الدويل الذي تطبقه و     

     .  313 و 312،  311 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي عبد القادر قهوجي –د )2(
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أكثر نفعا لضحايا اجلرائم الدولية ، فإـا و إن مل تتطـرق يف          )1(و لقدكان إسهام احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة        
ت املسألة للقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات اليت أوردت تعريفا عامـا            نظامها األساسي لتعريف الضحية فقد ترك     

 يسمح بإدراج أكرب عدد ممكن من األشخاص الذين تضرروا من اجلرائم الدولية املرتكبة ، سواء     85للضحية يف املادة    
  .كانوا أشخاصا طبيعيني أو معنويني 
على األشخاص الطبيعيني املتضررين بفعل ارتكاب أي       " ا  الضحاي" يدل لفظ    " :و قد جاء يف تعريف الضحايا أنه        

  " .جرمية تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة 
املنظمات أو املؤسسات اليت تتعرض لضرر مباشر يف أي من ممتلكاا املكرسة        " الضحايا  " كما جيوز أن يشمل لفظ      

 املعامل األثرية و املستشفيات و غريها من األماكن         للدين ، أو التعليم ، أو الفن ، أو العلم ، أو األغراض اخلريية ، و               
  . من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 85و األشياء املخصصة ألغراض إنسانية ، طبقا للقاعدة 

و يضاف إىل ذلك اإلجراءات املنصوص عليها يف بقية القواعد خبصوص التدابري اليت ينبغي اختاذها حلمايـة بعـض                   
 اليت تصاب بأضرار معينة ، كاألطفال و النساء و الشيوخ ، و هو ما يؤكد أيضا توسيع نطـاق   الفئات من الضحايا  

  .األضرار اليت تسمح باعتبار الشخص الذي حلقت به من بني الضحايا 
، و  و من خالل التعريفات السابقة ميكننا أن نستخلص التعريف التايل للضحية من منظور القانون الدويل اجلنـائي 

  " . ارتكاب جرمية من اجلرائم الدولية هو كل شخص طبيعي أو معنوي تضرر بفعل " :اده أن الضحية الذي مف
 احيث تسمح الصياغة العامة هلذا التعريف بإدراج أكرب عدد ممكن من األشخاص ضمن فئة الضحايا ، سواء أكـانو     

ر و وجود عالقة سـببية مـا بـني    من األشخاص الطبيعيني أو من األشخاص املعنويني ، شريطة إثبات وقوع الضر  
الضرر احلاصل و اجلرمية املرتكبة ، إضافة إىل أن مثل هذا التعريف يتفادى حصر الضرر يف نوع معني ، كالـضرر                     

  .ها اجلسدي مثال دون األضرار األخرى املادية و املعنوية اليت قد تنجم عن ارتكاب اجلرمية نفس
ة عن أفعال أخرى ال توصف بأا جرائم دولية ، فال ينطبق علـيهم              أما عن األشخاص الذين يصابون بأضرار نامج      

وصف الضحية طبقا هلذا التعريف ، على الرغم من إمكانية اعتبارهم ضحايا طبقا للقوانني الوطنية ،  كاالنتهاكات                  
  .املتعلقة بقانون األسرة أو قانون الصحافة 

يد األفعال اليت ميكن تكييفها باجلرائم الدوليـة و طبقهـا     أدلة تساعد يف حتد    10و قد وضع األستاذ شريف بسيوين       
 28 مكنته مـن إحـصاء       2002 وثيقة دولية ذات صلة بالقانون الدويل اجلنائي مت إحصاؤها إىل غاية عام              281على  

  )2( .جرمية دولية مما ميكن اعتماده كأساس يساعد يف التعريف بضحايا اجلرائم الدولية و حقوقهم 
  : جلرائم يف و تتمثل هذه ا

جرمية اإلبادة ، جرمية العدوان ، جرائم احلرب ، اجلرائم ضد اإلنسانية ، االستعمال و اإلنتـاج و التخـزين غـري                    
 التعذيب و ،املشروع لبعض األسلحة ، سرقة املواد النووية ، املرتزقة ، األبرتايد ، الرق و املمارسات الشبيهة بالرق                 

  املساس بأمـن  املهينة أو الال إنسانية ، االستغالل اإلنساين الالمشروع ، القرصنة ،كافة ضروب املعاملة القاسية أو
  
  
  
   . احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة هي طبقا للنص اإلنكليزي أما النص الفرنسي فاكتفى باحملكمة اجلنائية الدولية تسمية)1(
  . 17 و 16 ، ص  على ضوء أحكام القانون الدويل حقوق ضحايا اجلرائم الدولية:نصر الدين بومساحة  –د )2(
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املالحة اجلوية الدولية ، املساس بأمن املالحة البحرية و املنشآت القاعدية يف البحار ، االنتهاكات ضد األشـخاص                  
املتمتعني حبماية دولية ، اجلرائم ضد موظفي األمم املتحدة ، احتجاز الرهائن ، االستعمال غري املـشروع للوسـائل        

رة املخدرات ، اجلرمية    الربيدية ، جرائم استعمال و تفجري املفرقعات ، متويل اإلرهاب ، جرائم زراعة و إنتاج و جت                ا
املنظمة العابرة للقارات ، سرقة و تدمري الكنوز األثرية و ممتلكات الثقافة الوطنية ، اجلرائم املتعلقة بالبيئة ، املتـاجرة     

     ء ، تزييف العملة ، قطع الكوابل يف أعماق البحـار و رشـوة مـوظفني عمـوميني                  الدولية يف املواد املخلة باحليا    
  )1(. أجانب 

و عند مناقشة مشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مت االتفاق على إرجاء مـسألة تعريـف ضـحايا         
      منها حتـت عنـوان     85 جاءت القاعدة    اجلرائم الدولية حلني مناقشة القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات ، و بالفعل           

  " .تعريف الضحايا " 
و يالحظ أن هذا التعريف يشمل األشخاص الطبيعية و طائفة حمددة من األشخاص املعنوية و هو بذلك يكون قـد                    
 انتهج منهجا وسطا مقارنة بالتطبيقات الدولية السابقة ، كونه أوسع من التعريف الذي ورد يف اإلعالن الصادر عن                 

 ، و أوسع مما نصت عليه القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمـتني              1985اجلمعية العامة لألمم املتحدة لسنة      
  )2( .  اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة ورواندا

يـة و   و يشكل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حمطة رئيسية يف مسار التعريف بـضحايا اجلـرائم الدول                
حقوقهم بصفة خاصة و تعزيز املركز القانوين لضحايا اجلرائم الدولية بصفة عامة ، فبعد تأسيس احملكمـة اجلنائيـة               

اكتسب الضحايا مركزا قانونيا مستقال على املستوى الدويل ، و مل تبقى هذه الفئة حتت وصـاية      ) 3(الدولية الدائمة   
  .ابقة الدولة كما كانت عليه األمور يف العقود الس

و هو ما جعل تاريخ اتفاقية روما يعد مبثابة انعطاف فعلي بالنسبة للمركز القانوين للضحايا ، و ذلك بفضل الضغط                    
ـ                  ت االكبري الذي مارسته جمموعة كبرية من املنظمات غري احلكومية ، اليت شكلت حتالفا رافق مجيع مراحل املفاوض

   .اركة فيها إلعداد النظام األساسي للضغط على الدول املش
و رغم كثرة النقاط اليت استحدثها النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لفائدة الضحايا فإن مركزهم القانوين                 
مل ينشأ من العدم ، حيث أخذت بعني االعتبار الوثائق السابقة ، كإعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة حول املبادئ                   

 ، و التجربـة العمليـة للمحكمـتني         1985يا اجلرمية و إساءة استعمال السلطة لسنة        األساسية لتوفري العدالة لضحا   
اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا و غريها ، على الرغم من قلة إسهامها فيما خيص تعريف و حقـوق   

  )4( .ضحايا اجلرائم الدولية 

  
  
  .نة الصياغة أثناء مناقشات إعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  شغل األستاذ حممود شريف بسيوين منصب رئيس جل)1(
      .332 و 331 ، ص  املرجع السابق الذكر: براء منذر كمال عبد اللطيف –د )2(
    . 29 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة –د )3(
 ا و ــم احملاكم اجلنائية الدولية السابقة على إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة على مقاضاة مرتكيب اجلرائم الدولية و مل يكن للضحاي إنصب اهتما)4(

            رد مكانة حقيقية للضحايا ، و مبقارنة ذلك مع ما هو  عليه احلال يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يالحظ أن األخري يف حقوقهم أولوية فيها     
  محاية الضحايا و الشهود و ي اليت حتمل عنوانا يعكس طابعها التارخيي، و ه68و املادة الرئيسية املعنية بالضحايا هي املادة  ، يف خمتلف مراحل الدعوى     
   . لدولية مل يتضمن سوى فكرة احلماية رعم أن مشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية ا، مشاركتهم يف احملاكمة     
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و على خالف الوثائق السابقة ، مل يقتصر نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على إعطاء نظرة عامة 
حول حقوق الضحايا ، كما هو الشأن بالنسبة إلعالن اجلمعية العامة ، و مل يكتفي بإقرار احلد األدىن منها على 

  .نائية الدولية اخلاصة ، بل أقر هلم دورا إجيابيا حىت يف سري اإلجراءات القضائية غرار احملاكم اجل
فقد أصبح ألول مرة بإمكان الضحايا املطالبة مباشرة حبقوقهم أمام هيئة قضائية دولية ، عن طريق تقدمي املعلومات 

اإلدالء بالشهادة و حق التمتع حبماية اليت ميكن أن يستند إليها املدعي العام يف مباشرة التحقيقات ، إضافة إىل 
قانونية و أمنية من املخاطر ، و اليت ميكن أن يتعرضوا إليها أثناء عملية احملاكمة أو بعد انقضائها ،كما أصبح 

، إضافة إىل إعادة االعتبار و حق احلصول على  للضحايا احلق يف استرداد األموال و احلصول على التعويضات
   . النفسية املساعدة الطبية و

كما يتميز أيضا املركز القانوين للضحايا أمام احملكمة اجلنائية الدولية بإمكانية اختاذها قرارات تنصرف مباشرة لفائدة 
 من النظام 2 فقرة 75الضحايا،كما هو الشأن بالنسبة للقرارات اليت تصدرها ضد الشخص املدان طبقا للمادة 

تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان  " : اليت تنص على أنه جيوز للمحكمة أناألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
حتدد فيه أشكاال مالئما من أشكال جرب أضرار اين عليهم ، أو يف ما خيصهم مبا يف ذلك رد احلقوق و التعويض و 

وق اإلستئماين املنصوص الصند حيثما كان مناسبا بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق "، و هلا أن تأمر أيضا " رد االعتبار 
   " .79عليه يف املادة 

و ينشأ الصندوق اإلستئماين من طرف مجعية الدول األطراف ، و يكون من صالحياته تقدمي املساعدات املالية 
للضحايا و ذويهم ، و دفع التعويضات من خالل األموال اليت يتلقاها يف شكل مساعدات من اجلهات املاحنة ، و 

  . و املمتلكات و األصول املتأتية من اجلرمية بعد مصادرا كذلك العائدات 

 أن تصدر أوامر ضد شخص آخر  )1(و يف املقابل ينبغي اإلشارة إىل أنه ال جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة 
ة األفعال إليها  غري الشخص املدان لتعويض األضرار اليت حلقت باين عليهم مبا يف ذلك الدولة ، حىت و لو تبني نسب

فللمحكمة اجلنائية الدولية اختصاص على األشخاص الطبيعيني ، أما مسؤولية الدولة فيتم حتديدها طبقا ألحكام 
  . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 25القانون الدويل طبقا للمادة 

مسؤولية الشخص املدان عن جرب أضرار اين و ذا يكون النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد ميز بني 
عليهم ، و مسؤولية الدولة اليت قد تنشأ عن ارتكاب اجلرائم الدولية ، و هو ما يعزز أكثر حقوق الضحايا ، أما عن 
طبيعة األشخاص املستفيدين من هذا املركز القانوين املستحدث ، فال فرق يف ذلك ما بني الشخص الطبيعي و 

  )2 (.ي ، بالنظر إىل اعتماد تعريف عام للضحايا الشخص املعنو

و لقد تقدمت فرنسا باقتراح يشمل املسؤولية اجلنائية للهيئات و املنظمات االعتبارية و يستثين الدول ، و لكن 
االقتراح رفض من غالبية الدول أثناء مناقشات إعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، رغم أن الئحة 

  )3(. بوصفها منظمة إجرامية " الغوستابو " مبورغ كانت قد اعترفت مبسؤولية نور
  
  
  . 2002 جويلية 1 أصبح نظام روما األساسي ساري املفعول ابتداءا من )1(
   .31 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )2(
  . 464 ، ص ملرجع السابق الذكر ا:  علي مجيل حرب–د )3(
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ص احملكمة ا من مسودة مشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل اختص23 من املادة 5و أشارت املادة 
اجلنائية الدولية على األشخاص االعتبارية باستثناء الدول ، و قد القى هذا النص قبوال من جانب بعض الدول يف 

  .مؤمتر روما 
 لالعتراض الشديد من جانب وفود معظم الدول مت استبعاد هذا النص ، و قد كان االعتراض على توسيع و نتيجة

املسؤولية اجلنائية لتشمل األشخاص االعتبارية يستند إىل التخوف من أن يكون لذلك نتائج سلبية ، حبيث تطال من 
لعاملني العاديني ، هذا إضافة الختالف النظرة إىل مل يكن هلم دور يف ارتكاب اجلرمية الدولية ،كالشركاء الصغار و ا

  .املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية يف قوانني الدول املختلفة 
و باستبعاد املسؤولية اجلنائية عن األشخاص االعتبارية من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حسمت واحدة 

 مسودة النظام األساسي ، و قد جاءت نصوص عدد من مواد النظام من أعقد املشكالت اليت أثريت عند إعداد
األساسي لتؤكد صراحة اقتصار اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بالنظر يف اجلرائم الدولية املرتكبة من قبل 

ية إضافة لنص  املتعلقة باملسؤولية اجلنائية الفرد25 من املادة 1 و الفقرة 1األشخاص الطبيعيني ، كما يف نص املادة 
  ) 1( . 27 و 26كل من املادتني 

للمحكمة  إذن ، فاألشخاص املعنويني كالدول أو املنظمات املدنية و السياسية أو الشركات و غريها ، ال اختصاص
 من نظام روما األساسي ، مع اإلشارة إىل أن ذلك ال ميس حقوق ضحايا 25اجلنائية الدولية عليها طبقا للمادة 

القوانني كذلك دولية يف مطالبتها بتحمل املسؤولية أمام هيئات قضائية أخرى وفقا للقانون الدويل و اجلرائم ال
  )2( . الوطنية

و قد كان مشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يتبىن املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية ، أيا كان 
صا خاصة ، و نص على جمموعة من العقوبات اليت تتراوح بني نوعها ، أي سواءا أكانت أشخاصا عامة أو أشخا

الغرامات و احلل ، مرورا بإغالق احملل الذي ساهم يف ارتكاب هذه اجلرائم الدولية و مصادرة األدوات املستخدمة 
  .و حمصالت هذه اجلرائم 

عن اجلرائم الدولية اليت ختتص ا و قد وقفت العديد من الدول لتأكيد إقرار املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية 
احملكمة اجلنائية الدولية ، و استندت هذه الدول إىل جمموعة من احلجج ، فمن ناحية إن اإلقرار باملسؤولية اجلنائية 
لألشخاص املعنوية من شأنه إجياد وسيلة فعالة لتعويض ضحايا هذه اجلرائم ، خاصة أن مرتكيب هذه اجلرائم الدولية 

  .ص الطبيعيني قد ال تتوافر لديهم األموال الالزمة هلذا التعويض من األشخا
و من ناحية ثانية فإن عدم إقرار هذه املسؤولية أمام احملكمة اجلنائية الدولية قد يؤدي إىل هروم من املسؤولية يف 

ات الردع العام فإن دوهلم أيضا استنادا إىل اعتبارات السيادة ، و من ناحية ثالثة و هي حجة مستمدة من اعتبار
 ألحد من مفرإقرار املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية سوف يردع الكافة ، و سوف يشعر اجلميع أنه ال 

  )3( .املسؤولية اجلنائية ، و أن األشخاص املعنوية ذاا سوف تتردد كثريا قبل املشاركة يف هذه اجلرائم 

  
  
   . 97 و 96 ، ص  الذكر املرجع السابق: سوسن مترخان بكة - د)1(
  . 88 و 87، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )2(
  . 412و  411 ، ص  املرجع السابق الذكر:مجال سيف فارس  - د)3(
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ا النوع من اجلرائم الدولية  و ال خيفى على أحد الدور الكبري الذي ميكن أن تلعبه األشخاص املعنوية يف ارتكاب هذ
فال أحد ميكنه أن ينسى الدور الذي تلعبه الشركات املنتجة للغازات السامة و األسلحة البيولوجية ، و اجلهات اليت 

   )1(.  تبذل دعاية كربى ألجل اإلبادة التامة ، كما حدث يف رواندا بالنسبة إلذاعة التالل األلف
جتاه املعارض إلقرار املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية أمام احملكمة اجلنائية و لكن يف اية املطاف انتصر اال

الدولية ، خاصة بعدما اتضح وجود العديد من املشكالت القانونية الفنية ذات الطابع اجلنائي ، و اليت حتول دون 
   .إقرار هذه املسؤولية 

 من نظام روما األساسي أن احملكمة 25الء من نص املادة إذن ، بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية يتبني بكل ج
اجلنائية الدولية ختتص مبحاكمة األشخاص الطبيعيني فحسب ، فال يسأل عن اجلرائم اليت ختتص بنظرها تلك احملكمة 

  .األشخاص املعنوية أو االعتبارية 
 و من مث فهي ال تقع على عاتق الدول فاملسؤولية عن اجلرائم الدولية ال يكون حملها سوى الشخص الطبيغي فقط ،

أو املنظمات أو اهليئات اليت تتمتع بالشخصية االعتبارية ، فال يكون حمال للمسؤولية اجلنائية عن اجلرمية الدولية إال 
  .الفرد فحسب ، فاملسؤولية تقع على عاتق الشخص بصفته الفردية 

شخاص الطبيعيني ، فالشخص الذي يرتكب جرمية دولية فاختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يثبت فقط يف حق األ
تدخل يف اختصاص احملكمة يكون مسؤوال عنها بصفته الشخصية ، و عرضة لتوقيع العقوبات املقررة يف هذا النظام  
 و ملا كان األمر كذلك فقد استبعد هذا النظام املسؤولية اجلنائية للدولة أو املنظمة الدولية ، إذ تقتصر مسؤولية

  )2( .الدولة على املسؤولية املدنية 

و جتدر املالحظة أيضا أن احملكمة اجلنائية الدولية ال تعامل اين عليهم بوصفهم ضحايا جرائم دولية حباجة للحماية 
و عليه ، فقط ، بل إن النظام األساسي يعترف بأمهية اإلسهام الذي ميكن للمجين عليهم أن يقدموه لعملية احملاكمة 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تلزم احملكمة بالسماح هلم بعرض آرائهم و 68 من املادة 3الفقرة فإن 
 و النظر فيها خالل املراحل املناسبة من نظر الدعوى ، على حنو ال يضر و ال يتعارض مع حقوق املتهمني  انشغاالم

  .و ال مع عدالة و نزاهة احملاكمة 
 ، و هكذا فإن صفة و دور ضحايا اجلرائم الدولية يف 1985نسجم مع إعالن األمم املتحدة لسنة و هذا النص ي

اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية حققت قفزة كبرية بصدور النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
كمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و مستفيدا من دروس احملاكم اجلنائية الدولية اليت سبقته و املتمثلة يف احمل

احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، و كذلك احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ و احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو 
  )3(. يف تاليف القصور الذي شاب أنظمتها األساسية 

  
  
  

   يــادة فيلة التوتسي قبل بداية جمزرة اإلب على القضاء على قب لقبيلة اهلوتو يف رواندا حترض اهلوتوالتابعة " األلف هضبة  " كانت إذاعة و تلفزيون      )1( 
 جرت و ،  ، و قد مثل مدير اإلذاعة و املسئولني أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، و تنعت التوتسي بالصراصري و تسميات أخرى 1994 أفريل  6   

  .  التحريض العلين على اإلبادة اجلماعيةاكمته بتهمةحم     
   . 412 و 411  املرجع السابق الذكر، ص: مجال سيف فارس -د )2(
    . 232 ، ص املرجع السابق الذكر : براء منذر كمال عبد اللطيف -د )3(
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   الدوليةم حقوق ضحايا اجلرائ: املطلب الثاين
تمام بضمان أن تراعي العدالة اجلنائية الدولية مصلحة اين عليهم لقد بات اتمع الدويل يبدي قدرا متزايدا من االه

و قد أفرز هذا االهتمام منذ منتصف القرن املاضي ، و حقوقهم ، و أن ال يقتصر االهتمام بطائفة املتهمني فقط 
صفحة أخذ يشق طريقا موازيا لعلم اإلجرام التقليدي ، و ليفتح  "علم الضحية  " ـنشوء علم جديد يعرف ب

  . جديدة يف فهم السلوك اإلجرامي كظاهرة بشرية تتضمن جمموعة من العالقات املعقدة و األطراف املتعددة 

و أمثرت تلك اجلهود عندما بدأت املواثيق الدولية تنص صراحة على ضمان العدالة للمجين عليهم ، و من ذلك ما 
ألساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية و إساءة استعمال نص عليه املبدأ الرابع من اإلعالن اخلاص بشأن املبادئ ا

   : بأنه 1985السلطة الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة 
ينبغي معاملة الضحايا برأفة و احترام لكرامتهم ، و حيق هلم الوصول إىل آليات العدالة ، و احلصول على " 

  ) 1( " .تشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصام اإلنصاف الفوري ، وفقا ملا تنص عليه ال

إن حتقيق العدالة ال يتوقف عند إدانة املتهم بارتكاب اجلرمية الدولية ، و إمنا ميتد أيضا للعناية باألشخاص الذين 
ة عناية أكرب انتهكت حقوقهم نتيجة الرتكاا ، لذلك فقد أوىل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائم

  ) 2(. حبقوقهم من عناية احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة السابقة على إنشائها 

و قد جسد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية هذه احلقوق يف ديباجته ، عندما أشار فيها إىل أن ضمان 
ني من األطفال و النساء و الرجال قد وقعوا العدالة للمجين عليه حق ال ميكن التغاضي عنه ، و عن حقيقة أن املالي

  " .خالل القرن احلايل ضحايا لفظائع ال ميكن تصورها ، و قد هزت ضمري اإلنسانية بقوة 
و هكذا جيب على احملكمة اجلنائية الدولية حتقيق املوازنة بني حقوق املتهمني من جهة و حقوق اين عليهم من جهة 

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أربعة مبادئ أساسية لكفالة العدالة للمجين عليهم و أخرى ، و قد تضمن النظام األ
هي احلق يف تقدمي شكوى ، و مشاركة اين عليهم يف اإلجراءات ، و محاية اين عليهم و الشهود ، و احلق يف 

    )3( .جرب األضرار 

م التركيز فيها أكثر على حقوق املتهم ، ألجل ضمان حماكمة فعلى خالف احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة اليت كان يت
عادلة ، حاول واضعو اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية إجراء نوع من املوازنة بني حقوق مجيع 

    )4( .األطراف الذين هلم صلة باإلجراءات القضائية اليت تباشر أمام احملكمة اجلنائية الدولية 
لنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أن مصلحة العدالة اجلنائية الدولية و مصلحة الضحايا القد أكد 

  املاليني من النساء و األطفال و الرجال قد وقعوا " :متالزمتني ، حيث أشارت ديباجة نظام روما األساسي إىل أن 
  
  
  
      .318 ، ص املرجع السابق الذكر: براء منذر كمال عبد اللطيف  –د )1(
   .358، ص  2009املسؤولية اجلنائية الدولية للفرد ، دار هومة ، بوزريعة ، اجلزائر ، :   أمحد بشارة موسى –د )2(
  .   319املرجع السابق الذكر ، ص : براء منذر كمال عبد اللطيف  –د )3(
    مرتكيب اجلرائم الدولية و معاناة الضحايا يف احملاكمات اجلنائية الدولية ما ذكرتهمن األمثلة اليت توضح ضرورة إجراء نوع من املوازنة يف االهتمام بني) 4(

      "Patricia M.Wald " بعض املتهمني  القاضية السابقة يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة حول جتربتها يف هذه احملكمة عن ردود أفعال
       .و بعض الضحايا     
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  ) 1( . "  .....قرن احلايل ضحايا لفضائع ال ميكن تصورها هزت ضمري اإلنسانية بقوة خالل ال
و تعد فئة الضحايا من األطراف األساسية ، اليت روعيت حقوقها يف إطار نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 

   )2(. الدولية و الوثيقة امللحقة املتضمنة القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 
و جتدر اإلشارة إىل أننا اقتصرنا يف تطرقنا لتعريف ضحايا اجلرائم الدولية على الئحيت احملكمتني العسكريتني 
الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو و كذلك األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة و الدائمة ، و ال يعين 

منا مت التركيز عليها فقط باعتبارها األكثر إسهاما يف تطور املركز ذلك أا الوحيدة اليت تتعلق ذا املوضوع ، و إ
  .القانوين لضحايا اجلرائم الدولية 

و من املستحسن اإلشارة كذلك إىل أنه أنشأت حمكمة جنائية خاصة بسرياليون بدأت أعماهلا يف األول من متوز عام 
ألمم املتحدة ، و هي جتمع بني آليات و قواعد  ، و أنشأت مبوجب اتفاق بني حكومة سرياليون و منظمة ا2002

قانونية وطنية و دولية و مؤلفة من تأطري وطين و دويل ملساءلة األفراد الذين تقع عليهم املسؤولية الكربى عن 
  .االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين اليت وقعت يف سرياليون 

عن اجلرائم " اخلمري احلمر " النمط أحدمها يف كمبوديا حملاكمة كما أنشأت حمكمتان جنائيتان بعد ذلك على هذا 
 و الثانية يف تيمور الشرقية أنشأا اإلدارة 1979 و 1975اليت ارتكبت يف عهد دولة كمبوديا الدميقراطية بني سنوات 

االستقالل الذي أجرته االنتقالية لألمم املتحدة حملاكمة املتهمني بارتكاب جرائم دولية يف ذلك اإلقليم قبل و بعد 
  .األمم املتحدة بشأن استقالل تيمور الشرقية 

 ، و هي بذلك ختتلف عن احملاكم اجلنائية الدولية كوا  "احملاكم املدولة" و هذا النوع من احملاكم يعرف باسم 
   .تشكل منطا جديدا حملاكمة و معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية 

ائم الدولية إىل صنفني من احلقوق ، يتعلق الصنف األول حبقوق ضحايا اجلرائم و ميكن تقسيم حقوق ضحايا اجلر
   :الدولية املتعلقة بإجراءات الدعوى اجلنائية ، و تشمل جمموعة من احلقوق منها

و احلق يف التمثيل القانوين ، احلق يف تقدمي الشكوى ، احلق يف احلماية ، احلق يف املشاركة يف إجراءات التحقيق 
  .ق يف االستئناف احل

أما الصنف الثاين من حقوق ضحايا اجلرائم الدولية فيتعلق جبرب أضرار اين عليهم ، و من هذه احلقوق احلق يف 
التعويض ، احلق يف رد املمتلكات ، احلق يف الترضية و احلق يف إعادة التأهيل ، و سنتناول كل هذه احلقوق املتعلقة 

  )3( .رح و التفصيل بضحايا اجلرائم الدولية بالش

كرونولوجيا االعتراف ذه احلقوق على مستوى القانون الدويل اجلنائي و  إن ذلك يتم مع اإلشارة دائما إىل
جتسيدها يف احملاكمات ، و ذلك حىت نتبني تطور مسار االعتراف حبقوق ضحايا اجلرائم الدولية ، و الذي يساعدنا 

  . ت اليت تتعلق باستيفاء ضحايا اجلرائم الدولية حلقوقهم بعد ذلك يف التطرق للضمانات و العقبا
  

  
  
  . 358 ، صاملرجع السابق الذكر  : أمحد بشارة موسى –د )1(
  . 32 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:  نصر الدين بومساحة -د )2(
  . 38 و 37 ، ص لذكر املرجع السابق ا:براء منذر كمال عبد اللطيف  -د )3(
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    باإلجراءاتاجلرائم الدولية اخلاصةحقوق ضحايا  : الفرع األول
لقد نصت الئحيت احملكمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو على إمكانية اشتراك ضحايا اجلرائم الدولية 

القانون العام ، ففي ظل هذا النظام اليت وقعت يف احلرب العاملية الثانية بصفة شهود فقط ، كما هو متبع يف نظام 
تكون احلاجة إىل الضحية كمصدر للمعلومات فقط ، و ال حاجة لظهوره بصفة الضحية ، فاملدعي العام هو الذي 
ميثل الضحايا يف الدعوى ، و بالتايل فمن ليست لديهم شهادات مؤثرة ال يشاركون يف اإلجراءات ، و كذلك 

  .ويهم احلال من باب أوىل بالنسبة لذ
 من املبدأ السادس من إعالن األمم )ب(و على الرغم من التطور املهم على الصعيد الدويل الذي كرسه نص الفقرة 

 ، إذ تضمن 1985املتحدة بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية و إساءة استعمال السلطة لسنة 
ة ، مع السماح بعرض مشاغلهم ، و دراستها يف املراحل وجوب االستماع للضحايا خالل اإلجراءات اجلنائي

  .املناسبة من اإلجراءات حني تكون مصاحلهم اخلاصة مهددة دون املساس حبقوق الدفاع 
إال أن النظامني " جيوز متثيل الضحايا يف إطار اإلجراءات  " : من املبدأ ذاته على أنه 2الفقرة و على الرغم من نص 
كمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا مل مينحا الضحايا أية إمكانية للتدخل األساسيني لكل من احمل

بصفة أخرى خالف صفة الشهود ، و هو ما ميثل تراجعا كبريا ، خصوصا و أن ضحايا اجلرائم الدولية و أسرهم و 
 حىت مقاضاة الدولة مدنيا أمام احملاكم الوطنية املنظمات املدافعة عن حقوقهم يستطيعون االدعاء حبقوقهم املدنية ، و

  .وفقا لقوانني هذين البلدين ، يف حني ال يسمح هلم بذلك أمام هاتني احملكمتني  
و قد أقرت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ذه املشكلة و حاولت التخفيف من آثارها السلبية ، فأجرت تعديال 

 اإلثبات منحت مبوجبه ملمثلي بعض مجعيات الضحايا احلق يف املثول أمامها ، و على قواعدها اإلجرائية و قواعد
  .السماح هلا بتقدمي بيانات أو مذكرات بشأن أية مسألة حتددها دائرة احملاكمة 

و مبقارنة ذلك مع ما هو عليه احلال بالنسبة للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، يالحظ أن األخري يفرد 
ة حقيقية لضحايا اجلرائم الدولية يف خمتلف مراحل الدعوى ، مما ميكنهم من االستفادة و التمتع حبقوقهم املتعلقة مكان

  .باإلجراءات 
 من النظام األساسي 68و املادة الرئيسية املعنية حبقوق ضحايا اجلرائم الدولية املتعلقة باإلجراءات هي املادة 

تسمح احملكمة للمجين عليهم ، حينما تتأثر مصاحلهم  " : على مايلي 3ص يف فقرا للمحكمة اجلنائية الدولية اليت تن
الشخصية بعرض آرائهم و شواغلهم و النظر فيها يف أية مرحلة من التدابري تراها احملكمة مناسبة  و على حنو ال ميس 

وز للممثلني القانونيني للمجين أو يتعارض مع حقوق املتهم ، و مع مقتضيات إجراء حماكمة عادلة و نزيهة ، و جي
د ـــعليهم عرض هذه اآلراء و الشواغل ، حيثما ترى احملكمة ذلك مناسبا وفقا للقواعد اإلجرائية و قواع

  ) 1( " ...... اإلثبات 
يقوم الضحايا  " : من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه 89كما نصت القاعدة 

كما نصت "  .....عرض آرائهم و شواغلهم بتقدمي طلب مكتوب إىل املسجل الذي يقوم بإحالة هذا الطلب ب
  اختيار  تترك للضحية حرية " : من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه 90القاعدة 

  
  

  .  323 و 322،  321،  320 ، ص ذكراملرجع السابق ال :  براء منذر كمال عبد اللطيف–د )1(
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 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدور اهلام لضحايا 15و لقد تضمنت املادة   ".....ممثل قانوين 
للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على  " :حيث نصت على ما يلي ، اجلرائم الدولية يف التحقيق 

، و هذه املعلومات اليت ميكن أن ينطلق منها املدعي "  املتعلقة جبرائم تدخل يف اختصاص احملكمة أساس املعلومات
  .العام قد يكون مصدرها الضحايا و الشهود و أسرهم 

كذلك جيوز لدائرة احملكمة بناءا على طلب من املدعي العام أو الدفاع أو أحد الشهود أو الضحية أو ممثله القانوين 
 بعد التشاور مع وحدة الضحايا و الشهود و حسب االقتضاء أن تأمر باختاذ تدابري فعالة حلماية إن وجد ، و

 من املادة 2 و 1الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر نتيجة شهادة أدىل ا و ذلك طبقا للفقرتني 
  . من نظام روما األساسي 68

يهم و الشهود ، و سالمتهم النفسية و البدنية ، وكرامتهم و حيث تتخذ التدابري املناسبة حلماية اين عل
خصوصيام ، و تويل احملكمة اجلنائية الدولية يف ذلك اعتبارا جلميع العوامل ذات الصلة مبا فيها السن و نوع اجلنس  

  .و ال سيما عندما تنطوي اجلرمية على عنف جنسي أو عنف بني اجلنسني أو عنف ضد األطفال 
 املدعي العام التدابري الالزمة خاصة أثناء التحقيقات و املقاضاة عليها ، و لكن جيب أال متس هذه التدابري كما يتخذ

املتخذة من قبل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية باحلقوق اجلوهرية للمتهم ، و اليت حيرص عليها نظام روما 
، حيث يؤكد نظام روما األساسي على أن املتهم سيحاكم األساسي متاما مثل حرصه على حقوق الضحايا أنفسهم 

   .حماكمة نزيهة و عادلة وفقا للقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 
 من نظام روما األساسي ذات أمهية بالغة يف مسار تطور املركز القانوين لضحايا اجلرائم الدولية و 68و تعد املادة 

يث يسمح للضحايا ألول مرة يف تاريخ العدالة اجلنائية الدولية باملشاركة خاصة على صعيد اإلجراءات اجلزائية ، ح
  .يف اإلجراءات اجلنائية الدولية 

 ، حيث ميكن 67كذلك نص نظام روما األساسي على استثناء على مبدأ عالنية اجللسات املنصوص عليه يف املادة 
دمي األدلة عن طريق وسائل إلكترونية ، كما ميكن لدائرة احملاكمة أن تقوم بإجراء جزء من جلساا سرية أو تق

للمدعي العام أن يقدم موجز عن األدلة بدل الكشف عنها كلية ، إذا تبني أن الكشف عن هذه األدلة سيؤدي إىل 
  )1( .تعريض املتهم للخطر أو أسرته 

و ذلك عن طريق إنشاء  ، 68كما نص نظام روما األساسي على ضمان محاية أمن الضحايا و الشهود يف املادة 
املسجل وحدة للمجين عليهم و الشهود ضمن قلم كتاب احملكمة ، و توفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب املدعي 

ليهم الذين ع و الترتيبات األمنية و املشورة و املساعدات املالئمة األخرى للشهود و اين )2(العام تدابري احلماية 
   ) 3(. م ممن يتعرضون للخطر بسبب إدالء الشهود بشهادام ميثلون أمام احملكمة و غريه

  
  
   .360 و 359،  358 ، ص  املرجع السابق الذكر:  أمحد بشارة موسى–د )1(
 ن ــلكل م لقد مت وضع برنامج لتحديد مكان الضحايا و الشهود و بعضهم بأمساء مستعارة بالتعاون بني بعض الدول و احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني )2(

   ، ففي السنوات األوىل مثال تعذر احلفاظ  ، و مع ذلك فإن الواقع العملي أشار إىل صعوبة حتقيق ذلك على أرض الواقع يوغسالفيا السابقة و رواندا     
  ، و رغم ذلك مل يوفق املدعي  لرواندا، فقتل عدة شهود كانوا يتعاونون مع احملكمة اجلنائية الدولية  على سرية أمساء الضحايا و الشهود بشكل مرض    
  .العام هلذه احملكمة يف احلفاظ على سرية بعض الشهادات     

  . 32 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة  –د )3(
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   تقدمي املعلوماتيف اجلرائم الدولية حق ضحايا  : أوال

تني العسكريتني الدوليتني لكل من نورمبورغ و طوكيو على إمكانية إشراك الضحايا بصفة تنص الئحيت احملكم
شهود فقط ، كما هو متبع متبع يف نظام القانون العام ، ففي ظل هذا النظام تكون احلاجة إىل الضحية كمصدر 

   ) 1(. حايا يف الدعوى للمعلومات فقط ، و ال حاجة لظهوره بصفة الضحية ، فاملدعي العام هو الذي ميثل الض

 عقدت املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا اجتماعا مدته ثالثة 1997 مارس 26 إىل 24و يف الفترة من 
ملناقشة استخدام أدلة العنف اجلنسي يف التحقيقات و الدعاوى املقامة من مكتب   )2( بترتانيا  "أروشا" أيام يف 

 اجلنائتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا ، و على وجه اخلصوص حتديد التدابري اليت املدعي العام للمحكمتني
تؤدي إىل زيادة التناسق يف ج التحقيق و احملاكمة املتبعة يف حاالت العنف اجلنسي ، و كانت مناقشة املائدة 

ت املدعية العامة من خالهلا أن تكفل االتساق املستديرة املناقشة األوىل يف سلسلة من االجتماعات املشتركة ، حاول
  .يف تطور املواقف القانونية و إجراءات العمل يف مكتبيها 

 و حضرها ممثلون عن احلكومة 1997 أكتوبر 6 إىل 4من " أروشا " كما عقدت حلقة عمل ثانية مرة أخرى يف 
امون و حمققون من كل من احملكمة اجلنائية الرواندية و املنظمات غري احلكومية العاملة يف رواندا ، و كذلك حم

الدولية ليوغسالفيا و احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، و أجريت مناقشات مستفيضة ، و ال سيما فيما يتعلق بعقد 
مقابالت مع ضحايا االغتصاب اجلنسي ، و البقاء على اتصال م ، و دور املنظمات غري احلكومية احمللية يف أعمال 

    ) 3( .دعية العامة امل

و نظرا لضخامة حجم املعلومات املتوفرة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، تعذر إدراجها يف قاعدة 
  البيانات بالعدد املتاح من املوظفني ، مما أدى إىل ارتفاع كمية األعمال غري املنجزة إىل مئات اآلالف من الصفحات 

شروع تدوين األعمال غري املنجزة بواسطة تربع مقدم من حكومة هولندا ، و يستهدف  ، بدأ م1997و يف عام 
 .املشروع االنتهاء من األعمال غري املنجزة املتراكمة يف غضون سنة واحدة 

 بدأ التعاون بني مكتب املدعي العام و جلنة الصليب األمحر الدولية يف مشروع السترداد املعلومات 1997و يف جوان 
ية األشخاص املفقودين من قاعدة البيانات ، حيث عقد األمل على أن يساعد هذا املشروع جلنة الصليب عن هو

    ) 4(. األمحر الدولية على توفري املعلومات عن مصري املفقودين يف يوغسالفيا السابقة لألسر و األصدقاء 
 سبقت احملكمة اجلنائية الدولية ، فإن املدعي و هكذا ففي األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة اليت

العام هو وحده املخول برفع الدعوى ، و ال يوجد أي نص قانوين مينح الضحايا دورا ذا الصدد ، و عند مناقشة 
مشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية طالبت جمموعة من الدول ، باإلضافة إىل عدد كبري من منظمات 

  يـف إضافية مما أدىعن حقوق اإلنسان املعنية بالدفاع عن الضحايا مبنح ضحايا اجلرائم الدولية إمكانيات الدفاع 
  
  
  
   .  320 ، ص  املرجع السابق الذكر:براء منذر كمال عبد اللطيف  - د)1(
  . و ذلك حلماية الشهود و الضحايا من االنتقام عاصمة ترتانيا و ليس يف رواندا" أروشا "  كان مقر احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف )2(
  ." يت ماك آرثر ،  و كاثرين .دجون  " جاء الدعم التمويلي هلذه االجتماعات من الواليات املتحدة األمريكية و مؤسسة )3(
  . 519 ، ص املرجع السابق الذكر : حسام علي عبد اخلالق الشيخة –د )4(
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من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، اليت نصت صراحة أن على مدعي  15النهاية إىل اعتماد نص املادة 
عام احملكمة اجلنائية الدولية التحقق من جدية املعلومات اليت يتلقاها ، و التعاون بشكل خاص مع املنظمات غري 

   )1 (.احلكومية 
ام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، حق إن من احلقوق األساسية اليت منحت لضحايا اجلرائم الدولية وفقا للنظ

املشاركة يف اإلجراءات القضائية اليت تباشر أمامها ، و اهلدف من املشاركة هو متكني ضحايا اجلرائم الدولية من 
تقدمي وجهات نظرهم حول الوقائع و تقدمي الطلبات املرتبطة بالقضية ، و ذلك أمام أجهزة احملكمة اجلنائية الدولية ، 

  . ل حسب اختصاصاته ، سواء متت املشاركة بصفة شاهد أو بصفة ضحية ك
و املشاركة يف اإلجراءات القضائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية مفتوحة أيضا للمتهم ، استنادا إىل حقه يف الدفاع 

 مصاحله للخطر عن نفسه ، كما جيوز يف حاالت معينة للغري أن يتدخل إذا كان حسن النية ، و ميكن أن تتعرض
نتيجة القرارات اليت تصدر عن احملكمة اجلنائية الدولية ، كما لو صدرت قرارات باملصادرة و التغرمي ألموال يدعى 

و متتد مشاركة الضحايا يف اإلجراءات طيلة مراحل الدعوى ، ابتداءا من إمكانية تقدمي املعلومات ، ملكيته هلا 
ولية لفتح حتقيق ، إىل غاية االستئناف يف األوامر اليت تصدر عن دوائر احملكمة للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الد

  .اجلنائية الدولية املختصة 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 13 أكثر يف هذه املسألة ، ينبغي علينا التطرق إىل نص املادة نفصلو حىت 

فقد ،  يف االشتراك يف اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية الدولية لعالقتها الوطيدة حبق ضحايا اجلرائم الدولية
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ثالثة طرق ملمارسة االختصاص من قبل احملكمة 13حددت املادة 

ت املتعلقة جبرائم اجلنائية الدولية ، منها إمكانية قيام املدعي العام بفتح حتقيقات من تلقاء نفسه على أساس املعلوما
  .تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 

حيث متارس احملكمة اجلنائية  )2(و جتدر اإلشارة هنا إىل إمكانية قيام املدعي العام بفتح حتقيقات من تلقاء نفسه 
قي املدعي العام  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، بناءا على تل13الدولية اختصاصها طبقا للمادة 

 قد ارتكبت ،كما متارس 5إحالة من دولة طرف حلالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم الواردة يف املادة 
احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها إذا أحال جملس األمن متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ، 

  )3( . جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت أنالعام يبدو فيها  حالة إىل املدعي
 من نظام روما األساسي مبختلف املصادر املوثوق ا و اليت 15و يستعني املدعي العام يف هذا اال طبقا للمادة 

يراها مالئمة لتلقي املعلومات اجلدية ، و الكفيلة إلقناعه بإصدار طلب احلصول على إذن بالتحقيق من الدائرة 
التمهيدية ، و هي مصادر مفتوحة يف جمملها للضحايا الذين ميكنهم اللجوء إليها لغرض تقدمي املعلومات حول 

      ) 4(. ارتكاب جرائم دولية ، لتقوم بدورها بتقدميها للمدعي العام 
    

                                                                            
  . 319 ، ص  املرجع السابق الذكر: منذر كمال عبد اللطيف براء –د )1(
  . املؤقتة اجلنائية الدولية  احملاكموالدولية  عكس ما كان معمول به يف احملاكم العسكرية منتخب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية )2(
  . 41 و 40 ، ص لقانون الدويلحقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام ا :نصر الدين بومساحة  -د )3(
  .و كافة املصادر املوثوق ا  ، املنظمات احلكومية و غري احلكومية ، أجهزة األمم املتحدة الدول:  من هذه املصادر )4(
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خيول النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية للمدعي العام سلطة األمر ببدء التحقيقات بناءا على حيث 
لقاها من أي مصدر مبا يف ذلك الضحايا ، الذين جيوز هلم أن يتقدموا بطلبام عندما تبحث الدائرة املعلومات اليت يت

  )1( . مسألة البدء يف التحقيق ) دائرة ما قبل احملاكمة (التمهيدية 

أن ذلك و جيب أن خيطروا باملوعد الذي سيقرر فيه املدعي العام أو الدائرة التمهيدية بدء التحقيق ، و بالرغم من 
يتيح للضحايا احلق يف حتريك الدعوى بصورة غري مباشرة عن طريق املدعي العام ، فإن ذلك يعد تطورا كبريا لصاحل 

  )2( .ضحايا اجلرائم الدولية ، مقارنة باألنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية السابقة 

و التشريعات الوطنية يف هذه املسألة ، إذ تقر بعض إن املالحظ أن القانون الدويل اجلنائي مل خيرج عن القوانني 
التشريعات إمكانية حتريك الدعوى العمومية بواسطة الضحية يف بعض اجلرائم ، و ذلك عن طريق شكوى مصحوبة 

  .بادعاء مدين 
 جرائم و من األمثلة على هذه القوانني و التشريعات الوطنية قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، الذي ينص يف

حمددة كجرمية القذف أو جرمية إصدار شيك دون رصيد ، على إمكانية جلوء الضحية إىل تقدمي شكوى مباشرة 
  ) 3 (.لدى قاضي التحقيق مع التأسيس كطرف مدين ، و هو إجراء قانوين يستعمل لتحريك الدعوى العمومية 

ات حتريرية أو شفوية مبقر احملكمة اجلنائية الدولية ، و يف إطار عملية مجع املعلومات ، جيوز للمدعي العام تلقي شهاد
و يتعني عليه يف هذه احلالة أو على الشخص املكلف بإجراء االستجواب أن يوقع عليه رفقة مسجل االستجواب و 

  . الشخص املستجوب و حماميه إذا كان حاضرا و القاضي احلاضر
ة إىل أمساء مجيع احلاضرين أثناء إجرائه ، و يف حالة امتناع و يدون أيضا تاريخ االستجواب و وقته و مكانه ، إضاف

  .أي شخص عن التوقيع يدون يف احملضر ذلك االمتناع مع األسباب الداعية إليه 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، أو عند 15 من املادة 1و يف حالة تقدمي معلومات مبوجب الفقرة 

 حيافظ املدعي )4( من املادة نفسها يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية 2طية مبوجب الفقرة تلقي شهادات شفوية أو خ
العام على سرية هذه املعلومات و الشهادات ، أو يتخذ اإلجراءات الالزمة األخرى حبكم واجباته املنصوص عليها 

د اإلجرائية و قواعد اإلثبات ، مبا يف  من القواع46يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، طبقا للقاعدة 
  . ذلك اإلجراءات اليت يكون الغرض منها محاية الضحية الذي قدم املعلومات 

و إذا كانت هذه الطريقة تعطي املزيد من احلقوق لضحايا اجلرائم الدولية ، أكثر مما كان عليه األمر سابقا ، يف 
ء اجلنائي الدويل ، فهي تبقى أقل بكثري من احلق املعترف به للضحايا إمكانية الدفع باجتاه حتريك الدعوى أمام القضا

  )5(. يف بعض القوانني الوطنية 
  
  
  

  . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 15 طبقا للمادة )1(
  .    320 و 319 ، ص املرجع السابق الذكر :براء منذر كمال عبد اللطيف  –د )2(
  . 1966  جوان8 املؤرخ يف 155-66مبقتضى األمر رقم  اجلزائية اجلزائري الصادر قانون اإلجراءات )3(
  ." الهاي "  مقر احملكمة اجلنائية الدولية هو )4(
  . 42و  41 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )5(
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    حلمايةحق ضحايا اجلرائم الدولية يف ا :ثانيا 
يتمثل حق ضحايا اجلرائم الدولية يف احلماية يف اختاذ جمموعة من التدابري من طرف أجهزة العدالة اجلنائية الدولية ، 
يكون الغرض منها تفادي تعرضهم ألي ضرر قد يهدد حيام أو سالمتهم اجلسدية أو النفسية أو قد يضر 

 ) 1( .ثار اجلرائم اليت وقعوا ضحية هلا مبصاحلهم ، أو اهلدف منها مساعدم على جتاوز آ

حيث تسفر اجلرائم الدولية عادة على عدد كبري من الضحايا ، و تؤخذ إفادات الذين جنوا منهم بصفة شهود أو 
مشتكني ، يف سياق التحقيقات اليت جترى حول تلك اجلرائم ، و على الرغم من التمايز بني الضحايا و الشهود ، إذ 

يدلون مجيعا بشهادام ، و أن الشهود ليسوا مجيعا ضحايا ، إال أن هاتني اموعتني تشكالن أن الضحايا ال 
جمموعة واحدة ضعيفة تستحق احلماية يف خمتلف مراحل اإلجراءات اجلنائية أمام احملاكم اجلنائية الدولية ، خصوصا 

 أبشع اجلرائم الدولية غالبا ما حيتلون مناصب  هذا إذا أخذنا باحلسبان أن مرتكيب )2(إذا كان الرتاع مل يزل قائما 
  .عليا و هامة يف السلطة 

و من احملتمل إذا أن يتعرض الضحايا و الشهود ، و كذلك أفراد عائالم خلطر التهديد أو ألعمال انتقامية ، و منذ 
، بعد أن تعرض الضحايا و إنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا تفاقمت املشكلة 

لذلك تقرر أن تراعي اإلجراءات القضائية يف احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني  )3(الشهود فعال ألعمال انتقامية 
ليوغسالفيا السابقة و رواندا مبدأ محاية الضحايا و الشهود باعتبارهم جمموعة واحدة تستحق احلماية ، لذا نصت 

 اإلثبات اخلاصة ا على إنشاء وحدة للضحايا و الشهود تعىن م ، و تتبع دائرة مسجل القواعد اإلجرائية و قواعد
  .احملكمة 

و تتوىل هذه الوحدة تقدمي اآلراء حول التدابري الواجب اختاذها لتأمني سالمة الضحايا و الشهود كما تتوىل تقدمي 
غتصاب أو اعتداءات جنسية ، و يف إطار تعيني املساعدة هلم ، خاصة عندما يكون هؤالء قد وقعوا ضحية عمليات ا

مت التشديد على ضرورة توظيف نساء حصلن على تدريب خاص يف ما خيص محاية الضحايا ، موظفي هذه الوحدة 
  .و الشهود 

و ال يكون ذلك عن طريق توفري احلماية اجلسدية فحسب ، و إمنا أبضا عرب توفري عالج طيب و نفسي ، حيث يتم 
ود الستجواب من الطرفني ، و بالتايل يتبني أن العالج النفسي و الطيب بالغ األمهية ألشخاص أصيبوا إخضاع الشه

  )4( .بصدمة قوية حبكم كوم ضحايا جرائم حرب أو جرائم إبادة مجاعية ، و مذابح و اغتصاب مجاعي 

 ما ، فإن محاية الضحايا خارج مقرمها  و مبا أن هاتني احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ال متلكان جهاز شرطة خاص
 غري ممكنة ، دون تعاون دولة املقر و دول أخرى تقبل باستقباهلم و توفري احلماية هلم ، و لو حتت إسم مستعار عند 

  
  
  . 32 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة  –د )1(
 اجلنائية الدولية حاليا يف اامات بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية مرتكبة يف كل من أوغندا و الكونغو الدميقراطية و كالمها طرفني يف نظام تنظر احملكمة  )2(

  . و ليبيا السودان و هي دولة غري طرف و كذلك يف مجهورية إفريقيا الوسطىب" دارفور " و كذلك اامات بارتكاا يف  ، روما األساسي    
  إىل غاية 1999 شخص أدلوا بشهادام أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا للفترة من 113أكثر من فعلى سبيل املثال تعرض خالل عام واحد فقط  )3(

  .  من شهادات أمام احملكمةجلرائم جنسية انتقاما منهم على ما أقدموا عليه 2000 سنة     
           و 78 ، ص 2008،  اجلزء الثاين ، ، اجلزائر ، بوزريعة ، دار هومة شرح اتفاقية روما مادة مادة :كمة اجلنائية الدولية  احمل:نصر الدين بومساحة   –د )4(

          79.                                                                                                                                           
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 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 22االقتضاء ، باإلضافة إىل ذلك فقد نصت املادة 
 هويتهم إذا جيب أن يضمن نظام اإلجراءات محاية الضحايا و الشهود ، و ذلك حىت بعدم الكشف عن " :على أنه 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا نصا مطابقا ، و 21دة ، كما تضمنت املا" اقتضى األمر 
جتسيدا لذلك أجازت القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات يف كال احملكمتني للمدعي العام عدم الكشف عن هوية 

ىل صعوبة حتقيق و مع ذلك فإن الواقع العملي أشار إ، بعض الشهود ، حىت قبل استدعاء أي شاهد إىل احملكمة 
ذلك على أرض الواقع ، ففي السنوات األوىل مثال تعذر احلفاظ على سرية أمساء الضحايا و الشهود بشكل مرض ، 
فقتل عدة شهود كانوا يتعاونون مع احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، و رغم ذلك مل يوافق املدعي العام للمحكمة 

  .ظ على سرية الشهادات اجلنائية الدولية لرواندا على احلفا
فاحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا هي القادرة على اختاذ تدابري احلماية ذا الصدد ، و يف حال مل يطلب املدعي نفسه 
منها اختاذ مثل هذا التدبري ، توجب عليه تقدمي كامل ملف الدفاع ، و ذلك يف غضون مهلة معقولة قبل انعقاد 

أمرت غرفة احملاكمة الثانية للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا  " Bagasoraباجاسورا " ية جلسة احملاكمة ، ويف قض
اإلدالء بالشهادة أمام ، و املدعي العام بأن يفيدها بالبيانات اليت أدىل ا الشهود أثناء التحقيق يف غضون أسبوعني 

ث بينت جتربيت احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني احملكمة ليس باألمر السهل ملن وقع ضحية جرائم دولية خطرية ، حي
ليوغسالفيا السابقة و رواندا أن جلسات احملاكمة قد تترك آثارا عميقة على الصعيد النفسي ، ال سيما يف قضايا 

  )1( .االعتداءات اجلنسية ، و يف احلاالت اليت تتواجد فيها الضحية وجها لوجه مع من اعتدى عليها 

ليوغسالفيا السابقة الدولية حول جتربتها يف احملكمة اجلنائية  )Patricia M Wald " )2سيا م والد باتري" حيث تقول 
البعض منهم كانت حالته كئيبة و هو يسمع االامات املوجهة له عن "  :عن ردود أفعال بعض املتهمني بأن 

 وجوه الشهود ، و البعض منهم كانوا الفظائع اليت ارتكبها ، يف حني كان اآلخرون متغطرسني حيدقون بوحشية يف
يضحكون و يقهقهون و يسخرون من الضحايا خصوصا عند اإلدالء بشهادام عن تعرضهم لالغتصاب أو 

  ) 3(" . لالعتداءات اجلنسية ، يف حني كان الضحايا يبكون عند أدائهم للشهادات 
 من قانون 75الضحايا و الشهود وفقا لنص املادة و تويل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أمهية قصوى يف محاية 

اإلجراءات و قواعد اإلثبات و اليت أدخلتها حيز التطبيق احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، و أكدها يف 
يما حيث قامت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ف) 4( " ريتشارد غولدستون "الواقع تصريح الوكيل العام السابق 

خيص احملاكمة عن اجلرائم املتعلقة باالغتصاب بتبين قواعد خاصة تتعلق بالدليل املثبت للعنف اجلنسي أثناء احملاكمة ، 
نتيجة للخطورة اليت متيز جرمية االغتصاب اليت اعتمد عليها كوسيلة للتحقري و الترهيب و التطهري العرقي ، حيث 

  ر ــاعد اإلثبات على أنه يف حالة عنف جنسي فإن شهادة الضحية غي من قانون اإلجراءات و قو96نصت املادة 
  
  
  .  62و  61، 60،  59 ص ، املرجع السابق الذكر :  فضيلكوسة )1(
   .ليوغسالفيا السابقةالقاضية السابقة باحملكمة اجلنائية الدولية  )2(
  . 60 و 59 ، ص املرجع السابق الذكر :فضيل   كوسة)3(
 نــ الذي تبناه جملس األم1503ط بني احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا و احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بصدور القرار رقم فصل االرتبا )4(

  . رواندااحملكمة اجلنائية الدولية لو الذي أنشأ مبوجبه منصب املدعي العام يف ،  2003أوت 28بتاريخ     
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 الضحية مهددة بالعنف أو خضعت إىل ضغوطات الرضا كوسيلة للدفاع عندما تكونمطالب ا ، و ال ميكن أخذ 
 شخص -بسيكولوجية ، و ال ميكن للمحكمة و ال للدفاع الضغط على الضحية لإلدالء بشهادا من طرف الغري

لعنف الذي  و قد كان هذا اإلجراء حمل نقد بالنسبة للحق يف الدفاع ، و هذا نتيجة اخلوف من التهديد و ا-آخر
فعندما تكون اإلجراءات ختص حاالت العنف اجلنسي ، فإن احملكمة ، تتعرض له الضحية اليت أدلت بالشهادة 

 من قانون اإلجراءات و قواعد 96اجلنائية الدولية لرواندا تقوم باستبعاد القواعد و األحكام املنصوص عليها يف املادة 
 احملاكمات املتعلقة باالغتصاب ،  فقضاة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا اإلثبات ، ألن هذه احلجج غالبا ما تثار يف

  )1( .قرروا عدم قبوهلا عندما يدخل االغتصاب يف قالب اجلرائم املرتكبة يف حق اإلنسانية 

 الفعالة يف و بالرجوع إىل املمارسة العملية للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، يتضح أن من بني التدابري
هذا اال ، اللجوء إىل إعادة توطني الشخص املعرض للخطر يف مكان حيتفظ بسريته ، كأن يكون يف بلد يعقد معه 

  .اتفاق هلذا الغرض ، عن طريق مسجل احملكمة 
دها  اتفاقا مع دول خمتلفة اعترفت بوجو11و قد وقعت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة إحدى عشر 

فقط كل من فرنسا و اململكة املتحدة ، أما يف إطار احملكمة اجلنائية الدولية ، و إن مل يكن هناك نص صريح عن 
اختاذ تدابري حلماية الشاهد أو الضحية ما بعد فترة انتهاء إجراءات احملاكمة ، فإن مسألة اللجوء إىل إجراءات مماثلة 

  .سابقة أمر مل يستبعد للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا ال
جيوز للمسجل أن يتفاوض نيابة  " : من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات أنه 16 من القاعدة 4إذ ورد يف الفقرة 

عن احملكمة مع الدول بشأن عقد اتفاقات لنقل و تقدمي اخلدمات يف إقليم دولة للمصابني بصدمة أو للمعرضني 
يا أو الشهود أو غريهم ممن يواجهون أخطارا بسبب شهادة أدىل ا هؤالء الشهود  للتهديد ، سواء كانوا من الضحا

  " .و جيوز أن تظل هذه االتفاقات سرية 
إن هذا النص عام ، مل حيدد التدابري اليت ميكن اختاذها فترة معينة ، كما مل يعطي أمثلة عن التدابري اليت ميكن أن 

يعين إمكانية اللجوء إىل إعادة توطني الشخص املعين يف دولة من الدول اليت تتضمنها االتفاقات اخلاصة ، و هو ما 
  .يوقع معها االتفاق ، أو منحه هوية جديدة إذا كانت قوانني الدولة تسمح بذلك 

و هذا اإلجراء األخري يتم اللجوء إليه أكثر يف حالة األشخاص الذين كانوا مقربني من املتهم و أدلوا مبعلومات مهمة 
ت إىل إدانته ، سواء كانوا هم أيضا من الضحايا أم جمرد شهود ، و ذلك ألن احتمال االنتقام منهم و كشفهم أد

الشهود على  )3(و لقد حث النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا  )2(أكرب مما هو عليه بالنسبة لغريهم 
إلدالء بشهادم ، و جتنبا ألي خطر ، تستمع الغرفة للشهود شخصيا الثقة التامة يف تقدمي احلماية الكاملة هلم أثناء ا

  ) 4( .و يف حالة االستثناء ميكن تفويض مندوب لتقدمي شهادة كتابية 

  
  
  
  .  50 و 49 ، ص املرجع السابق الذكر:  كوسة فضيل )1(
  . 39 ، ص  الدويل حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون: نصر الدين بومساحة –د )2(
    ، فقتل عدد كبري من الشهود كانوا  ، تعذر احلفاظ على سرية التحقيق بشكل مرض  ففي السنوات األوىل من إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا)3(

  .يتعاونون مع احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا      
  . 60 ، ص املرجع السابق الذكر :  كوسة فضيل)4(
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 ميكن للغرفة أن تعقد جلسة لدراسة و منع الكشف عن اسم املعين باألمر ، و جتنب اإلشارات اليت تسمح و
حيث طلب الوكيل العام تطبيق االستثناء الوارد يف  )Tadic " )1تاديتش " بالتعرف عليه ، و لنا مثال يف قضية املتهم 

  . على عدم الكشف عن هويات الضحايا و الشهود  من قانون اإلجراءات و قواعد اإلثبات اليت تنص69املادة 
غري أن دفاع املتهم قدم الئحة احتجاج عن التدابري اليت طلبها الوكيل العام ، و بعد مناقشات و تبادل يف اآلراء 
صدر قرار باألغلبية من أعضاء الغرفة ، بعد فحصهم ملبادئ القانون القابل للتطبيق و الظروف اخلاصة بكل حالة ، 

  . األخري اعتمد طلب الوكيل العام بشأن الشهود دون الكشف عن هويتهم و يف
كما أمرت الغرفة االبتدائية بأنه يف قضية احلال ال جيوز أخذ صورة للشهود احملميني ، و ال حىت تسجيل أقواهلم و ال 

، و ميكن  للغريمتثيلهم فوتوغرافيا خالل وجودهم باحملكمة ، حيث مت مساعهم سريا دون الكشف عن هويتهم 
للقاضي أو الغرفة أو بناء على طلب من أحد األطراف ، أو من الضحية ، أو من الشاهد املعين باألمر ، أو لقسم 
إعانة الضحايا و الشهود القيام بتدابري مناسبة حلماية الضحايا و الشهود ، شريطة أن ال متس هذه التدابري حقوق 

رورية للضحايا و الشهود الكفيلة بإعادة تكيفهم اجلسماين و النفساين عن املتهم ، و كذلك توفري املساعدة الض
  . طريق املصاحل االستشارية يف حالة االغتصاب أو العنف اجلنسي 

و ميكن للغرفة عقد جلسة سرية لتقرير خاصة إذا تعلق األمر بتدابري ترمي إىل تفادي الكشف للمأل  أو لإلعالم عن 
عن أشخاص كانوا حلفاء له أو شركاء معه ، أو عن مكان وجودهم أو اسم املعين باألمر هوية الضحية أو شاهد أو 

و اإلشارات اليت تسمح بالتعرف عليه ، أو منع اجلمهور من االطالع على أي مستند يعرف بالضحية و الشهود ، 
  :و استعمال وسائل تقنية أثناء اإلشهاد تسمح بتغيري الصورة أو الصوت 

  . من قانون اإلجراءات و قواعد اإلثبات 79ية طبقا للمادة  عقد جلسة سر-
 تدابري مناسبة ترمي إىل تسهيل إشهاد الضحية أو الشاهد و عدم استعمال وسائل اإلحراج ، و مراقبة سري -

   )2( .االستجوابات قصد تفادي أي شكل من أشكال التهديد 

ائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، تلقت احملكمة طلبات عدة لعدم و منذ البدء يف نظر القضايا األوىل أمام احملكمة اجلن
الكشف عن أمساء بعض الشهود ، و مبا أن القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات هلذه احملكمة مل تعاجل هذه املسألة 

وف اليت الظر" تاسكو تاديتش " يف قضية  )PT -1995 - 1- 94  )3بوضوح ، فقد حددت احملكمة يف قرارها رقم
  .يتعني فيها تأمني مثل هذه احلماية 

و تتمثل هذه الظروف يف أن يكون هناك خوف مسوغ على سالمة الشخص أو أفراد أسرته و حني تكون شهادته 
مهمة جلهة االام ، و حني ال يوجد أي عنصر يثري الشك يف مصداقيته ، و حني تأخذ احملكمة بعني االعتبار غياب 

ماية الشهود ، و شريطة أن يقتصر مثل هذا التدبري على األمور الضرورية جدا و مت حتديد أي برنامج فعلي حل
  مـرق احملكمة اليت صدر بشأا قرار " Blaskikبالسكيك " من ذلك قضية ، الظروف ذاا يف احملاكمات الالحقة 

  
  
  
 ونـحيث اعتربت دائرة احملكمة أن السرية تك"  Tadicتاديك " ا من خالل قضية  أثريت هذه النقطة من قبل أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفي)1(

  . ، حددت يف مخسة نقاط أمهها التأكد من وجود خوف فعلي على سالمة الشاهد و عائلته مربرة إذا توفرت اعتبارات خاصة     
   . 61 و 60 ، ص  املرجع السابق الذكر: كوسة فضيل )2(
  . 1995أوت  10 املؤرخ يف  PT -1995 - 1- 94نائية الدولية ليوغسالفيا السابقة رقمقرار احملكمة اجل )3(
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PT -1997 - 14- 95 )1(  ا يف قضية ـكما أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أحكاما قضائية مماثلة ، و طور
   )T - 4- 96  . )2اليت صدر بشأا قرار احملكمة رقم  " George Ruggiجورج روغيو " 

إذ مل تعد احلماية مقتصرة على شهود اإلثبات و الضحايا فحسب ، و إمنا امتدت لتشمل شهود النفي أبضا ، و قد 
حيث اختذت احملكمة بناءا على طلب  )3( 97 -32 -1تأكد ذلك من خالل قرار احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا رقم 

و حظر بالتايل أخذ صورة مشسية لشاهد الدفاع و تصويره بالفيديو ، الدفاع تدابري دف إىل محاية شهود النفي ، 
  .و مل حيق سوى للمحكمة و املدعي العام االطالع على هوية شاهد النفي 

لذا فقد مت اللجوء إىل إسم مستعار يف مستندات اإلجراءات ، كما مت جتريد امللف من كل عنصر من شأنه توفري أي 
جتاه سليم ، فقد يتعرض الشهود الذين يطلب املتهم أو حماميه استدعائهم ألعمال معلومات عن هويته ، و هو ا

     )4( .انتقامية 

قد اقترحت ، وكانت اللجنة الفرنسية إلعداد مشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 
 كشف أمساء بعض الشهود أو بعض الضحايا يف مشروعها أن يترك للمحكمة تقدير ما إذا كان من املالئم عدم

  .حلمايتهم من أعمال الثأر و جتنيبهم اخلزي االجتماعي غري املربر ، و خاصة يف حالة االغتصاب 
ليوغسالفيا السابقة و قد أكد مشروع اللجنة اإليطالية إلعداد مشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

و قد  )5(ة للشهود و األشخاص من جراء اجلرمية من كافة أشكال التخويف أو الضغط على ضرورة توفري محاية كافي
راعى النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة جتارب احملاكم اجلنائية الدولية السابقة ، و ما أفرزه تطور 

   )6(. القانون الدويل اجلنائي من اعتبارات 

ادفة إىل محاية ضحايا و شهود اجلرائم الدولية ، مؤكدا على تدابري من شأا كرس جمموعة من األحكام اهل حيث
ضمان األمن و السالمة البدنية و النفسية و احترام الكرامة و خصوصيات الضحايا و الشهود و أسرهم ، و هي 

  .عوامل أساسية لدعم مصداقية احملكمة اجلنائية الدولية و شرعيتها 
 من النظام األساسي على تأسيس وحدة للمجين عليهم و الشهود يف قلم كتاب 43ادة  من امل6فقد نصت الفقرة 

احملكمة ، يقع على عاتقها توفري تدابري وقائية و ترتيبات أمنية كالشورى و املساعدات األخرى املناسبة للمجين 
م الذين قد يتعرضون للخطر عليهم و الشهود الذين سيمثلون أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و كذلك أفراد أسره

حيث تضم الوحدة موظفني ذوي خربة يف جمال الصدمات النفسية ، مبا يف ذلك الصدمات بسبب هذه اإلفادات ، 
  .ذات الصلة جبرائم العنف اجلنسي 

  ـذه ـ هذه الوحدة تقدمي املشورة إىل املدعي العام و باقي أعضاء احملكمة اجلنائية الدولية بشأن ه68و ختول املادة 
  
  
  . 1997جويلية 10 املؤرخ يف  PT -1997 - 14 - 95قرار احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة رقم )1(
  . 1996أيلول  27 املؤرخ يف T - 4- 96قرار احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا رقم  )2(
  . 1997 أيار 9يف املؤرخ  97 -32 -1قرار احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا رقم   )3(
  . 330و  329 ، ص  املرجع السابق الذكر:براء منذر كمال عبد اللطيف  – د)4(
   . 470 ، ص  املرجع السابق الذكر: حسام علي عبد اخلالق الشيخة –د )5(
    .  72و  71، 70 ، 69 ، 68 ، ص  شرح اتفاقية روما مادة مادة:احملكمة اجلنائية الدولية  :   نصر الدين بومساحة-د )6(
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التدابري ، و تضم موظفني متدربني و متمرسني على التعامل مع اين عليهم و األفراد الذين يعانون من الصدمات ، 
  .مبن يف ذلك ضحايا العنف اجلنسي و اين عليهم من األطفال 

تحقيق أو املقاضاة ، باحترام  من النظام األساسي املدعي العام خالل ال54 من املادة )ب/1(و ألزمت الفقرة الفرعية 
مصاحل اين عليهم و أوضاعهم الشخصية ، مبا يف ذلك السن و اجلنس و احلالة الصحية ، و أن يؤخذ يف االعتبار 

  . جنسي ، أو على عنف ضد املرأة أو ضد األطفال عنفطبيعة اجلرمية ، خاصة حيثما تنطوي على 
جيوز للمدعي العام أن حيجب إىل حني احملاكمة  " :ألساسي تنص على أنه  من النظام ا68 من املادة 5كما أن الفقرة 

األدلة و املعلومات اليت قد يؤدي الكشف عنها إىل تعريض أمن الشهود أو أسرهم إىل أخطار جسيمة ، و ذلك 
  ) 1(" . بتقدمي ملخص ا 

 و الدائرة ) دائرة ما قبل احملاكمة (مهيدية كما يضع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على عاتق الدائرة الت
جيوز للدائرة  " : بأنه 57 من املادة 3 مسؤوليات إزاء اين عليهم ، حيث تقضي الفقرة ) دائرة احملاكمة (االبتدائية 

ملادة  من ا1، و جتيز الفقرة "التمهيدية عند االقتضاء أن توفر احلماية و اخلصوصية للمجين عليهم و شهود اإلثبات 
  . للدائرة االبتدائية أن تتخذ تدابري وقائية ذا الشأن 68

 من الفقرة نفسها  جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية أن حتجب هوية اين عليهم و الشهود عن 3و مبوجب املادة 
بالوسائل الصحافة و اجلمهور بإجراء أجزاء من احملاكمة بأسلوب الكامريا فيديو ، أو السماح بتقدمي األدلة 

و يف احلاالت اليت خيشى فيها من األعمال االنتقامية بشكل خاص ، فال تكشف اإللكترونية أو أية وسائل أخرى 
   )2( .احملكمة عن هوية الضحايا و الشهود 

ء و هلا أن تقرر باستثناء مبدأ علنية احملاكمة جلسات سرية ، أو تقدمي األدلة عرب الوسائل اإللكترونية ، أو اإلدال
 )3(بشهادة شفوية بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو املرئي يف قضايا العنف اجلنسي أو قضايا القصر و شهادام 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، جيوز للمدعي العام أن حيد من نطاق املعلومات 18و وفقا للمادة 
   )4 (.األدلة ، أو ملنع فرار األشخاص  ية األشخاص ، أو ملنع إتالفاليت تقدم إىل الدول ، إذا رأى ذلك الزما حلما

 و غريها من نصوص النظام األساسي 88و  87 ، 75،  68،  64 ، 60 ، 57 ، 54 ، 43و هكذا فقد تضمنت املواد 
اية ، و من للمحكمة اجلنائية الدولية الكثري من اإلجراءات اليت جاءت لتأكيد حق ضحايا اجلرائم الدولية يف احلم

هذه اإلجراءات نذكر عقد اجللسات املغلقة ، حفظ اإلثباتات و االكتفاء مبلخصات ، إزالة أمساء و هويات الشهود 
من امللف ، استخدام أمساء مستعارة ، تقييد اإلفراج املشروط للمتهم بعدم االجتماع و االلتقاء بالضحايا و احلد أو 

  )5(. دعي العام إىل الدول قصد التعاون التقليل من املعلومات املقدمة من امل

  
  

  . 60 و 59،  50،  49 ، ص  املرجع السابق الذكر: كوسة فضيل )1(
  فاالعتماد على أقوال شهود جمهولني  ، إذ مل تقر به حمكمة نورمبورغ و ال طوكيو ، إن هذا اإلجراء يعد تراجعا خطريا يف جمال العدالة اجلنائية الدولية )2(

   .، لذلك عارضت منظمة العفو الدولية استخدام أقوال الشهود اهولني يف احملاكم اجلنائية الدولية اء ينتهك حق املتهم يف مناقشة الشهودإجر    
  . 191و  190 ، ص املرجع السابق الذكر : قيدا جنيب محد -د )3(
  . 77 ، ص  املرجع السابق الذكر: حممد عبد املنعم عبد الغين - د)4(
                . 151 و 51،  49،  23 ، 22، ص  شرح اتفاقية روما مادة مادة  : احملكمة اجلنائية الدولية: نصر الدين بومساحة -د )5(
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   حق ضحايا اجلرائم الدولية يف التمثيل القانوين : ثالثا
 ، حىت على املستوى الوطين  ال شك يف أن ممارسة ضحايا اجلرائم الدولية حلقوقهم يف إطار أية دعوى قضائية جنائية

حيتاج إىل اإلملام باحلد األدىن من املفاهيم القانونية ، و هو أمر ال يتوفر يف غالب األحيان لدى ضحايا اجلرائم الدولية  
اليت حتتاج إىل التمتع بكفاءة عالية و  تعقيد اإلجراءات القضائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، شدةيضاف إىل ذلك 

 جمال احملاكمات اجلنائية الدولية ، و هذه األمور جتعل من الضروري متتع ضحايا اجلرائم الدولية حبق التمثيل يف
أو أثناء اعتماد ، بواسطة خرباء قانونيني ، للدفاع عن مصاحلهم طوال اإلجراءات القضائية ،  سواء أثناء التحقيق 

  )1 (.التهم ، أو أثناء احملاكمة ، أو خالل االستئناف 
فعند تقدمي عدد من الطلبات من طرف ضحايا اجلرائم الدولية ، جيوز للدائرة أن تنظر يف هذه الطلبات على حنو 
يكفل فعالية اإلجراءات و جيوز هلا أن تصدر قرارا واحدا ببيان اآللية اليت يقدم فيها الضحايا طلبام املشتركة يف 

 مشكلة عملية و تتمثل يف كثرة عدد الضحايا و صعوبة اشتراكهم اإلجراءات ، و لكن يف اجلرائم الدولية تظهر
 من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 90مجيعا يف إجراءات احملاكمة ، و لتاليف هذه الصعوبة نصت القاعدة 

يهم ، شريطة للمحكمة اجلنائية الدولية على إمكانية أن ينوب عن الضحايا ممثلني قانونيني و هم أحرار يف اختيار ممثل
  )2( . أن يتحلى هؤالء بالكفاءات الالزمة ، كما هو احلال بالنسبة إىل ممثلي املتهمني 

  :  ، حيث تنص على أنه 3 فقرة 68و قد أقر النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية هذا احلق صراحة يف املادة 
ة ، بعرض آرائهم و شواغلهم و النظر فيها يف أي تسمح احملكمة للمجين عليهم ، حيثما تتأثر مصاحلهم الشخصي" 

مرحلة من اإلجراءات تراها احملكمة مناسبة ، و على حنو ال ميس أو يتعارض مع حقوق املتهم و مع مقتضيات إجراء 
حماكمة عادلة و نزيهة ، و جيوز للممثلني القانونيني للمجين عليهم عرض هذه اآلراء و الشواغل ، حيثما ترى 

  )3(" . ذلك مناسبا ، وفقا للقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات احملكمة 

و يبدوا واضحا من خالل هذه الفقرة ، أن مسألة متتع ضحايا اجلرائم الدولية بالتمثيل القانوين ليست إجبارية ، و ال 
ني مشتركني أثناء تتكفل احملكمة بذلك من تلقاء نفسها ، إال يف حالة عدم متكنهم من اختيار ممثل مشترك أو ممثل

و هذا األمر ليس خاصا باحملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، بل هو مطبق أيضا من ، املهلة اليت حتددها دائرة احملكمة 
 حيث مل تلجأ إىل تعيني ممثل قانوين إال للشهود الذين خيضعون إلجراء مقيد ،طرف احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة 

 من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة 45 للحرية طبقا للقاعدة
  )4(. و رواندا 

 من القواعد اإلجرائية للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة بكيفية اختيـار املمـثلني القـانونيني              90و جاء يف القاعدة     
  ، إال أن حرية الضحية يف االختيار تكون حمصورة يف قائمة " ثل قانوين تترك للضحية حرية اختيار مم " :للضحايا أنه 

  
  
  . 45 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل :نصر الدين بومساحة  –د )1(
  . 323 و 322 ، ص  املرجع السابق الذكر : براء منذر كمال عبد اللطيف–د )2(
   ور ـــ، حيث نصت على أن املمثلني القانونيني للضحايا يتمتعون حبق حض  القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات تقدما كبريا        من 91حققت القاعدة    )3(

 من ، لكن جيوز للممثلني القانونيني أن يطلبوا  ، و حيق للمحكمة اجلنائية الدولية يف الظروف االستثنائية فقط حصر مشاركتهم بفترة املرافعة اجللسات     
   . احملكمة طرح األسئلة اليت يروا مفيدة يف إيضاح احلقيقة و حتقيق العدل      

  . 46 و 45 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:نصر الدين بومساحة   –د )4(
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 الزمة لالعتماد كممثل قـانوين احملامني املعتمدة لدى مسجل احملكمة من بني األشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط ال  
 من القواعد اإلجرائية يف فقراا الالحقة إىل مسألة اختيار املمثلني القانونيني يف حالة تعدد            90و لقد تطرقت القاعدة     

  .  تترك للضحية حرية اختيار ممثل قانوين -1 " :الضحايا و تضمنت اإلجراءات التالية 
 الضحايا أو جمموعات معينةائرة ، ضمانا لفعالية اإلجراءات ، أن تدعوا  إذا وجد عدد من الضحايا ، جاز للد-2

من الضحايا ، مبساعدة من قلم احملكمة إذا دعت الضرورة ، إىل اختيار ممثل قانوين مشترك أو ممثلني قانونيني 
نها تزويد الضحايا مشتركني ، و تيسريا لتنسيق متثيل الضحايا ، جيوز لقلم احملكمة أن يقدم املساعدة بطرق عدة م

  ) 1 (.بقائمة بأمساء حيتفظ ا قلم احملكمة ، أو اقتراح ممثل قانوين مشترك أو أكثر 

 و إذا عجز الضحايا عن اختيار ممثل مشترك أو ممثلني مشتركني يف أثناء املهلة اليت قد حتددها الدائرة ، جاز -3
   . أكثر للدائرة أن تطلب من املسجل اختيار ممثل قانوين واحد أو

 تتخذ الدائرة و قلم احملكمة كل ما هو معقول من إجراءات لكفالة أن يتحقق يف اختيار املمثلني القانونيني -4
 ، و 68 من املادة 1املشتركني متثيل املصاحل املميزة لكل الضحايا ، و ال سيما على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

   " .تفادي أي تضارب يف املصاحل 
من القائمة اليت يشرف على إعدادها مسجل احملكمة ، إال إذا كان مشهودا له بالكفاءة يف ضبل شخص فال يق

 أو مدعي عام ضالقانون الدويل أو اجلنائي و اإلجراءات اجلنائية ، فضال عما يلزم من خربة ذات صلة ، سواء كقا
  .أو حمامي ، أو يف أي منصب مماثل آخر يف اإلجراءات اجلنائية 

و ميكن أن  ) 2(ون هلذا احملامي معرفة ممتازة بواحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمة و يتحدث ا بطالقة و يك
 من 22يساعد احملامي أشخاص آخرون ، مبن فيهم أساتذة القانون الذين تتوافر فيهم اخلربة الالزمة طبقا للقاعدة 

  .القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 
ب على الضحية من حيث املبدأ دفع أتعاب احملامي ، فإنه جيوز يف حالة ما إذا أثبت افتقاره للموارد و إذا كان جي

الالزمة لدفع أتعاب ممثل قانوين ختتاره احملكمة تلقي املساعدة من قلم احملكمة ، مبا يف ذلك املساعدة املالية إذا اقتضى 
  .األمر 

م الدولية يف اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، تتوقف على مدى و مبا أن املسامهة الفعلية لضحايا اجلرائ
متتعهم بتمثيل قانوين جيد ، فقد أعتمد يف إطار احملكمة اجلنائية الدولية نظام فريد من شأنه تدعيم عملية التمثيل 

  .القانوين للضحايا 
 من طرف مسجل احملكمة )4( مي اين عليهم مكتب عمومي حملا )3( من الئحة احملكمة 81فقد أنشأ مبوجب البند

  ) 5(البحوث  :يشرف على تقدمي املساعدة و الدعم الضروريني ملمثلي اين عليهم القانونيني و اين عليهم ، و منها 

  
  
  . 46 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )1(
                                                                                  .متعددة و تشمل اإلسبانية ، الفرنسية ، االجنليزية ، الروسية ، الصينية و العربية لعمل باحملكمة اجلنائية الدولية  لغات ا)2(
   .2004 ماي 26الئحة احملكمة اليت اعتمدت من طرف قضاة احملكمة يف  )3(
   .48 و 47، 46 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )4(
  . 2005 سبتمرب 19 أنشأ املكتب يف )5(
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  .و املشورة القانونية وكذلك املثول أمام دائرة من الدوائر يف إطار قضايا معينة 
ية فقط ملسجل احملكمة ، و يعمل يف ما عدا ذلك بصفة مستقلة متاما ، أما و يكون املكتب تابعا من الناحية اإلدار

بالنسبة للمحامني و مساعديهم الذين يشكلون املكتب ، فيجب أن تتوفر فيهم الشروط نفسها املنصوص عليها يف 
  )1(.  من القواعد اإلجرائية و هم يتمتعون باستقالل تام يف أدائهم لوظائفهم 22القاعدة 
 حققت تقدما كبريا ، إذ نصت على أن املمثلني القانونيني للضحايا يتمتعون حبق حضور اجللسات ، 91اعدة إن الق

و حيق للمحكمة اجلنائية الدولية يف الظروف االستثنائية فقط ، حصر مشاركتهم بفترة املرافعة ، لكن جيوز للممثلني 
ا ـدة يف إيضاح احلقيقة و حتقيق العدل حيث نصت على مالقانونيني أن يطلبوا منها طرح األسئلة اليت يروا مفي

   " .89جيوز للدائرة أن تعدل حكما سبق إصداره مبوجب القاعدة  " :يلي 
و حيق للممثل القانوين للضحية أن حيضر اإلجراءات و أن يشترك فيها وفقا للشروط الواردة يف حكم الدائرة و وفقا 

 ، و يشمل هذا االشتراك يف اجللسات ما مل ترى الدائرة املعنية 90 و 89 ألي تعديل جيرى عليه مبوجب القاعدتني
بسبب مالبسات احلالة ، أن يقتصر تدخل املمثل على املالحظات املكتوبة أو البيانات و يسمح للمدعي العام و 

  )2( .للدفاع بالرد على أي مالحظات شفوية أو خطية للممثل القانوين للضحايا 

مثل القانوين و يشترك وفقا هلذه القاعدة ، و يود استجواب أحد الشهود ، مبا يف ذلك استجوابه و عندما حيضر امل
 ، أو اخلرباء أو املتهم ، ال بد أن يقدم طلبا إىل الدائرة ، و جيوز للدائرة أن تفرض على 68 و 67مبوجب القاعدتني 

 هذه احلالة إحالة األسئلة إىل املدعي العام ، و إذا املمثل القانوين تقدمي مذكرة مكتوبة تتضمن األسئلة ، و يتم يف
  . يسمح هلما بإبداء ما لديهما من مالحظات خالل مهلة زمنية حتددها الدائرة حيثاقتضى األمر إىل الدفاع ، 

و تصدر الدائرة عندئذ حكما بشأن الطلب ، يأخذ يف االعتبار املرحلة اليت بلغتها اإلجراءات و حقوق املتهم و 
 ، و جيوز أن 68 من املادة 3حل الشهود ، و ضرورة إجراء حماكمة عادلة نزيهة و سريعة ، بغية إنفاذ الفقرة مصا

يتضمن احلكم توجيهات بشأن طريقة طرح األسئلة و ترتيبها ، و تقدمي الوثائق وفقا للسلطات املخولة للدائرة 
اهد أو اخلبري أو املتهم بالنيابة عن املمثل القانوين للضحية  ، و جيوز للدائرة أن توجه األسئلة إىل الش64مبوجب املادة 

  .إذا رأت أن هناك ما يقتضي ذلك 
 ، ال تنطبق القيود املفروضة على 75و بالنسبة للجلسة اليت تقتصر على مسألة جرب األضرار مبوجب املادة 

اعدة ، و يف تلك احلالة ، جيوز للممثل  من الق2االستجواب الذي يقوم به املمثل القانوين ، و املبينة يف الفقرة 
و هكذا فقد تضمن النظام  )3(القانوين بإذن من الدائرة املعنية استجواب الشهود و اخلرباء و الشخص املعين 
جيسدون حقهم الدولية الذين  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية العديد من األحكام املتعلقة مبمثلي ضحايا اجلرائم

   . لقانوينيف التمثيل ا
  
  
  
  . 48و  47 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل :نصر الدين بومساحة  -د )1(
 نيممثل، فإنه إذا عجز الضحايا عن اختيار ممثل مشترك أو   من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية90 من املادة 3 طبقا للفقرة )2(

  . ، جاز للدائرة أن تطلب من املسجل اختيار ممثل قانوين واحد أو أكثر مشتركني يف أثناء املهلة اليت قد حتددها الدائرة     
  . 324 و 323 ، ص  املرجع السابق الذكر:  منذر كمال عبد اللطيف براء–د) 3(
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فسها أو بناءا على طلب املدعي العام أو الدفاع   ، جيوز للدائرة من تلقاء ن89فبالنسبة لقبول الطلبات طبقا للقاعدة 
 مل 68 من املادة 3أن ترفض الطلب املقدم إذا رأت أن الشخص ليس جمنيا عليه ، أو أن املعايري احملددة يف الفقرة 

  . تستوىف ، و جيوز للضحية الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد يف مرحلة الحقة من مراحل اإلجراءات 
 أن يقدم الطلب املشار إليه يف هذه القاعدة شخص يتصرف مبوافقة الضحية أو شخص يتصرف باسم و جيوز أيضا

الضحية ، إذا كان الضحية طفال ، أو عند االقتضاء إذا كان معوقا ، و عند تقدمي عدد من الطلبات ، جيوز للدائرة 
 من 89أن تصدر قرارا واحدا طبقا للقاعدة أن تنظر يف هذه الطلبات على حنو يكفل فعالية اإلجراءات ، و جيوز هلا 

  )1( .القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 

  89و بالنسبة الشتراك املمثلني القانونيني يف اإلجراءات ، جيوز للدائرة أن تعدل حكما سبق إصداره مبوجب القاعدة 
لشروط الواردة يف حكم الدائرة ، و و حيق للممثل القانوين للضحية أن حيضر اإلجراءات و أن يشترك فيها وفقا ل

   .90 و 89وفقا ألي تعديل جيرى عليه مبوجب القاعدتني 
و يشمل هذا االشتراك يف اجللسات ما مل ترى الدائرة املعنية ، بسبب مالبسات احلالة ، أن يقتصر تدخل املمثل 

د على أي مالحظات شفوية أو خطية على املالحظات املكتوبة أو البيانات ، و يسمح للمدعي العام و للدفاع بالر
  .للممثل القانوين للضحايا 

و عندما حيضر املمثل القانوين و يشترك وفقا هلذه القاعدة و يود استجواب أحد الشهود ، مبا يف ذلك استجوابه 
ن تفرض على  ، أو اخلرباء أو املتهم ، البد أن يقدم طلبا إىل الدائرة ، و جيوز للدائرة أ68 و 67مبوجب القاعدتني 

  .املمثل القانوين تقدمي مذكرة مكتوبة تتضمن األسئلة 
ذين يسمح هلما بإبداء ما لديهما و إذا اقتضى األمر إىل الدفاع الو يتم يف هذه احلالة إحالة األسئلة إىل املدعي العام 

  )2(. من مالحظات خالل مهلة زمنية حتددها الدائرة 

الضحايا   بإخطار89يا من تقدمي طلب لالشتراك يف اإلجراءات طبقا للقاعدة و تقوم احملكمة من أجل متكني الضحا
 ، و يوجه هذا اإلخطار إىل 53بشأن قرار املدعي العام عدم الشروع يف حتقيق أو بعدم املقاضاة عمال باملادة 

 األشخاص الذين كانوا الضحايا أو ممثليهم القانونيني الذين سبق هلم االشتراك يف اإلجراءات ، أو قدر املستطاع إىل
 من 8على اتصال باحملكمة خبصوص احلالة أو الدعوى املعنية ، و جيوز للدائرة أن تأمر باختاذ التدابري املبينة يف الفقرة 

  .القاعدة ، إذا رأت ذلك مناسبا يف ظل الظروف املعينة 
 بإخطار 89جراءات طبقا للقاعدة و تقوم احملكمة كذلك من أجل متكني الضحايا من تقدمي طلب لالشتراك يف اإل

 ، و يوجه هذا اإلخطار إىل الضحايا أو 61الضحايا خبصوص قرارها عقد جلسة من أجل إقرار التهم عمال باملادة 
ممثليهم القانونيني الذين سبق أن شاركوا يف اإلجراءات ، أو قدر املستطاع إىل أولئك األشخاص الذين كانوا على 

  )3( .يتعلق بالدعوى املعنية اتصال باحملكمة فيما 

  
  

  . 77 و 76 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة :احملكمة اجلنائية الدولية : نصر الدين بومساحة  -د )1(
 ي ـممثل قانون و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية جيوز للضحية أو الضحايا ممن يفتقرون للموارد الالزمة لدفع أتعاب   طبقا لقواعد اإلجراءات)2(

   .  املساعدة من قلم احملكمةتلقيمشترك ختتاره احملكمة      
  . 79 و 78،  77،  76 ،75، ص  شرح اتفاقية روما مادة مادة : احملكمة اجلنائية الدولية:نصر الدين بومساحة  - د)3(
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   حق ضحايا اجلرائم الدولية يف االشتراك يف إجراءات التحقيق : رابعا
 احملكمتني العسكريتني الدوليتني لكل من نورمبورغ و طوكيو تكون احلاجة إىل الضحية كمصدر يف ظل الئحيت

للمعلومات فقط و ال حاجة لظهوره بصفة الضحية ، فاملدعي العام هو الذي ميثل الضحايا يف الدعوى ، و بالتايل 
  )1(. ن باب أوىل بالنسبة لذويهم فمن ليست لديهم شهادات مؤثرة ال يشاركون يف اإلجراءات ، و كذلك احلال م

من املبدأ السادس من إعالن األمم ) ب(و على الرغم من التطور املهم على الصعيد الدويل الذي كرسه نص الفقرة 
إال أن ) 2( 1985املتحدة بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية و إساءة استعمال السلطة لسنة 

 للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني لكل من يوغسالفيا السابقة و رواندا مل مينحا الضحايا أية النظامني األساسيني
  .إمكانية للتدخل بصفة أخرى خالف صفة الشهود 

إن ذلك ميثل تراجعا كبريا خصوصا و أن الضحايا و أسرهم و املنظمات املدافعة عن حقوقهم يستطيعون االدعاء 
ضاة الدولة مدنيا أمام احملاكم الوطنية وفقا لقوانني هذين البلدين ، يف حني ال يسمح حبقوقهم املدنية ، و حىت مقا

هلم بذلك أمام هاتني احملكمتني ، و قد أقرت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ذه املشكلة ، و حاولت التخفيف من 
ت منحت مبوجبه ملمثلي بعض مجعيات آثارها السلبية ، فأجرت تعديال على قواعدها اإلجرائية و قواعد اإلثبا

احلق يف املثول أمامها و السماح هلا بتقدمي بيانات أو مذكرات بشأن أية " أصدقاء للمحكمة " الضحايا باعتبارهم 
  .مسألة حتددها دائرة احملاكمة 

بات لكل من  من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلث74الذي مت استخدامه يف القاعدة " صديق احملكمة " و مصطلح 
 من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 103احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا ، و القاعدة 

  .للمحكمة اجلنائية الدولية هو مصطلح التيين 
   :بأنه "  باسيل يوسف" و احملامي " ضاري خليل حممود "  و الدكتور  "حممود شريف بسيوين" و يعرفه األستاذ 

شخص أو أشخاص ليسوا خصوما يف الدعوى ، و لكن قد يكون هلم صفة املشاور و الناصح أمام احملكمة ،  "
البا ما يكون ذلك بشكل مذكرات غحبيث يوضحون أمامها ما قد يلتبس من مسائل قانونية برأي أو حجة ، و 

  " .مكتوبة أو حبوث قانونية تقدم للمحكمة 
ة ال تقتصر على األشخاص الطبيعية ، بل متتد لتشمل األشخاص املعنويني ، و قد حدث ذلك و صفة صديق احملكم

" برنارد نتوياغاها "عمليا حيث متت االستعانة حبكومة بلجيكا بصفتها صديق للمحكمة يف قضية املدعي العام ضد 
ما مسح كاليت نظرا احملكمة ذاا " ثيونيسيت باغوسورا " اليت نظرا حمكمة رواندا ، و يف قضية املدعي العام ضد 

  )3(. لرابطة االهتمامات اإلفريقية بإيداع مذكرات خطية يف إطار إجراء أصدقاء احملكمة 

  ة ــو مبقارنة ذلك مبا عليه احلال بالنسبة للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، يالحظ أن األخري يفرد مكان
  
  
  
   . 320 ، ص  املرجع السابق الذكر: اللطيف براء منذر كمال عبد -د )1(
 ث ـ، حي ، مع السماح بعرض مشاغلهم و دراستها يف املراحل املناسبة من اإلجراءات إذ تضمن وجوب االستماع للضحايا خالل اإلجراءات اجلنائية )2(

  "    جيوز متثيل الضحايا يف إطار اإلجراءات " :دأ ذاته على أنه  من املب2، كما نصت الفقرة  دون املساس حبقوق الدفاع تكون مصاحلهم اخلاصة مهددة     
  . 321و  320 ، ص  املرجع السابق الذكر:براء منذر كمال عبد اللطيف  -د )3(
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  .حقيقية للضحايا يف خمتلف مراحل الدعوى ، و هذه إحدى خواص نظام القانون املدين 
ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و القواعد اإلجرائية حبق املشاركة ضحايا اجلرائم الدولية يتمتعون طبقا للنظام اإن 

يف إجراءات التحقيق اليت يشرف عليها مكتب املدعي العام ، و ذلك بغض النظر عن الطريقة اليت متارس ا احملكمة 
دعي العام من اختصاصها ، سواء متت بناء على تلقي إحالة من جهة مرخص هلا بذلك ، أو بناءا على قرار من امل

  ) 1( .تلقاء نفسه 
و رغم أن مشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مل يتضمن سوى فكرة احلماية ، فإن حق املشاركة يف 
اإلجراءات قد أدرج نتيجة ملطالب العديد من املنظمات املعنية حبقوق اإلنسان ، و اليت لقيت تأييدا من بعض الوفود 

  .ر روما املشاركة يف مؤمت
و يف ضوء ما تقدم فإن احملكمة اجلنائية الدولية ال تعامل اين عليهم بوصفهم ضحايا حباجة للحماية فقط ، بل إن 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يعترف بأمهية اإلسهام الذي ميكن للمجين عليهم أن يقدموه لعملية 

  .احملاكمة 
 تلزم احملكمة اجلنائية الدولية بالسماح هلم بعرض آرائهم و شواغلهم و النظر فيها 68دة  من املا3و عليه فإن الفقرة 

خالل املراحل املناسبة من نظر الدعوى ، على حنو ال يضر و ال يتعارض مع حقوق املتهمني ، و ال مع عدالة أو 
  .نزاهة احملاكمة 

 ، و هكذا 1985رمية و إساءة استعمال السلطة لسنة و هذا النص ينسجم مع إعالن األمم املتحدة حلماية ضحايا اجل
فإن مشاركة ضحايا اجلرائم الدولية يف اإلجراءات حققت قفزة كبرية بصدور النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 

  )2( . الدولية ، مستفيدا من دروس احملاكم اجلنائية الدولية اليت سبقته يف تاليف القصور الذي شاب أنظمتها األساسية

  : من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية على ما يلي 89و تنص القاعدة 
يقوم الضحايا من أجل عرض آرائهم و شواغلهم بتقدمي طلب مكتوب إىل املسجل ، الذي يقوم بإحالة هذا " 

 يقدم املسجل نسخة من 68 من املادة 1قرة الطلب إىل الدائرة املناسبة ، و رهنا بأحكام النظام األساسي السيما الف
ذين حيق هلما الرد عليه خالل مهلة حتددها الدائرة ، و رهنا بأحكام الفقرة  الدفاع الالطلب إىل املدعي العام ، و إىل

 ، و  من هذه القاعدة ، تقوم الدائرة عندئذ بتحديد اإلجراءات القانونية و الطريقة اليت تعترب مالئمة لالشتراك فيها2
  )3( " .اليت ميكن أن تتضمن اإلدالء ببيانات استهاللية و ختامية 

فبعد تأكد املدعي العام من جدية املعلومات املقدمة إليه من خمتلف املصادر ، و مراعاة الشروط املنصوص عليها يف 
 اجلنائية الدولية طبقا  ، اليت تشترط التأكد من أن اجلرمية املفترض ارتكاا تدخل يف اختصاص احملكمة53املادة 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و أن القضية مقبولة أو ميكن أن تكون مقبولة طبقا للمادة 5للمادة 
   إضافة إىل التأكد من انعدام األسباب اجلوهرية اليت تدعو إىل االعتقاد بأن إجراء حتقيق لن خيدم مصاحل 3 فقرة 17
  
  
  
  . 43و  42 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:دين بومساحة  نصر ال-د )1(
  .   323و  322،  321 ، ص  املرجع السابق الذكر: براء منذر كمال عبد اللطيف - د)2(
  .  69 ، ص املرجع السابق الذكر :حممد عبد املنعم عبد الغين  -د )3(
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قيق مبشاركة مجيع األطراف مبا فيها ضحايا اجلرائم الدولية ، و للمدعي العام أن العدالة يشرع يف إجراءات التح
يستعني يف ذلك بوحدة الضحايا و الشهود ، و جيوز للضحايا خالل أجل حمدد تقدمي بيانات خطية إىل الدائرة 

ن الضحايا يكون قد قدم التمهيدية اليت جيوز هلا بدورها أن تطلب معلومات إضافية من املدعي العام ، أو من أي م
   بيانات ، كما جيوز للدائرة التمهيدية عقد جلسات خاصة للبت يف اإلجراء الذي يتعني إتباعه إذا رأت ذلك 

   ) 1( .مناسبا 

فإذا قرر املدعي العام طلب إذن من الدائرة التمهيدية لفتح حتقيق ، يف حالة االستناد على معلومات تلقاها من 
إنه يتعني عليه أن يبلغ بذلك الضحايا الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة الضحايا و الشهود أو مصادر موثوقة ، ف

ممثليهم القانونيني ، ما مل يقرر بأن من شأن ذلك تعريض سري التحقيق أو حياة الضحايا و الشهود أو راحتهم 
  . للخطر

 ميكنه أن يصل إىل جمموعات من الضحايا  حىت، كما جيوز للمدعي العام أيضا أن يستعني بالطرق العامة لإلخطار 
إذا ما قرر بأن هذا اإلخطار ال ميكن يف سياق املالبسات املعنية للقضية أن يعرض للخطر سالمة سري التحقيق و 
فعاليته أو أمن و راحة الضحايا و الشهود ، و جيوز للمدعي العام أثناء قيامه ذه املهام االستعانة بوحدة الضحايا و 

  )2 (.د حسب االقتضاء الشهو

و باإلضافة إىل إمكانية اتصال الضحايا مبكتب املدعي العام عن طريق املراسالت أو حضور جلسات استماع ،  
جيوز هلم أيضا القيام ببعض اإلجراءات أمام الدائرة التمهيدية ، إذ جيوز للضحايا تقدمي بيانات خطية للدائرة 

 يف الئحة احملكمة ، كما يتمتع الضحايا حبق إبالغهم من طرف الدائرة التمهيدية التمهيدية خالل املهلة احملددة لذلك
ألجل تقدمي معلومات إضافية قبل إصدار قرار اإلذن بإجراء حتقيق من عدمه ، إضافة إىل تبليغ الضحايا الذين قدموا 

  .  من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 50بيانات بالقرار املتخذ طبقا للقاعدة 
 من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات  89و خيضع اشتراك الضحايا يف مجيع اإلجراءات من حيث املبدأ إىل القاعدة 

حيث تنص هذه القاعدة على ضرورة تقدمي طلب خطي إىل املسجل ، الذي يقوم بإحالة هذا الطلب إىل الدائرة 
 يقدم املسجل نسخة من الطلب إىل املدعي 68 من املادة 1فقرة و رهنا بأحكام النظام األساسي ال سيما ال، املناسبة 

 من هذه القاعدة   2ذين حيق هلما الرد عليه خالل مهلة حتددها الدائرة ، و رهنا بأحكام الفقرة الدفاع ، الالعام و إىل 
ا ، و اليت ميكن أن تتضمن تقوم الدائرة عندئذ بتحديد اإلجراءات القانونية و الطريقة اليت تعترب مالئمة لالشتراك فيه

  )3( .اإلدالء ببيانات استهاللية و ختامية 

أو بناءا على طلب من املدعي العام أو الدفاع أن ترفض الطلب املقدم إذا رأت أن ، و جيوز للدائرة من تلقاء نفسها 
  ضـرف و جيوز للضحية الذي مل تستوىف ، 68 من املادة 3الشخص ليس جمنيا عليه ، أو أن املعايري احملددة يف الفقرة 

  
  
  
   . 69 ، ص املرجع السابق الذكر: حممد عبد املنعم عبد الغين  - د)1(
   ة ـ، كما جيوز يف حاالت معين املشاركة يف اإلجراءات القضائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية مفتوحة أيضا للمتهم استنادا إىل حقه يف الدفاع عن نفسه )2(

  ادرة ـتدخل إذا كان حسن النية و ميكن أن تتعرض مصاحله للخطر نتيجة القرارات اليت تصدر عن احملكمة، كما لو صدرت قرارات باملصللغري أن ي     
  .التغرمي ألموال يدعي ملكيته هلا  و    

   . 43 و 42 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل :نصر الدين بومساحة   –د )3(
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  . طلبه أن يتقدم بطلب جديد يف مرحلة الحقة من مراحل اإلجراءات 

و لضمان مشاركة الضحايا أو ممثليهم القانونيني يف اإلجراءات ، تلتزم احملكمة بإخطارهم جبميع اإلجراءات املضطلع 
 و تقوم على وجه )  )1ا أمامها ، باستثناء اإلجراءات املنصوص عليها يف الباب الثاين من نظام روما األساسي

   :اخلصوص بإبالغ الضحايا مبا يلي 
 إخطار الضحايا بشأن قرار املدعي العام بعدم الشروع يف التحقيق أو بعدم املقاضاة ، و يوجه اإلخطار إىل -

وا الضحايا أو ممثليهم القانونيني الذين سبق هلم االشتراك يف اإلجراءات ، أو قدر املستطاع إىل األشخاص الذين كان
  .على اتصال باحملكمة خبصوص احلالة أو الدعوى املعنية 

 ،كما يقوم املسجل بإخطار الضحايا 61 إخطار الضحايا خبصوص عقد جلسة من أجل إقرار التهم عمال باملادة -
   :مبا يلي 

موعد النطق  اإلجراءات املضطلع ا أمام احملكمة ، مبا يف ذلك مواعيد جلسات االستماع أو أي تأجيل هلا ، و -
  .باحلكم 

البيانات و االلتماسات و املستندات األخرى املتصلة بأي من هذه الطلبات ، أو البيانات أو  و  الطلبات-
  .االلتماسات 

 إخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيني الذين شاركوا يف مرحلة معينة من اإلجراءات ، بقرارات احملكمة بشأن تلك -
  . من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 92اعدة اإلجراءات ، طبقا للق

أي  و جيوز لدائرة احملكمة املختصة أن تشرك الضحايا يف إجراءات أخرى ، و ذلك عن طريق التماس آرائهم بشأن
مسألة تتعلق بنقاط خمتلفة ، كإعادة النظر يف قرار املدعي العام عدم إجراء حتقيق أو عدم املقاضاة ، و قرار عقد 

  .ة إقرار التهم ، أو تعديل التهم ، و إجراء حماكمات مجاعية أو فردية للمتهمني جلس
و كذلك بالنسبة للفصل يف مسألة اإلقرار بالذنب ، و تقرير ضمانات للشاهد بأنه لن خيضع للمقاضاة أو لالحتجاز 

بق ملغادرته الدولة املوجه أو ألي قيد على حريته الشخصية من جانب احملكمة يف ما يتعلق بأي فعل أو امتناع سا
  .إليها الطلب 

 93و إضافة إىل ما تقدم ، جيوز لدائرة احملكمة أن تلتمس آراء أخرى من الضحايا حسب االقتضاء ، طبقا للقاعدة 
  ) 2( .من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 

هم و شواغلهم و النظر فيها يف أي كما تسمح احملكمة للمجين عليهم ، حيثما تتأثر مصاحلهم الشخصية بعرض آرائ
مرحلة من التدابري تراها احملكمة مناسبة ، و على حتو ال ميس أو يتعارض مع حقوق املتهم ، و مع مقتضيات إجراء 

و جيوز للممثلني القانونيني للمجين عليهم عرض هذه اآلراء و الشواغل حيثما ترى احملكمة ، حماكمة عادلة و نزيهة 
  ) 3(. فقا للقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات ذلك مناسبا ، و

  

  
  
  
  .  تتعلق املسائل الواردة يف الباب الثاين من النظام األساسي باالختصاص و املقبولية و القانون الواجب التطبيق)1(
  . 44 و 43 ، 42 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة  –د )2(
  . 68 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة :احملكمة اجلنائية الدولية  :نصر الدين بومساحة   –د )3(
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    حق ضحايا اجلرائم الدولية يف الطعن يف األحكام القضائية :خامسا 
دف اإلجراءات اجلنائية إىل حصر األخطاء القضائية ، و تعمل على تالفيها من خالل منظومة وقائية من 

إلجراءات دف إىل منع وقوعها ، كما تنهض بعد صدور احلكم لتصحح ما عساه قد وقع من أخطاء ، أما على ا
صعيد القضاء اجلنائي الدويل فاملشكلة ليست ذه البساطة ، إذ ينكر البعض إمكانية الطعن يف األحكام و القرارات 

  .ظام القضائي الصادرة عنه ، بسبب اختالف البيئة اليت يعمل فيها هذا الن
فالعالقة بني احملاكم يف إطار القوانني الداخلية تعتمد على أساس من املوازنة الرئاسية الرقابية ، و هكذا تطرح 
الدعوى يف درجتها األوىل على قضاة أقل خربة و دراية ، مث تنتقل إىل جهة رئاسية أعلى تراقب بطريق غري مباشر 

  .ما انتهت إليه احملكمة األدىن 
يترتب على ذلك تشكيل احملاكم على درجتني يف القضاء اجلنائي الوطين ، و مبا أن القضاء اجلنائي الدويل له و 

ظروف و مالبسات تقتضي عدم متاثله بالقضاء اجلنائي الوطين ، لذلك فإن األصل فيه عدم قيامه على درجتني  
  )1( .اد عن نظام التدرج اهلرمي بني احملاكم حيث تشكل احملاكم من صفوة القضاة ، األمر الذي يستبعد االبتع

و بالتايل فإن األصل يف األحكام الصادرة عنه عدم خضوعها ألي شكل من أشكال الطعن ، و هو ما سارت عليه 
 جيوز الطعن فيها بأي الاحملكمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو ، حيث كانت أحكامهما قطعية و 

  )2 (.شكل من األشكال 
يف حني ذهب رأي آخر إىل أن القضاء اجلنائي الدويل على الرغم من افتقاره ملبدأ التقاضي على درجتني إال أنه ال 
جيهل مفهوما آخر للطعن ، و مفاده نظر القضية على أكثر من مرحلة ، و ترتيبا على ما تقدم ميكن استخدام الطعن 

  .مبفهوم خيدم هذا النوع من القضاء 
البيان أن هناك بونا واسعا و شاسعا بني القول جبواز نظر الدعوى على أكثر من مرحلة ، و جواز نظر و غين عن 

الدعوى على درجتني ، فإذا أجزنا نظر الدعوى على أكثر من مرحلة ، جاز فهمها مبعىن استئناف الدعوى أمام 
  .جهة أخرى غري اليت نظرا يف املرحلة األوىل 

 أعلى من تلك اليت أصدرت ئةيهعلى درجتني فيعين استئناف الدعوى أمام حمكمة أو أما إجازة نظر الدعوى 
حكمها األول ، حبيث ينطبق عليها وصف الرقيب األكثر حنكة و خربة و دراية ، و باألسلوب الثاين أخذ النظام 

ة الدولية ليوغسالفيا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و قد سبقه يف ذلك النظام األساسي للمحكمة اجلنائي
السابقة و النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، حيث أجازا الطعن بوسيلتني مها االستئناف و إعادة 

  )3 (.النظر 
و االسئناف هو وسيلة من وسائل الطعن االعتيادية ، و يعد يف حد ذاته اختبارا ملدى سالمة اإلجراءات املتعلقة 

 ختتلف احملاكم اجلنائية الدولية يف األحكام العامة ذات العالقة باالستئناف ، و خصوصا فيما يتعلق باحملاكمة ، و
  اــبتحديد القرارات و األحكام اليت جيوز استئنافها ، و أسباب االستئناف ، و أنواعه و حتديد اجلهات اليت حيق هل

  
  
  . 369 ، ص كر املرجع السابق الذ : براء منذر كمال عبد اللطيف–د )1(
  . من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو 28 من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ و املادة 26طبقا للمادة  )2(
  . 370 و 369 ، ص املرجع السابق الذكر :براء منذر كمال عبد اللطيف  –د )3(
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يني للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة تقدمي طلب االستئناف ، و جدير بالذكر أن النظامني األساس
 و مل يبينا األحكام اليت جيوز استئنافها ، فجاءت القواعد )1(و رواندا تناوال موضوع االستئناف بشكل مقتضب 

حكام ، و تتعلق األوىل باأل اإلجرائية و قواعد اإلثبات لكل منهما مبينة بأن هنالك نوعني من األحكام و األوامر
الصادرة بالرباءة أو باإلدانة و بالعقوبة ، و كذلك أوامر جرب الضرر ، و جيوز الطعن فيها استئنافا أمام دائرة 

  .االستئناف املشتركة بني هاتني احملكمتني 
أما اجلهات اليت حيق هلا الطعن استنادا إىل تلك األسباب فقد حددت ابتداءا باألشخاص الذين تتقرر إدانتهم من 

ائر احملاكمة و كذلك املدعي العام فقط ، إال أن الواقع العملي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة أظهر دو
بأن بعض الدول تأثرت مباشرة باألحكام اليت أصدرا هذه احملكمة ، مما جعلها تتقدم بطلب إىل األمني العام ملنظمة 

  )2( .بالطعن يف تلك  األحكام األمم املتحدة لغرض التدخل و السماح هلا 
و قد تبىن فريق اخلرباء التابع ملنظمة األمم املتحدة املكلف بإجراء استعراض لفاعلية عمل و أداء احملكمة توصية ذا 

مسحت مبوجبها ،  مكرر 108الشأن ، حيث عدل قضاة احملكمة القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات بإضافة املادة 
 يوما من تاريخ صدوره ، إذا كان يتعلق 15ثر مباشرة بالقرار أو احلكم أن تشترك بالطعن فيه خالل للدولة اليت تتأ

  )3(. بأمر عام و مهم و مرتبط بسلطات احملكمة 

 :أما النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، فقد ميز بني طائفتني من األحكام و القرارات اليت جيوز استئنافها 
"  استئناف حكم الرباءة أو اإلدانة أو العقوبة "  من النظام األساسي ، و جاءت حتت عنوان 81لتها املادة األوىل تناو

 وفقا للقواعد اإلجرائية 74 جيوز استئناف قرار صادر مبوجب املادة - 1 " : منها على أنه 2 و 1حيث نصت الفقرتني 
   :و قواعد اإلثبات على النحو التايل 

  :أن يتقدم باستئناف ، استنادا إىل أي من األسباب التالية  للمدعي العام -أ
  . الغلط اإلجرائي -
  . الغلط يف الوقائع -
  . الغلط يف القانون -
  : للشخص املدان أو املدعي العام نيابة عن ذلك الشخص أن يتقدم باستئناف استنادا إىل أي من األسباب التالية -ب

  . الغلط اإلجرائي -
  )4 (.ائع  الغلط يف الوق-

  . الغلط يف القانون -
  
  
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا    24 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و املادة            25طبقا للمادة    )1(
  . 372 ، ص  املرجع السابق الذكر:  براء منذر كمال عبد اللطيف–د )2(
 طلبات املقدمة من الدول ذا الصدد ما تقدمت به كرواتيا بإعادة النظر يف األمر الصادر إليها من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  من بني ال)3(

ذي ـ أن األمر ال1999 مارس 26، و قد رأت دائرة االستئناف يف قرارها الصادر يف  بإبراز بعض الوثائق بناءا على طلب من املدعي العام للمحكمة     
  .لنتيجة الطعن أمر الدائرة االبتدائية انتظارا ، كما علقت ملصلحة العدالة تنفيذ  أصدرته الدائرة االبتدائية له تأثري مباشر على كرواتيا و قضت بقبوله     

  . 374و  373 ، ص  املرجع السابق الذكر: براء منذر كمال عبد اللطيف –د )4(
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  .زاهة أو موثوقية التدابري أو القرار  أي سبب آخر ميس ن-
 للمدعي العام أو الشخص املدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا للقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات بسبب -2

  " .عدم التناسب بني اجلرمية و العقوبة 
استئناف القرارات " ت عنوان من النظام األساسي ، و اليت جاءت حت 82أما الطائفة الثانية ، فقد تناولتها املادة 

 ألي من الطرفني القيام ، وفقا للقواعد اإلجرائية و قواعد -1  ": منها على أنه 1، حيث نصت الفقرة " األخرى 
   : اإلثبات ، باستئناف أي من القرارات التالية

  . قرار يتعلق باالختصاص أو املقبولية -أ
  .التحقيق أو املقاضاة  قرار مينح أو يرفض اإلفراج عن الشخص حمل -ب
   .56 من املادة 3مبوجب الفقرة    قرار دائرة ما قبل احملاكمة التصرف مببادرة منها ،-ج
 أي قرار ينطوي على مسألة من شأا أن تؤثر تأثريا كبريا على عدالة و سرعة التدابري ، أو على نتيجة احملاكمة ، - د

ستئناف قرارا فوريا بشأنه ميكن أن يؤدي إىل حتقيق تقدم كبري يف سري و ترى الدائرة االبتدائية أن اختاذ دائرة اال
  " .التدابري

و خبصوص اجلهات اليت حيق هلا الطعن ، فاملالحظ أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قصر حق الطعن 
هات أخرى كالضحايا مثال ، و بشأن الطائفة األوىل من القرارات على املدعي العام و املدان ، و مل يسمح بذلك جل

 احلق يف رفع الدعوى بصورة مباشرة ، -  ابتداء- السبب يف ذلك أن النظام األساسي مل خيول الضحية أو من ميثله
  .و إمنا أجاز له ذلك فقط بصورة غري مباشرة 

النظام األساسي للمحكمة أما بالنسبة للطائفة الثانية من القرارات اليت جيوز استئنافها ، فتجدر املالحظة إىل أن 
اجلنائية الدولية بني بأن كال الطرفني ميكنهما تقدمي االستئناف ، فحق االستئناف ال يقتصر على املتهم و املدعي 

 من النظام األساسي ال يقتصر احلق يف استئنافها على 75العام فقط ، بل إن أوامر تعويض اين عليهم مبوجب املادة 
حايا أو الشخص املدان ، بل ميتد ليشمل املالك احلسن النية الذي تضررت ممتلكاته ، إذ ميكنه املمثل القانوين للض

هو اآلخر أن يقدم استئنافا لألمر لغرض احلصول على تعويضات على النحو املنصوص عليه يف القواعد اإلجرائية و 
  .قواعد اإلثبات 

ن دائرة ما قبل احملاكمة ، و املتعلق بإجراء التحقيقات على  ، فإن القرار الصادر ع82 من املادة 2و مبوجب الفقرة 
 -  بإذن من دائرة ما قبل احملاكمة- أرض دولة غري طرف ، جيوز استئنافه من الدول املعنية و كذلك املدعي العام

ف على أن ينظر يف هذا االستئناف بشكل مستعجل ، و هكذا فإن نطاق األشخاص الذين حيق هلم تقدمي االستئنا
   ) 1(. هو أوسع عما عليه احلال يف احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا 

و يعد حق ضحايا اجلرائم الدولية يف تقدمي االستئناف من امليزات األساسية اليت أحدثها النظام األساسي للمحكمة 
  و مل خيتلف الشأن يف هــذا )2(اكم اجلنائية الدولية السابقة اجلنائية الدولية أمام القضاء اجلنائي الدويل مقارنة باحمل

  
  
  
  . 376 و 375 ، 374 ، ص  املرجع السابق الذكر:  براء منذر كمال عبد اللطيف–د )1(
  . 44 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:  نصر الدين بومساحة –د )2(
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ه طبقا للتشريعات الوطنية ، اليت تعطي للضحايا حق استئناف قرارات احملاكم اجلنائية يف اإلطار على ما هو معمول ب
  .شقها املدين ، أي القرارات املتعلقة جبرب الضرر و أوامر املصادرة و التغرمي 

انوين  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه جيوز لكل من املمثل الق4 فقرة 82فقد نصت املادة 
 أن 73للمجين عليهم ، أو الشخص املدان ، أو املالك احلسن النية الذي تضار ممتلكاته بأمر صادر مبوجب املادة 

يقدم استئنافا لألمر ، بغرض احلصول على تعويضات على النحو املنصوص عليه يف القواعد اإلجرائية و قواعد 
   )1( .اإلثبات 

ذه الفقرة إىل التعويض عن الضرر الذي حلق باملمتلكات نتيجة أمر صادر و يهدف االستئناف املنصوص عليه يف ه
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و يقدم هذا االستئناف من املمثل القانوين للضحايا 73مبوجب املادة 

بق له املشاركة يف  و الشخص املدان و أي مالك حسن النية ، و لو مل يس)األشخاص الطبيعيني و املعنويني ( 
  .اإلجراءات 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على وجوب إخطار املسجل للضحايا باالستئناف و 82و تنص املادة 
كذلك يف حالة وقف االستئناف ، كما أن دائرة االستئناف ملزمة بإخطار الضحايا باالستئناف املقدم من املدعي 

    ) 2( .العام أو املتهم 
و جيوز للمجين عليهم أن يقدموا مالحظام للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن مقبولية الدعوى ، و يتم ذلك عن 
طريق املسجل ، الذي يلتزم بتبليغ مجيع املسائل أو الطعون بشأن االختصاص أو املقبولية إىل اجلهات احمليلة عمال 

نائية الدولية بالفعل خبصوص تلك القضية ، أو ممثليهم القانونيني   ، و الضحايا الذين اتصلوا باحملكمة اجل13باملادة 
يف احلدود اليت تتفق مع واجب احملكمة اجلنائية الدولية يف احلفاظ على سرية املعلومات و محاية األشخاص و صون 

  .ة الدعوى األدلة موجزا باألسباب اليت يستند إليها الطعن يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية أو مقبولي

صدور قرار احملكمة بعدم قبول الدعوى ، أن يتقدم بطلب  و جيب على املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية بعد
إلعادة النظر يف الدعوى بناءا على وقائع جديدة قد نشأت ، و من شأا أن تلغي األساس الذي استندت إليه 

    .17 الدعوى غري مقبولة عمال باملادة احملكمة اجلنائية الدولية يف اختاذ قرارها بأن
و على املدعي العام أن يقدم طلبه إىل الدائرة اليت أصدرت آخر قرار بشأن مقبولية الدعوى ، وفق لإلجراءات 

من بينهم  نفسها املنصوص عليها سابقا فيما يتعلق بالطعون املقدمة إىل احملكمة ، مع إخطار مجيع اجلهات املعنية ، و
طلب املدعي  لذين اتصلوا باحملكمة اجلنائية الدولية ، أو ممثليهم القانونيني ، ألجل تقدمي مالحظام حولالضحايا ا

  )3(.  من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 62العام خالل أجل حتدده احملكمة طبقا للقاعدة 

   : من نظام روما األساسي على ما يلي 76و تنص املادة 
  ، تنظر الدائرة االبتدائية يف توقيع احلكم املناسب ، و تضع يف احلسبان األدلة و الدفوع املقدمة يفيف حالة اإلدانة" 

  رةـللدائ و قبل إمتام احملاكمة جيوز،  65أثناء احملاكمة و ذات الصلة باحلكم باستثناء احلاالت اليت تنطبق عليها املادة 
  
  
  . 45و  44 ، ص رائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل حقوق ضحايا اجل:نصر الدين بومساحة   –د )1(
    .  135و  134 ، ص  شرح اتفاقية روما مادة مادة :احملكمة اجلنائية الدولية: نصر الدين بومساحة   –د )2(
   . 86 و 85،  84 ، ص  املرجع السابق الذكر:حممد عبد املنعم عبد الغين   –د )3(
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 ، وجيب عليها بناءا على طلب من املدعي العام أو املتهم ، أن تعقد جلسة أخرى للنظر يف أية االبتدائية مببادرة منها
أدلة أو دفوع إضافية ذات صلة باحلكم وفقا للقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات ، و جيري االستماع إىل أية 

 و 2رى املشار إليها يف الفقرة  ، و يكون هذا االستماع خالل اجللسة األخ75مالحظات تقدم يف إطار املادة 
     )1(.  " .....كذلك عند الضرورة خالل أية جلسة إضافية 

فلغرض عقد مزيد من اجللسات بشأن املسائل املتعلقة بإصدار األحكام و جبرب األضرار عند انطباق ذلك ، حيدد 
رة االبتدائية إرجاء تلك اجللسة ، و يف القاضي الذي يرأس الدائرة االبتدائية موعد اجللسة اإلضافية ، و ميكن للدائ

ظروف استثنائية بطلب منها ، أو من املدعي العام أو الدفاع ، أو بطلب من املمثلني القانونيني للضحايا املشتركني 
         يف اإلجراءات ، و يف حالة اجللسات املتعلقة جبرب الضرر بطلب من الضحايا الذين قدموا طلبا مبوجب

 أما يف ما يتعلق حبق تقدمي االستئناف أو إعادة النظر يف قرار الرباءة أو اإلدانة أو حكم العقوبة ، فهو  )2( 94القاعدة 
     من للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية 81حق ممنوح فقط للمدعي العام و الشخص املدان ، طبقا للقاعدة 

   ) 3(. الدولية 

عدم " أو " عدم وجود أساس معقول ملباشرة إجراء " ج املدعي العام و من جهة أخرى و نظرا إلمكانية أن يستنت
فإن مثل هذه النتيجة قد تكون مؤثرة على مستقبل الدعوى ، إذ من شأا إيقاف " وجود أساس كاف للمقاضاة 

نوا أشخاصا اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، مما قد ينجم عنه إهدار حلقوق من تضرر من اجلرمية سواء أكا
طبيعيني أو معنويني ، كما أا ستكون مناقضة للعدالة اجلنائية الدولية إذا كانت هذه النتيجة ال تتفق مع الواقع ، و 

كوا " التحقيق أو املقاضاة لن ختدم مصاحل العدالة " خصوصا بالنسبة للحاالت اليت يقرر فيها املدعي العام أن 
التايل بيقة للظروف اليت تشتمل عليها الدعوى قبل اخلروج بتلك النتيجة ، و هي تتطلب إجراء موازنة شاملة و دق

  .مسألة حساسة ختضع لتقدير املدعي العام 
و مبا أن احتمال اخلطأ وارد يف مثل هذه املسائل اليت قد ختتلف فيها وجهات النظر ، و نظرا خلطورة هذه النتيجة 

    سواء كانت الدولة أو جملس -  متنح اجلهة اليت حركت الدعوىعلى جمريات الدعوى ، فإنه من الطبيعي أن
 احلق يف أن تطلب مراجعة قرار املدعي العام ، و يقدم هذا الطلب كتابيا إىل دائرة ما قبل احملاكمة معززا - األمن

  .باألسباب اليت يستند إليها 
ا من تاريخ اإلخطار الذي قدمه املدعي العام و  يوما اعتبار90غري أن هذا احلق مقيد يف حدود مهلة زمنية مقدارها 

ذلك لضمان عدم تعسف هذه اجلهات باستعمال حقها على النحو الذي يؤدي إىل إطالة إجراءات احملاكمة ، و 
للدائرة التمهيدية أن تطلب من املدعي العام أن حييل إليها ما لديه من معلومات أو مستندات أو ملخصات ترى 

ية إلعادة النظر ، كما ميكنها أن تلتمس مزيدا من املالحظات من اجلهة اليت طلبت إعادة النظر الدائرة أا ضرور
    ) 4( .بقرار املدعي العام ، سواء كانت دولة أو جملس األمن 

  
  
  . 111 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة : احملكمة اجلنائية الدولية :نصر الدين بومساحة  - د)1(
  .  للمحكمة اجلنائية الدولية من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات143 القاعدة )2(
  . 45 و 44 ، ص ضوء أحكام القانون الدويل حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على: نصر الدين بومساحة   –د )3(
  . 261و  260 ، ص املرجع السابق الذكر : براء منذر كمال عبد اللطيف  –د )4(
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   حايا اجلرائم الدولية اخلاصة جبرب األضرار حقوق ض: الفرع الثاين
قبل اعتماد اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية ، مل يسبق ألية اتفاقية دولية أن تطرقت لعملية جرب أضرار 

 املنصوص عليها يف النظام األساسي ، فإذا أخذنا على سبيل املثال هاالضمانات و اإلجراءات نفسباين عليهم 
إعالن األمم املتحدة بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية و إساءة استعمال السلطة ، جند أنه مل 
يتجاوز حد التأكيد على املبادئ األساسية اليت ينبغي أن تستند عليها حقوق الضحايا ، مبا فيها جرب األضرار ، و ال 

اإلجراءات و اآلليات القانونية اليت تسمح بتجسيدها على الواقع ، جيعل شك أن االكتفاء بإقرار املبادئ دون حتديد 
  .منها مبادئ ومهية ، ال متكن الضحايا من استيفاء حقوقهم 

 احلماية و املشاركة - و ليس من املبالغ فيه القول أن اهلدف الرئيسي من خالل االعتراف للضحايا باحلقوق السابقة
 من احلصول على أكرب قدر من اإلنصاف ، الذي ال ميكن أن يتحقق دون جرب  هو متكني الضحايا- و التمثيل

و على الرغم من أمهية هذا احلق بالنسبة للضحايا ، مل حتدد املعاهدات الدولية الطريقة اليت ينبغي إتباعها ، الضرر 
ني ليوغسالفيا السابقة و من طرف ضحايا اجلرائم الدولية ، و كذلك الشأن بالنسبة للمحكمتني اجلنائيتني الدوليت

   )1(. رواندا 
 من القواعد اإلجرائية لكال احملكمتني بإحالة 106فعلى الرغم من اعترافهما ذا احلق ، اكتفت بناءا على القاعدة 

و يستفيد الضحايا من هذا احلق طبقا لنظام روما األساسي بعد إدانة املتهم ، إذ جيوز ، الضحايا على القضاء الوطين 
حكمة إىل جانب توقيعها عقوبة سالبة للحرية و فرضها غرامات مالية على الشخص املدان ، أن تصدر أوامر للم

مباشرة ضد الشخص نفسه حتدد فيها أشكاال مالئمة من أشكال جرب أضرار اين عليهم ، أو فيما خيصهم ، مبا يف 
  . ذلك رد احلقوق و التعويض و رد االعتبار 

ة على اجلانب املادي من عملية جرب أضرار اين عليهم ، اليت تتخذ صورة منح أموال أو حوافز و يقتصر دور احملكم
أما اجلانب ، مادية ، كما ميكن أن تشمل أيضا تقدمي خدمات جمانية أو تفضيلية كالصحة و التعليم و اإلسكان 

دار اعتذار رمسي و االعتراف باجلرائم املعنوي و الذي يعد مهما يف توفري نوع من الراحة النفسية للضحايا ، كإص
املرتكبة ، و اختاذ أيام حمددة كمناسبة لتخليد ذكرى ضحايا جرائم معينة ، أو تسمية أماكن عمومية باألحداث اليت 
ذهبوا ضحيتها ، فهو أمر خارج عن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ميكن اللجوء إليه من طرف الدول و 

 من نظام روما األساسي رد 2 فقرة 75و يشمل جرب أضرار اين عليهم حسب نص املادة ، املنظمات الدولية 
  )2(. احلقوق ، التعويض ، إعادة التأهيل و الترضية 

  

  
     قواعد اإلثبات لكل منهما اجلدير بالذكر أن احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا قامتا بدراسة إمكانية تعديل القواعد اإلجرائية و)1(

 ، و يف اية املطاف مت العدول عن هذه الفكرة من أجل تفادي تكبيد احملكمتني نفقات  بغية السماح بتمثيل الضحايا و منح التعويضات عند االقتضاء      
 اء ـنائية الدولية لرواندا آنذاك مذكرة اقترح فيها إنشمسجل احملكمة اجل" أوغوي أكايل"  قدم الدكتور 1998  و يف كانون األول من سنة ،إضافية      
 ذا ــ، جاء ه واقعبيا الطوعية، و أكثر من كونه برناجماخيصص لتعويض الضحايا ، و ميول عن طريق املسامهات  صندوق تعويضات يف إطار احملكمة      
 دا ــ، فمن ناحية كانت احملكمة ترى الناجني من اإلبادة اجلماعية يف روان  حينهااملقترح ليعرب عن إحباط هذه احملكمة حيال الوضع الذي كان سائدا      
   ، يف حني أنه من ناحية أخرى كانت األموال ترصد خصيصا لتأمني معيشة املتهمني و الدفاع  يتخبطون يف أوضاع مأساوية دون الكثري من املساعدة      
   .الدعم الكايف و بالتايل مل يرى النور ، إال أن هذا املشروع مل حيظى ب عنهم     

  . 59و  49،  48 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )2(
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 من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 3و لقد حددت اإلجراءات اخلاصة جبرب أضرار اين عليهم مبوجب القسم 
ن ـيا و الشهود ، و تباشر اإلجراءات إما بناءا على طلب من الضحايا ، أو بناءا على طلب ماخلاص بالضحا

   .احملكمة 
 من 75فبالنسبة لإلجراءات بناءا على طلب الضحايا ، فإن طلب الضحايا جلرب األضرار جيب أن يقدم طبقا للمادة 

  :ب التفاصيل التالية النظام األساسي خطيا و يودع لدى املسجل ، و جيب أن يتضمن الطل
  . هوية مقدم الطلب و عنوانه -
  . وصف لإلصابة أو اخلسارة أو الضرر -
 بيان مكان و تاريخ احلادث ، و القيام قدر املستطاع بتحديد هوية الشخص أو األشخاص الذين يعتقد الضحية -

  .أم مسئولون عن اإلصابة أو اخلسارة أو الضرر 
  .  أو غريها من األشياء املادية ، عند املطالبة بردها  وصف لألصول أو املمتلكات-
  . مطالبات التعويض ، و املطالبات املتعلقة بأشكال أخرى من االنتصاف -
  . اإلدالء قدر املستطاع بأي مستندات مؤيدة ذات صلة باملوضوع ، مبا فيها أمساء الشهود و عناوينهم -

اكمة و رهنا بأي تدابري محاية ، أن خيطر بالطلب الشخص أو األشخاص و تطلب احملكمة إىل املسجل ، يف بداية احمل
املذكورين فيه أو يف التهم و أن خيطر قدر املستطاع كل من يهمهم األمر من أشخاص أو دول ، و يودع من مت 

جرائية و  من القواعد اإل94 لدى قلم احملكمة طبقا للقاعدة 75 من املادة 3تبليغهم أي بيان يقدم مبوجب الفقرة 
قواعد اإلثبات ، أما بالنسبة لإلجراءات بناءا على طلب احملكمة ، فإنه يف احلاالت اليت تقرر فيها احملكمة أن تباشر 

 ، فإا تطلب إىل املسجل أن خيطر بنيتها الشخص أو األشخاص 75 من املادة 1إجراءاا مببادرة منها وفقا للفقرة 
 حبقهم ، و أن خيطر قدر اإلمكان الضحايا و كل من يهمهم األمر من أشخاص الذين تنظر احملكمة يف إصدار حكم

 لدى قلم احملكمة ، و نتيجة لإلخطار 75 من املادة 3أو دول ، و يودع من مت تبليغهم أي بيان يقدم مبوجب الفقرة 
  : من القاعدة 1مبوجب الفقرة 

   .94ما لو كان مقدما مبوجب القاعدة  إذا قدم الضحية طلب جرب الضرر ، فإنه يبت يف طلبه هذا ك-
 إذا طلب الضحية إىل احملكمة أال تصدر أمرا جبرب الضرر ، فإا ال تصدر أمرا فرديا فيما يتعلق بذلك الضحية و أيا -

كانت الطريقة اليت أدت إىل مباشرة إجراءات دعوى جرب األضرار ، و دون اإلخالل بأي قواعد أخرى متعلقة 
اص ـ املسجل ، عند اإلمكان ، بإخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيني أو الشخص أو األشخباإلخطار ، يقوم

  . املعنيني 
كما يتخذ املسجل كل التدابري الالزمة لإلعالن على حنو واف عن دعوى جرب األضرار املرفوعة أمام احملكمة 

م األمر من أشخاص أو دول ، و يراعى يف إلخطار الضحايا بقدر اإلمكان ، أو ممثليهم القانونيني ، أو من يهمه
 9و بعد اختاذ هذه اإلجراءات جيوز للمحكمة أن تلتمس وفقا للباب ، ذلك أي معلومات يقدمها املدعي العام 

املتعلق بتعاون الدول األطراف املعنية ، مساعدة املنظمات احلكومية الدولية لإلعالن على حنو واف ، و على أكرب 
  )1( .سائل املمكنة عن دعوى جرب الضرر املرفوعة أمام احملكمة نطاق و جبميع الو

  

  
      . 108و  107 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة : احملكمة اجلنائية الدولية : نصر الدين بومساحة - د)1(
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  حق ضحايا اجلرائم الدولية يف رد احلقوق :  أوال
إىل الضحية احلقوق اليت انتهكها الفعل اإلجرامي ، و ينصب رد يقصد برد احلقوق أن يعيد ارم أو الشخص املدان 

احلق على املمتلكات أو األموال اليت مت االستيالء عليها ، بصورة مباشرة أو غري مباشرة ، نتيجة السلوك اإلجرامي 
  .الذي حياكم عليه الشخص 

نفسية بالضحية ، كأفعال القتل و أما إذا اقتصر السلوك اإلجرامي على ارتكاب أفعال حتدث أضرارا مادية و 
  .التعذيب و غريها ، فإن املطالبة برد احلقوق يصبح مبثابة إجراء غري مناسب ، مقارنة بالتعويض و رد االعتبار 

و تعد مسألة رد احلقوق اإلجراء الوحيد الذي أقر به من بني إجراءات جرب أضرار الضحايا أمام احملاكم اجلنائية 
وغسالفيا السابقة و رواندا ، و قبل ذلك احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ و احملكمة العسكرية الدولية اخلاصة بي
   ) 1( .الدولية لطوكيو 

إن الرد يعين إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غري املشروع دوليا ، و ال خيتلف هذا عنه يف التشريع 
ع الوطين إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه و رد ما اكتسبه املتهم من جراء اجلرمية  الوطين ، فهو أبضا ميثل يف التشري

  ) 2(. و إاء الوضع الواقعي غري املشروع الذي تولد عن اجلرمية 
عالوة على العقوبة اليت حتكم ا  " :  من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ على أنه28و قد نصت املادة 

، فإن من حقها أن تأمر مبصادرة مجيع األموال اليت بها احملكوم عليه ، و تسليمها إىل جملس الرقابة على احملكمة 
  ) 3(" . أملانيا 

 أما  ) )4لس الرقابة على أملانيا على مصادرة األموال و إعادة األموال غري املشروعة 10و قد نص القانون رقم 
ائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا فلم يتضمنا سوى النص على إعادة النظامني األساسيني للمحكمتني اجلن

املمتلكات و العوائد اليت مت االستيالء عليها بسلوك إجرامي إىل أصحاا الشرعيني ، باعتبارها إحدى العقوبات 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  من النظام 23 من املادة 3التكميلية اليت ميكن أن تفرضها احملكمة ، طبقا للفقرة 

  )5( . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 24 من املادة 3لرواندا ، و الفقرة 
املادة   من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، و24و يظهر ذلك من خالل نص املادة 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 19ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، و املادة  من النظام األ23
لسرياليون ، حيث نصت على إمكانية قيام احملكمة بإصدار أوامر مبصادرة أية ممتلكات أو عوائد مت االستيالء عليها 

  .بسلوك إجرامي ، و أن تأمر بردها إىل املالكني الشرعيني 
  و مل تشكل احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة املناسبة األوىل اليت اعترف فيها للضحايا ذا احلق ، فقد ورد النــص 

  
  
  
  . 50 و 49 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل :نصر الدين بومساحة -د )1(
  . 325  ص،  املرجع السابق الذكر:نبيل حممود حسن  –د )2(
  .  243 ، ص  املرجع السابق الذكر: حسام علي عبد اخلالق الشيخة –د )3(
  . 31 ، ص املرجع السابق الذكر : سوسن مترخان بكة - د)4(
  . 331 و 330 ، ص  املرجع السابق الذكر:براء منذر كمال عبد اللطيف  - د)5(
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ينبغي أن يدفع  " : منه أنه 8 ، إذ جاء يف الفقرة 1985عليه من قبل يف إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعام 
املسئولون عن تصرفام ، حيثما كان ذلك مناسبا ، تعويضا عادال للضحايا أو ألسرهم أو ملعيليهم   ارمون أو الغري

 املتكبدة النفقات و ينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة املمتلكات و مبلغا جلرب ما وقع من ضرر أو خسارة ، و دفع
  )1(" . نتيجة لإليذاء ، و تقدمي اخلدمات و رد احلقوق 

و يظهر من هذه الفقرة ، أن اإلعالن يعترب مسألة رد احلقوق كجزء من أي تعويض عادل ، ينبغي أن يدفع للضحايا 
يا من االستفادة أو أسرهم أو معيليهم ، كما يفرض اإلعالن يف الفقرة املوالية التزاما على كل دولة بأن متكن الضحا

من هذا احلق ، و ذلك عن طريق جعله جزءا من األحكام اليت تصدر يف القضايا اجلنائية ، إىل جانب العقوبات 
  )2 (.األخرى 

أما بالنسبة للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، فإن رد احلقوق ميثل إحدى أهم صور جرب أضرار اين 
 أن احلق األساسي هو جرب الضرر ، الذي ينبغي أن يتخذ أشكاال 75 من املادة 2فقرة عليهم ، و يتضح من خالل ال

خمتلفة تتعدد حبسب تعدد املعايري املعتمدة للتقسيم ، كأن تكون بالنظر إىل املستفيد من التعويض ، فيتم التفرقة ما 
تفرقة ما بني التعويضات املادية و بني التعويض الفردي أو اجلماعي ، أو بالنظر إىل طبيعة التعويض ، فتكون ال

  . املعنوية ، أو نوعية التعويضات املادية ، و اليت ميكن تقسيمها إىل رد احلقوق ، و التعويض ، و رد االعتبار 

 ما بني أي من هذه الصور األخرية اليت قد يتخذها التعويض املادي ، حيث اعتربا 2 فقرة 75و مل تفرق املادة 
 جرب الضرر اليت ميكن أن تقررها احملكمة ، إذا رأا مالئمة لتحقيق العدالة للضحايا ، كما ختضع مجيعها من أشكال

  .يف املطالبة جبرب الضرر   -  طبقا للقواعد اإلجرائية-عملية املطالبة برد احلقوق إىل نفس اإلجراءات املتبعة 
اعاة أن يتسق عملها مع حقوق اإلنسان املعترف ا و مبا أنه جيب على احملكمة يف تطبيقها للقانون بصفة عامة ، مر

 ، ميكن أن نورد يف هذا السياق رأيا للجنة املعنية حبقوق اإلنسان حول مسألة رد احلق فقد 21 دوليا وفقا للمادة
 اليت تتعلق مبصادرة ممتلكات يف اجلمهورية التشيكية ، أنه يقع على الدولة" بالزك "ورد يف رأي هلا خبصوص قضية 

               التزام بتوفري انتصاف فعال لكاتيب البالغ ، مبا يف ذلك فرصة تقدمي مطالبة جديدة لرد احلق " الطرف
  " .أو التعويض 

 اليت )3( من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية )أ( 3 فقرة 2و أسست اللجنة هذا احلق بناءا على نص املادة 
ة توفري السبل الفعالة من أجل التظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته تفرض على كل دولة طرف كفال

  )4 (.املعترف ا يف العهد 
   وبـو ليس هناك من شك أن واجب احملكمة اجلنائية الدولية يف ضمان متتع الضحايا ذا احلق ال يقل عما هو مطل

  
  
  
  
  . 51و  50 ، ص على ضوء أحكام القانون الدويل حقوق ضحايا اجلرائم الدولية : نصر الدين بومساحة –د )1(
ي ـينبغي للحكومات إعادة النظر يف ممارساا و لوائحها و قوانينها جلعل رد احلق خيارا متاحا إلصدار حكم به ف " :  على ما يلي9حيث تنص الفقرة  )2(

  ." ، باإلضافة إىل العقوبات اجلنائية األخرى  القضايا اجلنائية     
  . 1966هد الدويل للحقوق املدنية و السياسية  لعام  الع)3(
   .51و  50 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل :نصر الدين بومساحة   –د )4(
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  )1(. من الدول ، باعتبار أن احملكمة جاءت أصال لتكمل دور تلك الدول يف معاقبة ارمني و إنصاف الضحايا 
 23لمحكمة اجلنائية الدولية أن تأمر بإعادة كل املمتلكات و املوارد املكتسبة بطرق غري شرعية طبقا للمادة و ميكن ل

منهم بطريقة غري   من نظامها األساسي ، و بالتايل ينبغي على األشخاص املتضررين و املالكني لعقار مت انتزاعه3فقرة 
  . العام املدعيشرعية ، أن يقدموا شكواهم أمام 

، أنه فيما يتعلق بالتعويض عن األضرار املترتبة عن خمالفة قواعد القانون الدويل اإلنساين ، فإن   جدير بالذكرو
جملس األمن مل يرخص للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا الفصل يف التعويض عن األضرار املترتبة عن انتهاكات 

طالبة بأي تعويض النعدام النص القانوين يف النظام األساسي القانون الدويل اإلنساين ، لذلك ال ميكن للضحايا امل
  .للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

 من قانون اإلجراءات و قواعد اإلثبات املتعلقة باسترجاع أمالك الضحايا ، فإنه 105لكن بالرجوع إىل نص املادة 
قانون اإلجراءات و قواعد اإلثبات ، على الغرفة  من 2 فقرة 88بعد صدور احلكم باإلدانة املنصوص عليها يف املادة 

االبتدائية عقد جلسة خاصة بطلب من الوكيل العام لتحديد الظروف اليت ينبغي يف ظلها استرجاع العقار أو 
   .األمالك ملالكها األصليني 

غرفة بأن املتهم إذا حكمت ال " : من قانون اإلجراءات و قواعد اإلثبات على ما يلي 2 فقرة 88حيث تنص املادة 
مدان بارتكاب جرمية و إذا ثبتت من خالل فحص األدلة بأن اجلرمية أدت إىل اكتساب ال قانوين لعقار تعاين الغرفة 

   .105ذلك يف حكمها ، و ميكنها استرداد هذا العقار طبقا للمادة 
 األمالك ، حيث ينفذ قرار استرجاع كما ميكن للغرفة األمر باختاذ تدابري حتفظية تراها مالئمة قصد محاية العقار و

العقار أو األمالك ، حىت و إن كان حبوزة أشخاص آخرين ال عالقة هلم باجلرمية اليت نسبت للمتهم وفق اإلجراءات 
  :التالية 

 يتم استدعاء هؤالء األشخاص لالمتثال أمام الغرفة االبتدائية و هلم إمكانية إثبات امتالكهم للعقار أو األمالك -
خرى ، و إذا استطاعت الغرفة االبتدائية حتديد املالك الشرعي أثناء تفحصها لألدلة ، فإا تأمر باسترجاع هذا األ

  .العقار أو األمالك ، أو اختاذ تدابري أخرى تراها مناسبة 
 أحلقت ضررا  يبلغ كاتب الضبط السلطات الوطنية املختصة و املعنية باحلكم الذي ثبت بواسطته إدانة املتهم جبرمية-

 من قانون اإلجراءات و قواعد 2 فقرة 106بالضحية ، و لغرض احلصول على تعويض عن األضرار طبقا للمادة 
  )2 (.اإلثبات 

و ميكن للضحية أو لذوي احلقوق رفع دعوى أمام اجلهة القضائية الوطنية ، أو أمام أية مؤسسة خمتصة ، علما بأن 
رب حكما ائيا و حتدد فيه املسؤولية اجلنائية للشخص احملكوم عليه بسبب ما احلكم الذي يصدر يف هذا الشأن يعت

  )3( . من قواعد اإلجراءات و قواعد اإلثبات 3 فقرة 106نتج عنه من ضرر ، طبقا للمادة 

  
  
  
  . 51و  50 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )1(
 رار ـ ضروب من جرب األضلتقدمي من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أن الدول األطراف نفسها مدعوة 75 من املادة 2نصت الفقرة  )2(

  . عليهم عندما يعجز املتهم املدان عن دفعها للمجين     
  . 116و  115،  114 ، ص  املرجع السابق الذكر : كوسة فضيل)3(
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 ت أمالك املتهم خارج الوطن ، فيقوم كاتب الضبط بتبليغ احلكم للسلطات الوطنية املختصة للدول أما إذا كان

 من قواعد اإلجراءات و 106املعنية الذي ثبتت بواسطته إدانة املتهم جبرمية أحلقت ضررا بالضحية ، عمال بنص املادة 
   )1( .قواعد اإلثبات 

ة جبرب األضرار ، فإن الدول األطراف تلتزم بتنفيذ األوامر الصادرة عن و يف حالة إصدار احملكمة ألية أوامر خاص
 من نظامها األساسي ، اليت تقضي بتنفيذ الدول لتدابري التغرمي و 109احملكمة اجلنائية الدولية وفقا ألحكام املادة 

، و إن تعذر عليها ذلك تسعى املصادرة وفقا لقوانينها الوطنية ، و دون املساس حبقوق األطراف الثالثة حسنة النية 
إىل استرداد قيمة العائدات أو املمتلكات أو األصول اليت تأمر احملكمة مبصادرا ، لتقوم يف األخري بتسليم كل ما مت 

و إذا وقعت اجلرمية على بعض األصول أو املمتلكات ، و ذلك كما هو احلال يف جرائم احلرب   )2(مجعه إىل احملكمة 
   )3(.  وصفا تفصيليا هلذه األصول أو املمتلكات عند املطالبة بردها الضحايافيقدم 

واجب الدولة  " : من مشروع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا على 35و تنص املادة 
، و غري مستتبع املسؤولة عن فعل غري مشروع دوليا يف القيام بالرد ، شريطة أن يكون ذلك غري مستحيل ماديا 

  " .لعبئ ال يتناسب إطالقا مع املنفعة املتأتية من الرد بدال عن التعويض 
و قد جاء بالتعليق على هذه املادة ما يفيد بأن الرد يف أبسط صورة يشمل إجراءات مثل إطالق سراح أشخاص مت 

 قد أقرت جلنة القانون الدويل يف حجزهم بصورة غري مشروعة ، أو إعادة ممتلكات مت االستيالء عليها تعسفيا ، و
 من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا ، أن الرد يأيت يف 35تعليقها على املادة 

  .املقام األول كشكل من أشكال جرب الضرر 
نت عليه قبل العمليات العدائية و فالرد إذن هو أحد أشكال جرب الضرر ، و يعين يف جممله إعادة األوضاع إىل ما كا

وقوع االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين ، و بالتايل فهو وسيلة إلعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل 
   )4(. ريعات الوطنية أيضا شارتكاب الفعل غري املشروع دوليا ، و هو وسيلة موجودة يف الت

 ، على أال تقوم الدول 4 يف املادة 1954هاي حلماية املمتلكات الثقافية لسنة و قد نص الربوتوكول األول التفاقية ال
بتصدير املمتلكات الثقافية من األراضي احملتلة و يلزم دولة االحتالل و كذلك الدول األخرى عند انتهاء العمليات 

  . حتت االحتالل العدائية بإعادة تلك املمتلكات الثقافية اليت مت مصادرا إىل األراضي اليت كانت
تقرير يف و قد جاء  )5( و لقد حث جملس األمن العراق على رد املمتلكات الثقافية املستوىل عليها أثناء غزوه للكويت

  )6( .  أن العراق قد أعاد بالفعل بعض املمتلكات الثقافية 2000األمني العام لألمم املتحدة عام 

  

  
  
  . 116  ص، املرجع السابق الذكر:  كوسة فضيل )1(
  . 62 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل :نصر الدين بومساحة  –د )2(
  . 311 ، ص مبادئه و قواعده املوضوعية و اإلجرائية :  القضاء اجلنائي الدويل:عصام عبد الفتاح مطر  –د )3(
   .327 و 326 ، ص  املرجع السابق الذكر : نبيل حممود حسن-د )4(
  .  1284 و 687 ، 686قرارات جملس األمن رقم  )5(
  . 327ص ،   املرجع السابق الذكر: نبيل حممود حسن -د )6(
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  حق ضحايا اجلرائم الدولية يف إعادة التأهيل  : ثانيا
 يقصد بإعادة التأهيل مساعدة الضحايا على االستمرار يف العيش يف ظروف عادية قدر املستطاع ، عن طريق توفري
مجلة من اخلدمات و املساعدات يف خمتلف جماالت احلياة ، و قد اعترف ذا احلق للضحايا باعتباره أحد أشكال 

جرب الضرر يف إعالن األمم املتحدة بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية و إساءة استعمال      
  .السلطة 

 أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية و طبية و نفسية و اجتماعية ينبغي " : منه أنه 14حيث ورد يف الفقرة 
، و تورد هذه الفقرة بعض مناذج املساعدة اليت ميكن " من خالل الوسائل احلكومية و الطوعية و اتمعية و احمللية 

ية إعادة التأهيل على تقدميها للضحية ، كل حسب حاجته و طبيعة األذى الذي تعرض له ،كما أا مل جتعل مسؤول
  .جهة معينة بذاا ، و إمنا تركت اال مفتوحا أمام الدولة و أي من اهليئات األخرى غري احلكومية 

و بالنظر إىل طبيعة املساعدات اليت يتحصل عليها الضحايا يف إطار عملية إعادة التأهيل ، فإنه يصعب من الناحية 
من العقوبة على الشخص املدان ، حبيث يضاف إىل العقوبة السالبة للحرية و العملية على األقل أن حيكم ا كجزء 

أوامر املصادرة و التغرمي و دفع التعويضات احلكم عليه بتقدمي خدمات طبية أو نفسية أو اجتماعية لصاحل ضحايا 
  .جرائمه اليت ارتكبها 

 ، إذ نصت فيما يتعلق 75 من املادة 2قرة و يبدوا أن هذا اجلانب قد روعي من طرف واضعي اتفاقية روما يف الف
  )1( .بتنفيذ مجيع أوامر جرب الضرر على إمكانية التنفيذ ، حيثما كان ذلك مناسبا ، عن طريق الصندوق االستئماين 

و حيتاج تنفيذ أوامر احملكمة اخلاصة بإعادة التأهيل للضحايا إىل االستعانة مبوظفني و خرباء على كفاءة عالية يف 
ت ختصصام ، سواء كانوا معتمدين من قبل احملكمة مباشرة كاألخصائيني النفسانيني و االجتماعيني ، أو عن جماال

  .طريق االستعانة مباشرة مبنظمات تقدم خدمات لفائدة الضحايا 
تنشط و يف هذا اإلطار جيوز لس اإلدارة املكلف بتسيري الصندوق االستئماين أن يقدم مساعدات مالية ملؤسسات 

  .يف جمال تقدمي اخلدمات للضحايا ، سواء كانت حكومية أو غري حكومية ، و وطنية أو دولية 
و قد أوليت مسألة نوعية اخلدمات اليت تقدم للضحايا ، و كذا األشخاص املكلفني باإلشراف عليها قيمة عالية من 

ة اليت ينبغي مراعاا يف مساعدة الضحايا و إعادة قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، جعلتها من بني املبادئ األساسي
  )2(. تأهيلهم ، و هو ما جيعل األخذ ا ضمن آليات عمل احملكمة مسألة ضرورية 

ينبغي لدى تقدمي اخلدمات أو املساعدة إىل الضحايا إيالء  " : من إعالن املبادئ األساسية أنه 17فقد نصت الفقرة 
 3 بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به ، أو بسبب عوامل كاليت ذكرت يف الفقرة اهتمام ملن هلم احتياجات خاصة

تطبق األحكام الواردة هنا على اجلميع دون متييز من أي نوع  " : من اإلعالن ما يلي 3 ورد يف الفقرة -"أعاله 
  غريه و املعتقـدات اسي أوكالتمييز بسبب العرق و اللون و اجلنس و السن و اللغة و الدين و اجلنسية و الرأي السي

  
  
  
 بتحديد املبادئ املتصلة جبرب األضرار و جيوز هلا أن تأمر املتهم بعد صدور احلكم 75إن احملكمة اجلنائية الدولية ملزمة مبوجب نظامها األساسي يف مادته  )1(

   .مة مناسبا عليه بأن جيرب أضرار اين عليهم مبا يف ذلك إعادة التأهيل حيثما تراه احملك     
  . 57و  56حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل ، ص :  نصر الدين بومساحة –د) 2(
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 و هذه املسألة -"أو املمارسات الثقافية و امللكية و املولد أو املركز األسري و األصل العرقي أو االجتماعي و العجز 
 األضرار اليت أصيبوا ا ، و طبيعة األفعال اإلجرامية اليت وقعوا ضحية هلا ختتلف حبسب اختالف الضحايا ، و نوعية

فال شك أن اخلدمات اليت ينبغي تقدميها إىل ضحايا جرائم العنف اجلنسي من األطفال و النساء ختتلف عن اخلدمات 
  .ء ، أو حىت من الرجال اليت حيتاج هلا ضحايا جرائم القتل و التعذيب ، سواء كانوا دائما من األطفال و النسا

فقد حيتاج البعض من الضحايا إىل االستفادة من خدمات تتعلق باإليواء و تقدمي املؤن الغذائية ، يف حني حيتاج 
البعض اآلخر إىل عالج طيب و نفساين ، بينما قد حيتاج البعض اآلخر إىل التدريب و التكوين يف جماالت حمددة 

   .لتسهيل إعادة دجمهم يف اتمع
ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة و القضاء و الصحة و اخلدمة االجتماعية و غريهم  " : على أنه 16كما نصت الفقرة 

         من املوظفني املعنيني تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا ، و مبادئ توجيهية لضمان تقدمي املعونة املناسبة 
  " .و الفورية 

عند حد االعتراف حبقهم يف تلقي املساعدة ، بل متتد إىل ضرورة ضمان فعالية إن حاجة الضحايا ال تتوقف 
اءة و ـاملساعدات املقدمة ، و هي مسألة ال تتحقق إال إذا أشرف عليها أفراد يتمتعون مبستويات عالية من الكف

  .اخلربة 
مستمر الكتساب املعرفة الكاملة و من املهم لتحقيق ذلك ، أن يستفيد األفراد العاملون يف هذا اال من تكوين 

حباجات و متطلبات الضحايا ، و اخلدمات املمكن تقدميها هلم من أجل كفالة تزويدهم باملعلومات بصورة متصلة و 
  .  فعالة 

و باالستناد إىل مبدأ التكامل الذي أقيم عليه اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، طالبت الفدرالية الدولية لرابطات 
 بعدم حصر فئة الضحايا املستفيدين من خدمات الصندوق االستئماين على )2(يف أحد تقاريرها ) 1(  اإلنسانحقوق

  .الضحايا الذين شاركوا يف اإلجراءات أمام احملكمة 
و حسب مطلب الفدرالية فإنه جيوز لضحايا اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة ، و الذين مت النظر يف اجلرائم اليت 

كبت يف حقهم أمام القضاء الوطين املختص ، أن يتقدموا بطلبام لدى الصندوق االستئماين بوصفهم من ارت
  )3(. الضحايا ، إذا كان قد سبق للمدعي العام أن حقق يف تلك اجلرائم 

بة عن املقتولني  و يتقدم ضحايا اجلرائم الدولية و الشهود إىل احملكمة اجلنائية الدولية لعدة أهداف منها التحدث بالنيا
و إعالن احلقيقة و طلب العدالة ، و لكن احلق يترجم بالنسبة إىل العديد من الضحايا تعويضا عن الضرر املادي و 

    )4(.  ، بل يشمل أيضا الرد و إعادة التأهيل اجلانب املادياملعنوي و ال يقتصر التعويض على 
  
  
  
ي ـ، و هي إحدى املنظمات الت وق اإلنسان و تتمتع باملركز االستشاري لدى العديد من املنظمات الدولية منظمة دولية غري حكومية تنشط يف جمال حق)1(

  . سامهت بقدر كبري يف التوصل إىل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية     
  . 2002 التقرير الصادر يف أكتوبر )2(
  . 58و  57، ص ى ضوء أحكام القانون الدويلحقوق ضحايا اجلرائم الدولية عل :نصر الدين بومساحة   –د )3(
    .  192 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد–د )4(
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 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت حتمل عنوانا 68إن املادة الرئيسية املعنية بالضحايا هي املادة 
          ، حيث تنص على " د و مشاركتهم يف احملاكمة محاية الضحايا و الشهو" يعكس طابعها التارخيي ، و هو 

   :ما يلي 
تتخذ احملكمة تدابري مناسبة حلماية أمان اين عليهم و الشهود و كرامتهم و خصوصيتهم ، و تويل احملكمة يف " 

 و 7 من املادة 3ذلك اعتبارا جلميع العوامل ذات الصلة ، مبا فيها السن و نوع اجلنس على النحو املعرف يف الفقرة 
الصحة و طبيعة اجلرمية ، و ال سيما و لكن دون حصر عندما تنطوي اجلرمية على عنف جنسي أو عنف بني 
اجلنسني أو عنف ضد األطفال ، و يتخذ املدعي العام هذه التدابري و خباصة يف أثناء التحقيق يف هذه اجلرائم و 

و تتعارض مع حقوق املتهم أو مع مقتضيات إجراء حماكمة عادلة و املقاضاة عليها ، و جيب أال متس هذه التدابري أ
  )1 (" .نزيهة 

و هكذا فإن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية نص على حق الضحايا يف إعادة التأهيل ، و يتجلى ذلك من 
اإلجرائية و قواعد و لقد نصت القواعد  )2(خالل إتاحة التدريب يف جمال الصدمات النفسية و العنف اجلنسي 

اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية على إنشاء وحدة الضحايا و الشهود تعىن م و تتبع دائرة مسجل احملكمة ، و 
تتوىل هذه الوحدة تقدمي اآلراء حول التدابري الواجب اختاذها لتقدمي املساعدة هلم ، خاصة عندما يكون هؤالء قد 

  .عتداءات جنسية وقعوا ضحية عمليات اغتصاب أو ا
و يف إطار تعيني موظفي هذه الوحدة ، مت التشديد على ضرورة توظيف نساء حصلن على تدريب خاص يف ما 
خيص محاية الضحايا و الشهود ، و ال يكون ذلك عن طريق توفري احلماية اجلسدية فحسب ، و إمنا أبضا عرب توفري 

  .عالج طيب و نفسي 
ب من الطرفني ، و بالتايل يتبني أن العالج النفسي و الطيب بالغ األمهية حيث يتم إخضاع الشهود الستجوا

ألشخاص أصيبوا بصدمة قوية حبكم كوم ضحايا جرائم حرب أو جرائم إبادة مجاعية ، و مذابح و اغتصاب 
  .مجاعي 

مة ، يقع على  على تأسيس وحدة للمجين عليهم و الشهود يف قلم كتاب احملك43 من املادة 6و لقد نصت الفقرة 
عاتقها توفري تدابري وقائية و ترتيبات أمنية كالشورى و املساعدات األخرى املناسبة للمجين عليهم و الشهود الذين 

   .سيمثلون أمام احملكمة 

أعضاء احملكمة بشأن هذه التدابري ، و تضم   هذه الوحدة تقدمي املشورة إىل املدعي العام و باقي68و ختول املادة 
 متدربني و متمرسني على التعامل مع اين عليهم و األفراد الذين يعانون من الصدمات ، مبن يف ذلك موظفني

  )3( .ضحايا العنف اجلنسي و اين عليهم من األطفال 

 ..... :يقوم املدعي العام مبا يلي  " : من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ما يلي 54كما نصت املادة 
  و و حيترم ختاذ التدابري املناسبة لضمان فعالية التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة و املقاضاة عليها ،ا

  
  
  
   . 321 ، ص  املرجع السابق الذكر: براء منذر كمال عبد اللطيف – د)1(
  . 369 ، ص املرجع السابق الذكر :  أمحد بشارة موسى–د )2(
  .    326 و 325 ، ص  املرجع السابق الذكر: ال عبد اللطيف براء منذر كم- د)3(
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هو يفعل ذلك ، مصاحل اين عليهم و الشهود و ظروفهم الشخصية مبا يف ذلك السن و نوع اجلنس على النحو 
ى  و الصحة ، و يأخذ يف االعتبار طبيعة اجلرمية و خباصة عندما تنطوي اجلرمية عل7 من املادة 3املعرف يف الفقرة 

  .عنف جنسي أو عنف بني اجلنسني أو عنف ضد األطفال 
  .....حيترم احتراما كامال حقوق األشخاص الناشئة مبوجب هذا النظام  األساسي و 

  . " .....أن يتخذ أو يطلب اختاذ التدابري الالزمة لكفالة سرية املعلومات أو حلماية أي شخص للحفاظ على األدلة 
 اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، يلتزم املدعي العام باختاذ التدابري فضمانا لفعالية التحقيق يف

دون إعطاء أمثلة عنها مكتفية بربطها باحترام ) ب(املناسبة لتحقيق ذلك حسب التعبري املستخدم يف الفقرة الفرعية 
ان أدلة أو معلومات ، و تقدمي موجز عنها إىل مصاحل اين عليهم و الشهود و ظروفهم الشخصية ، كالقيام بكتم

غاية احملاكمة إذا كان الكشف عنها يؤدي إىل تعريض سالمتهم خلطر جسيم ، شريطة أال متس تلك التدابري حقوق 
  .املتهم ، أو تتعارض مع مقتضيات إجراء حماكمة نزيهة و عادلة 

انطوت على عنف جنسي أو عنف بني اجلنسني أو عنف و عليه أن يأخذ بعني االعتبار طبيعة اجلرمية ، خاصة إذا 
ضد األطفال ، األمر الذي يستدعي االستعانة باخلرباء يف تلك ااالت ملساعدة الضحايا على جتاوز آثار و خملفات 
اجلرمية ، كما يلتزم املدعي العام باحترام حقوق األشخاص الناشئة مبوجب هذا النظام األساسي سواء املتهمني أو 

  ) 1( .لضحايا أو أسرهم ا
 املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية خالل التحقيق أو املقاضاة ، 54 من املادة )ب/1(و ألزمت الفقرة الفرعية 

باحترام مصاحل اين عليهم و أوضاعهم الشخصية مبا يف ذلك السن و اجلنس و احلالة الصحية ، و أن يؤخذ يف 
    ) 2( .اصة حيثما تنطوي على عنف جنسي ، أو على عنف ضد املرأة أو ضد األطفال االعتبار طبيعة اجلرمية ، خ

تتخذ احملكمة تدابري مناسبة حلماية "  : من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ما يلي 68و نصت املادة 
هم ، و تويل احملكمة يف ذلك أمان اين عليهم و الشهود و سالمتهم البدنية و النفسية و كرامتهم و خصوصيت

 ، و 7  من املادة3اعتبارا جلميع العوامل ذات الصلة ، مبا فيها السن و نوع اجلنس على النحو املعرف يف الفقرة 
الصحة و طبيعة اجلرمية ، و ال سيما و لكن دون حصر ، عندما تنطوي اجلرمية على عنف جنسي أو عنف بني 

يتخذ املدعي العام هذه التدابري و خباصة يف أثناء التحقيق يف هذه اجلرائم و اجلنسني أو عنف ضد األطفال ، و 
املقاضاة عليها ، و جيب أال متس هذه التدابري أو تتعارض مع حقوق املتهم و مع مقتضيات إجراء حماكمة عادلة و 

  . نزيهة 
ة أدائها لوظائفها مبوجب هذه املادة تراعي و عند قيام أجهزة احملكمة اجلنائية الدولية بإصدار أي أمر أو توجيه مبناسب

احتياجات مجيع الضحايا و الشهود ، و على وجه اخلصوص احتياجات مجيع األطفال و املسنني واملعوقني و ضحايا 
العنف اجلنسي أو العنف القائم على نوع اجلنس ، و املقصود بنوع اجلنس هنا الذكر و األنثى يف إطار اتمع ، و 

  )3( .النظام  من هذا 3 فقرة 7ا التعبري إىل أي معىن آخر خيالف ذلك طبقا للمادة ال يشري هذ
  
  
  .  8و  7 ، 6 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة : احملكمة اجلنائية الدولية :نصر الدين بومساحة  –د ) 1(
    . 326 ، ص  املرجع السابق الذكر: براء منذر كمال عبد اللطيف –د )2(
  .  70و  69،  68 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة : احملكمة اجلنائية الدولية : الدين بومساحة  نصر- د)3(
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   حق ضحايا اجلرائم الدولية يف الترضية : ثالثا
ال شك أن احملاكمة و العقاب على اجلرائم الدولية هلما دور هام يف استقرار النظام و اتمع الدوليني ، فهما يؤديان 

زام بقواعد القانون الدويل من خالل حتقيق الردع العام الدويل ، وحماكمة كل من يقوم باإلخالل ذه إىل االلت
  .القواعد أو عدم االلتزام ا ، مما يؤدي إىل استقرار اتمع الدويل 

لق لدى حيث هناك قواعد قانونية ملزمة للجميع و يسري اتمع وفقا هلذه القواعد ، فال يكون هناك خالف أو ق
دولة ما من دولة أخرى ، و أنه يف حالة اعتداء دولة على دولة أخرى ، أو يف حالة ارتكاب األوىل جلرائم دولية 

 ، و تلتزم بإعادة الوضع حلالته األوىل مع تعويض الدولة املعتدى عليها عما تعاقبعلى أراضي الثانية ، فإا سوف 
فراد الذين ارتكبوا اجلرائم الدولية باسم و حلساب الدولة املعتدية على حلقها من خسارة مادية و معنوية ، و أن األ

أراضي الدولة املعتدى عليها سوف حياكموا ، و ينالوا العقاب جراء جرائمهم ، مما يساهم يف ترضية مواطين الدولة 
  .املعتدى عليها 

جمال استقرار احلياة الدولية ، و يف إقرار فاحملاكمة و العقاب عن اجلرائم الدولية ، يقومان بدور حاسم و هام يف 
السالم يف شىت أرجاء العامل ، و قد حققت كل من احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني لكل من يوغسالفيا السابقة و 

  .رواندا ذلك بالفعل 
ال اختصاصها و قد قال البعض عن أمهية احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة فيما تقوم به من عمل يف جم

 املنشئ 1993 لسنة 827القضائي أا تسهم يف إقرار السالم و احلفاظ عليه ، و إن كان قرار جملس األمن رقم 
 عملية الترضية يف يوغسالفيا ، مثلما هو احلال يف قرار نللمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة مل ينص ع

  .لمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا  املنشئ ل1994 لسنة 955جملس األمن رقم 
إال أنه ، و بال شك ، تعترب الترضية أحد أغراض و نوايا هذه احملكمة ، فالترضية أمر هام بالنسبة ألهايل و ذوي 
الضحايا ، فقد طلبوا ذلك ، حيث قال بعض ذوي الضحايا أنه جيب على اتمع الدويل أال ينسى من ارتكب 

احملكمة اجلنائية فمهمة ،  "  البوسنة و اهلرسك"ن يعلم العامل ما حدث يف هذا البلد اجلرائم ، و كذلك جيب أ
حتقيق العدالة و الترضية ، و أن يعلم العامل ما حدث يف البوسنة ، و هو ما أسهمت الدولية ليوغسالفيا السابقة هي 

   . يف البوسنة إىل للمحاكمة  متهم ممن ارتكبوا جرائم77 ، حيث قدم حنو 1999به و حققته بالفعل يف عام 

 و أمروا )1(الذين أسهموا يف ارتكاب الفظائع يف البوسنة و اهلرسك " الصرب " و بعد ذلك قدم للمحاكمة قادة 
و غريهم ، مما أسهم يف ترضية الغالبية العظمى " ميالديتش " و " كراديتش "و " ميلوزوفيتش " بارتكاا من أمثال

وا هؤالء ارمني و قد خضعوا للمحاكمة ، و منهم من صدر ضده أحكام بالفعل مثل من البوسنيني عندما وجد
  )3( . لكان قد نال عقابه أيضا )2(" ميلوزيفيتش "  ، و لوال وفاة ) غيابيا(" ميالديتش " و " كراديتش "

 إعادة : يف ثالث عناصر هياحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و قد متثلت عملية الترضية اليت قامت ا 
  قـد الشيء ألصله فيما يتعلق بقادة مرتكيب اجلرائم الدولية ، بأم ليسوا فوق القانون ، و قد خضعوا للمحاكمة و

  
  
  . ، ذلك أن كل شعوب اجلمهوريات املكونة هلا هم من العرق الساليف  من اخلطأ االعتقاد بأن الصراع يف يوغسالفيا السابقة كان عرقيا)1(
  . 2006 بتاريخيف السجن " ميلوزوفيتش "  تويف )2(
       .  827 و 826،  825 ، ص املرجع السابق الذكر :حممد عادل حممد سعيد  –د )3(
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استنفذوا عقوبتهم ، و أن احملكمة أسهمت مباشرة حبيادها و عدالتها و القبض على ارمني و حماكمتهم و عقام 
ولية على الضحايا ، و عدم إنكار احملكمة لالستحقاقات األولية للضحايا ، و أا تفهمت يف ختفيف أثر اجلرائم الد

  .ما حدث يف البوسنة و اهلرسك 
و بذلك تكون احملكمة قد حققت الترضية املطلوبة منها من قبل البوسنيني ، و أا تكون قد حققت العدالة و حتقق 

  .أا قد أبلغت العامل أمجع ما حدث يف البوسنة حتقيقا لرغبة البوسنيني السالم و زادت حالة األمن و االطمئنان ، و 
كما قال البعض أثناء حبث تربير إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أنه جيب حماكمة مرتكيب جرمية اإلبادة 

اكمة اجلناة تضميد  لعدة أسباب ، منها مصلحة الضحايا ، حيث يف حم1994اجلماعية يف رواندا املرتكبة يف سنة 
  .جلروح الضحايا 

 أو مئات - من وجهة نظر الروانديني  -و أيضا وجوب مالحقة مرتكيب اجلرمية الدولية ، ألن قتل أعضاء األسرة 
، و دون ذلك لن يكون هناك مستقبل لإلنسانية ، و مثة أيضا جمال  اآلالف من الضحايا هو انتهاك للنظام األخالقي

ام السياسي الذي يتطلب عقاب املسئولني عن ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية يف رواندا ، ألنه إذا للحديث عن االلتز
مل حيدث ذلك فإن العامل و بصفة خاصة إفريقيا سوف تظل تعاين من العنف و التعرض للعديد من عمليات التطهري 

  .العرقي و اإلبادة اجلماعية 
أنه باإلضافة إىل عمل ،  املنشئ للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا 1994  لسنة955و جاء يف قرار جملس األمن رقم 

 سوف يساهم يف عملية ترضية األمة و ..... "احملكمة يف عقاب املسؤولني عن جرائم اإلبادة ، فإن إنشاء احملكمة 
  . " .....إقرار السالم و احلفاظ عليه 

ح احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف إرساء العدالة سريعا للمجتمع و قال البعض أن الترضية يف رواندا تعتمد على جنا
  .الرواندي ، و هذا يعتمد على املساندة املادية و املعنوية هلا من قبل اتمع الدويل 

و لذلك جيب على احملاكم اجلنائية الدولية و هي بصدد عملها ، أن تدرك أن اجلرائم الدولية ال تضر اتمعات اليت 
   وقعت فيها فحسب ، و لكن أيضا تضر اتمع الدويل بأسره ، فال بد و أن تصدر األحكام من خالل وجهة 

  )1( .النظر هذه 

كما جيب أن تعمل على محاية الضحايا و الشهود ، ألنه إذا مل يتحقق ذلك سوف ال ترفع دعاوى عن جرائم دولية  
 ، حيث إذا مل تضع احملكمة االعتبارات السابقة ئية الدولية لرواندا احملكمة اجلناو قد قيل هذا الكالم و وجه إىل

  . سوف ال يعملون على إحالل السالم و الترضية يف رواندا  )2(" اهلوتو " نصب عينها فإن 
فهدف الترضية هدف هام بالنسبة للمحاكم اجلنائية الدولية بصفة عامة ، و للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني لرواندا 

  )3( .يوغسالفيا السابقة بصفة خاصة و 

  اقتنع الكثريون ، و  احملكمة اجلنائية الدولية لروانداهذا و قد حوكم العديد ممن ارتكبوا جرائم اإلبادة يف رواندا أمام 
  
  
  
       . 829و  828،  827 ، ص  املرجع السابق الذكر: حممد عادل حممد سعيد -د )1(
  .من الشعب الرواندي  % 80ه ما نسبت" اهلوتو "  ميثل )2(
      .  829ص ،  املرجع السابق الذكر :حممد عادل حممد سعيد  -د )3(
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احملكمة و هذا شجع على الترضية و السالم ، فأحكام " التوتسي" و " اهلوتو " أا حصن العدالة لكال الطرفني 
ا فقط ، و لكن يف العامل أمجع ، حيث إذا علم  تؤدي إىل الترضية و السالم ليس يف روانداجلنائية الدولية لرواندا

  .الفاعلون بأم ليسوا بعيدين عن يد اتمع الدويل ، فإن ذلك سوف يؤدي إىل الردع العام العاملي 
و مما سبق يتضح أمهية احملاكمة و العقاب عن اجلرائم الدولية ، حيث ذلك يؤدي إىل ترضية أهايل الضحايا ، و 

فسهم ، كما يؤدي ذلك إىل حتقيق الردع العام ، فيتحقق األمن و االستقرار و السالم و هذا الضحايا الناجني أن
الدور منوط باحملكمة اجلنائية الدولية ، و بصفة خاصة كوا حمكمة دائمة واسعة االختصاص القضائي من حيث 

ظر مجيع اجلرائم اليت تقع يف شىت نوع اجلرائم الدولية ، و من حيث النطاق املكاين ، حيث ينعقد هلا االختصاص بن
  أرجاء العامل ، خاصة و أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية نص على إمكانية حتريك جملس األمن

  .للدعوى أمامها 
و بالتايل إذا أحجمت دولة عن حتريك دعوى بصدد جرائم دولية وقعت ، فإن جملس األمن سوف يقوم برفعها أمام 

نائية الدولية ، و كذلك أتاح النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إمكانية نظر دعوى ترفع ضد احملكمة اجل
حيث نص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ضرورة أن ، دولة ليست طرفا يف نظام روما األساسي 

لنسبة للدولة املدعى عليها ، و كما قال تكون الدولة املدعية طرفا يف االتفاقية ، و مل ينص على ضرورة ذلك با
البعض ، فقد أزال النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية غالبية العقبات اليت قد تؤدي إىل عرقلة و حتقيق العدالة 

  )1( .اجلنائية الدولية ، بأن ضيق من إمكانية عدم احملاكمة و العقاب عن جرائم دولية مرتكبة هنا أو هناك 

ان ما سبق هام فيما يتعلق باألفراد مرتكيب اجلرائم الدولية ، فإن من املهم أيضا أن نقرر بأن إعالن مسؤولية و إذا ك
  و فرض تدابري -  اليت ارتكبت اجلرائم الدولية أو أسهمت يف ارتكاا أو ارتكبت اجلرائم بامسها و حلساا-الدولة 

و الرد العيين ، و التعويض املادي و املعنوي للدولة املعتدى عليها و و عقوبات عليها مع إلزامها برد الشيء ألصله ، 
ملواطنيها ، فإن ذلك سوف يؤدي إىل الرضا التام من قبل الدولة املعتدى عليها و مواطنيها ، و سوف جيعل من 

  )2( .الصعوبة مبكان أن تنتهك قواعد القانون الدويل 
ن و السالم يف اتمع الدويل ، حيث أي دولة تريد االعتداء على و سوف يسهم ذلك إىل حد بعيد يف إقرار األم

أخرى أو تريد ارتكاب جرائم دولية سوف تفكر مليا قبل إقدامها على مثل هذا العمل غري املشروع ، و هكذا و 
لوقت يف إقرار تأكيدا ملا سبق ، فإن احملاكمة و العقاب عن اجلرائم الدولية ، هلما دور هام و يزداد أمهية مع مرور ا

  )3(. األمن و السلم الدوليني 

و هناك عدد كبري من الفقهاء يعتربون الترضية وسيلة االنتصاف املميزة للضرر الذي يلحق بالضحايا ، و الترضية ال 
  ذار ، أوـترتبط بنوع الضرر احلاصل ، و إمنا من حيث اختالفها عن التعويض و تنحصر صورها يف املطالبة باالعت

  
  
  
  .  830 و 829 ، ص  املرجع السابق الذكر: سعيدحممد  حممد عادل –د )1(
        راءاتـ األدبية للمجرمني بإعالن جرائمهم أمام العامل مما سيكون أكثر جدوى من اختاذ إجاإلدانةاقترح بعض الفقهاء يف أعقاب احلرب العاملية الثانية  )2(

   نابليون "  حول مدى جدوى ذلك يف تضميد جراح الضحايا ، كما اقترح البعض نفيهم كما حدث مع ، و إن كان ذلك حمل تساؤل فردية ضدهم     
  . " بونابرت     

  . 45 ، ص  املرجع السابق الذكر:بد اخلالق الشيخة ع حسام علي –د )3(
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البة بضمانات لعدم تكرار إبداء األسف ، أو حتية العلم ، أو الطلبات املتعلقة بعزل أو وقف املوظفني املذنبني و املط
و قد عرفت جلنة القانون الدويل يف تعليقها على مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري  )1(الفعل 

بأا وسيلة جلرب الضرر يف حاالت اخلسائر الغري مادية اليت تلحق بالدولة ، و اليت ال ميكن حتديد ، املشروعة الترضية 
ا ، إال بطريقة نظرية و تقريبية ، أو جرب الضرر عن اخلسائر غري قابلة للتقييم املادي و اليت قد ترقى مقابل مادي هل

  .إىل درجة اإلهانة للدولة 
فالترضية غالبا ما تكون يف حاالت الضرر املعنوي و تكون إما باعتذار رمسي أو مذكرة دبلوماسية تعترف فيها 

ع خبطئها ، و قد تكون مبنح أومسة للشخص أو السلطة اليت حتملت الضرر أو جمرد الدولة املرتكبة للفعل غري املشرو
  .قيام الدولة مرتكبة الفعل باالعتراف خبطئها الرتكاا هلذا الفعل ، و مراعاة عدم ارتكابه الحقا 

الدولة "  :يا أن  من مشاريع القوانني املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دول37و قد نصت املادة 
املسئولة عن فعل غري مشروع دوليا ملزمة بتقدمي ترضية عن اخلسائر اليت تترتب على هذا الفعل ، إذا كان يتعذر 
إصالح هذه اخلسائر عن طريق الرد أو التعويض ، و قد تتخذ الترضية إقرارا باخلرق ، أو تعبري عن األسف ، أو 

  " . فليس هناك وسيلة حمددة للترضية اعتذار رمسي ، أو أي شكل آخر مناسب ،
 مع اخلسارة ، و ال جيوز أن تتخذ شكال مذال للدولة املسئولة ، و للوصول متناسبةو ينبغي أال تكون الترضية غري 

إىل الترضية الصحيحة ، جيب أن يتم التحقيق يف أسباب احلادثة اليت جنم عنها الضرر ، و اخلسارة اليت ترتبت ، و 
  . عقايب أو حىت تأدييب ضد األشخاص الذين أدى سلوكهم إىل ارتكاب الفعل غري املشروع دوليا اختاذ إجراء

 ، ما يفيد أن 30و قد ورد يف مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا يف املادة 
الترضية يتطلب من الدولة املسئولة عن الضمانات اليت تأخذها الدول بعدم تكرار االنتهاكات ، يشكل نوعا من 

فعل غري مشروع دوليا أن تكف عن ارتكاب هذا الفعل ، و تقدم التأكيدات و الضمانات املتالحقة بعدم التكرار ، 
   .إذا اقتضت الظروف ذلك 

 خالل إقرار هذا على املستوى الدويل ، أما على املستوى الفردي فإن القانون الدويل اجلنائي يسعى إىل الترضية من
تبنت معاهدة روما مبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية ، و تدعيمه مبجموعة من القواعد و املبادئ اليت تدعمه ، و قد 

املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية ما ورد يف احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ حول تطبيق القانون الدويل اجلنائي  
ألن من يرتكب اجلرائم فعليا هم األشخاص الطبيعيون ال االعتباريني ، من دون أن تنفي من خالل مالحقة األفراد ، 

املسئولية الفردية مسئولية الدول اجلنائية ، هذا و يشترط بلوغ املتهم سن الثامنة عشر عند حصول اجلرمية ، و إال 
  )2(. فال يكون للمحكمة اجلنائية الدولية اختصاص عليه 

املسئولية الفردية مع بعض قواعد القانون الوطين املتعلقة مبسئولية الرؤساء و املرؤوسني ، فلم و قد يتعارض مبدأ 
 عند إسقاط احلصانة ، بل ختطتها لتحاسب الرؤساء ، جنودا كانوا أو مدنيني ، عن اجلرائم اليت 28تتوقف املادة 

  )3(. يرتكبها املرؤوسون 
  
  
  
  . 45 ، ص  املرجع السابق الذكر:بد اخلالق الشيخة  عحسام علي –د )1(
  . 331 و 330 ، ص  املرجع السابق الذكر:نبيل حممود حسن  –د )2(
  .  86 و 85 ، 84 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد –د )3(
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   حق ضحايا اجلرائم الدولية يف التعويض : رابعا
النفسية أو غريها من األضرار املتكبدة جراء يقصد بالتعويض دفع مبلغ مايل للضحية عن اإلصابات اجلسدية أو 

اجلرمية الدولية املرتكبة ، و ميثل التعويض حقا أساسيا ينبغي أن يعترف به للضحايا يف إطار عملية جرب األضرار  
 حيث يوفر هلم املزيد من الثقة يف نظام العدالة اجلنائية الدولية ، ملا ميثله من اعتراف باألذى الذي حل م نتيجة

  .الفعل اإلجرامي املرتكب 
و يتحمل مسؤولية دفع التعويض من حيث املبدأ الشخص املدان أو اجلهة اليت تتحمل املسؤولية عن أفعاله ، كأن 
يكون من موظفي الدولة ، إضافة إىل إمكانية إنشاء صناديق خاصة بدفع التعويض للضحايا ، يف حالة عدم وجود 

  )1( .ستغالهلا يف دفع التعويض موارد كافية لدى الشخص املدان ال

و متثل هذه النقطة أحد املبادئ األساسية اليت وردت يف إعالن األمم املتحدة لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية و إساءة 
حيثما ال يكون من املمكن احلصول على تعويض كامل من ارم أو من  " :استعمال السلطة ، إذ جاء فيه أنه 

  )2( :ي للدول أن تسعى إىل تقدمي تعويض مايل إىل مصادر أخرى ، ينبغ

  . الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة ، أو باعتالل الصحة البدنية أو العقلية نتيجة جلرائم خطرية -
 أسر األشخاص املتوفني ، أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة لإليذاء ، و خباصة من كانوا يعتمدون يف -

  .إعالتهم على هؤالء األشخاص 
 ينبعي تشجيع إنشاء و تعزيز و توسيع الصناديق الوطنية املخصصة لتعويض الضحايا ، و ميكن أيضا عند االقتضاء -

أن تنشأ صناديق أخرى هلذا الغرض ، مبا يف ذلك احلاالت اليت تكون فيها الدولة اليت تنتمي إليها الضحية عاجزة عن 
  . من ضرر تعويضها عما أصاا

و مل ختالف اتفاقية روما هذا املبدأ ، إذ اعتمدت الفكرة نفسها يف دفع التعويضات للضحايا ، حيث قررت يف 
 اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بأن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان حتدد فيه دفع مبلغ 75 من املادة 2الفقرة 

أن تأمر بدفع تلك التعويضات عن طريق الصندوق االستئماين ما أجازت هلا أيضا ، كحمدد كتعويضات للضحية 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حيثما كان ذلك مناسبا ، و بالتايل فإن 79الذي ينشأ وفق املادة 

ل احملكمة ال تلجأ إىل دفع التعويضات عن طريق الصندوق االستئماين ، إال إذا عجزت عن دفعها كاملة من أموا
أما من غري الصندوق االستئماين و الشخص املدان ، فال جيوز للمحكمة أن تصدر أمرا بدفع ، الشخص املدان 

التعويضات ألي جهة أخرى ، على أن ذلك ال يعين حصر حق الضحايا يف احلصول على التعويضات على اجلهتني 
  )3( .املبينتني يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

جيوز للضحايا انتهاج سبل أخرى للحصول على التعويضات ،كمطالبة الدول خاصة يف احلاالت اليت يتبني فيها إذ 
  هـ من املادة نفسها ، من خالل تأكيدها على أن6عالقة أجهزة الدولة باألفعال اإلجرامية ، و قد بينت ذلك الفقرة 

  
  

  .  52 ، صلية على ضوء أحكام القانون الدويل حقوق ضحايا اجلرائم الدو :نصر الدين بومساحة  –د )1(
إعالن األمم املتحدة بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية و اساءة استعمال السلطة املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامـة   من12الفقرة  )2(

  .  1985 تشرين الثاين نوفمرب 29 املؤرخ يف 40/34املتحدة رقم  لألمم      
  .  53 و 52 ، صحقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل :  نصر الدين بومساحة –د )3(
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  .  ما ميكن اعتباره مساسا حبقوق اين عليهم مبقتضى القانون الوطين أو الدويل 75ال يوجد يف املادة 
ت التطبيقية اليت عرضت على حماكم إقليمية ميكن و توفر املمارسة العملية فيما خيص تعويض الضحايا بعض احلاال

االستعانة ا من طرف احملكمة اجلنائية الدولية يف تقدير التعويضات و احلكم ا ، فقد سبق للمحكمة األوروبية 
حلقوق اإلنسان أن حكمت بالتعويض يف حاالت عديدة لضحايا التعذيب و ألقارب األشخاص الذين قتلوا ، و 

وز حسب الظروف منح التعويض عن الضرر املايل و كذلك عن الضرر غري املايل أو الضرر املعنوي ، قررت أنه جي
  .إضافة إىل إمكانية منح التعويض ألقرب أقرباء الضحية ، و اشتماله أيضا على النفقات و املصروفات 

، و يف " فياليسكويس رودريغيس " أما حمكمة الدول األمريكيبة فقد أثريت أمامها مسألة التعويض العادل يف قضية 
مل يكن حادث وفاة " فياليسكويس رودريغيس " نظرا ألن اختفاء السيد  " :هذه القضية خلصت احملكمة إىل أنه 

عارضة ، و لكنه نتيجة أفعال خطرية تعزى إىل هندوراس فإن مقدار التعويض ال ميكن أن يستند إىل خطوط 
 لكن جيب حسابه بوصفه خسارة إيرادات حتسب على أساس الدخل الذي كان توجيهية مثل التأمني على احلياة ، و

  .ميكن أن حيصل عليه الضحية حىت وقت وفاته الطبيعية احملتملة 
و مع ذلك فإن احملكمة ميزت بني حالتني ، فمن ناحية هناك حالة تعرضت فيها الضحية لإلعاقة الكاملة و الدائمة ، 

ل التعويض كل ما عجز عن احلصول عليه مقترنا بالتعديالت املالئمة استنادا للعمر و يف هذه احلالة ينبغي أن يشم
  .املتوقع احملتمل 

و من ناحية أخرى هناك حالة يكون املستفيدون فيها أفراد األسرة الذين يتمتعون من ناحية املبدأ بإمكانية مالية أو 
الثانية يكون من الصواب االلتزام مبعايري جامدة ، بل مقبولية للعمل أو احلصول على دخل خاص م ، و يف احلالة 

  .ينبغي باألحرى التوصل إىل تقدير متعقل لألضرار مع مراعاة ظروف احلالة 
فياليسكويس " كما قررت احملكمة يف القضية نفسها التعويض عن األضرار املعنوية اليت عاىن منها أفراد عائلة السيد 

األضرار كانت أساسا نتيجة األثر النفسي الذي عانت منه األسرة ، و خاصة ، و اعتربت أن تلك " رودريغيس 
  .نتيجة الظروف املأساوية اليت تتسم ا حاالت االختفاء القسري لألفراد 

و قد أثبتت احملكمة الضرر املعنوي عن طريق االستعانة باخلرباء ، حيث أثبتت األدلة املوثقة من اخلرباء األضرار 
ا أثبتتها شهادة طبيب نفسي و أستاذ علم النفس ، و نتيجة ملا تقدم اعتربت احملكمة أن االختفاء املعنوية ، كم

قد أدى إىل آثار نفسية ضارة على أفراد األسرة املباشرين ، و ينبغي " فياليسكويس رودريغيس " القسري للسيد 
  .تعويضها بوصفها أضرارا معنوية 

اكم اإلقليمية قابلة للتطبيق أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، خاصة و أن النظام و ال شك أن املبادئ اليت قررا احمل
األساسي والقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات وضعا معايري عامة يف جرب الضرر و حتديد فئة الضحايا ، كما أنه 

مدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة جيوز أيضا لدوائر احملكمة االستعانة خبرباء مؤهلني للمساعدة على حتديد نطاق و 
ق ـحلقت بالضحايا أو تعلقت م ، و على اقتراح خمتلف اخليارات املتعلقة باألنواع املناسبة جلرب الضرر و طرائ

  )1( .جربه 
  ةـو على صعيد آخر تطرقت االتفاقية األوروبية بشأن تعويض ضحايا اجلرائم اخلطرية بشيئ من التفصيل إىل عملي

  
  

  .  54 و 53 ، صحقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل  :صر الدين بومساحة ن –د )1(
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  :   احلد األدىن من البنود اليت يدفع التعويض بشأا و هي4التعويض ، و بينت يف املادة 
  .رمية  خسارة الكسب ، كفقدان الربح أو الدخل بالنسبة لشخص أقعد بسبب األضرار النامجة عن اجل-
  . املصروفات الطبية و مصروفات العالج يف املستشفيات ، مبا يف ذلك نفقات األدوية -
  . مصروفات اجلنازة -
  . يف حالة املعالني ، مثل األطفال و الزوجة و غريهم خسارة نفقة املعيشة -

ن تشمل حسب إضافة إىل عوامل أخرى ميكن أخذها بعني االعتبار لدفع تعويض معقول ، و من املمكن أ
   :التشريعات الوطنية البنود التالية 

  . األمل و املعاناة -
  . فقد العمر املتوقع -
  . ارتفاع التكاليف الناشئة عن العجز الناجم عن اجلرمية -

و من البديهي أيضا أن توضع شروط معينة لدفع التعويض للضحية ، إال أنه مل يتم التطرق إليها يف النظام األساسي 
اعد اإلجرائية ، و باالستناد دائما إىل االتفاقية األوروبية ، ميكن القول أنه من الضروري وضع حد أدىن و حد و القو

  .أقصى لقيمة التعويض املستحق 
فبالنظر إىل احتمال عدم وجود املوارد الكافية لدى الشخص املدان لتغطية مبالغ التعويض و حمدودية املصادر اليت 

ستئماين ، يصبح من الضروري وضع حد أقصى للتعويض الذي ال ميكن جتاوزه ، أما احلد ميول ا الصندوق اال
األدىن فالغرض منه هو عدم األخذ باألضرار البسيطة اليت ميكن للضحايا أنفسهم التكفل ا ، إعماال للمبدأ الالتيين 

 التعويض بشرط إجرائي حمض الذي ينص على جتاهل القاضي لتلك األضرار ، يضاف إىل ما تقدم إمكانية ربط
  )1(. يتمثل يف وضع مهلة زمنية يتم خالهلا املطالبة بالتعويض 

إن النظامني األساسيني للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني لكل من يوغسالفيا السابقة و رواندا مل يتضمنا سوى النص 
 إىل أصحاا الشرعيني ، بوصفها إحدى على إعادة املمتلكات و العوائد اليت مت االستيالء عليها بسلوك إجرامي

 من النظام األساسي 23 من املادة 3و هذا ما نصت عليه الفقرة ، العقوبات التكميلية اليت ميكن أن تفرضها احملكمة 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 24 من املادة 3للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و الفقرة 

واندا ، يف حني أن مسألة التعويضات يف حد ذاا حتال إىل احملاكم الوطنية ، و اليت بإمكاا أن تستند إىل قرار لر
  .احملكمة اجلنائية الدولية يف حكمها 

مسجل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا " أوغوي أكايل "  قدم الدكتور 1998علما أنه يف كانون األول من سنة 
 اقترح فيها إنشاء صندوق تعويضات يف إطار احملكمة ، خيصص لتعويض الضحايا ، و ميول عن طريق آنذاك مذكرة

  )2( .املسامهات الطوعية 
  دا ــو أكثر من كونه برناجما واقعيا ، جاء هذا املقترح ليعرب عن إحباط هذه احملكمة حيال الوضع الذي كان سائ

  
  
  
   . 56 و 55ص ،  اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل حقوق ضحايا :نصر الدين بومساحة  –د )1(
   . 331ص ، املرجع السابق الذكر  :براء منذر كمال عبد اللطيف  –د )2(
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حينها ، فمن ناحية كانت احملكمة ترى الناجني من اإلبادة اجلماعية يف رواندا يتخبطون يف أوضاع مأساوية دون 
 أنه من ناحية أخرى كانت األموال ترصد خصيصا لتأمني معيشة املتهمني و الدفاع الكثري من املساعدة ، يف حني

  .عنهم ، إال أن هذا املشروع مل حيظى بالدعم الكايف و بالتايل فإنه مل يرى النور 
، بغية و اجلدير بالذكر أن كال احملكمتني قامتا بدراسة إمكانية تعديل القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات لكل منهما 

السماح بتمثيل الضحايا ، و منح التعويضات عند االقتضاء ، و يف اية املطاف مت العدول عن هذه الفكرة من أجل 
  .تفادي تكبيد احملكمتني نفقات إضافية 

 وجه رئيس احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة رسالة تضمنت تقريرا 2000 تشرين األول من سنة 12و يف 
 إىل األمني العام لألمم املتحدة عن مشكلة مشاركة الضحايا يف اإلجراءات ، كما ناشده فيها إنشاء صندوق مفصال

للتعويضات ، و بعد بضعة أسابيع على ذلك وجه رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا رسالة إىل األمني العام لألمم 
  .املتحدة تصب يف السياق ذاته 

ة الدولية ، فقد نص نظامها األساسي على إمكانية منح تعويضات للضحايا ، فاحملكمة ملزمة أما احملكمة اجلنائي
 بتحديد املبادئ املتصلة جبرب األضرار ، و جيوز هلا أن تأمر املتهم بعد صدور احلكم عليه بأن جيرب 75مبوجب املادة 

     قدما كبريا لصاحل الضحايا و مركزهمأضرار اين عليهم ، مبا يف ذلك تقدمي التعويضات ، و هو ما ميثل ت
  .القانوين 

 من املادة 2أما الكيفية اليت ستقدم ا احملكمة اجلنائية الدولية هذه الضروب من جرب األضرار فقد تناولتها الفقرة 
رب أضرار اين جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية أن تأمر املتهم ، بعد إدانته ، بأن جي"  :نفسها ، و اليت تنص على أنه 

  " .عليهم ، إما بصورة مباشرة ، و إما من خالل الصندوق االستئماين التابع للمحكمة 
و النص على إنشاء صندوق استئماين لصاحل الضحايا هو اجتاه سليم لصاحل ضحايا اجلرائم الدولية بصفة خاصة و 

نائية الدولية احلق يف دعوة املتهم املدان و اين العدالة اجلنائية الدولية بصفة عامة ، مع مالحظة أن للمحكمة اجل
          عليهم و األشخاص ذوي املصلحة و الدول ذات العالقة إىل تقدمي آرائهم ، و أن تأخذ هذه اآلراء يف

  .االعتبار 
أن تتخذ و لضمان عدم إخفاء املتهم األصول املالية أو نقلها أو حتويلها لتجنب دفع التعويضات ، ميكن للمحكمة 
 ، إذا متدابري وقائية لضمان احلفاظ على األصول اململوكة للمتهم حىت ميكن مصادرا ، خاصة لصاحل اين عليه

  .صدر حكم بإدانته 
 2و احملكمة اجلنائية الدولية بذلك تساهم يف إصالح األصرار النامجة عن اجلرائم الدولية املرتكبة ، و مبوجب الفقرة 

، توافق الدول األطراف على أن تنفذ أي حكم للمحكمة بشأن جرب األضرار ، بل هي ملزمة يف من املادة ذاا 
بعض األحيان مبوجب القانون الدويل و الوطين على أن تقدم هي نفسها ضروبا من جرب األضرار للمجين عليهم ، 

 يف صاحل ضحايا اجلرائم الدولية و ال شك أن تعدد مصادر تقدمي التعويضات هوعندما يعجز املتهم املدان عن دفعها 
  )1( .خاصة عندما تكون هناك أعداد كبرية منهم 
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  ضمانات استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية  :  الثايناملبحث
ائع و انتهاكات حلقوق اإلنسان ما مل يشهده العامل من قبل ، و لقد لقد عانت البشرية خالل القرن املاضي من فض

عزا كثريون تكرار حدوث مثل تلك االنتهاكات إىل ضعف النظام اجلزائي الدويل ، و افتقاره إىل اآللية اليت ميكن ا 
 م ، و من مث كتحصيل مالحقة املسؤولني عن تلك االنتهاكات و تقدميهم إىل املساءلة القانونية و إيقاع العقاب

   .حاصل استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية اليت ارتكبوها 
إن مهجية احلروب املتكررة ، و اآلثار الوخيمة اليت تركتها لدى اإلنسانية ، جعلت اتمع الدويل يسعى إىل وضع 

ة اليت متس بكرامة اإلنسان و سالمته قواعد قانونية ملزمة ، قصد محاية اإلنسانية و مصاحلها ، و تبني األفعال اجلرمي
  .و حتدد العقوبة املنجرة عن ارتكاا 

 و اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و 1907 و 1899و من أجل تلك الغاية ، فقد وضع اتفاقيات الهاي لسنة 
 ، 1977 امللحقني ا لسنة  و الربوتوكولني اإلضافيني1949 و اتفاقيات جنيف األربعة لسنة 1948املعاقبة عليها لسنة 

   .إضافة للعديد من االتفاقيات و املعاهدات األخرى 
غري أن ذلك اعترب غري كاف ، فكان البد إلرساء قانون دويل جنائي من اتباع منهجية شبيهة بتلك املتبعة يف القانون 

ديد العقوبة املناسبة هلذا الفعل ، و  القائم على أساس وضع القاعدة القانونية للفعل اإلجرامي ، و حتالوطيناجلنائي 
  . يف جمال اإلجراءات اجلنائية وضع قواعد تضمن كيفية إثبات املسؤولية اجلنائية للفرد 

على  و على الرغم من وجود كثري من املواثيق و االتفاقيات الدولية اليت جترم تلك املمارسات و االنتهاكات ، و
من التصرفات اليت تشكل جرائم دولية يعاقب عليها القانون الدويل اجلنائي ، و الرغم من حتديد تلك املواثيق ألمناط 

على الرغم من قيام معظم الدول بالتوقيع على تلك املواثيق الدولية أو االنضمام إليها ، فإن تلك اجلرائم الدولية 
  .استمرت يف الوقوع 

عل و القادر على معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ال  يثبت أن أوجه القصور يف النظام القانوين الدويل الفاإن ذلك
كمن يف افتقار ذلك النظام إىل اآللية املناسبة و الفاعلة لتنفيذ ما ورد يف تلك يكمن يف الناحية التشريعية ، و إمنا ي

  )1 (.املواثيق من مبادئ جترم ارتكاب طوائف معينة من اجلرائم 

لدولية إىل إرساء قواعد قانون دويل جنائي ، و إىل إنشاء قضاء جنائي دويل و من أجل هذه الغاية ، سعت اموعة ا
تتلخص مهمته يف إثبات الفعل اجلرمي ، و متابعة مرتكيب اجلرائم الدولية ، و بناءا على ذلك مت مباشرة بعد احلرب 

مث تالمها ،  1946 و 1945 سنيت العاملية الثانية إنشاء احملكمتني العسكريتني الدوليتني لكل من نورمبورغ و طوكيو يف
      )2( 1994  و1993بعد ذلك إنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني لكل من يوغسالفيا السابقة و رواندا يف سنيت 

و بالرغم من أن هاتني احملكمتني قد متيزتا عما سوامها بأما مل يفرضهما الغالبون على املغلوبني يف نزاع دويل ، إال 
  انتقائية " و " ازدواجية املعايري " يلهما كان يف نظر البعض بدوافع سياسية ، مما أثار التساؤالت حول أن تشك
  غريها اق ور، فلماذا مل تشكل حماكم جنائية دولية خاصة حملاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية يف فلسطني و الع" العدالة 

  
  
  ، ثــ، اجلزء الثال آليات احلماية إلنساين واترسيخ دور القانون الدويل  : آفاق و حتديات: يل اإلنساين  القانون الدو: عبد اهللا األشعل و آخرون – د)1(

   .187و  186 ، ص 2010،  لبنان ، بريوت ، منشورات احلليب احلقوقية         
  . 8 ، ص  املرجع السابق الذكر:سكاكين باية  )2(
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املؤقتة مل ينج الدولية ئم الدولية ، و هكذا فإن أسلوب احملاكم اجلنائية من املناطق اليت شهدت ارتكاب أبشع اجلرا
من سهام النقد ، فهو ال يغين عن إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة ، كونه أسلوبا مكلفا و حيتاج إىل موافقة الدول 

 الشأن حيتاج إىل وقت ، إلنشاء أي حمكمة أخرى ، كما أن اختاذ قرار ذايف جملس األمن اخلمس دائمة العضوية 
         مما يؤدي إىل صعوبة احلصول على أدلة اجلرائم ، و تبدد الرغبة السياسية مبرور الوقت إلجراء تلك 

  .احملاكمات 
،  الدويلاجلنائي و حيث أن التجارب السابقة للمحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة هي السبيل لتطوير النظام القضائي 

 جناحاا و إخفاقاا ، فقد واصلت األمم املتحدة جهودها الرامية إلنشاء حمكمة جنائية إىلالنظر باالستفادة من 
دولية دائمة ، فاستكملت جلنة القانون الدويل صياغة مشروع النظام األساسي للمحكمة و قدمته إىل اجلمعية العامة 

 اللجنة اخلاصة بإنشاء 1995مم املتحدة يف عام  ، و مبوجبه شكلت اجلمعية العامة لأل1994لألمم املتحدة يف عام 
  .احملكمة اجلنائية الدولية و اللجنة التحضريية إلنشاء احملكمة 

 انتهت اللجنة التحضريية من أعماهلا و مت إقرار املشروع ، إذ قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 1998و يف عام 
لدبلوماسي للبحث يف إنشاء تلك احملكمة ، و الذي انعقد فعال يف الفترة دورا الثانية و اخلمسني عقد مؤمتر روما ا

 ، و بعد مناقشات حامية كادت أن تقضي على املشروع ، متخض عن املؤمتر 1998 متوز 17 حزيران و حىت 15من 
  )1( .ت  دولة عن التصوي21 دول و امتناع 7 دولة مقابل معارضة 120اعتماد النظام األساسي للمحكمة مبوافقة 

ففي هذا اليوم أعلنت والدة احملكمة اجلنائية الدولية بإقرار نظامها األساسي يف مؤمتر منظمة األمم املتحدة للمفوضني 
، و يعترب هذا احلدث أهم تطور تشهده الساحة القانونية الدولية منذ " روما " الدبلوماسيني الذي عقد يف مدينة 

  )2 ( .1945معاهدة سان فرانسيسكو عام 

و نستنتج مما سبق أن تطور القانون الدويل اجلنائي أفرز نظاما قضائيا جديدا ذا صفة دائمة ممثال باحملكمة اجلنائية 
 ،هذه املؤسسة يف اتمع الدويل مثل الدولية ، فهو مل يكن وليد الصدفة ، بل جاء نتيجة احلاجة الفعلية لوجود 

ولية دفع بشكل مباشر حنو نشوء قواعد جديدة للقانون الدويل اجلنائي و فاحلروب كثرية ، و توسع نطاق اجلرمية الد
اليت كان يعوزها املؤسسة القضائية الفاعلة و املستقلة لتضعها موضع التطبيق ، و هو ما دفع املختصني فرادى و 

 يبقى التساؤل مطروحا مجاعات إىل التفكري و املناداة بإنشائها ، حىت حتققت أمانيهم يف مؤمتر روما الدبلوماسي ، و
و املتمثلة يف احملكمة اجلنائية الدولية و غريها من أجهزة القضاء اجلنائي ، حول قدرة هذه املؤسسة القضائية اجلديدة 

سواء ما تعلق منها بالضمانات يف ، الدويل السابقة على توفري الضمانات لضحايا اجلرائم الدولية الستيفاء حقوقهم 
  )3( .ائي أو الضمانات يف جمال اإلجراءات اجلنائية جمال االختصاص القض

القانون الدويل اجلنائي حىت و جيسدها و سنخصص هذا املبحث لدراسة و حتليل الشروط و الضمانات اليت يقررها 
      يتسىن له حماكمة مرتكيب اجلرائم الدولية ، و متكني ضحايا اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم كتحصيل 

  .لذلك 
   

  
  .  36 و 35 املرجع السابق الذكر ، ص :براء منذر كمال عبد اللطيف  –د )1(
  .  139 ، ص 2008،  ، الطبعة األوىل ، مصر ، االسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة  مبدأ إقليمية قانون العقوبات:  رفعت رشوان–د )2(
  .  36 و 35ص  املرجع السابق الذكر ،  :براء منذر كمال عبد اللطيف –د )3(
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  ضحايا يف جمال االختصاص ال ضمانات استيفاء حقوق : املطلب األول
لعل من أهم الضمانات اليت مت إحرازها على مستوى القانون الدويل اجلنائي لصاحل استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم 

ولية ما بني القضاء الوطين و الدولية يف جمال االختصاص القضائي اجلنائي هو توزيع مهمة معاقبة مرتكيب اجلرائم الد
القضاء اجلنائي الدويل ، و توزيع االختصاص هذا من شأنه أن يطرح بعض املشاكل أبرزها تنازع االختصاص ، و 

  .هو ما يتطلب حتديد قواعد االختصاص لكل نوع من هذه احملاكم 
جلنائية الدولية اليت أنشأها عن فإذا كان جملس األمن قد حسم مشكلة االختصاص بني القضاء الوطين و احملاكم ا

طريق منح األسبقية للثانية ، بدا هذا احلل غري مناسب يف عالقة احملكمة اجلنائية الدولية مع القضاء الوطين ، فقد 
أثارت التجربة العملية للمحاكم اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة و رواندا انتقادات بعض الدول ، اليت 

ود هذا النوع من احملاكم انتقاصا لسيادا ، مما دفعها إىل التفكري يف إجياد منط جديد من احملاكم ، رأت يف وج
يضمن للدول احترام سيادا ، مع توفري الضمانات الكافية من أجل وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب ، و 

  .متكني ضحايا اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم 
 عربت عنه جلنة القانون الدويل من خالل تأكيدها ، على أن أي اقتراح إلنشاء حمكمة جنائية دولية  إن هذا االنشغال

جيب أن يأخذ بعني االعتبار املعارضة اليت قد تبديها الدول لوجود مثل هذا النوع من احملاكم ، و هي معارضة قد 
أو ينتقص من سيادة الدولة ، أو أنه ميس تنشأ عن شعور الدول بأن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يقوض 

باجلهود املبذولة يف إطار األنظمة الوطنية لصياغة التشريعات املناسبة ملعاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ، و متكني ضحايا 
  . اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم 

تحدة ، اعتماد أحد اخليارات الثالث يف و لقد اقترحت جلنة القانون الدويل على اجلمعية العامة ملنظمة األمم امل
حتديد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، و هذه اخليارات إما حمكمة جنائية دولية ذات اختصاص قضائي خاص ، 
ينبغي مبوجبه أن متتنع الدول عن ممارسة االختصاص القضائي يف اجلرائم الدولية اليت تندرج يف اختصاص احملكمة ، 

زامن للمحكمة اجلنائية الدولية و احملاكم الوطنية ، أو حمكمة جنائية دولية تقتصر صالحياا على أو اختصاص مت
و لتجاوز هذه املشكلة  )1(إعادة النظر يف القضايا ، مبا يسمح هلا بدراسة أحكام احملاكم الوطنية يف اجلرائم الدولية 

  مليلي ، و تعد فكرة االختصاص التكميلي فكرة جديدةاقترحت جلنة القانون الدويل اعتماد مبدأ االختصاص التكم
   )3( . و هي مقتبسة من تنامي و تطور العالقة متزايدة األمهية بني الدول و املنظمات الدولية )2(يعمل ا سابقا 

 و تندرج هذه العالقة ، ضمن مسعى إجياد إطار من التعاون بني أشخاص القانون الدويل ، بدال من أن يقوم نوع
  للنظام ن التنافس فيما بينها ، إذ نشأ عن الدور الذي أصبحت تلعبه املنظمات الدولية من غري الدول تصور جديدم
  
  
 

  . 72 و 71 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة –د )1(
    مجع ممثلي احللفاء لالتفاق على ما جيب اختاذه جتاه مرتكيب جرائم احلرب من القادة 1945 يونيو 26يف عقد مؤمتر لندن  يف اية احلرب العاملية الثانية )2(

  ، و انتهت إىل إنشاء حمكمة عسكرية دولية أنيطت ا مهمة حماكمة كبار   بصورة سرية1945 أغسطس 12، و استمرت أعمال املؤمتر حىت  األملان     
 تنشأ حمكمة عسكرية دولية بعد التشاور مع جملس الرقابة على أملانيا حملاكمة جمرمي  " : املادة األوىل من هذه االتفاقية على أنه ، و نصت جمرمي احلرب    
    ".....الصفتني  بكلتاسواء أكانو متهمني بصفة شخصية أو بصفتهم أعضاء يف منظمات أو هيئات أو  ، احلرب الذين ليس جلرائمهم حتديد جغرايف معني    

  . 72 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )3(
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   .الدويل ، و توزيع احلقوق و املسؤوليات و املهام 

 إن هذا التوجه يستجيب إىل مطالب الدول اليت سعت إىل تفادي منط احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة ، فالنظم

ة الداخلية تتميز بتنظيم قضائي هرمي ، يصعب معه تصور إخفاق اهليئات القضائية يف أداء مهامها ، إال أن القانوني
تاريخ البشرية أثبت عجز تلك احملاكم ، أو عدم قدرا لوحدها يف معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ، مما دفع  إىل 

بل فكرة وجود اختصاص قضائي دويل كوسيلة التفكري يف سد ذلك النقص ، حيث أصبحت الدول مستعدة لتق
فاحملكمة ،  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية إمهاللتعزيز اجلهود الرامية لوضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب و 

اجلنائية الدولية ليست سلطة فوق الدول ، ألن مبدأ االختصاص التكميلي يهدف إىل محاية أسبقية احملاكم الوطنية 
صبح اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ثانويا ، إذ يوازن بني سيادة الدولة و الغاية من تأسيس مع ضمان أال ي

  .احملكمة اجلنائية الدولية 
و ذا الشكل ، فإن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية املكمل للمحاكم الوطنية ال يشكل عائقا بالنسبة لضحايا 

ذلك يشكل فرصة إضافية للضحايا يف احلصول على العدالة ، و السبب يف اجلرائم الدولية ، بل هو على العكس من 
ذلك ، أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يؤكد على واجب الدول يف القيام بدورها ملعاقبة مرتكيب 

  .حقوقهم من جهة أخرى من استيفاء  ضحايا اجلرائم الدولية متكنياجلرائم الدولية من جهة ، و 
 و إذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن متارس ..... " : من ديباجة نظام روما األساسي أنه 6ورد يف الفقرة حيث 

واليتها القضائية اجلنائية على أولئك املسئولني عن ارتكاب جرائم دولية ، فهو يضع أيضا آليات ملراقبة تنفيذ الدول 
   " ......هلذا االلتزام من جهة ثانية 

سألة صعبة ، نظرا ألن األمر يتعلق بتوجيه اام خطري للدولة ، يستند على سوء نيتها يف إجراء حماكمة و تعد هذه امل
فعلية ، و مل ختف بعض الوفود املشاركة يف مفاوضات روما خشيتها من عدم موضوعية احملكمة اجلنائية الدولية يف 

لصادرة عن منظمات حكومية أو غري حكومية  تعرب شكوك تعززها بعض التقارير او تلك الإثبات سوء نية الدولة ، 
يوجد ا " غري دميقراطية " يوجد ا قضاء نزيه ، و دول " دميقراطية " عن توجه معني يف تصنيف الدول إىل دول 

 و يظهر هذا النوع من التصنيف باألخص يف التقارير اليت تصدرها املنظمات املعنية )1(قضاء موجه أو غري مستقل 
الفدرالية الدولية حلقوق "  أو  "هيومان رايتس ووتش " أو منظمة " منظمة العفو الدولية "   اإلنسان ، مثلحبقوق

  ) 2(" . اإلنسان 
إن االختصاص التكميلي يساعد على يئة األنظمة القضائية الوطنية لتويل حماكمة اجلرائم الدولية اليت تشكل خطورة 

لعب مبدأ التكامل دورا أساسيا يف تكريس القضاء الوطين للتشريعات اليت متكنه على اتمع الدويل بأسره ، حيث ي
و تتدخل احملكمة اجلنائية الدولية يف هذه األثناء من أجل تصحيح ، اجلرائم الدولية مرتكيب من تنشيط حماكمة 

لى اجلرائم الدولية من جهة ، و التناقض بني القانون الدويل اإلنساين الذي يقود اتمع الدويل بأسره إىل املعاقبة ع
  )3 (.من جهة أخرى  سيادة الدول اليت ختضع مطالب العدالة للخالفات السياسية

  

  
  . 73 و 71 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة –د )1(
  .ائية الدولية  لعبت هذه املنظمات دورا كبريا يف إنشاء احملكمة اجلن)2(
  . 209 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد –د )3(
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   تكريس مبدأ التكامل يف االختصاص :الفرع األول 
من األمور املهمة اليت يكثر التساؤل بصددها بشأن احملاكم العسكرية الدولية و احملاكم اجلنائية الدولية سواء املؤقتة 

واعد اليت تضع احلدود الفاصلة بني الدعاوى اليت تدخل يف اختصاصها و تلك اليت منها أو الدائمة ، هو حتديد الق
  .تدخل يف اختصاص احملاكم الوطنية 

و قد تطورت األساليب اليت أخذت ا هذه احملاكم مع تطور القانون الدويل اجلنائي ، حىت استقر املطاف بالنظام 
بدأ جديد هو تكامل االختصاص القضائي ، يف حماولة لتفادي تنازع األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل األخذ مب
  .االختصاص بني هذه احملكمة و احملاكم الوطنية 

و حتديد العالقة بني اختصاص احملاكم اجلنائية الدولية و احملاكم الوطنية كان حمل اهتمام كبري و خالف مستمر عند 
 العسكرية الدولية و احملاكم اجلنائية الدولية ، فعند إنشاء احملكمة وضع اللوائح و األنظمة األساسية جلميع احملاكم

الذين ليس " كبار جمرمي احلرب " العسكرية الدولية لنورمبورغ اتفق احللفاء على جعلها مقتصرة على حماكمة 
  .جلرائمهم اختصاص مكاين معني 

ل حمكمة نورمبورغ ذات صفة عسكرية حسما و قد جلأ واضعو الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ إىل جع
لكل نزاع ميكن أن يقوم بشأن اختصاص احملكمة ، ألن احملاكم العسكرية يقوم اختصاصها على أساس النظام الذي 

إال أن تلك الصفة كانت إحدى املثالب اليت   )1(يوضع هلا ، و هو يتسع عادة ملا ال يتسع له النظام القضائي العادي 
ا احملكمة ، و عند تشكيل احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا ، أحدثت هذه انتقدت عليه

 إذ أخذت مببدأ االختصاص املتزامن أو املتالزم ، مع ،األخرية تطورا يف مفهوم اختصاص احملاكم اجلنائية الدولية 
  )2( .حملاكم الوطنية األخذ بشرط األولوية لكل من هاتني احملكمتني على اختصاص ا

حيث يكون اختصاصهما متزامنا مع اختصاص احملاكم الوطنية ، و لكن عند حدوث تنازع يف االختصاص ، فإن 
األولوية تكون للمحاكم اجلنائية الدولية ، و ألي من هاتني احملكمتني احلق يف أن تطلب من احملاكم الوطنية يف أي 

  .وقت أن تذعن لواليتها 
اضح ، و هو أما حمكمتان مؤقتتان أنشأتا مبوجب قرارات جملس األمن مبوجب الفصل السابع من و سبب ذلك و

امليثاق و املتعلق باإلخالل باألمن و السلم الدوليني ، علما أن قضاة احملكمتني أدخلوا تعديال على قواعد اإلجراءات 
 للفصل فيها ، حىت يتاح هلا التركيز على نظر اخلاصة بكل منهما ، يسمح بنقل بعض القضايا إىل احملاكم الوطنية

عدد حمدد من القضايا اهلامة اليت تشمل كبار الزعماء السياسيني و العسكريني و شبه العسكريني ، دون أن خيل 
ذلك بشرط األسبقية ، و كان السبب الدافع وراء هذا التعديل هو الزخم الكبري من الدعاوى الذي واجهته 

  )3( .احملكمتني 

  
  
  . 225ص ، املرجع السابق الذكر  : براء منذر كمال عبد اللطيف –د )1(
 للمحكمة الدولية و احملاكم الوطنية اختصاص مشترك يف"  :لية ليوغسالفيا السابقة على أنه  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدو9نصت املادة  )2(

   ، و للمحكمة الدولية أسبقية على احملاكم الوطنية ، و جيوز للمحكمة الدولية يف ن الدويل اإلنساينمقاضاة األشخاص عن االنتهاكات اجلسيمة للقانو     
 ، كما جاء يف النظام األساسي للمحكمة "أي مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب إىل احملاكم الوطنية رمسيا التنازل عن اختصاصها للمحكمة الدولية      
   .رواندا نص مماثلاجلنائية الدولية ل     

   . 226 ص،   املرجع السابق الذكر:براء منذر كمال عبد اللطيف  –د )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 124  

و عموما فإن منح األولوية للمحاكم اجلنائية الدولية على احملاكم الوطنية كان ينظر إليه دائما من الدول مبنظار الريبة 
  .على أساس أنه ميس بالسيادة 

القواعد حتكم العالقة بني اختصاص احملاكم اجلنائية الدولية و اختصاص احملاكم فكان البد من إقامة نوع جديد من 
الوطنية يصون مبدأ السيادة من جهة من دون أن ميس باهلدف الرئيسي من إنشاء احملكمة ، و املتمثل يف معاقبة مجيع 

  . مرتكيب اجلرائم الدولية ، على أن ال تكون احلصانة حاجزا دون ذلك 
 فشلت يف ه الغاية كان من الضروري وضع قواعد تعطي الدور املركزي للمحاكم الوطنية ، فإذاو لتحقيق هذ

ممارسة دورها بشكل جدي ، يأيت دور احملكمة اجلنائية الدولية كاختصاص احتياطي ، و هذه املهمة كانت من 
تحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية و يف األمور اليت أثارت الكثري من النقاش يف أروقة جلنة القانون الدويل و اللجنة ال

  .مؤمتر روما ، إذ طرحت العديد من املقترحات إلجياد حل وسط يرضي اجلميع بشكل عام 
و كانت الغاية الوصول إىل قواعد تتحاشى قدر اإلمكان ديد سيادة الدول من ناحية ، و أن ال دد اجلهود 

ن تشريعات مالئمة ملعاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ، استنادا ملبدأ سلاملبذولة من قبل األنظمة الوطنية يف سعيها 
  .االختصاص العاملي 

حيث نوقشت تلك املسألتان باهتمام بالغ ، و رأت العديد من الوفود أن احملاكم الوطنية حىت و لو كانت متلك 
دولية تبقى ضرورية لتجنب احلصانة املدرجة الضمانة األولية ملعاقبة مرتكيب تلك اجلرائم ، إال أن احملكمة اجلنائية ال

  .يف التشريعات الوطنية ، على أن يقتصر تدخلها يف احلاالت اليت يكون فيها أداء احملاكم الوطنية غري مقنع 
و شددت على أن مبدأ السيادة مل يعد مبدءا مطلقا كما كان عليه احلال يف القانون الدويل التقليدي ، و مثل هذا 

را مهما على صعيد القانون الدويل اجلنائي يف مواجهة التيار الداعي إىل محاية سيادة الدولة مبفهومها االجتاه تطو
  . التقليدي ، باإلبقاء على احلصانة أو إمكانية منح العفو ملرتكيب أشد اجلرائم الدولية خطورة 

جديدا ف جيب أن يفهم باعتباره مبدءا  كيإال أن هناك اختالفا كبريا قام حول األسس النظرية هليكلية التكامل ، و
أفرزه تطور القانون الدويل اجلنائي ، و يدور هذا املبدأ يف إطار فكرة قوامها أن اختصاص القضاء اجلنائي الدويل 
ليس بديال عن اختصاص القضاء الوطين للدول األطراف يف نظام روما األساسي ، و ليس له األولوية على القضاء 

 األولوية تكون للقضاء الوطين ، و أن اختصاص احملكمة مكمل الختصاص القضاء الوطين يف حكم الوطين ، و إمنا
هذه اجلرائم إذا مل ميارس هذا القضاء اختصاصه عليها ألي سبب كان ، و الغاية منه هو كفالة سيادة الدول 

  . األطراف يف النظام األساسي 
و احلدود اليت رمسها بني اختصاص احملاكم اجلنائية الدولية و احملاكم و للتعرف على اجلوانب األساسية هلذا املبدأ ، 

دعائم و حاالت تطبيقه ، مث بعد ذلك نتطرق لأغراضه ،  تعريفه ، و نشأته ، و الوطنية فقد ارتأينا أوال البحث يف
  )1( .مبدأ التكامل يف االختصاص 

و ،  اجلرمية ذاا مرتني نمبدأ عدم جواز احملاكمة عإنسجام مبدأ التكامل مع  يف  هذه الدعائم باخلصوصلثمتتو 
مسؤولية القادة و إنسجام مبدأ التكامل مع مبدأ التطبيق الوطين للعقوبات ، و إنسجام مبدأ التكامل مع مبدأ 

   .املساواة يف العقوبة لكل املسامهني و إنسجام مبدأ التكامل مع مبدأ الرؤساء ، 

  
  

  . 225ص ، املرجع السابق الذكر  :  اللطيفبراء منذر كمال عبد –د )1(
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   تعريف مبدأ التكامل يف االختصاص :أوال 
مل يورد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تعريفا حمددا ملبدأ التكامل ، و إن كان قد أشار إليه يف الديباجة و 

 النص الوارد يف النسخة اليت مت تعديلها و  من نظام روما األساسي الذي ورد يف1 منه ، حيث نصت املادة 1املادة 
تنشأ ذا حمكمة جنائية  " :  على أنه ICC. /1999/INF /3 برقم 1999 ماي 18الصادرة عن أمانة األمم املتحدة يف 

   " ......كملة لالختصاصات اجلنائية الوطنية  و تكون م..…دولية 
تؤكد أن تكون هذه احملكمة مكملة للنظم القضائية اجلنائية حيث بينت الديباجة أن الدول األطراف يف هذا النظام 

الوطنية ، يف احلاالت اليت قد ال تكون فيها إجراءات احملاكمة الوطنية متاحة ، أو مىت كانت هذه اإلجراءات غري 
يف ذات جدوى ، و قد جاء نص املادة األوىل من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية متفقا مع ما ورد 

 و إذ تؤكد أن احملكمة اجلنائية الدولية ..... " : على هذا النحو 10ديباجته ، حيث جاء نص الديباجة يف الفقرة 
   " ...... مبوجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية  املنشأة

ختصاص بني القضاء الوطين و القضاء اجلنائي الدويل و من جممل ما تقدم ، ميكننا وضع تعريف ملبدأ التكامل يف اال
ذلك الوضع التوفيقي الذي أخذت به اجلماعة الدولية لتشجيع الدول األطراف يف اتفاقية روما على حماكمة  " : بأنه

   )1( ." املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية األشد خطورة ، و إال انعقد االختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية 

 ينطلق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية من مبدأ التكامل ، األمر الذي يفرض عالقة مساواة بني احملكمة اجلنائية و
الدولية و احملاكم الداخلية ، على عكس العالقة بني احملاكم الداخلية و احملاكم اجلنائية الدولية اليت أسستها منظمة 

           ، إذ أا أنشأت يف املقام األول بسبب فشل القضاء الوطين أو األمم املتحدة و اليت تتفوق على األوىل 
   )2(. عدم كفاءته 

إن املتتبع ملسرية العدالة اجلنائية الدولية يالحظ أن مثة اختالف بني القضاء اجلنائي الدويل ممثال يف احملكمة اجلنائية 
ممثال يف احملكمتني العسكريتني الدوليتني لكل من  الدويلنائي الدولية املنشأة مبقتضى اتفاقية روما ، و بني القضاء اجل

اليت أنشأت نورمبورغ و طوكيو و اليت حاكمت جمرمي احلرب العاملية الثانية ، و احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة 
لية ليوغسالفيا بقرار من جملس األمن طبقا للفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة ، كاحملكمة اجلنائية الدو

 و كذلك مثة اختالف بني هذا القضاء و احملاكم اخلاصة ، و اليت )3(السابقة و احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 
 ، و يف تيمور الشرقية عن اجلرائم 1996أنشأت لنظر اجلرائم اخلطرية اليت وقعت يف سرياليون عن اجلرائم الواقعة سنة 

  )4 ( .1979 حىت 1975كمبوديا عن اجلرائم اليت وقعت من سنة  ، و يف 1999اليت وقعت سنة 
فما مييز كل هذه احملاكم هو اقتراا بأماكن معينة حددا بدقة األنظمة األساسية لتلك احملاكم ، أما احملكمة اجلنائية 

ختتص ا هذه  رائم اليت ، فقد حدد النظام األساسي هلذه احملكمة اجل1998الدولية املنشأة مبقتضى اتفاقية روما لسنة 
  حيصر و ذلك دون أن جرمية اإلبادة اجلماعية و جرمية العدوانو احملكمة و هي اجلرائم ضد اإلنسانية ، جرائم احلرب

  
  

  11 ، ص 2007 ، ىل، الطبعة األو ، مصر ، القاهرة دار النهضة العربية ،  مبدأ التكامل يف احملكمة اجلنائية الدولية:خالد عكاب حسون العبيدي  -د )1(
  . 76 و 75 ، ص املرجع السابق الذكر : قيدا جنيب محد – د)2(
  .كان حمط اهتمام كبري و خالف مستمر عند وضع أنظمتها األساسية   إن حتديد العالقة بني اختصاص احملاكم اجلنائية الدولية و احملاكم الوطنية)3(
   . 33 ، ص 2006،  ، الطبعة األوىل ، مصر ، القاهرة ار النهضة العربية، د  االختصاص اجلنائي العاملي: طارق سرور – د)4(
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 الدوليتني حملاكمة مرتكيب اجلرائم اختصاصها بوقوع اجلرائم يف إقليم معني ، خبالف احلال يف احملكمتني اجلنائيتني
  .الدولية يف يوغسالفيا و رواندا و غريها من احملاكم اليت سبق ذكرها 

احملكمة تكون هيئة   " :ة األوىل من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ذلك بقوهلا بأن و قد أكدت املاد
، و هو ما " دائمة هلا السلطة ملمارسة اختصاصها على األشخاص إزاء أشد اجلرائم خطورة موضع االهتمام الدويل 

بالنظر إىل االختصاص املكاين خبالف احملاكم " لقا اختصاصا جنائيا دوليا مط" يبني أن احملكمة اجلنائية الدولية متارس 
  ) 1(" . اختصاصا جنائيا دوليا مقيدا " اجلنائية الدولية املؤقتة و اليت متارس 

و يقضي مبدأ التكامل بعدم استبدال القضاء اجلنائي الوطين بالقضاء اجلنائي الدويل ، أي باحملكمة اجلنائية الدولية ، 
 الدولية والية قضائية للتحقيق يف جرمية داخلة يف اختصاصها ، إذا كان القضاء الداخلي قد فليس للمحكمة اجلنائية

 عن التحرك ملالحقة اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة الوطينوضع يده عليها ، إال يف حال امتناع القضاء 
  .اجلنائية الدولية ، أو فشله يف ذلك 
 غري قادر الوطينمىت يكون القضاء   -  يف ظل معطيات حمددة- احلكم ، فتقررو تلعب احملكمة اجلنائية الدولية دور

على إجراء احملاكمة ، أو غري راغب يف تقدمي ارم للعدالة ، و تقرر بنفسها انعقاد اختصاصها ، و هذا ال يعين أن 
ل حيل مكان القضاء الوطين ، احملكمة اجلنائية الدولية هي بديل عن القضاء الداخلي ، ألا ليست كيانا فوق الدو

مل تفرض صراحة على الدول األطراف مالحقة اجلرائم الداخلة ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية  فمعاهدة روما
الدولية ، بل اكتفت بتذكري الدول يف ديباجة نظام روما األساسي بواجب ممارسة الوالية القضائية اجلنائية على 

  . " ..... ستكون مكملة لالختصاصات اجلنائية الوطنية ..... " :دولية املسئولني عن ارتكاب اجلرائم ال
و بناءا على مبدأ التكامل حيتفظ القضاء الوطين باألولوية ، و ال تتدخل احملكمة اجلنائية الدولية  إال إذا فشلت الدول 

  )2(. سانية إىل العدالة يف إحالة و تقدمي املتهمني جبرائم احلرب أو اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم ضد اإلن

فاألولوية تعطى للقضاء الوطين ، و على احملكمة اجلنائية الدولية أن تراعي شروط مقبولية الدعوى املنصوص عليها 
 من نظام روما األساسي ، و طبقا للمادة السابقة الذكر ، تقرر احملكمة أن الدعوى غري مقبولة إذا تبني 17يف املادة 

  :هلا أن 
  .ت جتري التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى دولة هلا اختصاص عليها  إذا كان-
ص ـ إذا كانت قد أجرت التحقيق يف الدعوى دولة هلا اختصاص عليها ، و قررت الدولة عدم مقاضاة الشخ-

  .املعين 
 إذا كان الشخص املعين قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى ، و ال يكون من اجلائز للمحكمة -
    .20 من املادة 3جراء حماكمة طبقا للفقرة إ
  .  إذا مل تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة ، تربر اختاذ احملكمة إجراء آخر-

  )3 (. و بالتايل ال تقبل الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية إذا توافرت إحدى احلاالت السابقة الذكر

  
  
  . 34 ، ص الذكراملرجع السابق  : طارق سرور –د )1(
  . 76 و 75 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد- د)2(
  . 74 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )3(
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نضمام لقد شكل مبدأ التكامل يف االختصاص حمورا أساسيا يف قرارات الدول بالتصديق على معاهدة روما و اال
إليها ، و حافزا لبعض الدول األطراف لتعديل قوانينها حىت تتوافق مع النظام األساسي ، فتصبح قادرة تلقائيا على 

  .مالحقة اجلرائم الدولية 
إن دور مبدأ التكامل ال يقتصر على حماصرة اهلاربني من القضاء الوطين ، ممن ارتكبوا اجلرائم الواردة يف نظام روما 

بل يتعداه ليكرس هذه اجلرائم يف قوانني الدول األطراف الداخلية ، من خالل أخذ هذه األخرية على األساسي ، 
عاتقها ممارسة اختصاصها اإلقليمي أو الشخصي على اجلرائم الواردة يف نظام روما األساسي ، مزيلة بالتايل العوائق 

ل األطراف إجراءات التحقيق و املالحقة وفقا لنظام السابقة اليت حالت دون مالحقتها هذه اجلرائم ، و بإتباع الدو
روما األساسي ، تكون قد ضمنت حقوق كل من املتهم و الضحية ، و هذا ما سعت معاهدة روما إىل صيانته ، و 
مبا أن معاهدة روما تتوافق مع اتفاقيات سابقة هلا يف بعض العناوين ، مثل اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و 

 من نظام روما األساسي اليت تتناول اإلبادة اجلماعية ، فإن تطبيق 5 دولة طرف و املادة 130اقبة عليها اليت تضم املع
  .األوىل ميكن الدول اليت مل تفي بالتزاماا الدولية من القيام بذلك 

ريات و تطورات كما أنه يف فترة األعوام اخلمسني اليت تفصل بني معاهدات جنيف و معاهدة روما ، طرأت تغي
كبرية على القانون الدويل اإلنساين ، فتبنت معاهدة روما بعضا منها ، و بالتايل فإن التطبيق الداخلي هلا مينح الدول 

  )1( . تطورات القانون الدويل الوطنيةفرصة لتواكب قوانينها 

األشخاص املسئولني عن ارتكاب لقد اجتهت نية جملس األمن و هو ينشئ احملكمة اجلنائية الدولية من أجل مقاضاة 
 ، إىل عدم إسقاط االختصاص أمام احملاكم الوطنية 1991االنتهاكات اجلسيمة يف إقليم يوغسالفيا السابقة منذ عام 

، و عدم منعها من ممارسة هذا االختصاص ، بل و تشجيعها على ممارسته وفقا للقوانني نفسها األفعال بفيما يتعلق 
  . ذات الصلة و اإلجراءات الوطنية

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 9و النتيجة اليت تترتب على ذلك ، تضمنتها املادة 
و هي وجود اختصاص مشترك بينها و بني احملاكم الوطنية ، و ال بد أن تكون األسبقية يف ظل هذا االختصاص 

يف أي مرحلة من مراحل الدعوى املؤقتة ، و جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية ؤقتة املاملشترك للمحكمة اجلنائية الدولية 
  )2(  .لصاحلهاأن تطلب إىل احملاكم اجلنائية الوطنية رمسيا التنازل عن اختصاصها 

و لقد حرص نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على تأكيد السيادة الوطنية للدول ، على ما يدخل يف 
تصاصها طبقا لقوانينها الوطنية ، فنص يف الفقرة العاشرة من ديباجته على أن احملكمة اجلنائية الدولية مكملة اخ

لالختصاص الوطين ، كما نصت املادة األوىل من هذا النظام األساسي على أن تكون احملكمة اجلنائية الدولية مكملة 
 و هو ما يعين أن ،جلنائية الدولية ملبدأ االختصاص التكميلي لالختصاص الوطين ، و على هذا النحو ختضع احملكمة ا

هذا القضاء اجلنائي الدويل ال ينعقد اختصاصه ، إال إذا مل ميارس القضاء الوطين اختصاصه ، مما يؤدي إىل تفادي 
  . تنازع االختصاص بني القضاء الوطين و احملكمة اجلنائية الدولية 

   فإن ،اص التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية من احترام ملبدأ السيادة الوطنية للدولة و باإلضافة إىل ما يعنيه االختص
  
  
  . 84 و 83 ، ص املرجع السابق الذكر :  قيدا جنيب محد- د)1(
  .  481 و 480 ، ص  املرجع السابق الذكر:  حسام علي عبد اخلالق الشيخة –د )2(
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 و هلا موارد مالية دأ ، فاحملكمة اجلنائية الدولية هلا عدد حمدود من القضاة ،االعتبارات العملية تؤيد األخذ ذا املب
حمدودة ، كما أن هيكلها القضائي ال جيعلها قادرة على مزاولة اختصاصها بالنسبة إىل عدد كبري من القضايا ، و ال 

  .  علق جبمع األدلةشك يف أن احملاكم الوطنية تكون أكثر قدرة من احملكمة اجلنائية الدولية فيما يت
 من نظام روما األساسي على أنه إذا 8و تطبيقا ألولوية القضاء الوطين على القضاء اجلنائي الدويل ، نصت املادة 

انعقدت والية احملكمة اجلنائية الدولية و قرر املدعي العام أن هناك أساسا معقوال لبدء حتقيق ، أو باشر املدعي العام 
 من نظام روما األساسي ، يقوم املدعي العام بإشعار مجيع الدول األطراف و 15 و )ج( 13ني التحقيق عمال باملادت
  . أن هلا أن متارس واليتها على اجلرائم الدولية موضع النظر -  يف ضوء املعلومات املتاحة- الدول اليت يرى

ك اإلشعار ، للدولة أن تبلغ احملكمة مث أضافت الفقرة الثانية من تلك املادة ، أنه يف غضون شهر واحد من تلقي ذل
اجلنائية الدولية بأا جتري ، أو بأا أجرت حتقيقا مع رعاياها ، أو مع غريهم يف حدود واليتها القضائية فيما يتعلق 

 من نظام روما األساسي ، و تكون 5باألفعال اجلنائية ، اليت قد تشكل جرائم دولية من تلك املشار إليها يف املادة 
  .صلة باملعلومات املقدمة يف اإلشعار املوجه إىل الدول مت

 من 19و بناءا على طلب تلك الدولة ، يتنازل املدعي العام هلا عن التحقيق مع هؤالء األشخاص ، و جاءت املادة 
ىل أن نظام روما األساسي لتؤكد ذلك بقوهلا إنه جيوز أن يدفع بعدم اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، استنادا إ

   )1( . الدولة اليت هلا اختصاص النظر يف الدعوى حتقق أو تباشر املقاضاة يف الدعوى

و قد أكدت ديباجة نظام روما األساسي على ضرورة التعاون الدويل يف جمال حماكمة مرتكيب اجلرائم الدولية األشد 
ين مبحاكمة هؤالء ، و أن احملكمة اجلنائية اليت تثري قلق اتمع الدويل ، و على ضرورة قيام القضاء الوطو خطورة 

  .الدولية سوف تكمل الواليات القضائية اجلنائية الوطنية 
و يفهم من ذلك ، أن القضاء الوطين و القضاء اجلنائي الدويل يكمالن بعضهما يف إطار حماكمة مرتكيب اجلرائم 

لوطين و القضاء اجلنائي الدويل مبوجب نظام الدولية ، حيث ينعقد االختصاص باحملاكمة لكليهما ، أي القضاء ا
روما األساسي ، مث عرض نظام روما األساسي اجلرائم الدولية اليت تدخل يف االختصاص القضائي للمحكمة اجلنائية 

  )2( .الدولية ، و اليت جيب أن يكون للقضاء الوطين االختصاص باحملاكمة عنها أيضا ، و نظم العالقة بني القضائني 

 يف مؤمتر روما ، بأن العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية و القضاء الوطين ال  هناك اتفاق واضح بني املفاوضنيو كان
ما هو احلال يف قوانني احملاكم ك -  أي ليست هذه العالقة عالقة وثيقة راسخة مستقرة-تصل لدرجة القاعدة 

يف االختصاص القضائي الدويل فيما يتعلق باجلرائم  -نائية الدولية اجلنائية الدولية املؤقتة ، على أساس علو احملاكم اجل
 على احملاكم الوطنية ، لكن باألحرى تتكامل احملكمة اجلنائية الدولية وجها لوجه مع القضاء الوطين ، مبعىن  - الدولية

ص احملكمة اجلنائية الدولية أنه لكي خيول القضاء الوطين بالنظر يف قضايا متعلقة جبرائم دولية ، فيجب تدعيم اختصا
  .يف القضايا األكثر خطورة ، أو يف حالة النظم القضائية الوطنية الضعيفة   -  فقط- بالنظر

هذا و أكدت عدة دول ، على ضرورة و أمهية عدم مسؤولية القضاء الوطين يف عمله العادي عن قمع اجلرائم 
  اذجــاجلنائية الدولية ، و أنه من الصعب التحديد بدقة النمالدولية املنصوص عليها يف النظام األساسي للمحكمة 

  
  
  . 138 ، ص  املرجع السابق الذكر: طارق سرور –د )1(
    . 801 ، ص  املرجع السابق الذكر: حممد عادل حممد سعيد - د)2(
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لك أصرت بعض القضائية الداخلية املطبقة يف كل دولة ، و كذلك حتديد مواقف و سياسات الدول املختلفة ، لذ
الدول على منح االختصاص القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية يف القضايا اليت من املمكن أن ينظرها القضاء الوطين 

، يف حني فضلت بعض الدول األخرى حتديد أهلية و اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية " التكامل " و بامتعاض ملبدأ 
 فيها كل اختصاصات القضاء الوطين للدول املختلفة  أو اختصاص احملكمة اجلنائية يف املواقف االستثنائية اليت تنعدم

  .الدولية بنظر مسائل معينة 
و نصت عليه " التكامل"  ، مت إقرار مبدأ 1998و يف اجتماع جلنة اإلعداد لنظام احملكمة اجلنائية الدولية يف أغسطس 

 و –  ، أن احملكمة اجلنائية الدولية ليس هلا اختصاص قضائي إال من نظام روما األساسي و اليت جاء فيها17املادة 
 يف احلاالت اليت تنعدم فيها األسس اجلوهرية كليا أو جزئيا للقضاء الداخلي للدولة يف ممارسة عمله ، أو – فقط

ة ، و يكون اإلجراءات املتبعة ، أو قرارات االستيالء من قبل الدولة دف إعفاء شخص ما من املسؤولية اجلنائي
للمحكمة اجلنائية الدولية ممارسة اختصاصها فيما يتعلق باألعمال الوطنية ذات األمهية اخلاصة ، يف حالة تأخر 
اإلجراءات الوطنية أو يف حالة عدم استقالل القضاء الداخلي ، أو جتريد السلطات القضائية الوطنية من حق حماكمة 

ة اجلنائية الدولية أيضا حق ممارسة اختصاصها القضائي يف حالة بطالن و يكون للمحكم، أشخاص هلم أمهية معينة 
اإلجراءات الداخلية أو اختاذها بطريقة من شأا إعفاء املتهمني من املسؤولية ، و يف غري ذلك من األحوال اليت 

اختصاصاا ، و يعد  من نظام روما األساسي فإنه ال جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية ممارسة 17نصت عليها املادة 
حق كل دولة يف ممارسة قضائها اجلنائي على املسئولني "ذلك تطبيق ملبدأ آخر يف مشروع نظام روما األساسي و هو 

و شددت عدة وفود أثناء مفاوضات روما ، على أن مبدأ التكامل ينبغي أن خيلق قرينة  )1(  "عن اجلرائم الدولية 
وطنية ، و ذكرت أن تلك القرينة تربرها مزايا األنظمة القضائية الوطنية ، حيث يعمل قوية لفائدة الوالية القضائية ال

مجيع املعنيني بالعدالة اجلنائية الوطنية ضمن إطار نظام قانوين قائم ، و يكون القانون املعمول به أكثر موثوقية و أكثر 
ابق و قواعد مألوفة ، و من املرجح أن تكون تطورا ، و تكون إقامة الدعوى أقل تعقيدا ، ألا تقوم على أساس سو

إقامة الدعوى و الدفاع أقل تكلفة ، و تتوافر عادة األدلة و الشهود على حنو أسرع ، إضافة إىل التقليل إىل حد أدىن 
من املشاكل املتعلقة باللغة املستعملة يف احملاكمة و مساع الشهود و الضحايا ، و تستخدم احملاكم الوطنية وسائل 

  )2( . راسخة للحصول على األدلة و الشهادات ، و تكون العقوبات قابلة للتنفيذ السريع

إن احملكمة اجلنائية الدولية مل تأيت لتسلب الدول اختصاصها القضائي اجلنائي يف نظر اجلرائم الدولية اليت تقع على 
 القضاء الوطين ، أو أن تعفيه من أن حتل حملها  و ليس من اختصاص )3(أراضيها ، أو دد سالمتها و أمنها 

مسؤوليته يف مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية ، فاحملكمة اجلنائية الدولية ال ميكنها ختطي النظام القضائي الوطين ، 
  )4(. طاملا كان هذا األخري قادرا و راغبا يف مباشرة التزاماته القانونية 

  

  
   . 812 و 811 ، ص ق الذكر املرجع الساب: حممد عادل حممد سعيد -د) 1(
   .130و  129 ، 128،  127، ص  املرجع السابق الذكر:علي يوسف الشكري  -د) 2(
 ة ــ، الطبع ، مصر ، االسكندرية ، دار الفكر اجلامعي  ألهم مبادئه يف الفقه اإلسالمياإلشارةالقانون الدويل اإلنساين مع : منتصر سعيد محودة  - د)3(

                                                                                                                          . 184  ص ،2009،  األوىل          

  . 218 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد القادر البقريات - د)4( 
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    تطور مبدأ التكامل يف االختصاص: ثانيا
 سوف تسري هذه املادة ، بغض النظر عن أي إجراءات أو .....  ":تفاقية فرساي على أنه  من ا228نصت املادة 

و تؤكد هذه املادة أن االعتداد  " .....حماكمات أمام أي من احملاكم يف أملانيا ، أو يف أراضي أي دولة من حلفائها 
اجلنائي الدويل ، حبيث تكون له األولوية بالقضاء الوطين اجلنائي كان حمل اعتبار عند صياغة هذا النظام القضائي 

، أو حىت إىل إجراء تسليم ارمني كمظهر للتعاون القضائي اجلنائي بني الدول ، و لكن  قبل اللجوء إىل هذا األخري
هذا االعتبار كان يقابله من ناحية أخرى عدم االعتراف باألحكام و اإلجراءات اليت تكون باشرا احملاكم األملانية 

إذ أعلنت اجلمعية الدستورية األملانية غداة إقرارها للدستور اجلمهوري ، أن حماكمة   )1(و حماكم أي دولة حليفة هلا أ
  املتهمني األملان عما اقترفوه من جرائم جيب أن يكون أمام احملاكم األملانية ، و أن احلل الذي جاء يف معاهدة 

لفاء باحلق يف حماكمة و معاقبة من يثبت اامه بارتكاب أفعال منافية  بأن تعترف حكومة أملانيا لقوات احل-فرساي 
لقوانني و أعراف احلرب أمام حماكمها العسكرية طبقا لقوانينها اخلاصة ، حىت و لو كان املتهمون قد حوكموا أمام 

  . ينطوي على جمافاة للقانون األملاين نصا و روحا -إحدى احملاكم األملانية 
لفاء متسكت بنصوص معاهدة فرساي و باملقابل فإن احلكومة األملانية قد أصرت على موقفها إىل أن و لكن دول احل

 للنظر يف جرائم احلرب اليت اقترفها األملان )2(" ليبزيج " انتصرت وجهة نظرها بإنشاء حمكمة اإلمرباطورية يف مدينة 
 يف رية ألا مل تساهم يف إرضاء رغبتهمفاء حماكمة صوو اليت اعتربا دول احلل )3(سواء داخل أملانيا أو خارجها 

و يف أعقاب احلرب العاملية الثانية و هزمية أملانيا و اليابان عقدت ، معاقبة من أحلق بالبشرية اخلراب و العذاب األليم 
 الذين ليس  ، و اليت قررت إنشاء حمكمة عسكرية دولية عليا حملاكمة جمرمي احلرب1945 أوت  8اتفاقية لندن يف 

  . جلرائمهم موقع جغرايف معني ، سواء بصفتهم الشخصية أو بوصفهم أعضاء يف منظمات إرهابية أو بالصفتني معا 
و قد أشارت املادة الثانية من هذه االتفاقية إىل الئحة ملحقة ا تكفلت ببيان اختصاص تلك احملكمة و سلطاا 

ة وطنية أو حمكمة احتالل أقيمت أو تقام يف أية دولة من الدول على أال ميس ذلك اختصاص أو سلطات أية حمكم
بعد  و )4(املتحالفة أو يف أملانيا احملتلة ، كما تشكلت حمكمة طوكيو حملاكمة جمرمي احلرب يف الشرق األقصى 

و استسالمهم ، و يف انتصار دول احللفاء يف احلرب العاملية الثانية على دول احملور األوروبية ، مت إعالن هزمية األملان 
اليوم التايل لذلك اإلعالن ، اجتمع ممثلو احللفاء مبدينة لندن للتشاور فيما جيب عمله جتاه القادة األملان ، و تقدم 

بتقرير عن كيفية حماكمتهم ، و مت إقرار ما خلص إليه ، و باالتفاق بني ممثلي كل " جاكسون " القاضي األمريكي 
تحدة ، بريطانيا و ايرلندا الشمالية و االحتاد السوفيييت سابقا على إنشاء احملكمة العسكرية من فرنسا ، الواليات امل

  )5(. الدولية كي تتوىل أمر حماكمة كبار جمرمي احلرب األملان 

  
  

 قــءت بالفشل و مل تستطع أن حتق، غري أن هذه اجلهود قد با و هذا يتشابه إىل حد بعيد مع ذلك الوضع الذي عمل به يف حماكم يوغسالفيا السابقة )1(
  .للمجتمع الدويل ما كان يصبو إليه من حماكمة كبار جمرمي احلرب      

  . 1919 مارس 15بقانون صدر يف " ليبزيج " أنشأت حمكمة  )2(
  .  و واصلت جلساا فيما بعد1921 ماي 23عقدت أوىل جلساا يف  )3(
  . 1946أفريل  29باشرت عملها يف  )4(
  . 30 ، ص  املرجع السابق الذكر: خالد عكاب حسون العبيدي –د )5(
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ال يوجد يف هذا االتفاق أي نص من شأنه أن يسيء إىل سلطة أو  " : منه أنه 6و تضمن هذا االتفاق يف املادة 
انيا حملاكمة اختصاص احملاكم الوطنية ، أو حماكم االحتالل املنشأة قبال ، أو اليت ستنشأ يف األراضي احلليفة أو يف أمل

لما باشر اختصاصه جتاه اجلرائم ك، و هذا النص يعترف باالختصاص القضائي الوطين بصفة أصيلة " جمرمي احلرب 
الدولية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ، و هذا يعين بأن الداللة على مبدأ التكامل 

كمة العسكرية الدولية لنورمبورغ يف االختصاص اجلنائي الوطين يشكل طبقا هلذا النص واضحة ، و أن تدخل احمل
  .إساءة له ، ألن احملكمة العسكرية الدولية تكمل االختصاص الوطين و ال تعلو عليه 

يف كل األحوال ، إذا قررت  " : احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ الئحة من 11 و املادة 10و جاء يف املادة 
هي ذات طبيعة إجرامية ، فإنه حيق للسلطات املختصة يف كل دولة موقعة أن ميثل ، مجاعة أو منظمة ما احملكمة أن 

 سالفة الذكر ، إذ أوضحت 6ليعزز نص املادة "  حماكم االحتالل وأي شخص أمام احملاكم الوطنية أو العسكرية أ
صاص احملاكم العسكرية الدولية ، و أخريا فإن هذه املواد بأن االختصاص أوال للمحاكم الوطنية ، مث يكملها االخت

    )1(. االختصاص حملاكم االحتالل 

 الذي حضره رؤساء كل من بريطانيا ، االحتاد السوفيييت ، الواليات املتحدة األمريكية اتفق )2(" يالطا " و يف مؤمتر 
ىل جرائم احلرب ، اجلرائم ضد اإلنسانية ، احللفاء على تقسيم اجلرائم الدولية املرتكبة يف احلرب العاملية الثانية إ
  .اجلرائم ضد السالم و املؤامرة الرتكاب أي جرمية من اجلرائم السابقة 

و من بني ما اتفق عليه أيضا حماكمة النازيني أمام حماكم عسكرية دولية ، و يدخل ضمن أفراد هذه الطائفة رجال 
ة به ، و حماكمة من خيرج عن هذه الطائفة أمام حماكم الدول احلكومة و قادة احلزب النازي و املؤسسات املرتبط

و جرى تقسيم أفراد هذه الطائفة إىل فئتني ، و مها فئة املتهمني الذين مل حيالوا إىل احملاكم ، اليت احتلت أملانيا 
ت اليت تقرر احملكمة الدولية أو الوطنية يف البالد اليت كانت متثل أملانيا ، أما الفئة الثانية فتضم أعضاء املنظما

  . العسكرية الدولية لنورمبورغ اعتبارها منظمات إجرامية 
 من اتفاقية لندن إىل أن أحكام هذه االتفاقية 6و تأكيدا ملبدأ التكامل بني القضائني الوطين و الدويل ، ذهبت املادة 

 أقيمت أو تقام يف دولة من ال متس اختصاصات أو سلطات أي حمكمة وطنية ، أو أي حمكمة من حماكم االحتالل
  )3( .الدول املتحالفة يف أملانيا حملاكمة جمرمي احلرب 

 منه باالختصاص القضائي الوطين 6و يعترف اتفاق لندن املنشئ للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ يف املادة 
كون تدخل احملكمة يف بصفة أصلية ، و يالحظ على هذه املادة ، أن التعبري عن مبدأ التكامل يقضي بأن ي

 مبثابة إساءة هلذا األخري ، و هو ما يعين أنه يكمله و ال يعلو عليه ، و رغم أنه مل يكن له  االختصاص اجلنائي الوطين
ذات القدر من الوضوح الوارد يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، إال أن ذلك ال ينفي وجوده و 

  )4(  . به ، فال إهدار ملبدأ السيادة الوطنية اعتراف اتمع الدويل 

  

  
   .31 ، ص املرجع السابق الذكر : خالد عكاب حسون العبيدي -د )1(
   .1945يف سنة " يالطا "  جرى مؤمتر )2(
   . 30 و 29،  28 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري –د )3(
  . 175 ص ، املرجع السابق الذكر: حيدر عبد الرزاق  – د)4(
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و ضمانا لتحقيق مبدأ التكامل و تنسيق اجلهود الدولية الرامية ملالحقة جمرمي احلرب و إيقاع اجلزاء املالئم م  
 ملالحقة و معاقبة مرتكيب جرائم احلرب الذين مل 1945 يف سنة 10أصدر جملس الرقابة على أملانيا القانون رقم 

  .مبورغ يقدموا للمحكمة العسكرية الدولية لنور
 قرارا مماثال ملا أصدره 1946 يناير 19و يف ذات اإلطار ، أصدر القائد األعلى للقوات املسلحة لدول احللفاء يف 

جملس الرقابة على أملانيا بشأن حماكمة كبار جمرمي احلرب بالشرق األقصى ، و بذلك أصبحت هناك ثالثة أنواع من 
 املرتكبة أثناء احلرب العاملية الثانية ، و حتديد مسؤولية مرتكبيها و احملاكم خولت صالحية النظر يف جرائم احلرب

  : إيقاع اجلزاء عليهم و هي 
   ." نورمبورغ و طوكيو" احملكمتني العسكريتني الدوليتني -
  . الصادر عن جملس الرقابة على أملانيا 10 احملاكم العسكرية املنشأة مبوجب القانون رقم -
   )1(. الدول اليت ارتكبت فيها اجلرائم  احملاكم الوطنية يف -

 مكمال حملاكمات 1945  ديسمرب20 الصادر عن جملس الرقابة على أملانيا يف 10و لقد اعترب البعض أن القانون رقم 
احملكمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو ، و الغاية من إصداره هي حماكمة جمرمي احلرب من غري 

 ، الذين ال ميكن حماكمتهم أمام احملاكم العسكرية الدولية املنشأة ، و ذلك للسماح لكل دولة من ارمني الكبار
  )2( .دول احللفاء بإقامة حماكمها يف املناطق و األقاليم اليت حتتلها يف دول احملور املهزومة 

مة يف الدول احملتلة جتري طبقا  مل ينظم هلا نظام خاص ا ، فكانت احملاك10و حماكم احللفاء مبوجب القرار رقم 
لألنظمة القانونية اجلزائية الوطنية القائمة يف الدول املنتصرة ، علما أن االحتاد السوفيييت مل ينشأ حماكم لتطبيق هذا 

  )3( .القانون يف األراضي اليت احتلها ، و املتمثلة يف مناطق أملانيا الشرقية 
ص بني القضاء الوطين و القضاء الدويل إال يف اتفاقيتني مها اتفاقية منع جرمية و مل يتم تبين مبدأ التكامل يف االختصا
حياكم األشخاص  " : من االتفاقية على ما يلي 6 ، حيث نصت املادة 1948اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها لسنة 

املادة الثالثة أمام حمكمة خمتصة من املتهمون بارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية أو أي من األفعال األخرى املذكورة يف 
حماكم الدولة اليت ارتكب الفعل على أرضها ، أو أمام حمكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من 

  " .األطراف املتعاقدة قد اعترف بواليتها 
صاص احملكمة اجلزائية و من خالل استعراض هذا النص ، يتبني أن االختصاص األصيل هو للقضاء الوطين ، أما اخت

الدولية فهو تال يف املرتبة على القضاء الوطين ، كما أن موافقة الدول األطراف شرط ال غىن عنه للخضوع إىل 
احملكمة اجلزائية الدولية ، و هو ما يعرب عنه باملقبولية ، و اليت يعرب فيها اتمع الدويل عن تضامنه يف مكافحة اجلرمية 

   )4( .الدولية 

   من اتفاقيات جنيف 146 و 129،  50،  49لقد قررت مبدأ االختصاص الداخلي الفقرة األوىل املشتركة بني املواد و 
  
  

   . 31 و 30 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري –د )1(
   .، إيطاليا و اليابان  أملانيا)2(
  . 401 ، ص املرجع السابق الذكر :علي مجيل حرب  – د)3(
  . 127 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري -د )4(
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 تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء " :األربع على الترتيب ، حيث نصت هذه الفقرة على أن 
تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى املخالفات 

  ) 1(" .  ..... هلذه االتفاقيةاجلسيمة 

 ، و اليت اعتمدت قبل اإلعالن 1948ديسمرب  9أما اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها املؤرخة يف 
حياكم األشخاص املتهمني بارتكاب  " : منها على أنه 6العاملي حلقوق اإلنسان بيوم واحد ، فقد نصت يف املادة 

ن األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة أمام حمكمة خمتصة من حماكم الدولة اليت ارتكب الفعل اإلبادة أو أي م
على أراضيها ، أو أمام حمكمة جنائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من األطراف املتعاقدة قد اعترف 

    )2( ." بواليتها 
 القاضي بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية املؤقتة حملاكمة املسئولني 1994 لسنة 955و قبل صدور قرار جملس األمن رقم 

عن ارتكاب اجلرائم الدولية يف رواندا و األقاليم ااورة هلا ، أقرت احلكومة االنتقالية يف رواندا مشروع قانون 
 تويل احملامي العام  منه على3 فقرة 22، و الذي نص يف املادة "  Organic Law" أطلق عليه القانون األساسي 

للمحكمة العليا سلطة اإلشراف على حماكمة املتهمني بارتكاب االنتهاكات اخلطرية و جرائم اإلبادة اجلماعية ، قبل 
   .نظرها بواسطة الغرف اخلاصة 

و استندت احلكومة الرواندية يف ذلك على أحكام االتفاقات الدولية ، و اليت ترى ضرورة تويل القضاء الوطين 
ملتابعة و احملاكمة عن تلك اجلرائم ، إال أن العمل ذا القانون واجه العديد من الصعوبات ، أمهها التأليب السياسي ا

  " .اهلوتو " من جانب قبائل 
و هو ما دعا احلكومة الرواندية إىل العدول عن فكرة عقد االختصاص للقضاء الوطين يف رواندا بصفة مطلقة ، و 

ريها يف منظمة األمم املتحدة لتشكيل حمكمة مماثلة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا الدعوة على لسان سف
    )3(. السابقة 

 من نظام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة االختصاص املشترك بني احملكمة 1 فقرة 9و لقد أجازت املادة 
و هذه ، ولني عن اجلرائم املنصوص عليها يف النظام ؤبيعيني املسالدولية و احملاكم الوطنية يف مقاضاة األشخاص الط

اإلجازة ليست مطلقة بل مقيدة مبنح احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة أسبقية على احملاكم الوطنية و 
اختصاصها إعطائها احلق و يف أي مرحلة من مراحل الدعوى يف أن تطلب من احملاكم الوطنية رمسيا التنازل عن 

    من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا 2 فقرة  9للمحكمة الدولية ، طبقا للمادة 
  )4( .السابقة 

العدد  و اعتماد النظام السابق الذكر لالختصاص املشترك بني احملكمة الدولية و احملاكم الوطنية له عدة أسباب ، منها
  تكبة و األشخاص املتهمني بارتكاا و حماولة منظمة األمم املتحدة و األمني العام لألمم املتحـدةالكبري للجرائم املر

  
  
  . 94 ، ص  املرجع السابق الذكر:رياض صاحل أبو العطا  – د)1(
  . 36و  35 ، ص  املرجع السابق الذكر: خالد عكاب حسون العبيدي –د )2(
  . 57و  56 ، ص بق الذكر املرجع السا: علي يوسف الشكري –د )3(
  . 432، ص   املرجع السابق الذكر: علي مجيل حرب -د )4(
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حصر أعمال املقاضاة باملسئولني الرئيسيني عن اجلرائم املرتكبة ، و ترك احملاكم الوطنية تقوم بواجباا القضائية 
ية باعتبار أن ميزانية منظمة األمم اجلنائية على األشخاص املرؤوسني ، و ميل جملس األمن إىل تقليل النفقات املال

  .املتحدة تعاين من عجز دائم ، و احملاكم اجلنائية الدولية تتطلب ميزانية ضخمة 
ومن األسباب كذلك إبقاء احملاكم الوطنية يف صلب احملاكمات ، ألنه بعد إلقاء القبض على املتهمني الكبار ، 

سني و األشخاص العاديني دون حرج ، و كذلك التخوف الدويل تستطيع احملاكم الوطنية املضي يف مقاضاة املرؤو
من إطالة بقاء احملكمة الدولية إىل ما ال اية ، و إقرار اتمع الدويل بأن احملاكم الوطنية اجلنائية إذا مل تنهار كما 

طين الرواندي برمته ، حيث اار النظام القضائي الو  )1(  حصل يف رواندا ميكنها أن تكون مكملة للمحاكم الدولية
    )2(. مما جعله غري قادر على مباشرة اإلجراءات القضائية 

إن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا على خالف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة اليت أنشأها جملس األمن 
نشأت بناءا على طلب رمسي من احلكومة مببادرة منه ، بغية املسامهة يف استتباب و حفظ األمن يف هذا البلد ، أ

و على الرغم من أا طلبت ذلك يف األصل ، فإا أعربت بعد ذلك يف جملس األمن عن رفضها العتماد ، الرواندية 
 املنشئ للمحكمة ، حيث كانت رواندا تشغل يف ذلك الوقت مقعدا يف جملس األمن كعضو غري  94 / 955 القرار

امني النظام األساسي جلهة االختصاص املوضوعي و الزمين و العقوبة و مقر احملكمة و دائم ، و احتجت على مض
   )3(. تكوينها 

و وفقا لديباجة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، فإن احملكمة هلا والية االختصاص 
لقانون الدويل اإلنساين اليت ارتكبت يف إقليم مبحاكمة األشخاص املسئولني عن ارتكاب االنتهاكات اخلطرية ل

  .يوغسالفيا السابقة ، وفقا للنصوص الواردة يف هذا النظام 
 من النظام السالف الذكر على التعاون بني احملكمة و القضاء الوطين يف إطار احملاكمة عن هذه 9و قد نصت املادة 

 و احملاكم الوطنية سوف تتعاون قضائيا يف حماكمة  احملكمة الدولية-1"  : اجلرائم ، حيث نصت على ما يلي
األشخاص املسئولني عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين اليت ارتكبت يف إقليم يوغسالفيا السابقة ، منذ أول يناير 

كمة  احملكمة الدولية هلا األولوية على احملاكم الوطنية ، ففي أي درجة تكون عليها اإلجراءات فاحمل- 2،  1991
الدولية رمبا تطلب شكليا من احملاكم الوطنية أن ترجئ اختصاصها ، و تعقد احملكمة اختصاصها وفقا للقانون احلايل 

  )4( " .وفقا للقواعد اإلجرائية و قواعد األدلة للمحكمة الدولية  و
بقة جعل االختصاص باحملاكمة من املادة السابقة جند أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا الساو 

و العقاب لكل من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و احملاكم اليوغسالفية الوطنية ، و جعلتا األولوية يف 
  ونـــاحملاكمة للمحكمة اجلنائية الدولية ، فإذا ما مت القبض على متهم فإن األولوية يف االختصاص باحملاكمة تك

  
  
  . 432 ، ص  املرجع السابق الذكر:ي مجيل حرب عل -د )1(
 مقالة منشورة يف جملة دراسات قانونية ، دورية فصلية : دارفور منوذجا :  العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية و احملاكم الوطنية :زحل حممد األمني  – د)2(

  .  36 ، ص 2009علمية ، أفريل ، تصدر عن مركز البصرية للبحوث و االستشارات و اخلدمات الت          
  . 434 ، ص  املرجع السابق الذكر: مجيل حرب علي – د)3(
   .797و  795 ، ص املرجع السابق الذكر:  حممد عادل حممد سعيد - د)4(
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أنه أمام حمكمة االستئناف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية ب" تاديتش " و دفع املتهم  )1(للمحكمة اجلنائية الدولية 
كانت هناك دعوى مرفوعة ضده يف البوسنة ، و لكن حمكمة االستئناف قالت أن سلطة القضاء الداخلي حمدودة و 

أي أن جملس األمن التابع ملنظمة األمم املتحدة إذ ، مرتبطة بأن تأخذ منظمة األمم املتحدة تدبريا وفقا للفصل السابع 
مة عن اجلرائم املرتكبة يف يوغسالفيا ، فإا أوىل باالختصاص باحملاكمة  قرر اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية باحملاك

فضال عن ذلك ، فكل من البوسنة و أملانيا وافقتا على قبول اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و 
لكي تنظرها حمكمة البوسنة ، مل تكن جرائم عادية " تاديتش " ما أن االامات املوجهة لـ، كا التعاون معها تقبل

الدويل ، و هي اجلرائم اليت قرر جملس األمن بوجوب صدور أحكام فيها اجلنائي لكن جرائم دولية خيتص ا القضاء 
   . "....احملكمة جيب أن تعلو على احملاكم الوطنية  ..... تطبيقا للنص "بواسطة حماكم جنائية دولية 

 حماكمته أمام حمكمة وطنية ، و أسس هذا الدفع تلغيمام احملكمة الدولية سوف ال بأن حماكمته أ" تاديتش "مث دفع 
 دور احملاكم الوطنية يف حماكمته ، و لكن حمكمة يلغيبأن نصوص الدستور تقرر بأن حماكمته أمام حماكم أخرى ال 

   )2( . حماكمته أمامها "تاديتش" االستئناف وجدت أنه من مصلحة 

ياز احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا حبق األولوية على القضاء الوطين و على الرغم من امت
لكلتا الدولتني ، فإما تعدان مكملتني هلذا القضاء ، فاملؤسسات القضائية الوطنية عندما تكون غري راغبة أو غري 

 و تقدميهم للعدالة ، فإن الدور - تعد ديدا للسلم الدويل اليت - قادرة على مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية اخلطرية
يصبح للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة املنشأة من قبل جملس األمن ، و ذلك بسبب عجز العدالة اجلنائية الوطنية 

  .عن حتقيق غاياا جتاه ضحايا اجلرائم الدولية 
 قد جاءتا لتكمال القضاء اجلنائي الوطين لكلتا الدولتني و خالصة القول ، فإنه من املفترض أن هاتني احملكمتني

بسبب االيار الذي أصاما ، جراء الصراعات اليت شهدا املنطقتني خالل العقد األخري من القرن املاضي ، و أن 
كمتني دون ما يسوغ تدخل جملس األمن الدويل وفقا للفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة بإنشاء هاتني احمل

ذه اجلرائم الدولية و عدم السماح هلؤالء هل إرادة و اختيار هاتني الدولتني ، هو ملعاقبة من ثبت ارتكابه عندالتوقف 
   )3( .من استيفاء حقوقهم اجلرائم الدولية ارمني باإلفالت من العقاب ، و متكني ضحايا 

لدولية ليوغسالفيا السابقة ، ذهب رأي إىل ضرورة منح السلطة و جتدر اإلشارة إىل أنه عند تشكيل احملكمة اجلنائية ا
 بارتكاب اازر ، حيث يقتصر دور جملس نيالقضائية الوطنية يف يوغسالفيا السابقة فرصة للنظر يف حماكمة املتهم

ة اجلنائية  األمر الذي يقتضي بالضرورة تقليص دور احملكم)4(األمن على حتقيق األمن و السلم مبفهومهما السياسي 
و لكن هذا الرأي قوبل برفض شديد ، متاما كما هو احلال للرأي ، الدولية ليوغسالفيا السابقة لصاحل القضاء الوطين 

الذي أبدته احلكومة الرواندية يف اعتراضها على قرارات جملس األمن ذات الصلة بإنشاء حمكمة جنائية دولية خاصة 
   )5( .برواندا 

  
  M . Castillo : “ la competence du tribunal pour la yougoslavie “ , RGDP , France , 1994 , p 61 .)1(  

  . 799 و 798 ، ص  املرجع السابق الذكر :حممد عادل حممد سعيد -د )2(
  . 34 و 33 ، ص  املرجع السابق الذكر: خالد عكاب حسون العبيدي -د )3(
  .ولية على احملاكم الوطنية كان ينظر إليه دائما من الدول مبنظار الريبة على أنه ميس بالسيادة  إن منح األولوية للمحاكم اجلنائية الد)4(
  . 128 و 127 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري – د)5(
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    أغراض مبدأ التكامل يف االختصاص: ثالثا
اء اجلنائي الدويل هي احلل الوسط و املناسب إن فكرة العمل مببدأ التكامل يف االختصاص بني القضاء الوطين و القض

للدول اليت كانت تتحسس من انتقاص سيادا ، فالتكاملية ميكن أن حتقق التوافق بني اهتمامها حبماية سيادا ، و 
  .قلقها من إفالت مرتكيب اجلرائم الدولية األشد خطورة من العقاب 

نسبة للمحاكم اجلنائية الدولية ، و من املؤكد أن  املمارسة ستؤدي إن مفهوم هذا املبدأ حديث العهد يف املمارسة بال
إىل إيضاح و يئة املفاهيم اليت ال تزال تقتصر على النصوص الكتابية ، و أن اجلوانب العملية ستفرز الكثري من 

  )1( .اإليضاح يف هذا اجلانب 

ي الوطين و تدعيمه ، و أقرب إىل الضحايا من احملاكم و قد تكون احملاكم الداخلية أكثر فعالية يف بناء النظام القضائ
و قد أثبتت التجارب  ، اجلنائية الدولية اليت يصعب الوصول إليها ،كما أا أقل تكلفة ، لكنها قد تأخذ منحى آخر 

قة ارمني  و بعدها ، أنه ال ميكن التعويل على دولة القانون اليت تتمتع بقضاء سليم ملالح)2(" بينوشيه " قبل قضية 
الدوليني يف األحيان كلها ، بسبب السياسة اليت تلعب دورا حامسا يف املسألة أحيانا ، و بسبب بعض العوائق الواقعية 

  .أو القانونية يف أحيان أخرى 
ألن إن احملاكم الداخلية وحدها قاصرة عن حتقيق العدالة لضحايا اجلرائم الدولية ، و كذلك احملاكم اجلنائية الدولية 

 جهود احملاكم تكاتفأيا منها ال تستطيع منفردة ختطي العقبات القانونية و الواقعية ملمارسة اختصاصها ، فال بد من 
الداخلية و الدولية حىت تكمل الواحدة األخرى ، للعمل على سد الثغرات و ختطي العثرات ، إال أن جل ما ختشاه 

ديد االختصاص الدويل لسياد أسبقية على احملاكم الوطنية ، مما ينتقص  ا ، أو إعطاء احملاكم الدوليةالدول عامة هو
  )3( .من سيادة الدولة 

فمن ناحية جيب احترام حق الدولة املنبثق عن القانون الدويل اجلنائي نفسه ، يف ممارسة سلطتها البوليسية و تطبيق 
ن تلتزم الدولة مبالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية ، و قوانينها الداخلية من خالل مؤسساا ، و من ناحية أخرى جيب أ

  .حتول دون إفالم من العقاب ، و متكن ضحاياهم من استيفاء حقوقهم 
لقد أثبتت السنون عدم اكتراث بعض الدول ملوجب معاقبة اجلرائم الدولية ، فلم تلتزم مبالحقة خروق معاهدات 

 من اتفاقية اإلبادة اجلماعية اليت تنص على موجب تفعيل 5املادة  ، و أمهلت دول أخرى 1949جنيف األربع للعام 
 الداخلة يف اختصاص – أحكام االتفاقية من خالل التشريعات الداخلية اليت تضمن معاقبة مرتكيب هذه اجلرمية

م ضد  و بغياب البديل عن القضاء الوطين أفلت مرتكبو جرائم احلرب و اجلرائ- احملكمة اجلنائية الدولية أيضا
يف الوقت ذاته ، ال ميكن إنكار و من زاوية عملية أن مالحقة ، و اإلنسانية من العقاب ، و ضاعت حقوق الضحايا 

اجلرائم الدولية يف مكان حصوهلا أسهل من حيث توافر األدلة و الشهود ، و من الناحية املعنوية فإن إحقاق احملاكم 
  )4( .عم الوفاق و الصلح االجتماعيني داخل الدولة الوطنية للحق و حماربتها حصانة ارمني يد

  

  
  . 86 ، ص  املرجع السابق الذكر:  خالد عكاب حسون العبيدي-د )1(
  .الدكتاتور الشيلي و الذي ارتكب جرائم ضد اإلنسانية و أفلت من العقاب بسبب احلصانة  )2(
   . اجلنائية الدولية لروانداكاحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و احملكمة  )3(
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و يف حماولة للتوازن بني سيادة الدولة و مكانة احملكمة اجلنائية الدولية ، مع إدراك أمهية تكريس معاقبة مرتكيب 
بدأ التكامل كحل وسطي حيكم العالقة بني اجلرائم الدولية يف التشريعات الداخلية ، ناقشت اللجنة التحضريية م

    )1( .احملكمة اجلنائية الدولية و القضاء الوطين ، و هو األساس الذي تبىن عليه وظيفة احملكمة اجلنائية الدولية 

إن اعتماد مبدأ االختصاص التكميلي هو توجه يستجيب إىل مطالب الدول اليت سعت إىل تفادي منط احملاكم 
ية اخلاصة ، فالنظم القانونية الداخلية تتميز بتنظيم قضائي هرمي ، يصعب معه تصور إخفاق اهليئات اجلنائية الدول

  .القضائية يف أداء مهامها 
إال أن تاريخ البشرية أثبت عجز تلك احملاكم أو عدم قدرا لوحدها يف معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ، مما دفع إىل 

ث أصبحت الدول مستعدة لتقبل فكرة وجود اختصاص قضائي دويل كوسيلة التفكري يف سد ذلك النقص ، حي
  . لتعزيز اجلهود الرامية لوضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب 

و بعد مناقشة خمتلف اخليارات املطروحة ، قررت الدول املشاركة يف مفاوضات روما اعتماد مبدأ االختصاص 
 احملكمة اجلنائية .....  ":ديباجة نظام روما األساسي تأكيد على أن التكميلي ، فقد ورد يف الفقرة العاشرة من 

  . " .....الدولية املنشأة مبوجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية 

ة للواليات و تكون احملكمة مكمل .....تنشأ ذا حمكمة جنائية دولية  " : اليت نصت على أن 1إضافة إىل املادة 
، كما يظهر " القضائية اجلنائية الوطنية ، و خيضع اختصاص احملكمة و أسلوب عملها ألحكام هذا النظام األساسي 

مبدأ االختصاص التكميلي يف مواد أخرى من نظام روما األساسي ، خاصة ما تعلق منها بالتعاون الدويل ، و عمال 
قضاء الوطين ، و ال جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية أن حتل حمل القضاء ذا املبدأ ، فإن االختصاص ينعقد أوال لل

  .الوطين ، إال إذا حتققت الشروط املنصوص عليها يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
اكم فاحملكمة اجلنائية الدولية ليست سلطة فوق الدول ، ألن مبدأ االختصاص التكميلي يهدف إىل محاية أسبقية احمل

الوطنية ، مع ضمان أال يصبح اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ثانويا ، إذ يوازن بني سيادة الدولة و الغاية من 
تأسيس احملكمة اجلنائية الدولية ، و ذا الشكل ، فإن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية املكمل للمحاكم الوطنية 

  . العدالة يشكل فرصة إضافية للضحايا يف احلصول على
و السبب يف ذلك ، أن نظام روما األساسي يؤكد على واجب الدول يف القيام بدورها ملعاقبة مرتكيب اجلرائم 

و إذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن متارس واليتها القضائية "  : من الديباجة أنه 6الدولية ، حيث ورد يف الفقرة 
ائم دولية ، فهو يضع أيضا آليات ملراقبة تنفيذ الدول هلذا االلتزام من اجلنائية على أولئك املسئولني عن ارتكاب جر

و تشكل معاهدة روما املؤسسة للمحكمة اجلنائية الدولية تطورا غري مسبوق يف نظام العدالة اجلنائية   )2(" جهة ثانية 
صاص العاملي ، إذ جتري حماكمة الدولية جتسد يف أبرز مالمح نظام روما األساسي ، و من بينها االحتذاء مببدأ االخت

  )3(. املتهمني إذا كانت دولة اجلنسية أو الدولة اليت وقع اجلرم فيها طرفا يف املعاهدة 
  
  
  
  . 75 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )1(
   . 73و  72 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة  -د )2(
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و من املالمح الرئيسية أيضا لنظام روما األساسي االعتراف بأن املالحقة الدولية وحدها غري كافية ، و هي قاصرة 
ب كرس نظام روما على حتقيق العدالة ، فال ميكن إمهال أمهية الدور الذي تلعبه احملاكم الداخلية ، و هلذا السب

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مبدأ التكامل ، و  هو أحد املبادئ األساسية اليت سعت األمم املتحدة إىل توطيده 
  . منذ تأسيسها حلماية سيادة الدول 

ئم إن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مكمل للمحاكم الوطنية ، و يسعى إىل تشجيعها على مالحقة هذه اجلرا
بنفسها ، و يف احلاالت اليت متتنع فيها احملاكم الداخلية عن ذلك ، تتدخل احملكمة اجلنائية الدولية لتأخذ على عاتقها 

اعتماد مبدأ التكامل يف االختصاص يؤدي إىل تعزيز هذه املسؤولية مبساعدة الدول و تعاوا ، و مما ال شك فيه أن 
   )1(. استقالهلا السياسي 

باجة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، فإن احملكمة هلا والية االختصاص و وفقا لدي
مبحاكمة األشخاص املسئولني عن ارتكاب االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين اليت ارتكبت يف إقليم 

  .يوغسالفيا السابقة وفقا للنصوص الواردة يف هذا النظام 
 من النظام السالف الذكر على التعاون بني احملكمة و القضاء الوطين يف إطار احملاكمة عن هذه 9نصت املادة و قد 

   :اجلرائم ، حيث نصت على ما يلي 
احملكمة الدولية و احملاكم الوطنية سوف تتعاون قضائيا يف حماكمة األشخاص املسئولني عن انتهاكات القانون  -1" 

   .1991 ارتكبت يف إقليم يوغسالفيا السابقة ، منذ أول يناير الدويل اإلنساين اليت
 احملكمة الدولية هلا األولوية على احملاكم الوطنية ، ففي أي درجة تكون عليها اإلجراءات ، فاحملكمة الدولية رمبا -2

احلايل ووفقا تطلب شكليا من احملاكم الوطنية أن ترجئ اختصاصها ، و تعقد احملكمة اختصاصها وفقا للقانون 
  " .للقواعد اإلجرائية و قواعد األدلة للمحكمة الدولية 

 ال -1 " :  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة على ما يلي10و نصت أيضا املادة 
القانون ، إذا ما حياكم أي شخص أمام حمكمة وطنية عن أعمال متثل انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين مبوجب هذا 

  .متت حماكمته أمام احملكمة الدولية 
 الشخص الذي حوكم أمام حمكمة وطنية عن أعمال تشكل انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين ، جيوز حماكمته -2

   :الحقا أمام احملكمة الدولية يف احلاالت التالية فقط 
  .  الفعل الذي حوكم من أجله وصف بأنه جرمية عادية -أ
إذا كانت إجراءات احملكمة غري حيادية و غري مستقلة ، و اتبعت ليتفادى املتهم املسؤولية اجلنائية الدولية  أو مل  -ب

  .تكن احملاكمة يف الدعوى دقيقة 
يف ما يتعلق باجلزاء الذي سوف يطبق على الشخص املتهم يف جرمية وفقا هلذا القانون ، احملكمة الدولية سوف   و-3

  )2(" . ارها أن توقع اجلزاء الذي قد تفرضه احملكمة الوطنية على نفس الشخص ، و على نفس الفعل تأخذ يف اعتب
  

  
  
  . 52 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )1(
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ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة جعل االختصاص من املادتني السابقتني ، جند أن النظام األو 
باحملاكمة و العقاب لكل من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و احملاكم اليوغسالفية الوطنية ، و جعلتا 

ولوية يف االختصاص باحملاكمة الدولية ، فإذا ما مت القبض على متهم ، فإن األاجلنائية األولوية يف احملاكمة للمحكمة 
  . تكون للمحكمة الدولية 

 مسألة أن يكون املتهم قد سبق حماكمته أمام احملكمة الدولية ، فال جيوز حماكمته أمام حمكمة 10و نظمت املادة 
وطنية عن اجلرائم نفسها اليت سبق حماكمته عنها ، و إن كان قد سبق حماكمته أمام حماكم وطنية ، فيجوز 

 حالة إذا وصف القضاء الوطين :كمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة إعادة حماكمته مرة أخرى يف حالتني للمح
العمل الذي ارتكبه املتهم ، و الذي يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدويل اإلنساين بأنه جرمية عادية ، أو حالة أن 

  .يكون القضاء الوطين غري حمايد و غري مستقل 
أحد املتهمني الصرب بارتكاب جرائم دولية يف البوسنة و  " Tadicتاديتش " و تطبيقا هلاتني املادتني ، فقد دفع هذا 

اهلرسك أثناء حماكمته أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، بأن على احملكمة أن حتترم احملاكمة اليت 
ن ما مت يف أملانيا مل يكن حماكمة و لكن كان حتقيقا فقط ، لذلك فإن تعرض هلا يف أملانيا ، لكن احملكمة قالت بأ

  .حماكمته أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ال تعترب حماكمة جديدة 
 مرة أخرى أمام حمكمة االستئناف التابعة للمحكمة نفسها ، بأنه كانت هناك دعوى مرفوعة ضده "تاديتش" و دفع 
ة ، و لكن حمكمة االستئناف قالت أن سلطة القضاء الداخلي حمدودة و مرتبطة بأن تأخذ منظمة األمم يف البوسن

   .املتحدة تدبريا وفقا للفصل السابع 
و هناك نوعان من االعتبارات اليت دعت إىل األخذ مببدأ التكامل يف االختصاص بني القضاء الوطين و القضاء 

ر األول يف تأكيد بعض املواثيق الدولية اجلنائية على أمهية انعقاد االختصاص اجلنائي اجلنائي الدويل ، يتمثل االعتبا
   )1(. للدول األطراف ، و يتمثل االعتبار الثاين يف ما حددته ديباجة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

تبارات اليت دعت إىل النص على مبدأ لقد ورد يف ديباجة نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أهم االع
التكامل ، و إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة ذات سلطات سيادية تكمل مبا لديها من آليات الفراغ الذي يتركه 
ايار النظام القضائي ألي من الدول األطراف ، أو عدم اختصاصه يف النظر باجلرائم الدولية اليت حددها النظام 

  .األساسي 
ا جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية مباشرة اختصاصها ، على أن ال خيل ذلك بقواعد العدالة اجلنائية و ال يهدد و عنده

قيم الشرعية و مبادئها ، و هذه املتطلبات أساسية و مهمة ، لكي يكون للمحكمة اجلنائية الدولية الوالية على 
   )2( .اجلرائم الدولية 

  
  
  
 ا ـ، فإم لدويل على اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة اعتماد أحد اخليارات الثالث يف حتديد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية اقترحت جلنة القانون ا)1(

 اص ـ عن ممارسة االختصاص القضائي يف اجلرائم اليت تندرج يف اختصدولية ذات اختصاص قضائي خاص ينبغي مبوجبه أن متتنع الدولحمكمة جنائية      
 ، و إما حمكمة جنائية دولية تقتصر صالحياا على إعادة النظر يف القضايا  ، و إما اختصاص متزامن للمحكمة اجلنائية الدولية و احملاكم الوطنية احملكمة     
  .مبا يسمح هلا بدراسة أحكام احملاكم الوطنية يف اجلرائم الدولية      
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و أهم هذه االعتبارات اليت دعت إىل النص على هذا املبدأ و صياغته حتت مظلة النظام القضائي اجلنائي الدويل 
بصفة الدوام ، و كما وردت يف الديباجة ، هي تزايد عدد الضحايا من املدنيني خالل الصراعات املسلحة اليت 

  .السلم و األمن الدوليني للخطر شهدها القرن العشرين ، مما يهدد 
و كذلك ، لكي ال يفلت مرتكبو اجلرائم اخلطرية اليت تقلق اتمع الدويل ،كان من الالزم صياغة نظام يعىن 
مبحاكمة هؤالء املتهمني بارتكاب هذه اجلرائم ، إضافة إىل دفع الدول باجتاه مباشرة واليتها اجلنائية ضد من يثبت 

  . اجلرائم الدولية ارتكابه ألي من هذه
و يف حالة ايار البنيان اإلداري ألي من الدول األطراف ، أو عدم اختصاص قضائها الوطين ، أو عدم رغبته يف 

 فال بد من وجود آلية قضائية تسد هذا الفراغ و تكمله ، و تدعيم العدالة اجلنائية الدولية و )1(إجراء احملاكمة 
كات اخلطرية اليت باتت دد اتمع الدويل ، و عدم إعطاء مربر لدولة أخرى بأن تفعيلها يف وجه ازدياد االنتها

  .تنتهك هذه السيادة 
و من بني االعتبارات كذلك احملافظة على السيادة الداخلية للدول ، يف خمتلف الظروف مبحاكمة املتهمني بارتكاب 

    م األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و تعترب قضية  من النظا5أي من اجلرائم الدولية املنصوص عليها يف املادة 
  .مثاال على هذه احلالة  "  Adolph Eichmannأدولف أخيمان " 

دا         الذي كان مساع )2(و تتلخص وقائعها ، يف أن إسرائيل كانت قد اختطفت بشكل سري هذا الشخص 
فترة ، متهمة إياه بقتل ستة ماليني يهودي يف أوروبا أثناء و كان يقيم يف األرجنتني يف هذه ال" أدولف هتلر  " لـ

 و محلها على -  أي اخلطف السري -هذا األمر أثار حفيظة األرجنتني ، و  احلرب العاملية الثانية يف حجرة الغاز
سحب سفريها من إسرائيل ، و مطالبتها بتسليمه ، و مل تستجب إسرائيل هلذا الطلب ، فتقدمت األرجنتني 

  .كوى إىل جملس األمن ، كما طالبت أملانيا بتسليمه ،كي تتوىل هي حماكمته لوقوع اجلرمية على أرضها بش
و اقترح البعض حماكمته أمام حمكمة دولية ، بينما اقترح آخرون عرض الرتاع اإلسرائيلي األرجنتيين على حمكمة 

ئيل ، و استنكر بعض القانونيني يف هولندا و ليس من رعايا إسرا" أدولف أخيمان " العدل الدولية ، خاصة و أن 
هذا فضال عن أن   )3(النرويج املوقف اإلسرائيلي ، خاصة و أنه مل يكن هلا وجود قانوين عند ارتكاب تلك اجلرائم 

اختطافه قد مت بطريقة غري مشروعة ، مما ينطوي على خرق ألحكام القانون الدويل ، و يف النهاية أصدر جملس 
بإدانة إسرائيل ، النتهاكها سيادة األرجنتني بسلوكها املتقدم ، و لكن إسرائيل مل تعبأ ذا  )4(يل قرارا األمن الدو

   )5( .  "أخيمان" القرار و قامت مبحاكمة 
  
  

 ا ـ، يسمح بنقل بعض القضاي نهما أدخل قضاة احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا تعديال على قواعد اإلجراءات اخلاصة بكل م)1(
، حيث يتاح هلا التركيز على نظر عدد حمدود من القضايا اهلامة اليت تشمل كبار الزعماء السياسيني و العسكريني و شبه  ىل احملاكم الوطنية للفصل فيهاإ    
  .   هو الزخم الكبري من الدعاوى اليت واجهت احملكمتني، و كان السبب الدافع وراء هذا التعديل العسكريني دون أن خيل ذلك بشرط األسبقية    

    . 1960 ماي 11متت عملية االختطاف يف  )2(
  . 1948  أعلن قيام دولة إسرائيل يف سنة)3(
     . 1960 جوان 23أصدر جملس األمن الدويل قراره يف  )4(
  . 17و  16 ، ص  املرجع السابق الذكر: خالد عكاب حسون العبيدي -د )5(
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   تطبيق مبدأ التكامل يف االختصاص  :ابعا ر
إذا كان من الضروري إعطاء الدول أولوية يف مالحقة ارمني و معاقبتهم ، يف حال كوم من رعاياها ، أو كان 
اجلرم واقعا على أراضيها ، فمن األساسي أيضا إجياد صيغة حملاصرة من يفلت من التحقيق و املقاضاة حىت ال زم 

  . جلنائية أمام املناورات و التلكؤات العدالة ا
من هنا ، جاء االستثناء على مبدأ أولوية القضاء الوطين يف مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية ، فسمح للمحكمة 
للجنائية الدولية بالتحرك ملمارسة اختصاصها ، يف حال كانت الدول غري قادرة على التحقيق و احملاكمة أو غري 

  ) 1(. راغبة يف ذلك 
و يظل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية على اتصال مبختلف اجلهات املعنية ، و إذا تبني له من خالل 
املعلومات اليت يقوم جبمعها ، أن اإلجراءات الوطنية ال تضمن حماكمة نزيهة للمتهم ، بسبب انعدام الرغبة ، فإنه 

إال إذا تبني أن املتهم قد حوكم من قبل حماكمة عادلة ، أو جيوز للمحكمة أن تتجاوز اختصاص القضاء الوطين ، 
  .أن األفعال ليست على درجة كافية من اخلطورة تربر نظر احملكمة يف القضية 

و يتعلق األمر هنا ، مبدى حسن نية الدولة يف ممارسة اختصاصها القضائي ، يف تعقب و حماكمة مرتكيب اجلرائم 
حىت إصدار بعض  يتوقف عند افتتاح إجراءات التحقيق يف اجلرائم الدولية املرتكبة ، أوالدولية ، فالتزام الدولة ال 

األحكام باإلدانة أو الرباءة ، بل يتعداها إىل توجيه اإلجراءات القضائية املتخذة يف مسارها الصحيح ، و خاصة ما 
ة من انعدام رغبة الدولة يف إجراء حماكمة و تتأكد احملكمة اجلنائية الدولي، يتعلق بالبحث عن املسئولني احلقيقيني 

  :  و هي2 فقرة 17فعلية ، إذا تبني هلا توفر واحد أو أكثر من األمور املبينة يف املادة 
 من 5 إذا كانت التدابري املتخذة دف إىل محاية الشخص املعين من املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم الواردة يف املادة -

  .نظام روما األساسي 
 حدوث تأخري ال مربر له ، مقارنة بأصول احملاكمات املعترف ا طبقا للقانون الدويل ، يتعارض مع نية تقدمي -

  .الشخص للعدالة 
  . اختاذ اإلجراءات بشكل غري مستقل ، يتعارض مع نية تقدمي الشخص إىل العدالة -

 للدولة ، يستند على سوء نيتها يف إجراء حماكمة و تعد هذه املسألة صعبة ، نظرا ألن األمر يتعلق بتوجيه اام خطري
فعلية ، و مل ختف بعض الوفود املشاركة يف مفاوضات روما خشيتها من عدم موضوعية احملكمة اجلنائية الدولية يف 

  .إثبات سوء نية الدولة 
ه معني يف هذه الشكوك تعززها بعض التقارير الصادرة عن منظمات حكومية أو غري حكومية ، تعرب عن توج

يوجد ا قضاء موجه أو غري " دول غري دميقراطية " يوجد ا قضاء نزيه ، و "دول دميقراطية" تصنيف الدول إىل 
  :مثل  و يظهر هذا النوع من التصنيف باألخص يف التقارير اليت تصدرها املنظمات املعنية حبقوق اإلنسان ،مستقل 

 و هي منظمات "الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان " أو " من رايتس ووتش منظمة هيو"  أو "منظمة العفو الدولية  "
    )2( .أصبح هلا دور كبري على املستوى العاملي مكنها من التأثري يف خمتلف ااالت و املناسبات 

  
  
  . 77 و 76 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد –د )1(
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و السعي حلجب املسؤولية معيار واسع ، يستوعب حاليت التأخري غري املربر و انعدام االستقاللية و الرتاهة ، إال أن 
ري املربر ، و انعدام واضعي نظام روما األساسي آثروا تفنيد كل حالة على حدا ، آخذين بعني االعتبار أن التأخري غ

االستقاللية و احلياد يف اإلجراءات الوطنية أمور غري كافية حبد ذاا لتحرك احملكمة اجلنائية الدولية ، إذ جيب أن 
تنصب يف نية عدم تقدمي الشخص إىل العدالة ، يف الوقت ذاته تثري اإلجراءات اهلادفة إىل حجب املسؤولية اجلنائية 

  .شكوكا حول استقاللية اإلجراءات و نزاهتها عن الشخص حبد ذاا 
و نستنتج من ذلك ، أن الغاية من تدخل احملكمة اجلنائية الدولية يف هذه احلاالت الثالث ، من شأنه أن يربط 
وظيفتها باإلجراءات العادلة ، فتمارس احملكمة اختصاصها عند املساس ذه اإلجراءات ، انطالقا من ذلك ، فإن 

شا واسعا لالجتهاد يف احلاالت اليت تكون فيها اإلجراءات الوطنية سليمة و متخذة بنية حسنة ، و للمحكمة هام
و قد تكون الدولة راغبة و لكنها غري  )1(لكنها يف إحدى جوانبها ال ترقى عن الشك اجلدي باحلياد و االستقاللية 

 وسائل كافية جلمع األدلة الالزمة أو القبض على قادرة ، حيث يتعلق األمر يف هذه احلالة بالدولة اليت ليست لديها
املتهمني ، مما جيعلها غري قادرة على إجراء التحقيقات املناسبة ، و ضمان توفري حماكمات تستجيب للمعايري الدولية  

  .و على خالف عدم الرغبة ، فاألمر ال ينطوي على سوء نية لدى الدولة  بل هو خارج عن إرادا 
دم القدرة إىل تعرض النظام القضائي للدولة إىل ايار كلي أو جزئي لعوامل خمتلفة ، كحرب دولية و تعود حالة ع

أو أهلية ، أو بسبب عدم احترام الشروط اليت تضمن حماكمة عادلة وفقا ألصول احملاكمات املعترف ا طبقا 
سن سري التحقيق جلمع األدلة و للقانون الدويل ، أو بسبب قلة اإلمكانيات اليت تسمح بإحضار املتهم و ح

الشهادات الضرورية إلدانة املتهم ، كما تتوفر حالة عدم القدرة يف دعوى معينة نتيجة ألي سبب آخر حيول دون 
   )2( .اضطالع الدولة بدورها و اختاذ اإلجراءات املناسبة 

لة يف نظام روما األساسي ، إال أا هنا ميكن أن تكون الدولة راغبة أو عازمة على مالحقة اجلرائم الدولية الداخ
 17متلك قضاءا قاصرا ، مبعىن أن قضاءها منهار ، إما كليا بينا بذاته ، أو جوهريا يقاس وفقا لعوامل حمددة يف املادة 

 غري املرتقبة اليت الظروفمن نظام روما األساسي ، أي عدم القدرة على إحضار املتهم ، أو الشهود ، أو األدلة ، و 
 اإلجراءات ، و عدم القدرة على إتباع اإلجراءات املوجبة ، علما أن اإلجراءات القانونية احفة حبق املتهم أو تشل

الضحية ، أو تلك اليت ال تراعي حقوق اإلنسان ، تعيب إجراءات التحقيق و احملاكمة و تستدعي تدخل احملكمة 
يف إحقاق احلق ، و كمثال على ذلك ، اشتراط بعض " ب غري راغ" اجلنائية الدولية ، باعتبار القضاء الداخلي 

األنظمة وجود شهود ذكور على جرمية االغتصاب كشرط قانوين حملاكمة الفاعل ، و هذا الشرط نفسه يتناىف مع 
   )3(. نية تقدمي الشخص املعين إىل العدالة 

تند إليها احملكمة اجلنائية الدولية لتقرر  مراقبة حقوق اإلنسان على املعايري و احلاالت اليت تساتو قد علقت منظم
 من نظام روما األساسي وردت 17 من املادة 3 و 2اختصاصها يف القضية ، قائلة أن احلاالت الواردة يف الفقرتني 

  و على سبيل احلصر ال املثال ، كما أنه على احملكمة أن تثبت االيار الكلي أو اجلوهري للنظام القضائي الداخلي ،
  
  
  . 78و  77 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد -د )1(
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، و هذا األمر يف غاية الصعوبة ، على األقل من الناحية " تها عدم رغب" عليها أن تثبت نية السلطات احمللية يف 
حتصل على معلومات تفيدها بنية السلطة الوطنية ، و هي  العملية ، إذ جيب على احملكمة اجلنائية الدولية أن

 ما معلومات جد خاصة يصعب الوصول إليها ، و هذا يعقد مهمة احملكمة اجلنائية الدولية يف ممارسة اختصاصها يف
  .يتعلق باجلرائم ضد اإلنسانية مثال 

من ناحية أخرى ، إن املعايري املوضوعة لقبول الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية هي معايري غري موضوعية ، و 
خباصة أن هيئات حقوق اإلنسان تعتمد معايري أكثر موضوعية يف تقييمها لإلصالحات الداخلية اليت استنفذا الدولة 

  " .عدم القدرة " و " عدم الرغبة " بدال من " عدم التوفر" و " عدم الفعالية " أن تتدخل ، أال و هي قبل 
إن املعايري الصعبة اليت وضعها نظام روما األساسي لقبول الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، من شأا أن تضمن 

حاالت واضحة ، و رغم صعوبة توضيح نية السلطات عدم تدخل هذه األخرية يف عمل القضاء الوطين ، إال يف 
  .بعدم تقدمي الشخص إىل العدالة ، فإن ذلك ليس مستحيال 

إذ غالبا ما ترتكب اجلرائم الدولية الداخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية من قبل جمموعة من أشخاص و ليس 
 هؤالء بالصورية أو الزيف ، حىت تتدخل احملكمة فردا واحدا ، و يكفي أن تتسم اإلجراءات املتخذة حبق بعض

  .اجلنائية الدولية لتضع يدها على القضية 
من جهة أخرى ، فإن أي خروج عن اإلجراءات القانونية املتبعة عادة ضمن الدولة ، كإحالة املتهم إىل حمكمة 

ك املتهم أو املقربني منه االنتماء عسكرية أو مدنية ، أو حمكمة خاصة غري خمتصة ، أو استجوابه من قبل حمقق يشار
السياسي و غريها ، يشكل شكا مربرا يف نزاهة اإلجراءات و يفتح األبواب أمام احملكمة اجلنائية الدولية إلعالن 

  .اختصاصها بدال من القضاء الوطين 
 من نظام روما 17 املادة و بالنسبة إىل عدم موضوعية معايري املقبولية ، تنبغي اإلشارة إىل عوامل موضوعية مل ترد يف

األساسي ، و لكنها تشري إىل تأخري غري مربر يف التحقيق أو املالحقة ، و تستشف هذه العوامل من خالل مقارنة 
  .اإلجراءات الراهنة بتلك اليت جيري إتباعها عادة يف الدولة 

جرت العادة أن تتم اإلجراءات نفسها فإذا استغرقت اإلجراءات اليت تقوم ا السلطات احمللية ستة أشهر ، يف حني 
   ) 1( .يف غضون سنة تقريبا ، فهذا ينفي وجود تأخري غري مربر ، أو نية يف منع تقدمي الشخص إىل العدالة 

 من نظام روما األساسي دور احلكم يف مسألة 17و تلعب احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للفقرة األوىل من املادة 
          من 3 و 2 فهي اليت تقرر مىت متارسه ، شرط توافر الشروط الواردة يف الفقرتني االختصاص التكميلي ،

  .املادة نفسها 
ن ارتكبوا اجلرائم و اختصاصها التكميلي يلعب دورا مهما ، ال يقتصر على حماصرة اهلاربني من القضاء الوطين مم

عوائق السابقة اليت حالت دون مالحقتها هذه اجلرائم ، و الدولية الواردة يف نظام روما األساسي ، مزيلة بالتايل ال
بإتباع الدول األطراف إجراءات التحقيق و املالحقة ، وفقا لنظام روما األساسي تكون قد ضمنت حقوق كل من 

    )2(. املتهم و الضحية اليت سعت معاهدة روما إىل صيانتها 
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و قد متت اإلشارة إىل حاليت عدم القدرة و عدم الرغبة يف تقرير جلنة األمم املتحدة املكلفة بالتحقيق يف إقليم 
ما يربر تدخل جملس األمن إلصدار قرار إحالة على " دارفور " ـ ، اليت رأت يف األحداث اليت وقعت ب" دارفور "

 جانفي 25احملكمة اجلنائية الدولية ، حيث قدم التقرير إىل جملس األمن من طرف األمني العام لألمم املتحدة يف 
2005.   

دولية املرتكبة و أسست اللجنة حمتوى تقريرها ، على أن السودان غري راغب يف إجراء حتقيقات نزيهة يف اجلرائم ال
كما أنه يوجد أيضا يف حالة عدم القدرة ، مما يتطلب جتاوز القضاء الوطين و منح االختصاص مباشرة إىل احملكمة 
اجلنائية الدولية ، و وفقا للتقرير الذي أعدته اللجنة فإن تطبيق مبدأ االختصاص التكميلي جيد كل مربراته يف هذه 

   :احلالة بالنظر إىل 
  .رائم دولية دد السلم و األمن  ارتكاب ج-
 صعوبة التحقيق و املتابعة ميدانيا ، بالنسبة لألشخاص املوجودين يف مراكز السلطة ، و يسيطرون على أجهزة -

  . الدولة 
 استغالل سلطة احملكمة اجلنائية الدولية إلقناع املسئولني احلكوميني و قادة التمرد للخضوع إىل إجراءات التحقيق -
  .تابعة القضائية إن اقتضى األمر ذلك و امل

  . االستفادة من الضمانات اليت توفرها التشكيلة الدولية للمحكمة اجلنائية الدولية ، و القواعد املطبقة من طرفها -
  . إمكانية التدخل املباشر -
مقارنة ببطء اإلجراءات و  سرعة اإلجراءات و قلة التكاليف املترتبتني عن اللجوء إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، -

  .ارتفاع تكاليف إنشاء حمكمة خاصة 
و رغم ذلك ، مل يستبعد التقرير بشكل ائي دور القضاء الوطين يف ممارسة اختصاصه على اجلرائم الدولية املرتكبة  

اء الوطين حيث تضمن توصية للمجموعة الدولية ملساعدة القضاء الوطين على القيام مبهامه ، إال أن ممارسة القض
 من نظام روما األساسي ، خاصة 17لصالحياته يبقى متوقفا على إثبات توافر الرغبة و القدرة الالزمتني طبقا للمادة 

مما يعين أن التحقيق مع ،  شخصا ، اموا بالوقوف وراء اجلرائم الدولية املرتكبة 51و أن التقرير تضمن قائمة لـ 
  ) 1(. ة معيار على نزاهة اإلجراءات املتخذة هؤالء األشخاص من عدمه يصبح مبثاب

و جتدر اإلشارة إىل أن اللجنة الفرنسية إلعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 
 إىلاقترحت يف مشروعها إحالة القضايا اليت ال تكون اجلرائم الدولية فيها قد ارتكبت بصورة مجاعية و منظمة 

  )2( . الوطنيةاحملاكم 
و من األمثلة على تطبيقات حاالت مبدأ التكامل يف االختصاص بني القضاء الوطين و القضاء اجلنائي الدويل ، أنه 

 طلب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة من الدائرة االبتدائية أن تصدر 1996 ماي 14يف 
   اجلنائية بشــأنا و إجراءاا ابإحالة حتقيق " صربيا و اجلبل األسود"  االحتادية طلبا رمسيا إىل مجهورية يوغسالفيا

  
  
  
  . 76 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة –د )1(
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    كان  إىل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و"   DRAZEN Erdemovic وفيتشدرازان إردمي"
  1996 مارس 28آنذاك حتت حراسة احملكمة ، بعد أن أحيل إليها الستجوابه عمال باألمر املؤرخ يف " إردميوفيتش " 

بشأن جرائم حرب ارتكبت ضد " إردميوفيتش " و قد أشار الطلب إىل أن مجهورية يوغسالفيا االحتادية حتقق مع 
  )1( .املدنيني " سربرينيتشا " سكان 

يف طلب املدعي العام " فوراه " و " سدهوا " ، " ماكدونالد  " :و قد نظرت الدائرة االبتدائية املكونة من القضاة 
غسالفيا االحتادية حاضرين و ممثل مجهورية يو" إردميوفيتش "  ، و كان حمامي 1996 ماي 28يف جلسة عقدت يف 

يتعني توجيهه إىل " إردميوفيتش " ، و ذكر املمثل أن أي طلب متعلق بـ " صديقني للمحكمة " اجللسة بصفة 
وزارة العدل يف مجهورية يوغسالفيا االحتادية ، و أنه ليس لديه تعليمات مبعارضة أو قبول اقتراح طلب إحالة 

  .االختصاص 
 ، أبلغ رئيس 1996 جوان 24تجابت الدائرة لطلب املدعى عليه ، و يف رسالة مؤرخة يف  ، اس1996 مايو 29و يف 

املستشارين القانونيني لدى وزارة اخلارجية جلمهورية يوغسالفيا االحتادية رئيس احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
احملكمة اليوغسالفية املختصة ، و أرفق بالرسالة السابقة ، بأن مجيع الطلبات اليت قدمتها الدائرة االبتدائية قد لبتها 

إىل " إردميوفيتش " الوثيقة الرمسية اليت حتقق ا ذلك ، و سلمت مجهورية يوغسالفيا االحتادية نتائج حتقيقاا مع 
   . 1996 جويلية 11احملكمة اجلنائية الدولية يف 

بأن أولوية احملكمة " تاديتش "  دفع حمامي 1995بر  أكتو2و قد رفضت الدائرة االستئنافية يف حكمها الصادر يف 
اجلنائية الدولية على احملاكم الوطنية املختصة ليس له ما يربره ، كما رفضت الدفع بانعدام االختصاص املوضوعي 

 )2( . من نظامها األساسي 5 و 3 ، 2للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة مبوجب املواد 

لدائرة االستئنافية هذا الطعن حدثا فريدا و هاما يف تطور القانون الدويل اجلنائي ، لكونه أول مناسبة و قد اعتربت ا
تبت فيها هيئة استئنافية دولية يف املركز احلايل للقانون الدويل ، و ال سيما القانون الدويل اإلنساين ، و اغتنمت 

  .ويل اإلنساين على احلالة الفعلية القائمة يف يوغسالفيا السابقة بالتايل هذه الفرصة لتنظر مليا يف تطبيق القانون الد
" ديوردي ديوكيتش " كما رفضت الدائرة االبتدائية للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة دفع حمامي املتهم 
ية ليوغسالفيا السابقة أن عريضة االام املوجهة ضد موكله غري صحيحة ، ألن املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدول

، و قد استندت يف ذلك  " ديوردي ديوكيتش " مل يلتمس من حماكم البوسنة و اهلرسك إحالة الدعوى املوجهة ضد 
  )3(. إىل السلطة التقديرية للمدعي العام 

  
  
  
  . 1995يف جويلية " سربرينيتشا " وقعت جمزرة  )1(
 ة ــت إعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن احملاكم الوطنية حىت و لو كانت متلك الضمانرأت العديد من الوفود املشاركة يف مفاوضا )2(

، على أن يقتصر تدخلها  ألولية ملعاقبة مرتكيب تلك اجلرائم ، إال أن احملكمة اجلنائية الدولية تبقى ضرورية لتجنب احلصانة املدرجة يف التشريعات الوطنيةا     
 ي ـ، و شددت على أن مبدأ السيادة مل يعد مبدأ مطلقا كما كان عليه احلال يف القانون الدول احلاالت اليت يكون فيها أداء احملاكم الوطنية غري مقنعي ق     

    ،  ديـالتقلي ادة الدولة  مبفهومها، و مثل هذا االجتاه يعد تطورا هاما على صعيد القانون الدويل اجلنائي يف مواجهة التيار الداعي إىل محاية سي التقليدي     
  .باإلبقاء على احلصانة أو إمكانية منح العفو ملرتكيب اجلرائم الدولية األشد خطورة        
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    دعائم مبدأ التكامل يف االختصاص: الفرع الثاين
ت النامجة عن العالقة بني االختصاص القضائي الوطين و االختصاص القضائي الدويل ، قرر جملس حلل اإلشكاليا

األمن الدويل عند إنشائه للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا منح كلتا 
  " .شرط األسبقية "  ما يعرف بـ ، باإلضافة إىل" االختصاص املتزامن " احملكمتني ما أطلق عليه 

و أدت جتارب احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني إىل مزيد من التطورات فيما يتعلق بفكرة االختصاص القضائي ، فقد 
أثارت األسبقية املمنوحة هلاتني احملكمتني قدرا كبريا من اجلدل حيث شعرت الدول بانتقاص سيادا ، و كانت 

ديد للعالقة بني القضاء الوطين و القضاء اجلنائي الدويل ، من أجل احلفاظ على سيادة الدول  هناك حاجة إىل منط ج
دون اإلخالل دف تقليل احلصانة و اإلفالت من العقاب ، و من مث كان التفكري يف أن تكون احملكمة اجلنائية 

 و أال تتدخل إال يف حالة عدم توفر الدولية مكملة للمحاكم الوطنية ، بدال من أن تكون هلا األسبقية عليها ،
  .االختصاص اجلنائي الوطين أو عدم قدرته على أداء مهامه 

و من أجل ذلك ، نص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على مبدأ التكامل يف ديباجته و املادة األوىل منه 
سي تؤكد أن تكون هذه احملكمة مكملة أيضا ، حيث أوضحت الديباجة أن الدول األطراف يف هذا النظام األسا

للنظم القضائية اجلنائية الوطنية يف احلاالت اليت قد ال تكون فيها إجراءات احملاكمة الوطنية متاحة ، أو مىت كانت 
  .هذه اإلجراءات غري ذات جدوى ، و جاء نص املادة األوىل متفقا و ما ورد يف الديباجة 

و إذ تؤكد أن احملكمة اجلنائية الدولية  " :باجة نظام روما األساسي كما يلي و قد جاء نص الفقرة العاشرة من دي
 من النظام 1، أما املادة " املنشأة مبوجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية 

و تكون احملكمة .....  ية دويلتنشأ ذا حمكمة جنائ"  : األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فقد نصت على ما يلي
    )1(" .  .....مكملة لالختصاصات القضائية اجلنائية الوطنية 

و يعترب اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية املكمل الختصاص احملاكم الوطنية من أهم الركائز اليت قامت عليها فكرة 
ويل ، و قد كان من أهم الدوافع لألخذ به و اعتماده  احملكمة ، و قد برز هذا املبدأ بداية يف مشروع جلنة القانون الد

هو جعل احملكمة مقبولة لدى أكرب عدد من الدول حىت تتمكن من القيام بواجباا ، و ذلك بإعطاء القضاء الوطين 
دم ، و التأكيد على عللدول األطراف الوالية املبدئية على الدعوى ، بالنسبة للجرائم الواردة يف النظام األساسي 

  .املساس مبفهوم سيادة الدولة 
و ينصرف مفهوم االختصاص التكميلي إىل تلك العالقة بني االختصاص القضائي الوطين و اختصاص احملكمة 
اجلنائية الدولية ، و تتميز هذه العالقة بأا تكميلية و احتياطية بالنسبة الختصاص احملكمة ، فاألولوية الختصاص 

  )2( .القضاء الوطين 
 كان هناك اتفاق كبري بني ممثلي الوفود املشاركة يف مؤمتر روما الدبلوماسي منذ بداية األعمال التحضريية فقد

إلعداد نظام روما األساسي ، على أال تكون العالقة بني االختصاص القضائي الوطين و اختصاص احملكمة اجلنائية 
  اـــ و احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني املؤقتتني ليوغسالفيالدولية كتلك العالقة املوجودة بني القضاء اجلنائي الوطين
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املتزامن ، مع أسبقية أو السابقة و رواندا ، حيث كانت تقوم هذه العالقة على أساس مبدأ االختصاص املشترك و 
أولوية اختصاص هاتني احملكمتني على اختصاص القضاء الوطين ، فقد اتفق اتمعون يف مؤمتر روما على أن يكون 

  )1( .اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصا تكميليا أو احتياطيا الختصاص القضاء اجلنائي الوطين 

ذات االختصاص بالنظر يف دعوى معينة فرصة متابعة الدعوى اجلنائية بنفسها و استنادا هلذا النص ، متنح الدولة 
هو ضمان عدم إفالت أحد من  دون أي تدخل خارجي ، و خاصة أن الغرض من إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية

  . العقاب عن ارتكاب اجلرائم الدولية ، األمر الذي ميكن حتقيقه عن طريق احملاكمة يف القضاء الوطين 

و من خالل ما تقدم يتضح لنا معىن مبدأ االختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية ، بتجسيده حلقيقة العالقة 
بني احملكمة اجلنائية الدولية و السلطات القضائية الوطنية ، و املتمثلة يف االختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية 

   .طنية إال يف حال عجزها عن ذلك الدولية و أن األولوية الختصاص احملاكم الو

إن إعطاء األولوية للمحاكم الوطنية يطمئن إىل حد كبري الدول اليت ختشى أن ميس بسيادا ممارسة احملكمة اجلنائية 
الدولية الختصاصها ، كما أنه حيول دون جلب الدعاوى اليت من السهولة أن تنظر من احملاكم الوطنية و عندئذ 

  .أجنع و أيسر ستكون اإلجراءات 
و من أهم الدعائم اليت بين عليها مبدأ االختصاص التكميلي هي اعترافه بأولوية االختصاص للسلطات الوطنية يف 
التحقيق و احملاكمة ، و النهاية احلتمية ملرحلة التحقيق و احملاكمة تكون بوضع حد لإلجراءات اجلنائية ، إما بعدم 

عمول ا يف قوانني اإلجراءات اجلنائية يف الدولة املعنية ، أو بصدور حكم جنائي السري فيها بناءا على القواعد امل
   .ائي بشأن تلك اإلجراءات 

الدويل ممثال يف احملكمة اجلنائية الدولية كما  و لكي نستطيع فهم آلية التكامل بني القضاء الوطين و القضاء اجلنائي
  . ذاته ينا إلقاء الضوء على بعض املسائل املتعلقة باملوضوعوردت يف نظام روما األساسي ، فإنه يتوجب عل

 من نظام 21حيث يشمل التكامل عدة جماالت ، منها التكامل يف القانون الواجب التطبيق ، و قد أشارت له املادة 
يف  من نظام روما األساسي ، و التكامل 12روما األساسي ، و التكامل يف االختصاص ، و قد أشارت له املادة 

  . من النظام نفسه 20 و 18 و املادة 1اإلجراءات ، و قد أشارت له املادة 
و هناك نوع آخر من التكامل هو التكامل يف توقيع العقوبات بني التشريعات الوطنية و تلك اليت اعتمدها النظام 

 سنتطرق لكل هذه املسائل و ، و )2( من النظام ذاته 80األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و قد نصت عليه املادة 
  . غريها من املسائل املرتبطة مببدأ التكامل فيما يلي 

  
  

    
 ســـعند إنشاء احملكمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو ، اتفق احللفاء على جعلها مقتصرة على حماكمة كبار جمرمي احلرب الذين لي )1(
  اص ـــد جلأ واضعو الئحيت احملكمتني إىل جعلها عسكرية و ذلك حسما لكل نزاع ميكن أن يقوم بشأن اختصجلرائمهم اختصاص مكاين معني ، و ق     

 احملكمتني ، ألن احملاكم العسكرية يقوم اختصاصها على أساس النظام الذي يوضع هلا ، و هو بتسع عادة ملا ال يتسع له النظام القضائي البحت ، و عند     
 وم ـــتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا أحدثت تطورا يف مفهوم اختصاص احملاكم اجلنائية الدولية ، إذ أخذت مبفهتشكيل احملكم     
 مع متزامنا، حيث يكون اختصاصهما  االختصاص املتزامن أو املتالزم مع األخذ بشرط األولوية لكل من هاتني احملكمتني على اختصاص احملاكم الوطنية     

 ، و ألي من هاتني احملكمتني احلق  ، فإن األولوية تكون للمحاكم اجلنائية الدولية ، و لكن عند حدوث تنازع يف االختصاص اختصاص احملاكم الوطنية     
  .يف أن تطلب من احملاكم الوطنية يف أي وقت أن تذعن لواليتها     
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  مبدأ عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاا مرتني : أوال 

عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاا أو اجلرمية الواحدة مرتني ، ناهيك عن تضمنت عدة دساتري و قوانني مبدأ 
 اجلرائم الدولية و التعاون الدويل القضائي املعاهدات الدولية املتعلقة باملسائل اجلنائية ،كتسليم املتهمني بارتكاب

  .و يقضي هذا املبدأ أنه ال جيوز حماكمة الشخص مرتني عن اجلرم نفسه املشترك ، 
 من نظام روما األساسي ينظم اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية حىت ال يتعارض مع 20و اعتماد هذا املبدأ يف املادة 

أحكام جترب الدول األطراف على قبول قرارات احملكمة اجلنائية الدولية أو القضاء الوطين ، و رغم عدم وجود 
وسائل ترغمها على قبوهلا و تنفيذها ، ال ميكن للدول األطراف أن تلجأ إىل حماكمة األشخاص الذين صدرت يف 

بة إىل قرارات حقهم األحكام أمام احملاكم الوطنية عن اجلرم نفسه ، ألن مبدأ عدم احملاكمة مرتني مطلق بالنس
  .احملكمة اجلنائية الدولية إزاء االختصاص الوطين 

و يسري املبدأ أيضا بالنسبة إىل قرارات احملاكم الوطنية إزاء احملكمة اجلنائية الدولية ، و لكن ليس بشكل مطلق  
ورية أو زائفة فيأيت تويل احملكمة اجلنائية الدولية أمر حماكمة شخص خضع سابقا إلجراءات حتقيق أو مقاضاة ص

 من نظام روما األساسي حصرت إمكانية حتويل الشخص إىل احملاكمة أمام 20استثناء من هذا املبدأ ، بيد أن املادة 
   : احملكمة اجلنائية الدولية بعد مثوله أمام القضاء الداخلي يف حال

يتعلق جبرائم داخلة يف اختصاص احملكمة كانت اإلجراءات املتخذة حبقه ترمي إىل منع املسئولية اجلنائية عنه ، فيما -
  .اجلنائية الدولية 

 خلت اإلجراءات املتخذة حبقه من الرتاهة و االستقاللية وفقا ألصول احملاكمات املتعارف عليها يف القانون الدويل -
  .اجلنائي ، أو جرت بشكل يدل على انعدام النية يف تقدمي الشخص إىل العدالة 

 تكون احملاكمة الداخلية تامة و وافية إال إذا راعت املعايري الدولية ، و عندها فقط حيول مبدأ و بناءا على هذا ، ال
و يف الوقت نفسه ، لن تتدخل  عدم جواز احملاكمة عن اجلرم ذاته مرتني دون تدخل احملكمة اجلنائية الدولية ،

ة يف إجراءات املالحقة على الصعيد الداخلي ، بل احملكمة اجلنائية الدولية يف كل مرة ال تراعى فيها املعايري الدولي
فقط يف احلاالت اليت تنال فيها هذه اإلجراءات من واجب مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية املنصوص عليها يف نظام 

   )1(. روما األساسي ، فتحجب عنهم العدالة 
ركوا يف اإلجراءات أمام القضاء الوطين و قد يتولد يف بعض احلاالت شعور لدى ضحايا اجلرائم الدولية الذين شا

بعدم حصوهلم على العدالة بسبب عدم مصداقية احملاكمة اليت خضع هلا املتهم ، أو أن البعض منهم مل يتمكن من 
املشاركة يف اإلجراءات للمطالبة حبقوقهم ، و هو ما من شأنه أن يدفع م إىل اللجوء إىل احملكمة اجلنائية الدولية 

    )2(.  مبحاكمة الشخص جمددا عن األفعال نفسهاللمطالبة 

و هذا اإلجراء قد يتعارض مع مبدأ قانوين أساسي ، اعتمد ضمن قواعد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يف املادة 
ليه  ، أال و هو عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاا مرتني ، و نشري هنا إىل أن هذا املبدأ ، و إن مل يرد النص ع20

  إال ضمن الباب الثالث من نظام روما األساسي املتعلق مببادئ القانون اجلنائي بسبب بعض االختالفات يف تطبيقاته
  
  
  .  83 و 82 ، 81املرجع السابق الذكر ، ص  :  قيدا جنيب محد–د) 1(
  . 77 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:  نصر الدين بومساحة –د) 2(
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أنه يعد من املبادئ األساسية يف القوانني اجلنائية الوطنية ، و قد ورد النص عليه يف خمتلف العهود و املواثيق و 
  .النصوص الدولية 

 من الربوتوكول السابع 4 و املادة )1( من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية 4 فقرة 14إذ نصت عليه املادة 
 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ، كما نصت عليه 4 فقرة 8، و املادة  روبية حلقوق اإلنسانلالتفاقية األو

 من النظام األساسي 9 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، و املادة 10املادة 
  .للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

تكرار حماكمة الشخص على اجلرمية نفسها مرتني بعد صدور حكم ائي يف حقه باإلدانة و طبقا هلذا املبدأ ، حيظر 
أو الرباءة ، طبقا للقوانني املعمول ا ، إما أمام القضاء الوطين أو أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و احلكم النهائي هو 

  .الذي استنفذ مجيع طرق الطعن طبقا للقوانني املعمول ا 
تايل يصبح احلكم حائزا لقوة الشيء املقضي به ، فمن حق كل فرد أال يسأل عن الفعل نفسه أكثر من مرة و و بال

  .إال صار حتت التهديد املستمر مبحاكمته جمددا عن أفعال سبق له و أن حوكم عنها 
فعال نفسها عن إجراء غري أنه جيب التمييز بني هذا املبدأ الذي حيظر تكرار احملاكمة على التهم نفسها خبصوص األ

إعادة فتح ملف القضية ، و الذي قد يؤدي بدوره إىل إجراء حماكمة جديدة بناءا على ظروف استثنائية كظهور أدلة 
   .جديدة ، أو اكتشاف خمالفات خطرية أدت إىل إدانة املتهم 

يع اجلرائم الدولية املشار إليها يف املادة و فيما يتعلق بتطبيقات هذا املبدأ أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، فهو يشمل مج
 حتت عنوان األفعال اجلرمية املخلة بالعدل كاإلدالء 70 من نظام روما األساسي ، إضافة إىل تلك الواردة يف املادة 5

رى  بشهادة الزور أو تقدمي أدلة زائفة ، فإذا أدين الشخص بارتكاا ، أو برأ منها من قبل هذه احملكمة أو حمكمة أخ
  . فال جيوز حماكمته عنها من جديد 

و للمبدأ تطبيقات عكسية ، إذ يتعني على احملاكم الوطنية للدول أن متتنع عن حماكمة أي شخص عن جرمية دولية 
 من نظام روما األساسي ، إذا سبق للمحكمة اجلنائية الدولية أن 70 أو املادة 5من تلك اجلرائم الواردة يف املادة 

  .أو برأته منها أدانته ا 
كما يتعني على احملكمة اجلنائية الدولية أن متتنع عن حماكمة أي شخص عن جرمية دولية من تلك اجلرائم املشار إليها 

 من نظام روما األساسي ، إذا كانت حمكمة أخرى قد أدانته ا أو برأته منها ، إال إذا تبني أن اإلجراءات 5يف املادة 
لوطين قد متت لغرض محاية الشخص املعين من املسؤولية اجلنائية ، أو أا مل جتر بصورة تتسم املتخذة أمام القضاء ا

ففي مثل هذه ، باالستقالل أو الرتاهة الالزمني وفقا ألصول احملاكمات املعترف ا مبوجب القانون الدويل اجلنائي 
ة ، و هو ما يعين حق الضحايا يف االشتراك يف احلالة ، جيوز إعادة حماكمة املتهم أمام احملكمة اجلنائية الدولي

اإلجراءات املتخذة للمطالبة حبقوقهم ، حىت و لو سبق هلم االشتراك يف إجراءات احملاكمة أمام أية هيئة قضائية 
  )2( .أخرى 

   :  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة على ما يلي10و قد نصت أيضا املادة 
  
  
  .رغم أن هذا املبدأ يتعلق أكثر حبقوق املتهم ، إال  أن الضحية هو اآلخر معين به  )1(
                          .  79و  78 ، 77 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة  –د )2(
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 أعمال متثل انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين مبوجب هذا القـانون   ال حياكم أي شخص أمام حمكمة وطنية عن- 1" 
  .إذا ما متت حماكمته أمام احملكمة الدولية 

 الشخص الذي حوكم أمام حمكمة وطنية عن أعمال تشكل انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين ، جيوز حماكمته -2
   :الحقا أمام احملكمة الدولية يف احلاالت التالية فقط 

  . الفعل الذي حوكم من أجله وصف بأنه جرمية عادية -أ
 إذا كانت إجراءات احملكمة غري حيادية و غري مستقلة ، و اتبعت ليتفادى املتهم املسؤولية اجلنائية الدولية  أو مل -ب

  .تكن احملاكمة يف الدعوى دقيقة 
فقا هلذا القانون ، احملكمة الدولية سوف  و يف ما يتعلق باجلزاء الذي سوف يطبق على الشخص املتهم يف جرمية و-3

  " .تأخذ يف اعتبارها أن توقع اجلزاء الذي قد تفرضه احملكمة الوطنية على نفس الشخص ، و على نفس الفعل 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة مسألة أن يكون املتهم قد سبق 10و نظمت املادة 
 احملكمة الدولية ، فال جيوز حماكمته أمام حمكمة وطنية عن اجلرائم نفسها اليت سبق حماكمته عنها ، و حماكمته أمام

إن كان قد سبق حماكمته أمام حماكم وطنية ، فيجوز للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة إعادة حماكمته 
  : مرة أخرى يف حالتني 

 العمل الذي ارتكبه املتهم و الذي يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدويل أحدمها حالة إذا وصف القضاء الوطين
 كما حرصت احملكمة )1(اإلنساين بأنه جرمية عادية ، أو حالة أن يكون القضاء الوطين غري حمايد و غري مستقل 

   : من نظامها األساسي على ما يلي 9اجلنائية الدولية لرواندا يف نص املادة 
ة أي شخص أمام جهة قضائية وطنية بسبب األفعال اليت تشكل اعتداءات خطرية للقانون الدويل  ال ميكن إحال- " 

  .اإلنساين ، إذا كان قد ام و حكم عليه من احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا على نفس األفعال 
يل اإلنساين ال ميكن  أي شخص مثل أمام جهة قضائية وطنية ، بسبب أفعال تشكل انتهاكات خطرية للقانون الدو-

   :أن ميثل أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا إال إذا 
  .كان الفعل الذي حكم من أجله يعترب من جرائم القانون العام  -1
احملكمة الوطنية مل حتكم بصفة نزيهة و مستقلة ، و طريقة احملاكمة كانت دف إىل ختليص ارم أو املتهم عن   -2

  .نائية ، أو املتابعة مل تكن وفقا للقانون مسؤوليته اجل
 عند اختاذ قرار لعقاب املتهم جبرمية منصوص عليها يف القانون األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا يأخذ -

           بعني االعتبار اإلجراء الذي يقيه من كل عقاب ، حىت ال حياكم على نفس األفعال أمام جهة قضائية 
  )2(" . وطنية 

فليس املقصود مببدأ التكامل يف االختصاص بني القضاء الوطين و القضاء اجلنائي الدويل ممثال يف احملكمة اجلنائية 
  القضائية الدولية أن حتل هذه األخرية حمل احملاكم الوطنية ، فهي ليست حمكمة عليا منشأة إلعادة النظر يف القرارات

  
  
  
     . 798 ، ص املرجع السابق الذكر :حممد عادل حممد سعيد  –د )1(
  . 55 ، ص املرجع السابق الذكر:   كوسة فضيل)2(
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الوطنية ، بل أنشأت فقط للوصول إىل الثغرات ، اليت قد تؤدي خالهلا احلصانة اليت يتمتع ا بعض مرتكيب اجلرائم 
  .الدولية إىل تعطيل والية القضاء الوطين أو فقدان اإلميان ا 

يتبني لنا أن احملاكم الوطنية تعترب صاحبة االختصاص األصيل يف نظر الدعاوى اجلنائية اخلاصة باجلرائم و بالتايل 
الدولية ، و اليت ميكن أن تعرض عليها ، و يكون حكمها يف هذه احلالة حكما حائزا لقوة الشيئ املقضي به ، و ال 

  )1( .جيوز حماكمة الشخص مرة أخرى على ذات اجلرمية 
يعين أن احملكمة اجلنائية الدولية ال تتمتع بالسمو على القضاء الوطين ، و هذا ما جاء متفقا مع رغبة بعض و هذا 

الدول و خاصة الكربى منها أثناء اجتماعها يف مؤمتر روما إلعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و إن 
 إىل الوراء يف جمال القضاء اجلنائي الدويل ، خاصة و أن كانت مسألة عدم السمو هذه تعترب يف نظر البعض خطوة

النظامني األساسيني للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا قد نصا على مسو اختصاص هاتني 
  .احملكمتني على القضاء الوطين 

كمة مرتكيب اجلرائم الدولية ، فإا ميكن أن إن احملاكم الوطنية ، حىت و إن أبدت الرغبة و القدرة على القيام مبحا
تتساهل مع املتهمني و ال تستجيب العتبارات العدالة أو احلياد أو االستقاللية ، خاصة و أن من يتهمون عادة كذا 

  .سواءا سياسيا أو عسكريا ، جرائم يكون هلم مرتبة عليا يف الدولة 
السليب بالتأكيد على القضاء ، و هو األمر الذي قد يتسبب يف إفالم و بالتايل ميكن أن يكون هلم تأثريهم اخلاص و 

من توقيع اجلزاء العادل عليهم و من مث حيتمون باحلكم الصادر عن احملاكم الوطنية لتجنب املثول أمام احملكمة اجلنائية 
  .الدولية ، فيتم بذلك متلصهم من العقاب ائيا 

 من 3 من نظامها األساسي ، إذ جاء يف الفقرة 20ة قد حترزت هلذا األمر يف املادة و إن كانت احملكمة اجلنائية الدولي
هذه املادة ، أنه جيوز حماكمة الشخص مرة أخرى أمام احملكمة و إن كان قد حوكم أمام احملاكم الوطنية ، إذا ثبت 

 إذا ثبت أن اإلجراءات مل تتسم أن إجراءات احملاكمة قد اختذت محاية للشخص املعين من املسؤولية اجلنائية ، أو
  .باالستقاللية أو الرتاهة 

و مع أن أحكام هذه املادة توفر مقدارا من العدالة املطلوبة يف هذا اال ، إال أنه يف نظر البعض كان ميكن االستغناء 
ة و معاقبة املتهمني عنها يف النظام األساسي ، بإعطاء األولوية للمحكمة اجلنائية الدولية يف نظر اجلرائم الدولي

حيث أن هذه األولوية تعطي للمحكمة اجلنائية الدولية احلق يف نظر القضية ، و الطلب من احملكمة ، بارتكاا 
الوطنية التوقف عن نظرها ، و يف هذا بالتأكيد توفري للوقت و اإلجراءات و حفظ لألدلة و الشهود ، أكثر من 

  )2( .ين بعد إصداره احلكم ضد املتهم انتظار إثبات عدم نزاهة القضاء الوط
لكن ، مع كل ما سبق ، ال ميكن وصف مبدأ التكاملية يف االختصاص بني احملكمة اجلنائية الدولية و احملاكم الوطنية  
إال بأنه عالمة حية على مدى حرص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على التوفيق يف العالقة بينه و بني 

  إصالحه املشروع فرصة و التشريعات الوطنية خاصة و أن هذا املبدأ يعطي الدولة املنسوب إليها الفعل غري القوانني
  
  
ذه ـ، إال أن مضمون ه  قاعدة دستورية لورودها يف صلب العديد من دساتري العاملعدت مت النص على هذا املبدأ يف العديد من التشريعات الوطنية كما )1(

  .، حيث تكون مطلقة يف النظام االامي و نسبية يف نظام التنقيب و التحري  فاوت حبسب النظم القانونيةالقاعدة يت     
و  132،  131 ص،  2008الطبعة األوىل ،  احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة و اختصاصاا ، دار الثقافة ، عمان ، األردن ،:   لندة معمر يشوي)2(

133     .          
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اجلته بنفسها ، و دومنا تدخل من أية جهة خارجية عنها ، حىت أن هذا املبدأ ميكن أن ميثل حافزا قويا للدول و مع
األطراف لتعديل تشريعاا الداخلية لضمان قدرة اهليئات الوطنية على أداء مهامها مبا يتفق و االلتزامات الدولية 

  )1( .للدول 
اته أكثر من مرة يعترب من املبادئ األساسية املستقرة يف مجيع التشريعات إن مبدأ عدم جواز احملاكمة عن اجلرم ذ

الوطنية ، و يعد هذا املبدأ من أهم الضمانات لكفالة احلقوق األساسية لألفراد ، و أصبح بذلك من املبادئ املسلم 
جلنائي الدويل ، فال تطبق احملاكم ا يف القوانني اجلنائية الداخلية و القانون الدويل اجلنائي ، و على مستوى القضاء ا

اجلنائية الدولية ذات االختصاص السيادي هذا املبدأ يف حالة أن يكون الشخص املعين قد حكم عليه حبكم جنائي 
  )2( .بات ، وفقا ألصول قواعد احملاكمات اجلنائية املتعارف عليها 

ر احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، فقد يف إطااليت نظرت  " Tadicتش يتاد" و على سبيل املثال يف قضية 
قضت غرفة احملاكمة بأن عدم جواز حماكمة الشخص عن اجلرم ذاته مرة أخرى ، يظهر بعض الشيئ على أنه جزء 
من التقنني الدويل للعديد من الدول ، سواء أمت تكييفه عدم جواز حماكمة الشخص عن اجلرمية ذاا مرة أخرى ، أم 

  .يض الشخص خلطر احملاكمة عن اجلرمية ذاا مرتني ، أو حجة سبق الرباءة على اإلدانة الالحقة تعر
 من العهد الدويل للحقوق 7 فقرة 14و هذا املبدأ قد اكتسب مكانة دولية منذ أن مت النص عليه صراحة يف املادة 

مة يطبق حبيث يغطي فقط االام املزدوج يف املدنية و السياسية كأحد معايري احملاكمة املنصفة ، و لكنه بصفة عا
  .الدولة نفسها 

إال أن احملكمة اجلنائية الدولية ، و ألا تقوم على مبدأ االختصاص التكميلي و ليس االختصاص السيادي ، فقد 
ني اعتربت أن مبدأ عدم جواز حماكمة الشخص عن اجلرم ذاته مرة أخرى ينطبق أيضا على العالقة فيما بينها و ب

   .السلطات الوطنية 

و بالتايل يكون ألي متهم ، أو أي شخص صدر حبقه أمر بإلقاء القبض أو أمر باحلضور ، أو ألي دولة معنية 
 اختصاص احملكمة مأصدرت حكما ائيا ، بصدد اجلرمية ذاا املنظورة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، الدفع بعد

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، 17بولية الدعوى ، وفقا لنص املادة اجلنائية الدولية بالدعوى أو مبق
تأسيسا على مبدأ عدم جواز حماكمة الشخص عن اجلرم ذاته مرتني ، و هو األساس الذي يعطي لألحكام اجلنائية 

  .الصادرة من السلطات الوطنية احلجية أمام احملاكم اجلنائية الدولية 
ا تقدم ، أن األحكام اجلنائية الصادرة من القضاء الوطين هلا حجية كاملة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و اخلالصة مم

مىت جرت احملاكمات الصادرة بشأا تلك األحكام بطريقة عادلة و حمايدة و مستقلة ، و أن هذه احلقيقة ما هي إال 
دولية إزاء احملاكم الوطنية ، و أن القاعدة العامة هي أن امتداد ملبدأ االختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية ال

األحكام اجلنائية الصادرة من السلطات الوطنية هلا حجيتها أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، إعماال ملبدأ عدم جواز 
  )3(. حماكمة الشخص مرتني 

  
  
  
   .  133 ، ص  املرجع السابق الذكر:  لندة معمر يشوي)1(
   .ا املبدأ يف االتفاقية األوروبية عن احلجية الدولية لألحكام اجلنائيةورد هذ )2(
   .   344 و 343 ، ص  املرجع السابق الذكر: خزومياملعمر حممود  –د )3(
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    التطبيق الوطين للعقوباتأ مبد: ثانيا
 الدائم ، يف حني حتدد  صراحة عقوبة السجن املؤبد أو)1(متنع دساتري بعض الدول األوروبية و أمريكا الالتينية 

 ترتلدساتري أخرى مهلة معينة ينال ختطيها من حقوق األفراد الدستورية ، أما احملكمة اجلنائية الدولية ، فلها أن 
  .عقوبة السجن املؤبد عندما تربر جسامة اجلرمية ذلك 

ملتعلقة باحلرمان من احلرية  و ال ينبغي تناول موضوع السجن املؤبد مبعزل عن أحكام نظام روما األساسي األخرى ا
 من نظام روما األساسي ، فبعد 110إذ يتضمن النظام آلية تضمن إعطاء ارم فرصة لنيل حريته ، فصلتها املادة 

انقضاء ثلثي مدة السجن ، أو مخسة و عشرين سنة يف حالة السجن املؤبد ، على احملكمة اجلنائية الدولية أن تعيد 
 من نظام روما 110 من املادة 4رس إمكانية ختفيضها إذا توفرت العوامل املذكورة يف الفقرة النظر يف العقوبة ، لد

 من نظام روما األساسي اليت تنص على عدم املساس 80عدا عن املادة ، و األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
ية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية بالتطبيق الوطين للعقوبات و القوانني الوطنية لن جترب أي دولة طرف يف اتفاق

 من نظام روما األساسي كصمام 103على تطبيق عقوبة السجن املؤبد يف إطار تعاوا مع احملكمة ، مث تأيت املادة 
  . عند إعالا عن استعدادها الستقبال احملكومني – توافق عليها احملكمة –أمان يسمح للدولة بوضع شروط 

صة ال تطبق عليها احلجج السابق ذكرها ، و هي تقدمي أي دولة يستفيد رعاياها من مهلة حبس و تبقى حالة خا
حمددة مبوجب الدستور إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، فعندها ال ميكن أن يستفيد احملكوم من حقه الدستوري ، ألنه 

  . لته خيضع يف هذه احلالة إىل نظام احملكمة اجلنائية الدولية ال ألنظمة دو
و لكن ، إذا كانت مسألة منع السجن املؤبد أو حتديد مهلة قصوى للحبس قد وضعت ليضمن للمحكوم عليه حد 
أدىن من احلقوق ، فإن نظام احملكمة اجلنائية الدولية مل يغفل هذه احلقوق ، بل إنه ضمن صيانة حقوق اإلنسان 

ايل ستتبع احملكمة اجلنائية الدولية أسلوب إعادة التأهيل املنصوص ، و بالت " 3 و 1 فقرة 21املادة " املتفق عليها دوليا 
  .عليه يف العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية 

إن التعارض بني القوانني و الدساتري الوطنية و نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية هو تعارض ظاهري 
ملعاهدة بقدر ما يطرح مسائل قانونية ميكن ختطيها بالتعمق و ، و ال يشكل عقبة دستورية أمام تطبيق ا فقط
  )2( . يف تفسري املعاهدة و الدساتري وفقا ملبدأ التكامل يةالشمول

 حول هذا املوضوع ، و فشل املقاربة التحليلية يف حل املسألة ، يتوجب على النقاشو مع ذلك فإنه عند استمرار 
ري التعديالت الالزمة ، لتتوافق قوانينها الداخلية مع التزاماا الدولية ، ال الدول األطراف يف اتفاقية روما أن جت

  )3( .سيما يف الدول اليت تتفوق فيها املعاهدة على الدستور يف سلم القوانني 
 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية العقوبات الواجبة التطبيق و هي تتراوح بني 77و حتدد املادة 

سجن ، الغرامة و املصادرة حبسب جسامة اجلرم و الظروف اخلاصة ، و بالعودة إىل العقوبات اليت حتكم ا ال
  ه ــ إال أنه ضمن من ناحية أخرى عدم تأثرينصوص ،احملكمة اجلنائية الدولية استبعد النظام األساسي عقوبة اإلعدام

  
  

   . دستورسلفادور مثال )1(
   ، تسليم املتهمني و التعاون لقضائية الصادرة عن القضاء الوطين أمام احملكمة اجلنائية الدولية لتشمل حىت قرارات طلب املساعدة متتد حجية القرارات ا)2(
   . 69  و68 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد –د )3(
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  .ستها لالختصاص الوطين على القوانني الوطنية ، و بالتايل فللدولة أن تطبق العقوبات اخلاصة ا عند ممار
و يف خمتلف األحوال ، جيب أن ال تتعدى فترة السجن ثالثني سنة ، مع إمكانية احلكم بالسجن املؤبد إذا كانت 
شدة اجلرم و الظروف الشخصية املتعلقة بالشخص املدان تربر ذلك ، و ال جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية أن حتكم 

ضاء ثلثي مدة العقوبة أو انقضاء مدة مخسة و عشرين عاما يف حالة السجن املؤبد ، بتخفيف العقوبة ، إال بعد إنق
بناءا على استعداد السجني املستمر للتعاون مع جهود احملكمة اجلنائية الدولية يف التحقيق و املقاضاة ، أو مساعدته 

   )1( .إياها يف حتديد مكان األصول اخلاضعة للغرامة أو املصادرة أو التعويض 
 من النظام على 8 أما النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا فقد تبىن موقف خمالفا ، حيث نصت املادة

أن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا و اجلهات القضائية الوطنية ختتص مبحاكمة األشخاص املشبوهني يف تورطهم يف 
 إال أن احملكمة ، 1994 ديسمرب 31 جانفي إىل 1دا و الدول ااورة من االنتهاكات اخلطرية املرتكبة فوق إقليم روان

اجلنائية الدولية لرواندا هلا األولوية على اجلهات القضائية الوطنية يف كل مراحل سري اإلجراءات ، كما ميكنها أن 
  .تطلب بصفة رمسية من اجلهات القضائية الوطنية التخلي عن الدعوى لصاحلها 

ذا اإلجراء من خالل ما قامت به احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا من سحب أربع دعاوى من احملاكم و قد تأكد ه
الوطنية الرواندية ، فاحملاكم الوطنية الرواندية خمتصة ألن اجلرائم ارتكبت فوق األراضي الرواندية ، أما احملكمة 

  . اكم الوطنية لرواندا نظرا لسموها عليها اجلنائية الدولية لرواندا فقد أعطيت هلا األولوية على احمل
و من بني األسباب اليت جيوز فيها للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا طلب رفع اليد ، عندما يكون سري و عمل 
احملكمة الوطنية أو غري الوطنية قد يسمح للمتهم باإلفالت من حكم صادر ضده ، و كذلك إذا صنفت جرميته من 

 للقانون العام ، أو كون اإلجراء خيص وقائع أو مواد من القانون هلا تأثري على التحقيقات أو املتابعات اجلرائم التابعة
  .اجلارية أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

، فحفاظا على السري احلسن للعدالة مت اإلعالن عن القرار  " Tadic   تاديتش" و من األمثلة عن رفع اليد قضية 
و وضعيته يف امليليشيا املسلحة احمللية ، متثل عناصر هامة جدا " تاديتش "  املتضمن بأن 1994 نوفمرب 8يف املؤرخ 

إلظهار الدور الذي لعبه متآمرون آخرون متورطون يف ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية ، و انتهاكات القانون الدويل 
  .اإلنساين 

و الذي أصدرت بلجيكا أمرا بتوقيفه نتيجة لتورطه يف  " Bagosora Theoneste" و من األمثلة كذلك قضية العقيد 
قتل سبعة من القبعات الزرق من جنسيات بلجيكية ، و يف األخري حتدد مصريه بإحالته أمام احملكمة اجلنائية الدولية 

  )2( .لرواندا حملاكمته ،كونه املنظم الرئيسي لإلبادة و اازر املرتكبة برواندا 
ل بني القضاء الوطين و القضاء اجلنائي الدويل مشل أيضا تنفيذ العقوبة ، حيث بني  الباب العاشر من النظام إن التكام

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حدود العالقة بني احملكمة و الدولة اليت سيتم تنفيذ العقوبة فيها ، و لقد نصت 
إلشراف احملكمة ، و  يكون تنفيذ حكم السجن خاضعا " :لي  من نظام روما األساسي على ما ي1 فقرة 106املادة 

  ذاـمن ه ، إذ يتبني" واسع  متفقا مع املعايري اليت تنظم معاملة السجناء و املقررة مبعاهدات دولية مقبولة على نطاق
  
  
  .  195 و 194 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد–د )1(
  . 75و  74،  73 ، ص الذكر املرجع السابق :  كوسة فضيل)2(
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النص إعطاء احملكمة اجلنائية الدولية سلطة اإلشراف على تنفيذ حكم السجن وفقا لألوضاع السائدة للدولة اليت 
 من القواعد 211ستقرر احملكمة اجلنائية الدولية أن تنفذ فيها العقوبة ، و كما هو مبني يف القاعدة اإلجرائية 

   :  للمحكمة اجلنائية الدولية ، حيث نصت على ما يلياإلجرائية و قواعد اإلثبات
   :اإلشراف على تنفيذ األحكام و أوضاع السجون " 
  . لإلشراف على تنفيذ أحكام السجن -1
 لدى وضع الترتيبات املناسبة ، 106 من املادة 3 تكفل الرئاسة ، بالتشاور مع دولة التنفيذ احترام أحكام الفقرة - أ

  .حمكوم عليه حق االتصال باحملكمة بشأن أوضاع السجن لكي ميارس أي شخص 
 جيوز للرئاسة عند اللزوم ، أن تطلب من دولة التنفيذ ، أو من أي مصادر موثوق ا ، أية معلومات أو أي -ب

  .تقرير أو رأي ألهل اخلربة 
ماع إىل آرائه يف غياب  جيوز هلا ، حبسب االقتضاء ، تفويض قاض من احملكمة أو أحد موظفيها مسؤولية االست-ج

  .السلطة الوطنية 
 جيوز هلا ، حسب االقتضاء ، أن متنح دولة التنفيذ فرصة للتعليق على اآلراء اليت يعرب عنها الشخص احملكوم -د

  .عليه مبوجب القاعدة الفرعية 
و التمتع حبق ما  عندما يكون الشخص احملكوم عليه مؤهال لالستفادة من أحد الربامج اليت يقدمها السجن ، أ-2

يتيحه القانون احمللي لدولة التنفيذ ، على حنو قد يستتبع قيامه ببعض النشاطات خارج السجن ، تبلغ دولة التنفيذ 
  .الرئاسة ذلك و معه أية معلومات أو مالحظات ذات صلة ، حىت تتمكن احملكمة من ممارسة مهمتها اإلشرافية 

فإنه يكون تعيني الدولة اليت ستنفذ فيها العقوبة بناءا على طلب احملكمة ، و ال أ ، / 103/1و وفقا ملا جاء يف املادة 
ج و لكن من حق الدولة /103/1يكون هذا التعيني ملزما هلذه الدولة إذ يلزم قبوهلا هلذا الطلب وفق ما جاء يف املادة 

   .ب /103/1ام األساسي طبقا للمادة أن تبني شروطا حمددة للتنفيذ مبا ال خيرج عن ما جاء من أحكام و قواعد النظ
 من 106/2و يكون ذلك بطبيعة احلال وفقا لشروط التنفيذ السائدة يف الدولة اليت ستحددها احملكمة طبقا للمادة 

نظام روما األساسي ، و على هذه الدولة االلتزام بتطبيق املعايري الدولية اخلاصة مبعاملة السجناء اليت جاءت ا 
ب من نظام روما األساسي ، و أجاز النظام /103/3دولية املقبولة على نطاق واسع و ذلك وفق املادة املعاهدات ال

 منه بأن يكون للمحكوم عليه أن يقدم للمحكمة مىت شاء طلبا 104األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة 
  )1( .بنقله من دولة التنفيذ 

 املصادرة اليت تصدرها احملكمة اجلنائية الدولية على احملكوم عليه ذه العقوبة ، و فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الغرامة و
فقد ألزم النظام األساسي الدول األطراف بتنفيذ هذه العقوبات و وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف قانوا الوطين  

روما األساسي مع مراعاة القواعد  من نظام 109/1دون املساس حبقوق األطراف الثالثة حسنة النية حسب املادة 
  )2(  .220 و 219،  218 ، 217اإلجرائية 

  
  

  . 56و  55 ، 54 ، ص  املرجع السابق الذكر: خالد عكاب حسون العبيدي -د )1(
   ةـــ النظام األساسي للمحكم من19 جيوز الدفع حيجية األمر املقضي به الصادر عن القضاء الوطين أمام احملكمة اجلنائية الدولية و قد حددت املادة )2(

  .، و بالتايل يتضمن ذلك الدفع حبجية األمر املقضي للحكم الصادر عن السلطات القضائية الوطنية  األحوال اليت جيوز فيها الدفع بعدم مقبولية الدعوى     
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، و مبا ال يؤثر على قواعد إن التعاون يف صورة التنفيذ العقايب ، يبني بأن للمحكمة اجلنائية الدولية سلطات واسعة 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و األخذ يف احلسبان عدم التدخل يف التشريعات الوطنية و األنظمة 

  )1( .  اإلدارية ، اليت توضح طرق و أساليب تنفيذ العقوبة ، اليت تصدر مبوجب حكم من احملكمة اجلنائية الدولية
أا كانت وفية لتوصيات منظمة األمم من حيث ائية الدولية لرواندا يف توقيع العقوبة ، لقد متيزت احملكمة اجلن

 تنطق بعقوبة السجن حبيث من النظام األساسي للمحكمة ، 23املتحدة املتضمنة إلغاء عقوبة اإلعدام يف نص املادة 
قانون العقوبات الرواندي املطبق يف فقط على أن يتم الرجوع يف حتديد العقوبة إىل سلم العقوبات املعمول به يف 

احملاكم الوطنية ، و هذا راجع لعدم وجود نص قانوين دويل حيدد العقوبة الواجب تطبيقها يف حالة ارتكاب جرمية 
  .دولية 

   " : من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا على ما يلي 23و تنص املادة 
إال عقوبات السجن أو احلبس ، و لتحديد شروط احلبس تلجأ إىل اجلدول العام لعقوبة  الغرفة االبتدائية ال تفرض -

  .السجن املطبق يف حماكم رواندا 
  . تأخذ الغرفة االبتدائية بعني االعتبار خطورة اجلرم و شخصية املتهم -
 الشرعيني ،كون املتهم حتصل  فضال على سجن املتهم ، فإن الغرفة االبتدائية هلا احلق يف إرجاع األشياء ألصحاا-

  " .عليها بوسيلة غري شرعية 
 311فبإمكان احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أن حتكم بالسجن املؤبد على كل شخص متهم بالقتل ، طبقا للمادة 

  .من القانون اجلنائي الرواندي 
اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على القضايا اليت ستعرض على احملكمة 

        اقترحت كل من البوسنة و اهلرسك و كرواتيا أن تطبق أحكام القانون اجلنائي للجمهورية اليوغسالفية
  .السابقة 

لكن و لضمان مصداقية احملكمة ، و أخذا بعني االعتبار طابعها الدويل كان من غري املقبول تطبيق القانون الداخلي 
تايل فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الدويل ، و احتراما ملبدأ ال جرمية و ال عقوبة إال بنص ، تقرر و بال

  .تطبيق أحكام القانون الدويل اإلنساين ، و بالتحديد اجلزء االتفاقي منه 
، النظام األساسي للمحكمة  1907و بالتايل فإن ما استندت عليه احملكمة يف عملها ، هو اتفاقية الهاي الرابعة لعام 

و اتفاقيات  1948 ، اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها لعام 1945العسكرية الدولية لنورمبورغ لعام 
  )2( .  1949 جنيف لعام

من ، نية لقد جاء النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مؤكدا على عدم تعارضه مع القوانني و التشريعات الوط
الدولية ،   و تتعلق بالعقوبات اليت توقعها احملكمة اجلنائية)3( من نظام روما األساسي 80ذلك ما نصت عليه املادة 

  أو حيول دون من أنه ليس هناك يف هذا الباب ما مينع الدول من توقيع العقوبات املنصوص عليها يف قوانينها الوطنية
  
  

  . 59و  56 ، 55 ، ص املرجع السابق الذكر:  خالد عكاب حسون العبيدي -د )1(
  . 123و  111 ، ص  املرجع السابق الذكر:  كوسة فضيل)2(
  . 133 ، ص  املرجع السابق الذكر:  لندة معمر يشوي)3(
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  )1(  .تطبيق قوانني الدول ، اليت ال تنص على العقوبات احملددة يف هذا الباب
أو ،  ما ليست موجودة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و هذا يعين أن وجود عقوبة يف قانون دولة

عدم وجود عقوبة يف قانون دولة ما موجودة يف ذلك النظام ، ال يشكل عائقا و تعارضا بني النظام األساسي 
  .للمحكمة اجلنائية الدولية و قانون تلك الدولة 

 املنصوص عليها يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية و إضافة لذلك ، ميكن للدولة أن تطبق عقوبات غري تلك
و ، الدولية ، كعقوبة اإلعدام مثال إن كانت منصوص عليها يف قانوا ، رغم عدم النص عليها يف النظام األساسي 

إذا ما حوكم املتهم أمام القضاء الوطين ، و حكم عليه بعقوبة أشد من تلك املنصوص عليها يف النظام األساسي 
على اعتبار أن دولته مصادقة " القانون األصلح للمتهم " لمحكمة اجلنائية الدولية ، فإنه ليس له التمسك بقاعدة ل

على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و بالتايل كونه أصبح من قوانينها ، بل تطبق عليه العقوبة الوطنية 
و اليت تتقيد وحدها ، طنية و ليس للمحكمة اجلنائية الدولية مهما كانت ، ألن االختصاص معقود للمحكمة الو

  . من نظام احملكمة اجلنائية الدولية نفسها 80بالعقوبة الواردة يف نظامها ، و هذا ما أكدت عليه املادة 
و بذلك يتضح فعال أن مؤمتري روما قد حرصوا على صياغة نظام أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يكون مراعيا 

لقوانني الداخلية لكل الدول األطراف ، و بالتأكيد أن األمر كان من الصعوبة مبكان ، لكنه مع ذلك حتقق منه ل
  )2( .الكثري ، و هذا يف حد ذاته يعد إجنازا يستحق التقدير 

وطنية حيكمه و أخريا ، يتبني أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و يف إطار عالقته باألنظمة القضائية ال
مبدأ التكاملية و التعاون ، و ال يترتب عليه أي مساس بالسيادة الوطنية للدول األطراف ، و خاصة فيما يتعلق 
بتطبيق عقوباا الوطنية ، و هي أحد مظاهر سيادا ، و هذا هو املطلوب يف كل نظام دويل يرجى أن يطبق و يلتزم 

  )3( .به اتمع الدويل 
وص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة باملقبولية قد أكدت على مبدأ االختصاص و إذا كانت نص

التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية ، فإن ذات النصوص جبانب العديد من النصوص املتفرقة يف النظام األساسي 
خلية ، و بالتايل التزامها باألحكام اجلنائية الصادرة تؤكد أيضا على احترام احملكمة اجلنائية الدولية للنظم القانونية الدا

  )4( .من سلطاا الوطنية 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مسألة حجية األحكام اجلنائية الصادرة من 17و يعاجل نص املادة 

املادة ، أنه تقرر احملكمة اجلنائية ج من هذه /1احملاكم الوطنية أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، حيث أوردت الفقرة 
الدولية أن الدعوى غري مقبولة أمامها يف حالة إذا ما كان الشخص املعين قد سبق أن حوكم عن السلوك موضوع 

   املتعلقة بعدم جواز حماكمـة20 من املادة 3الشكوى ، و ال يكون من اجلائز للمحكمة إجراء حماكمة طبقا للفقرة 
  
  
  .ع من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  الباب الساب)1(
       إن األحكام اجلنائية الصادرة من القضاء الوطين هلا حجية كاملة أمام احملكمة اجلنائية الدولية مىت جرت احملاكمات الصادرة بشأا تلك األحكام بطريقة )2(

  . امتداد ملبدأ االختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية إزاء احملاكم الوطنية ، و أن هذه احلقيقة ما هي إال عادلة و حمايدة و مستقلة     
   .134و  133 ، ص  املرجع السابق الذكر:  لندة معمر يشوي)3(
  . 346 ، ص  املرجع السابق الذكر:  عمر حممود املخزومي–د )4(
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  .الشخص عن اجلرمية ذاا مرة أخرى 
كمة اجلنائية الدولية باألحكام الصادرة من السلطات القضائية للدول األطراف ، ما و من األدلة على اعتراف احمل

 من النظام األساسي للمحكمة ، و اليت تعترف مبا تتضمنه تلك األحكام من عقوبات حىت و 80جاء يف نص املادة 
يف حقيقته إال تطبيق ملبدأ إن مل يكن منصوصا عليها يف قانون احملكمة ذاته ، و ما جاء يف نص هذه املادة ما هو 

و متتد تلك احلجية لتنطبق على مجيع القرارات ذات   )1(االختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية السابق بيانه 
الطابع القضائي الصادرة من السلطات الوطنية ، فالغرض من مبدأ االختصاص التكميلي ، هو أن يتم احترام مجيع 

درة بشأن املسائل حمل اهتمام احملكمة اجلنائية الدولية من السلطات الوطنية ، و بالتايل فال القرارات الصائبة الصا
  .جيب على احملكمة اجلنائية الدولية أن تبادر باختاذ إجراء ما بشأن مثل هذه القضايا 

 ، أو الصادرة من و هذا املبدأ ال ينطبق فقط على القرارات الوطنية الصادرة بشأن إقامة الدعوى أو عدم إقامتها
احملاكم بشأن أحكام الرباءة أو اإلدانة ، بل أيضا على قرارات السلطات الوطنية بطلب املساعدة ، و يتضمن ذلك 

  .تسليم ارمني من دولة ألخرى ، و أيضا على القرارات الصادرة من مثل هذه الدولة األخرى بالتعاون 
ظام األساسي يف الباب التاسع ، و الذي ينص على قيام النظم و يتضح ذلك من القواعد الواردة يف نصوص الن

  .القضائية الوطنية مبباشرة و تنفيذ طلبات التعاون املشتملة على القبض و تسليم املشتبه فيهم و محاية األدلة 
ساسي  من النظام األ19و جيوز الدفع حبجية األمر املقضي أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و قد حددت املادة 

للمحكمة اجلنائية الدولية األحوال اليت جيوز فيها الدفع بعدم مقبولية الدعوى ، و بالتايل يتضمن ذاك الدفع حبجية 
  :  أنه2األمر املقضي للحكم الصادر عن السلطات الوطنية ، حيث ورد بفقرا 

 ، أو أن يدفع بعدم اختصاص 17ادة جيوز أن يطعن يف مقبولية الدعوى استنادا إىل األسباب املشار إليها يف امل" 
   :احملكمة كل من 

   .58 املتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر حبقه أمر بإلقاء القبض أو أمر باحلضور عمال باملادة -
 الدولة اليت هلا اختصاص النظر يف الدعوى ، لكوا حتقق أو تباشر املقاضاة يف الدعوى ، أو لكوا حققت أو -

  ة يف الدعوى ، أو باشرت املقاضا
   .12 الدولة اليت يطلب قبوهلا باالختصاص عمال باملادة -

و من الواضح أن القاعدة املتمثلة يف أن قوة األمر املقضي للحكم اجلنائي البات ، و اليت تتحدد بعدم جواز نظر 
مجيع النظم القانونية يف الدعوى أمام حمكمة أخرى و حماكمة الشخص عن اجلرمية ذاا مرتني ، و املعمول ا يف 

 من النظام األساسي للمحكمة 20العامل جتد هلا صدى يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و نص املادة 
اجلنائية الدولية يأخذ صراحة بقاعدة عدم جواز حماكمة الشخص عن اجلرمية ذاا مرة أخرى ، سواء أمام احملاكم 

  )2(. ئية الدولية ذاا الوطنية أو احملكمة اجلنا
  
  

ليس  " : من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و املعنونة بعدم املساس بالتطبيق الوطين للعقوبات و القوانني الوطنية على ما يلي 80 تنص املادة )1(
    ال تنص  يف قوانينها الوطنية أو حيول دون تطبيق قوانني الدول اليتيف هذا الباب من النظام األساسي ما مينع الدول من توقيع العقوبات املنصوص عليها      
  ." على العقوبات احملددة يف هذا الباب     

  . 346 ، ص  املرجع السابق الذكر:  عمر حممود املخزومي–د )2(
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   و املرؤوسني مسؤولية الرؤساءانعقاد مبدأ  :ثالثا 
 للتشاور بشأن حماكمة جمرمي 1945 أغسطس 2 يوليو إىل 17 املؤرخة من لقد تبىن مؤمتر لندن الذي انعقد يف الفترة

 اتفاقية 1943احلرب العظام من دول احملور األورويب ، و ذلك بناءا على ما مت االتفاق عليه يف تصريح موسكو سنة 
 أغسطس 8 يف  من اتفاقية لندن حملاكمة جمرمي احلرب املؤرخة4و أشارت املادة ، لندن حملاكمة جمرمي احلرب 

 إىل أنه ليس يف هذه االتفاقية ما ميس باملبادئ يف تصريح موسكو ، فيما يتعلق بإحالة جمرمي احلرب إىل البالد 1945
  . حملاكمتهم اليت ارتكبوا فيها جرائمهم 

هذه إن القادة الذين يفشلون يف منع و عقاب مرؤوسيهم الذين يرتكبون أعماال غري قانونية يكونون مسؤولني عن 
األعمال ، و كذلك يكون القادة مسؤولني ، إذا ما ارتكب مرؤوسيهم العمل ارم بأوامر منهم ، أو نتيجة 

  )1( .امتناعهم بعمد عن منع مرؤوسيهم من ارتكاب األعمال ارمة و االستمرار فيها 

 عن أعمال مرؤوسيهم ، منها و هناك العديد من النصوص القانونية الدولية اليت قررت مسؤولية القادة و الرؤساء
حيث نصت  1949 امللحق مبعاهدات جنيف لسنة 1977 من الربوتوكول اإلضايف األول لسنة 87 و املادة 86املادة 
 من الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف األربع يف فقرا الثانية ، أنه ال يعفى قيام أي 86املادة 

الرؤساء من املسؤولية اجلنائية ، أو التأديبية حسب " الربوتوكول "  أو هذا امللحق مرؤوس بانتهاك االتفاقيات
األحوال ، إذا علموا أو كانت لديهم معلومات تتيح هلم يف تلك الظروف أن خيلصوا إىل أنه كان يرتكب ، أو أنه 

طاعة ملنع أو قمع هذه يف سبيله الرتكابه مثل هذا االنتهاك ، و مل يتخذوا كل ما وسعهم من إجراءات مست
   )2( .االنتهاكات 

 من مسودة تقنني اجلرائم ضد أمن و سالم البشرية الذي أعدته جلنة القانون 9كما نصت على ذلك أيضا املادة 
 3 فقرة 6 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املؤقتة ليوغسالفيا السابقة و املادة 3 فقرة 7الدويل ، و املادة 

 من نظام روما األساسي للمحكمة 2 فقرة 28النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املؤقتة لرواندا ، و املادة من 
اجلنائية الدولية ، فكل هذه املواد ترتب املسؤولية على القادة ، إذا مل مينعوا مرؤوسيهم من انتهاك قوانني احلرب ، و 

  .عقام إذا ما ارتكبوا تلك االنتهاكات 
و مع ذلك جند أن كل من الئحيت احملكمتني العسكريتني الدوليتني لطوكيو و نورمبورغ نصتا على مسؤولية ذوي 
الصفة الرمسية من املسؤولني مبن فيهم رؤساء الدول ، و أن هذه الصفة ال تعفي من العقاب ، إال أما مل يتضمنا 

، إضافة إىل أما اقتصرتا فقط على معاقبة كبار جمرمي نصوصا قانونية عن مسؤولية القائد عن اجلرائم السلبية 
   .احلرب و ليس كل ارمني 

إن احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة مثل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و رواندا صدرت منهما العديد من 
أدانته احملكمة " أكاييسو " ، ففي قضية األحكام ضد قادة بسبب مسؤوليتهم عن جرائم دولية ارتكبها مرؤوسيهم 

  )3( .اجلنائية الدولية لرواندا بوصفه قائدا مسؤوال عن أعمال مرؤوسيه 

  
  
    . 719 ، ص املرجع السابق الذكر:   حممد عادل حممد سعيد–د )1(
  . 308 ، ص  املنرجع السابق الذكر: نبيل حممود حسن –د )2(
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حيث وجدت احملكمة ، أنه متورط يف التحريض و االشتراك مع السلطات احمللية الرواندية يف األعمال اليت سببت 
  . ، ألنه بصفته قائدا فهو مسؤول عن احلفاظ على األمن و السالم " التوتسي " اإلبادة ضد 
دان من قبل احملكمة اجلنائية الدولية املؤقتة لرواندا فقط ، و لكن أيضا من قبل م " Akayesuأكاييسو " و مل يكن 

  .القانون الرواندي الذي يرتب مسؤولية كل من رئيس اإلدارة الشعبية ، و رئيس الدولة عن أعمال املرؤوسني 
ان قائدا ، و له سلطة على أحد ألنه ك " Furundzija" و احملكمة اجلنائية الدولية املؤقتة ليوغسالفيا السابقة أدانت 

   معسكرات االعتقال ، و أنه كان حاضرا وقت إغتصاب الشاهدة يف ذلك املعسكر ، و مل يفعل شيئا لوقف
  . اجلرمية 

و اعتربته احملكمة أنه انتهك قواعد و أعراف احلرب ، إذ أن امتناعه عن وقف تلك االنتهاكات مبثابة تشجيع ضمين 
    )1( . بارتكاب االنتهاكات اجلنسية اجلسيمة منه ، أو إقرارا منه

تطبيقا ملبدأ مسؤولية القادة عن أعمال املرؤوسني ، صدقت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة على و 
  :  متت املصادقة على عريضيت اام يف قضايا1995 جويلية 25عرائض اام يف حق بعض املسؤولني الكبار ، ففي 

  .رئيس إدارة الصرب الكرواتيني " ن مارتيتش ميال " -
  .رئيس إدارة الصرب البوسنيني " رادوفان كارادجيتش  " -
  .قائد جيش الصرب البوسنيني " راتكو ميالديتش  " -

و يف كل حالة مت فيها التصديق على عريضة االام كانت تصدر أوامر القبض بالنسبة للمتهمني و حتال إىل 
   .السلطات املختصة

 من النظام األساسي 29 أصدرت دائرة احملاكمة بناءا على طلب املدعي العام ، مبقتضى املادة 1995 أوت 2و يف 
              للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة أمرا طلبت فيه من الدول مساعدة احملكمة يف القبض على

طاء معلومات عن حتركام و أماكن تواجدهم ، و أرسل هذا و ذلك بإع"  مارتينش وكارادجيتش ، ميالديتش " 
   .1995 أوت 3األمر إىل مجيع البعثات الدائمة لدى منظمة األمم املتحدة و ذلك يف 

 عقدت احملكمة أول جلسة علنية هلا أمام دائرة احملاكمة ، للنظر يف طلب اإلحالة الذي تقدم به 1994 نوفمرب 8و يف 
الذي كان موضوع إجراءات بدأا السلطات األملانية القضائية   " Tadic"  يف قضية 1994أكتوبر  12املدعي العام يف 

و التمس الطلب من دائرة احملاكمة أن تطلب إىل السلطات األملانية إحالة القضية إىل اختصاص احملكمة ، و قد 
    )2(. وافقت دائرة احملاكمة على طلب املدعي العام 

مسؤولية الضباط العظام و املوظفني الكبار و رئيس الدولة ، ممن هلم دور يف إدارة السياسة العليا و جدير بالذكر أن 
و ذلك إذا ما ثبت أم ارتكبوا ، للدولة وحدهم عن مباشرة حرب االعتداء ال مينع مسؤولية العسكريني العاديني 

ال املعاقب عليها ، أي ال مينع من حماكمتهم أعمال إعداد أو حتريض أو اشتراك باملساعدة ، مما يدخل ضمن األفع
  نـعن تلك اجلرمية باعتبارهم شركاء للموظفني الكبار أو احلكام أو الضباط العظام و ذلك طبقا للفقرة األخرية م
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    ) 1(.  من مشروع تقنني اجلرائم ضد سالم و أمن اإلنسانية 2املادة 
، إذ يسألون عن جرائم النظام األساسي اليت يرتكبها أشخاص حتت  إذن ينال الرؤساء العسكريون املعاملة األقسى

ليهم العلم بوقوع اجلرم أو وشوك وقوعه ، و مل يتخذوا أو فشلوا إمرم أو سلطتهم ، إذا كانوا عاملني ، أو ينبغي ع
  .يف اختاذ التدابري الالزمة لتاليف اجلرم أو منعه 

كما حياسب املسئول العسكري ، إذا مل يبلغ اجلهات املختصة لتباشر بالتحقيق و املالحقة ، أما الرؤساء املدنيون 
كانوا على علم بوقوع اجلرمية أو وشوك وقوعها ، أو إذا تغاضوا ولون عن جرائم اخلاضعني لسيطرم ، إذا ؤفمس

     )2( .عمدا عن معلومات تفيد بارتكاب اخلاضعني هلم جرمية داخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 

 من نظام روما األساسي أفضل النصوص القانونية الدولية على اإلطالق اليت نصت على 28و يعترب نص املادة 
فقد بينت هذه املادة بوضوح أركان مسؤولية القادة ، و تطلبت شروطا ، ؤولية القائد عن أعمال مرؤوسيه مس

  .معينة لعقد مسؤولية القادة عن أعمال تابعيهم 
 خضوع املرؤوسني إلمرته و سيطرته ، و علم القائد أو توافر ظروف من شأا القطع بعلم إن من هذه الشروط
ائد مع جتاهله للمعلومات عن ارتكاب اجلرائم ، و عدم قيامه مبنع ارتكاا ، أو اختاذ التدابري اليت القائد ، أو علم الق

من شأا املنع و القمع أو حتويل املتهمني للتحقيق ، كما رتبت و نظمت هذه املادة عالقة القائد مبرؤوسيه لعقد 
   ) 3(. مسؤولية القائد عن أعمال مرؤوسيه 

 األساسي مسؤولية القادة و الرؤساء يف حالة امتناعهم عن واجب السيطرة على املرؤوسني مبا مينع و يقرر نظام روما
   ) 4( .ارتكاب اجلرائم ليكون االمتناع عن السيطرة عليهم ، أو منعهم من ارتكاب اجلرائم رضاءا ضمنيا ا 

 غري قانونية ، يكونون مسؤولني عن هذه إن القادة الذين يفشلون يف منع و عقاب مرؤوسيهم الذين يرتكبون أعماال
األعمال ، و كذلك يكون القادة مسؤولني إذا ما ارتكب مرؤوسيهم العمل ارم بأوامر منهم ، أو نتيجة امتناعهم 

  )5(. عن عمد عن منع مرؤوسيهم من ارتكاب األعمال ارمة و االستمرار فيها 

باإلضافة إىل ما هو منصوص عليه يف هذا النظام األساسي  " : يلي  من نظام روما األساسي على ما28و تنص املادة 
   :من أسباب أخرى للمسؤولية اجلنائية عن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة 

 يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعال بأعمال القائد العسكري مسؤوال مسؤولية جنائية عن اجلرائم اليت -أ
حملكمة و املرتكبة من جانب قوات ختضع إلمرته و سيطرته الفعليتني ، أو ختضع لسلطته و تدخل يف اختصاص ا

سيطرته الفعليتني حسب احلالة ، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة 
  )6( . سليمة 

  
  
  .  407 ، ص  املرجع السابق الذكر:مجال سيف فارس  – د)1(
   . 193و  189،  188 ، ص  املرجع السابق الذكر: أمحد بشارة موسى –د )2(
     .721 ، ص املرجع السابق الذكر : حممد عادل حممد سعيد –د )3(
   . 323 ، ص  املرجع السابق الذكر: ملى عبد الباقي حممود العزاوي )4(
  . 199و  198 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي عبو سلطان اهللا عبد–د )5(
  . 119و  118 ، 117 ، 116 ، ص املرجع السابق الذكر: حممد عبد املنعم عبد الغين  –د )6(
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 إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم ، أو يفترض أن يكون قد علم ، بسبب الظروف السائدة يف -1
  .ذلك احلني ، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك أن ترتكب هذه اجلرائم 

 مل يتخذ القائد العسكري أو الشخص مجيع التدابري الالزمة و املعقولة ، يف حدود سلطته ملنع أو قمع ارتكاب  إذا-2
  .هذه اجلرائم ، أو لعرض املسألة على السلطات املختصة للتحقيق و املقاضاة 

يا عن اجلرائم اليت يسأل الرئيس جنائ) أ( فيما يتصل بعالقة الرئيس و املرؤوس غري الوارد وصفها يف الفقرة -ب
تدخل يف اختصاص احملكمة ، و املرتكبة من جانب مرؤوسني خيضعون لسلطته و سيطرته الفعليتني ، نتيجة لعدم 

  : ممارسة سيطرته على هؤالء املرؤوسني ممارسة سليمة
لى وشك  إذا كان الرئيس قد علم أو جتاهل عن وعي ، أية معلومات تبني بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو ع- 1

  .أن يرتكبوا هذه اجلرائم 
  . إذا تعلقت اجلرائم بأنشطة تندرج يف إطار املسؤولية و السيطرة الفعليتني للرئيس - 2
 إذا مل يتخذ الرئيس مجيع التدابري الالزمة و املعقولة ، يف حدود سلطته ، ملنع أو قمع ارتكاب هذه اجلرائم أو - 3

  .لتحقيق و املقاضاة لعرض املسألة على السلطات املختصة ل
لقد أضافت هذه املادة إىل قائمة األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم دولية فئة أخرى ، وهي فئة القادة و الرؤساء و 

  .اآلخرين 
فباإلضافة إىل فئة املنفذين ، يكون القائد العسكري أو أي رئيس آخر مسؤوال مسؤولية جنائية مباشرة عن ارتكاب 

صاص احملكمة ، و املرتكبة من قبل قوات ختضع إلمرته و سيطرته الفعليتني ، خاصة أن اجلرائم جرائم تدخل يف اخت
 من نظام روما األساسي تفترض عادة ارتكاا يف إطار منظمة سياسية أو عسكرية ختضع 5املشار إليها يف املادة 

 مسؤولية املنفذين يف حال ارتكاا ، إذا لسلطة هرمية حمددة ، مما يقتضي قيام مسؤولية القادة و الرؤساء إىل جانب
  .اتضح تورط أولئك املسؤولني بشكل من األشكال املبينة يف هذه املادة 

واملقصود بالقائد أو أي رئيس آخر ، كل شخص تثبت له ممارسة قيادة و سيطرة فعليتني على قوات تابعة له سواء 
كلمة قائد املسؤول العسكري  ع ، و ال ينبغي أن يفهم مناستمد سلطاته من نصوص قانونية أو مارسها حبكم الواق

ا مدنيني ، كاملنتخبني احملليني أو ضباط الشرطة أو رؤساء األحزاب ، أو رجال صفقط ، و إمنا تتسع لتشمل أشخا
 األعمال ، أو حىت رجال الدين يف حالة تزعمهم مليليشيات مسلحة مثال ، فالعربة تكون باملمارسة الفعلية ملهام

  .القائد أو الرئيس 
هذه الصالحيات عادة ما متارس يف إطار مؤسسات و منظمات ختضع لتنظيم ذو طابع إداري ، مبين على توجيه 
األوامر من فئة معينة ، و تويل مهمة التنفيذ من قبل فئة ثانية ، ضمن سلسلة هرمية خيضع فيها كل مرؤوس إىل 

مما يعين أنه باستثناء املنفذ و القائد األعلى ، فإن كل شخص يف هذه رئيسه املباشر وصوال إىل القائد األعلى ، 
  )1( .السلسلة يكون رئيسا بالنسبة ملن دونه ومرؤوسا بالنسبة ملن يعلوه 

   :أما عن طبيعة األفعال اليت تؤدي إىل قيام مسؤولية القائد أو الرئيس ، فيمكن تقسيمها إىل قسمني 
  هنـا بعمل معني ، كأن يصدر القائد أو الرئيس أوامر بتعذيب السجناء فيكون األمر اإلخالل بالتزام عدم القيام -
  
  
  
  . 119و  118 ،117، 116 ، ص املرجع السابق الذكر :حممد عبد املنعم عبد الغين  – د)1(
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عن إصدارأوامر مبثابة سلوك إجيايب حيث فيه على ارتكاب اجلرمية الدولية ، خمالفا بذلك التزامه القانوين باالمتناع 
  .خمالفة للقانون 

 اإلخالل بالتزام القيام بعمل معني ، وهنا يكون سلوك القائد أو الرئيس سلبيا ، لعدم بذله اجلهد الالزم أو القيام -
مبا يف وسعه للحيلولة دون ارتكاب اجلرمية الدولية من قبل مرؤوسيه ، فالقانون الدويل اجلنائي يفرض على القائد  

ل املباشر ملنع ارتكاب اجلرائم الدولية من قبل مرؤوسيه ، أو معاقبتهم يف حال ارتكاا ، و إما بالتدخل إما التدخ
  .غري املباشر عن طريق إحالة املسألة إىل السلطات املختصة للتحقيق فيها أو املقاضاة 

لثاين تفادي ارتكاب تلك فالغرض من التدخل مزدوج ، األول احليلولة دون وقوع اجلرمية الدولية كاملة ، و ا
اجلرائم الدولية مستقبال ، فإذا مل يتدخل القائد الختاذ التدابري الالزمة ، كان مسؤوال مسؤولية جنائية عن اجلرائم 

  .الدولية املرتكبة من قبل مرؤوسيه 
وره ، فإن كان و ينبغي أن نشري إىل أن الشروط املؤدية إىل قيام مسؤولية القائد ، ختتلف حبسب اختالف طبيعة د

إجيابيا كاألمر أو التحريض على ارتكاب اجلرائم الدولية ، كانت صفته كقائد أو رئيس كافية لقيام مسؤوليته 
اجلنائية ، أما إذا كان دوره سلبيا ، فيشترط إىل جانب صفته كقائد أو رئيس ارتكاب املرؤوسني إلحدى اجلرائم 

  .ية الدولية ، أو شروعهم فيها الدولية الداخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائ
و إذ سوت هذه املادة يف إطالق صفة القائد أو الرئيس على كل من املسؤول العسكري و املسؤول املدين ، فقد 
خصت القائد العسكري بنوع من التشدد يف إثبات مسؤوليته عن ارتكاب مرؤوسيه جلرائم دولية ، علم أو يفترض 

 السائدة يف ذلك احلني ، بأن القوات اخلاضعة لسيطرته ترتكب أو على وشك أنه كان على علم ، بسبب الظروف
  .أن ترتكب هذه اجلرائم ، سواء كان منه ذلك عن وعي أو عن جهل 

 لقيام مسؤولية الرئيس املدين ، أن يكون قد علم أو جتاهل عن وعي ألية معلومات تبني 2يف حني اشترطت الفقرة 
 على وشك ارتكاب جرائم دولية ، و أن تكون تلك اجلرائم الدولية متعلقة بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو

   )1( .بأنشطة تندرج يف إطار مسؤوليته و سيطرته الفعليتني 
و جتدر اإلشارة إىل أنه قد ورد بتقرير جلنة القانون الدويل املقدم للجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة عن املبادئ 

كان حمال للجدل داخل اللجنة ، و أن بعض أعضائها " مباشرة حرب االعتداء "  أن تعبرياملستخلصة من نورمبورغ 
  كان يعتقد أن كل شخص يرتدي الزي العسكري و يقاتل يف حرب اعتداء ، ميكن أن يتهم يف مباشرة تلك

  .احلرب 
 املوظفني ، و قد سبق أن أخذت و احلقيقة يف نظر اللجنة ، أن هذا التعبري ال ينطبق إال على الضباط الكبار و كبار

إن تعبري مباشرة حرب االعتداء ال ينطبق إال  " :ذا االجتاه احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ إذ جاء يف حكمها 
، و بالتايل فإن إقرار املسؤولية املزدوجة للرئيس و املرؤوس جاء ليدعم مبدأ " على الضباط العظام و املوظفني الكبار 

ل من حيث أن القضاء اجلنائي الدويل و الوطين خيتصان كالمها مبحاكمة الرؤساء و املرؤوسني خالفا ملا كان التكام
  )2(. عليه احلال يف احملكمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو 

  
  
  
  . 119و  118 ، 117 ، 116 ، ص  املرجع السابق الذكر:حممد عبد املنعم عبد الغين  – د)1(
  . 407 ، ص  املرجع السابق الذكر:مجال سيف فارس  – د)2(
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   حيث املسؤولية و العقابمن التسوية بني املسامهني  مبدأ : رابعا
يقصد باملسامهة اجلنائية تعدد اجلناة الذين ارتكبوا ذات اجلرمية ، و هي ذا املعىن تفترض أن اجلرمية الواقعة مل تكن 

 إلرادته املنفردة ، و إمنا ساهم يف إبرازها إىل حيز الوجود عدة أشخاص لكل وليدة نشاط شخص واحد و ال مثرة
قد يرتكب اجلرمية شخص واحد ، كما قد يتعاون على ارتكاا عدة أشخاص ، يكون لكل ف  )1(منهم دور يؤديه 

احدة ، كان كل واحد منهم دوره يف حتقيق مادياا و إرادته اإلجرامية ، فإذا تعدد اجلناة الذين ارتكبوا جرمية و
  .منهم مسامها يف ارتكاا و على ذلك ميكن القول بأن املسامهة اجلنائية قوامها تعدد اجلناة و وحدة اجلرمية 

و يف حالة تعدد اجلناة الذين ارتكبوا جرمية واحدة ، تتنوع األدوار اليت ميكن أن يقوم ا كل مساهم يف سبيل حتقيق 
ل دور حبسب قدر مسامهته يف إخراج اجلرمية إىل حيز الوجود ، و على أساس أمهية الدور اجلرمية ، و ختتلف أمهية ك

 املسامهة األصلية و املسامهة التبعية ، :الذي يقوم به كل مساهم ، يكون التمييز بني نوعني من املسامهة يف اجلرمية 
 املساهم التبعي هو من يقوم بدور ثانوي يف فاملساهم األصلي هو من يقوم بدور رئيسي يف تنفيذ و حتقيق اجلرمية ، و

   )2( .تنفيذ اجلرمية 

و بالنسبة للقانون الدويل اجلنائي هناك قاعدة عامة حتكم املسامهة اجلنائية يف اجلرائم اخلاضعة ألحكامه ، تتلخص يف 
نائية الدولية و االتفاقيات التسوية الكاملة بني املسامهني يف اجلرمية الدولية ، و قد تأكد ذلك يف خمتلف الوثائق اجل

الدولية ، اليت تؤكد أن هذا القانون ال يعرف نظام التمييز بني املساهم األصلي و املساهم التبعي ، فقد جاءت 
االشتراك يف اجلرمية ضد "  :صياغة جلنة القانون الدويل ملبادئ نورمبورغ خبصوص االشتراك على النحو التايل 

و هذا يعين حتمل الشريك " رمية ضد اإلنسانية يعترب جرمية يف نظر القانون الدويل السالم أو جرمية حرب أو ج
للمسؤولية اجلنائية مع الفاعل األصلي عن فعله الذي ساهم به يف ارتكاب اجلرمية الدولية بصرف النظر عن كون 

   )3( .هذه املسامهة سابقة أو معاصرة أو الحقة يف ارتكاب اجلرمية 
،  إىل املساواة يف العقاب لكل املسامهني 3 يف املادة 1948ية منع جرمية إبادة اجلنس البشري لعام كما أشارت اتفاق

 واإلبادة ، االتفاق من أجل اإلبادة ، التحريض ، الشروع  :عاقب على األفعال اآلتية ي"  :إذ نصت على ما يلي 
  ." االشتراك 

 2 ، فقد جاء يف املادة 1968 اجلرائم ضد اإلنسانية لعام كما نصت على ذلك اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب و
إذا ارتكبت أي جرمية من اجلرائم املذكورة يف املادة األوىل ، تنطبق أحكام هذه االتفاقية على ممثلي  " :منها ما يلي 

ة جرمية من سلطة الدولة و على األفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلني أصليني أو شركاء باملسامهة يف ارتكاب أي
تلك اجلرائم ، أو بتحريض الغري حتريضا مباشرا على ارتكاا ، أو الذين يتآمرون الرتكاا ، بصرف النظر عن 

  )4(" . درجة التنفيذ ، و على ممثلي الدولة الذين يتساحمون يف ارتكاا 

  

  
  
  . 160 ، ص  املرجع السابق الذكر:عبو سلطان علي  عبد اهللا –د )1(
   . 319 ، ص 2002،  ، مصر ، االسكندرية ، دار املطبوعات اجلامعية  القانون الدويل اجلنائي: فتوح عبد اهللا الشاذيل  –د )2(
   .كانت صياغة املبدأ على هذا النحو قد أدت إىل إنقسام بني أعضاء اللجنة بني مؤيد و معارض للصياغة )3(
  . 161و  160 ، ص كر املرجع السابق الذ:عبو سلطان علي  عبد اهللا –د )4(
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و عند إنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا ، مت إقرار هذا املبدأ يف نظاميهما األساسيني 
 من النظام الثاين ، حيث ختتص احملكمة اجلنائية 1  فقرة6 من النظام األول ، و املادة 1 فقرة 7و ذلك يف املادة 

 مبتابعة كل من خطط ، شجع على التخطيط ، أمر بارتكاب و ساعد بطريقة أو بأخرى أو نفذالدولية لرواندا 
   )1( .جرمية معينة أو هدد أو حضر أو شارك يف تنفيذه اجلرائم الدولية املرتكبة يف رواندا 

 يف ارتكاب إحدى  مببدأ املساواة بني املسامهني1996كما أقرت مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية و أمنها لعام 
 منها ، و أخريا فإن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 3 فقرة 2اجلرائم املنصوص عليها يف املدونة ، و ذلك يف املادة 

 ، حيث سوى بني كل املسامهني بارتكاب اجلرائم الدولية املشار 3 فقرة 25الدولية احلالية قد أقر هذا املبدأ يف املادة 
 ارتكاب هذه اجلرمية ، سواء -أ " : اعترب أن الشخص يتحمل املسؤولية اجلنائية إذا قام مبا يأيت و، إليها يف النظام 

بصفته الفردية ، أو باالشتراك مع آخر ، أو عن طريق شخص آخر ، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص 
  .مسؤوال جنائيا 

  . وقعت بالفعل ، أو شرع فيها األمر، أو اإلغراء بارتكاب ، أو احلث على ارتكاب جرمية -ب
 تقدمي العون ، أو التحريض ، أو املساعدة بأي شكل آخر ، لغرض تيسري ارتكاب هذه اجلرمية ، أو الشروع يف - ج

  .ارتكاا 
 املسامهة بأي طريقة أخرى يف قيام مجاعة يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه اجلرمية ، أو الشروع يف ارتكاا ، - د

   :ن املسامهة متعمدة و أن تقدم على أن تكو
 إما دف تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي للجماعة ، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على -1

  .جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة 
  .  أو العلم بنية ارتكاب اجلرمية لدى هذه اجلماعة -2
ذ إجراء يبدأ به تنفيذ اجلرمية خبطوة ملموسة ، و لكن مل تقع اجلرمية  الشروع يف ارتكاب اجلرمية ، عن طريق اختا-ه

  )2( :لظروف غري ذات صلة بنوايا الشخص ، و من خالل حتليل املادة السابقة ميكن استنتاج أمرين 
لي ، و الداخملعروفة يف نطاق القانون اجلنائي  أن نظام روما األساسي أخذ بنظرية الفاعل املعنوي للجرمية ا: األول

يقصد به قيام الشخص بتسخري غريه يف تنفيذها ، فيكون يف يده مبثابة أداة يستعني ا يف حتقيق العناصر اليت تقوم 
  .عليها ، و يكون الشخص املسخر للجرمية غري أهل للمسؤولية اجلنائية أو حسن النية 

من نظام روما األساسي عندما اعترب الشخص  25 من املادة 3من الفقرة ) أ(و يبدو ذلك واضحا من الفقرة الفرعية 
عن طريق شخص آخر ، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص اآلخر  ....." مسؤوال عن اجلرمية إذا ارتكبها 

  )3(" . مسؤوال جنائيا 
ة فيها و الثاين أن نظام روما األساسي اعترب جمرد العلم بنية مجاعة الرتكاب جرمية داخلة يف اختصاص احملكمة مسامه

   ، و ميكن القول25 من املادة  )د ( من الفقرة 2و يستحق عنها العقوبة املقررة ، و هذا ما يستفاد من الفقرة الفرعية 
  
  

  . 70 ، ص  املرجع السابق الذكر:  كوسة فضيل)1(
  . 162 و 161 ، ص املرجع السابق الذكر :عبو سلطان علي عبد اهللا  -د )2(
  .  ه يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية-25/3ملباشر و العلين على ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية يف املادة مت إدخال التحريض ا )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 166  

إن تربير املساواة بني الفاعل وحده أو مع غريه من ناحية ، و بني احملرض و الشريك من حيث العقوبة ، يكمن يف 
  .نائي ، و ما تنطوي عليه من ديد للقيم العليا يف اتمع الدويل خطورة اجلرائم اخلاضعة للقانون الدويل اجل

قدر كبري  و هو ما جيعل اإلقدام على املسامهة و االشتراك يف ارتكاب هذه اجلرائم الدولية ، بأي صورة كاشفا عن
هو ما يربر من اخلطورة اإلجرامية يف شخص املساهم و خطورة السلوك اإلجرامي ، فضال عن خطورة اجلاين ، و 

التوسع يف التجرمي و العقاب ، حبيث يشمل كل صور املسامهة اجلنائية ، و جيعل منها قسائم متساوية يف تقرير 
   )1( .  مسامهة كل مشترك مقداراملسؤولية و استحقاق العقاب ذاته ، دون تفرقة بني 

كال الرئيسية للمسامهة جندها متمثلة يف املساعدة إذن ، فالقانون الدويل اجلنائي يأخذ بنظام املسامهة اجلنائية ، فاألش
، و الفاعل مع غريه و  بوسائلها املختلفة ، و يدخل يف البناء القانوين للمسامهة فكرة الفاعل غري املباشر أو املعنوي

  . االتفاق اجلنائي
وع املسامهة إال خبصوص جرمية  موضا احملكمتني العسكريتني الدوليتني بعد احلرب العاملية الثانية مل تذكر الئحيتإن

 فقرة 5 فقرة أخرية من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ و يف املادة 6املؤامرة ، و ذلك يف نص املادة 
  .أخرية من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو 

نصوص عليها يف لوائحها ، منطلقة يف ذلك إال أن هذه احملاكم أقرت املبادئ اخلاصة باملسامهة اجلنائية لكل اجلرائم امل
        تنطبق كذلك يف جمال القانون الدويلالوطين من مبدأ عام يقضي بأن القواعد العامة يف قانون العقوبات 

  .اجلنائي 
 من 9و قد أكدت احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ هذه النظرة يف عبارات حكمها عند تفسريها لنص املادة 

 و ظهر ذلك جليا يف إدانتها لبعض املتهمني ، الذين اقتصر دورهم على جمرد ،ة املتعلقة باملنظمات اإلجرامية الالئح
  .االشتراك 

  2لس الرقابة على أملانيا فكرة املسامهة اجلنائية يف صياغة مفصلة يف مادته 1945 لسنة 10و قد أكد القانون رقم 
 حمددة االتفاقية الدولية ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها اليت جرمت  ، و تناولته صراحة يف عبارات2فقرة 

االتفاق من أجل ارتكاب اإلبادة و التحريض املباشر و العلين على ارتكاب اإلبادة و االشتراك يف اإلبادة ، باإلضافة 
  .ه فاعل بواسطة غريه با قد يرتكإىل جرمية اإلبادة ذاا باعتبارها سلوكا قد يرتكبه فاعل مع غريه ، كم

املسامهة يف إعداد أو تنفيذ خطة مدبرة أو مؤامرة "  : لقد قررت احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ يف حكمها أن
بقصد ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها ، تعين طبقا لتفسري احملكمة ، ليس فقط املسامهة يف مؤامرة باملعىن 

 من 6 و لكن أي اشتراك يتمثل يف املسامهة يف تنظيم أو تنفيذ أي جرمية من اجلرائم اليت عددا املادة الفين للتعبري ،
نظام احملكمة ، و يشمل ذلك التحريض و االشتراك باملساعدة يف اجلرمية ، أيا كان نوعها ، طبقا ملا تقرره املبادئ 

  )2( " .العامة يف القانون اجلنائي احلديث 
 ، اخلاص مبعاقبة جمرمي احلرب الذين ال تشملهم أنظمة احملاكم 1945 ديسمرب 20 الصادر بتاريخ 10 رقم أما القانون

  باالنتساب إىل  اخلاصة)د ( و ذكر يف املادة الثانية فقرة ،العسكرية ، فقد عدد األشكال املختلفة للمسامهة اجلنائية 
  
  
  . 162 ، ص لذكر املرجع السابق ا:عبو سلطان علي  عبد اهللا –د )1(
  .  323 و 322،  321 ، ص  املرجع السابق الذكر :فتوح عبد اهللا الشاذيل –د )2(
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بعض اجلماعات اإلجرامية أو املنظمات اليت تقرر احملكمة العسكرية الدولية أا إجرامية ، كما ذكر االشتراك دون 
لقانونية املستقرة ، أي أنه أضفى وصف اجلرمية التحريض ، لكن القضاء الذي طبق هذا القانون فسره طبقا للقواعد ا

  .على التحريض و االشتراك بطريق املساعدة 
بني صور السلوك اإلجرامي ، املوافقة على جناية من و استند القضاء يف هذا التفسري على أن القانون املذكور اعترب 

 ، و املسامهة يف خمططات أو مشاريع تتعلق )  ج-2 املادة الثانية ، فقرة (من اجلنايات املنصوص عليها يف القانون 
   .) د - 2 املادة الثانية  فقرة (بتنفيذ هذه اجلناية 

و كانت اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها أكثر وضوحا يف التسوية بني كافة املسامهني يف اجلرمية 
 أي اجلرمية -  إبادة اجلنس البشري: عليها يف املادة الثالثة الدولية ، فقد ذكرت االتفاقية بني صور السلوك املعاقب

  . باإلضافة إىل االتفاق بقصد ارتكاا و التحريض على ارتكاا ، و االشتراك فيها بطريق املساعدة - التامة
 يقوم به إن التسوية بني كافة املسامهني يف اجلرمية الدولية من حيث املسؤولية و العقاب ، أيا كان الدور الذي

املساهم األصلي أو التبعي ، يستند إىل خطورة اجلرائم الدولية و ما تنطوي عليه من ديد للسلم و األمن يف اتمع 
  .الدويل 

و هو ما جيعل اإلقدام على املسامهة فيها بأي صورة كاشفا عن قدر كبري من اخلطورة اإلجرامية يف شخص املساهم  
باإلضافة إىل خطورة اجلاين ، مما يربر تبعا لذلك توسيع نطاق التجرمي و العقاب ، و خطورة السلوك اإلجرامي ، 

حبيث يشمل كافة صور املسامهة اجلنائية ، و جيعل منها قسائم متساوية يف تقرير املسؤولية و استحقاق العقاب ذاته 
  .دون تفرقة بني قدر كل مساهم 

القضاء اجلنائي الدويل للسلطة التقديرية املعترف له ا لتفريد العقاب  و ال حتول هذه التسوية القانونية دون استعمال 
و لكن من ناحية ، مراعيا يف ذلك طبيعة الدور الذي قام به كل مساهم ، و أثره يف اإلفضاء إىل اجلرمية الدولية 
و يبدو أن احملكمة أخرى ، جيب أن يكون هذا التوسع يف مفهوم املسامهة اجلنائية مقيدا باعتبارات العدالة ، 

العسكرية الدولية لنورمبورغ قد جتاوزت هذه االعتبارات يف حتديدها ملفهوم جرائم احلرب ، حيث اعتربت احملكمة 
   )1( .من املسامهني يف هذه اجلرائم بعض رجال الصناعة الذين سامهوا يف اهود احلريب يف حرب عدوانية 

 يف جمال القانون الدويل اجلنائي ، بل إن أكثر تطبيقاا تعرض يف اجلرمية و جتد فكرة الفاعل املعنوي تطبيقات هلا
الدولية ، حيث تقوم العالقة بني الرئيس و املرؤوس على واجب الطاعة ، خاصة يف اال العسكري و يف فترات 

مر بارتكاب أفعال احلروب ، ألن القانون العسكري يفرض التزاما بالطاعة ، فينفذ اجلنود ما يصدر إليهم من أوا
  .القتل و القصف و التدمري للمنشآت 

و قد تكون هذه األوامر غري مطابقة للقانون الدويل اجلنائي ، دون أن يكون يف مقدور اجلنود الوقوف على ما 
اجلنائي هي  تنطوي عليه من انتهاكات لقوانني احلرب و أعرافها ، من أجل ذلك كانت القاعدة يف القانون الدويل

  )2( .سليم بوجوب مساءلة الفاعل املعنوي ، بوصفه فاعال أصليا هلذه اجلرمية الدولية اليت نفذها بواسطة غريه الت
  
  
 ن ــو املراسيم و القوانني ، و بعض القضاة الذي اعتربت احملكمة من املسامهني يف هذه اجلرائم بعض رجال القانون الذين شاركوا يف صياغة القرارات )1(

  .وا أحكاما خمالفة لقوانني البشر أصدر     
  . 327 ، ص املرجع السابق الذكر:  فتوح عبد اهللا الشاذيل –د )2(
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و املواثيق الدولية اخلاصة بالتجرمي و العقاب كانت حريصة على تأكيد هذه القاعدة ، اليت تبدو أمهيتها على وجه 
 بسنرته اتفاقيات جنيف اإلنسانية بشأن تعهد الدول اخلصوص يف جمال اإلجرام الدويل ، و يعد من هذا القبيل ما قر

التشريعات الالزمة لفرض عقوبات فعالة ، ليس فقط على األشخاص الذين يرتكبون املخالفات اخلطرية هلذه 
  .االتفاقيات ، و لكن أيضا على األشخاص الذين يأمرون بارتكاا 

 من الئحة 6ها جلرائم احلرب املنصوص عليها يف املادة  كما خلصت احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ يف تطبيق
احملكمة إىل مساءلة رئيس الدولة و كبار رجال احلكم و القادة العسكريني ، الذين ميارسون سلطات التوجيه و األمر  
يف حالة ارتكاب مرؤوسيهم جرائم حرب يأمرون ا أو يسهلون ارتكاا ، و ذلك بوصفهم فاعلني أصليني ، و 

 من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها اليت اعتربت احلاكم مسئوال عن جرمية اإلبادة إذا أمر 4املادة 
  .بارتكاا بوصفه فاعال أصليا هلا ، و كذلك املوظف الذي يرتكبها بنفسه أو الفرد العادي 

اعل املعنوي جنائيا عن اجلرمية الدولية إذا نفذها و أخريا كان نظام روما األساسي واضحا يف تقرير مسؤولية الف
 من النظام ال تقصر املسؤولية اجلنائية عن ارتكاب اجلرمية الدولية على حالة ما إذا ارتكبها 25بواسطة غريه ، فاملادة 

بت عن طريق الفرد بنفسه أو باالشتراك مع آخر ، و إمنا جندها تقرر املسؤولية عن ارتكاب اجلرمية الدولية إذا ارتك
شخص آخر ، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص اآلخر مسؤوال جنائيا ، و يعين هذا النص تقرير املسؤولية 

  .اجلنائية للفاعل بالواسطة بوصفه مسامها أصليا يف اجلرمية الدولية 
أصليا و ليس شريكا إذا و لقد ذهب نظام روما األساسي بعيدا يف هذا اال ، حينما اعترب الفاعل بالواسطة فاعال 

و عليه ، فإن القانون الدويل اجلنائي يتبىن التسوية  )1(كان الفاعل املادي تتحقق مسؤوليته اجلنائية عن اجلرمية املرتكبة 
الكاملة بني املسامهني يف اجلرمية الدولية و ذلك يف مجيع مراحلها املعاقب عليها ، ابتداءا من مرحلة العمل التحضريي 

 .لة التنفيذ الكامل حىت مرح
و تبعا لذلك قررت احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ يف حكمها أن املسامهة يف إعداد أو تنفيذ خطة مدبرة أو 
مؤامرة بقصد ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها ، تعين طبقا لتفسري احملكمة ليس فقط املسامهة يف مؤامرة 

 6اشتراك يتمثل يف املسامهة يف تنظيم أو تنفيذ أي جناية من اجلنايات اليت عددا املادة باملعىن الفين للتعبري ، إمنا أي 
من الئحة احملكمة ، و يشمل ذلك التحريض و االشتراك باملساعدة يف اجلرمية ، أيا كان نوعها طبقا ملا تقرره املبادئ 

  )2 (.العامة يف القانون اجلنائي احلديث 
 إبادة :ن اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها على اعتبار األفعال اآلتية جرمية  م3أيضا فقد نصت املادة 

اجلنس ، أي اجلرمية التامة و االتفاق بقصد ارتكاا ، و التحريض املباشر و العلين على ارتكاا واالشتراك فيها ، 
ائم ضد سلم و أمن البشرية من اعتبار كال من املؤامرة  من مشروع قانون اجلر13 فقرة 2كذلك ما نصت عليه املادة 

اليت يكون موضوعها ارتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها فيه ، و التحريض املباشر على ارتكاا و االشتراك 
  )3 (.فيها جرمية دولية 
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و بالنسبة للفاعل املعنوي ، أو بعبارة أخرى الفاعل بالواسطة ، فإنه يسأل عما يصدر منه من حتريض أو مساعدة 
و من املقرر يف نطاق القانون الدويل اجلنائي مساءلة الفاعل  ، عوبة نسبة اخلطأ إىل الغريللفاعل املباشر ، و ذلك لص

املعنوي ، و ذلك بوصفه مرتكبا لألفعال اليت ال تشكل جرائم بالنسبة ملن نفذها ماديا و ذلك لصعوبة نسبة اخلطأ 
 غريه يف املركز القانوين ، فكالمها مسؤول إليه ، و يسوي القانون الدويل اجلنائي بني الفاعل املعنوي و الفاعل مع

و قد أقر نظام روما األساسي مسؤولية الفاعل املعنوي جنائيا عن اجلرمية يف ، عن مسامهة أصلية يف اجلرمية الدولية 
 منه ، و اليت تقرر صراحة املسؤولية عن ارتكاب اجلرمية الدولية إذا ارتكبت عن طريق شخص آخر ، بغض 25املادة 
  .ر عما إذا كان ذلك الشخص اآلخر مسؤول جنائيا النظ

و جدير بالذكر أنه ال توجد آثار قانونية من حيث العقاب يف جمال اجلرائم الدولية تترتب على التفرقة بني الفاعل 
األصلي و الشريك و الفاعل بالواسطة و الفاعل مع غريه ، و علة ذلك ، أن القانون الدويل اجلنائي ال يقيم أدىن 

و ال جدال يف أن التسوية بني كافة املسامهني يف اجلرمية الدولية يف ، فرقة بني كافة املسامهني يف املسؤولية و العقاب ت
العقاب يرجع إىل خطورة تلك الظاهرة يف اال الدويل و جسامة اجلرائم املتفق عليها ، فضال عن أن املسامهني فيها 

   )1(. طورة اإلجرامية غالبا ما يكونون على قدر كبري من اخل
د إىل ذلك النوع من املسامهة الذي عادة ما يعرف مبفهوم املؤامرة ، فقد كانت  / 3 فقرة 25و لقد أشارت املادة 

اإلشارة إىل عقاب كل من يساهم يف قيام مجاعة يعملون بقصد مشترك بارتكاب جرمية ما أو الشروع يف ارتكاا 
عية للجرائم الدولية ، و لقد أثار مفهوم املؤامرة استنادا لالختالف بني األنظمة أمرا ضروريا نظرا للطبيعة اجلما

القانونية للدول املشاركة يف مؤمتر لندن العديد من الصعوبات عند صياغة الئحة احملكمة العسكرية الدولية 
   )2( .لنورمبورغ و عند ممارسة احملكمة ملهامها 

 من نظام روما األساسي خالفت ما كان منصوصا عليه ضمن مشروع 3رة  فق25و جتدر اإلشارة إىل أن املادة 
 ، و املقدم من جلنة القانون الدويل إىل مؤمتر روما إلقرار النظام األساسي 7 فقرة 33التقنني الدويل يف املادة 

 على النحو 3  فقرة25للمحكمة اجلنائية الدولية ،  و ذلك العتبارات واقعية و قانونية اقتضت خروج نص املادة 
   .الذي وردت به يف نظام روما األساسي خمالفا لنص مشروع التقنني الدويل 

إن التسوية الكاملة بني املسامهني يف اجلرمية الدولية يف القانون الدويل اجلنائي من خالل خمتلف الوثائق الدولية اجلنائية 
الدولية هي يف صاحل مبدأ التكامل يف االختصاص ،    و االتفاقيات الدولية و األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية 

حيث يعاقب كل من الشريك و الفاعل األصلي سواء يف القضاء الوطين أو يف القضاء اجلنائي الدويل مبا يدعم دون 
شك مبدأ التكامل يف االختصاص ، و كتحصيل لذلك يتمكن ضحايا اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم حيث 

كمة سواء كان املتهم فاعال أصليا أو شريكا و سواء كانت احملاكمة أمام القضاء الوطين أو أمام القضاء تنعقد احملا
  )3(. اجلنائي الدويل ، فمبدأ التكامل ينسجم مع مبدأ املساواة يف العقوبة لكل املسامهني يف ارتكاب اجلرمية الدولية 
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   ال اإلجراءات ضمانات استيفاء حقوق الضحايا يف جم: املطلب الثاين
عن اجلرمية العظمى ضد " غليوم الثاين " إن نصوص اتفاقية فرساي مل يكتب هلا التطبيق ، فلم حياكم إمرباطور أملانيا 

األخالق الدولية و عن إخالله بقدسية املعاهدات ، كما مل تنشأ احملكمة اخلاصة اليت كان مزمعا حماكمته أمامها ، و 
  .اه للدول املتحالفة بعد فراره إليها ذلك لعدم تسليم هولندا إي

و استندت هولندا يف امتناعها عن التسليم إىل أن جرمية اإلخالل باألخالق الدولية و قدسية املعاهدات مل يرد ذكرها 
 ، ال يف قائمة اجلرائم اجلائز التسليم فيها يف القانون اهلولندي ، و ال يف قوانني الدول طالبة التسليم ، و إضافة لذلك

 منه ينص على أنه يضمن لكل األفراد املوجودين على أرض اإلقليم ، أيا كانت 4فإن الدستور اهلولندي يف املادة 
 من املعاهدة كثريا 228و لقد أثار تطبيق املادة ، جنسيتهم حقوقا متساوية فيما يتعلق حبماية األشخاص و أمواهلم 

 900يم جمرمي احلرب الكبار حملاكمتهم ، و كان عددهم حوايل من الصعوبات ، فقد طلب احللفاء بناءا عليه تسل
  .و عدد آخر من اجلنراالت األملان " هندنربغ " و  " ماكرتن" و " لودندورف " متهم من بينهم 

 من معاهدة فرساي 2 فقرة 228 أي املادة –و لكن احلكومة األملانية ردت على ذلك قائلة بأن تنفيذ هذا النص 
 االضطرابات يف أملانيا ، و هلذا السبب ظل هذا النص دون تطبيق عملي ، و بناءا على ذلك صدر سيثري -للسالم 

 ، و قدمت مبقتضاه عدة 1919 ديسمرب 13القانون األملاين املتضمن إجراءات احملاكمة عن جنايات و جنح احلرب يف 
و بدأت احملكمة ،  16 عرضت على احملكمة للمحاكمة و كان عدد القضايا اليت" ليبزيغ العليا " قضايا إىل حمكمة 

 ، إال أن هذه احملاكمات مل تسفر عن نتائج ختدم العدالة اجلنائية الدولية بل كانت أقرب 1921 ماي 23يف نظرها يف 
إىل اإلجراءات التأديبية منها إىل احملاكمات اجلزائية ، فقد كانت أحكامها باإلدانة غري رادعة و تافهة ، و أحكامها 

مل حيكم إال يف ستة منها باإلدانة و أن من  " Leipzig ليبزيغ  " قضية نظرا حمكمة16الرباءة غري مربرة ، فمن بني ب
 منهم بالرباءة ، و ملا رفض احللفاء ذلك و طالبوا من 5بني الستة متهمني املقدمني من فرنسا للمحاكمة حكم على 

 من قانون 9استنادا للمادة ، و ذلك ء رد هذه األخرية بالرفض احلكومة األملانية تسليمهم هؤالء املتهمني جا
    )1( .العقوبات األملاين الذي حيظر تسليم الرعايا األملان بناءا على طلب أجنيب 

 و اليت تتعهد احلكومة العثمانية مبقتضاها 1920املربمة بني دول احللفاء و الدولة العثمانية عام " سيفر " أما معاهدة 
 جزءا من أراضي 1914 أوت 1 حللفاء األشخاص الذين ارتكبوا مذابح يف األراضي اليت كانت تشكل يفبتسليم ا

اإلمرباطورية العثمانية ليصار إىل حماكمتهم من قبل حمكمة تشكلها دول احللفاء ذا اخلصوص ، فقد استبدلت 
 1914 عن مجيع اجلرائم املرتكبة بني عامي  إعالن العفو الشاملن و اليت نصت ع1924املربمة عام " لوزان " مبعاهدة 

و كانت مرحلة احلرب  )2( يف صفقة سياسية مع تركيا مضموا احلفاظ على استقرارها و احنيازها للغرب 1922و 
العاملية الثانية مرحلة بالغة األمهية ، حيث شهدت إنشاء حماكم عسكرية دولية سامهت إىل حد بعيد يف تطور القانون 

رغم أا مل تسلم من االنتقادات ، وكذلك تعزيز املركز القانوين لضحايا اجلرائم الدولية الدويل اجلنائي و القضاء 
  ئ ـاملنش  "اتفاق لندن" كوا حماكمة املنتصر للمنهزم ، و قد بدا ذلك واضحا من حيث عدم  مشاركة أملانيا يف 
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هلذه احملاكم و من حيث تشكيلة هذه احملاكم ، إضافة إىل انتقاد هيئة الدفاع لالختصاص الشخصي للمحكمة ، 
لدوليتني لنورمبورغ و طوكيو على أساس أن ما يقوم به األفراد من أفعال منحت الئحيت احملكمتني العسكريتني ا

االختصاص بالنظر فيها و حماكمتها ما هي إال أعمال دولة ال يسألون عنها ، بل تسأل عنها دولتهم ، إضافة إىل 
  .و كبار القادة  إثارة العديد من الدفوع اإلجرائية مثل حصانة الرؤساء 

 الرضا من األغلبية ، خاصة أا أرست مبادئ و رغم ذلك قوبل دور احملكمتني العسكريتني الدوليتني بالقبول و
هامة فيما يتعلق باملسؤولية اجلنائية الدولية ، و كان هلا األثر الكبري و البالغ يف متهيد الطريق أمام تطورات أوسع يف 

   )1(. جمال القضاء اجلنائي الدويل 
 األمثلة الرئيسية على )2(لعاملية الثانية و قد بقيت حماكمات نورمبورغ و طوكيو و املالحقات الوطنية بعد احلرب ا

املالحقات القضائية ضد مرتكيب اجلرائم الدولية لفترة طويلة من الزمن ، أفلت خالهلا من العقاب الكثريون ممن 
يف كمبوديا ، و قد آذن سقوط االحتاد " بول بوت " ارتكبوا أبشع اجلرائم ، كتلك اليت ارتكبت من قبل نظام 

 اوي الكتلة الشرقية بانتهاء احلرب الباردة اليت طاملا وقفت يف وجه أي تطور يف جمال إنشاء قضاء السوفيييت و
جنائي دويل يف بداية عهد جديد للقانون الدويل اجلنائي ، و ذلك على الرغم من سن العديد من االتفاقيات يف جمال 

   .ا تستحقه من اهتمام ى مبظالقانون الدويل اجلنائي ، و اليت مل تلق تطبيقا فعاال و مل حت

 رفضو قد كانت اازر و الفظائع اليت ارتكبت يف كل من يوغسالفيا السابقة و رواندا من الفداحة مبكان ، حيث 
اتمع الدويل ممثال مبنظمة األمم املتحدة اختاذ موقف املتفرج نتيجة لضغط الرأي العام العاملي ، مما أدى لتطور هام 

ون الدويل اجلنائي ، متثل يف إنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا مبوجب على صعيد القان
قرارين من جملس األمن ، و من الناحية العملية واجهت هاتني احملكمتني العديد من العوائق اإلجرائية  خاصة يف جمال 

  )3( .ها التعاون الدويل يف تسليم ارمني و يف كيفية إنشائ
الدكتاتور " أوغوسطو بينوشيه "  ألقي القبض على اجلنرال الشيلي 1998 من شهر أكتوبر من سنة 16و يف ليلة 

الربيطانية ، و " لندن " السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية إبان فترة حكمه ، و متت عملية القبض يف مدينة 
حبقه يف احلصانة ، و قضت بتسليمه إىل إسبانيا حملاكمته هناك " أوغوستو بينوشيه " رفضت احملاكم هناك متسك 

  .عمال مببدأ عاملية االختصاص القضائي 
عن اجلرائم اليت ارتكبها يف حق الشعب الشيلي ، و ذلك بسبب " أوغوستو بينوشيه " لكن و إن مل تتم حماكمة 

 إىل الشيلي ، إال أن قضيته قد وصفت بأا  و عاد2000حالته الصحية السيئة ، حيث أفرج عنه يف مارس من سنة 
قظ الطغاة يف كل أماكن العامل و فتح باب األمل أمام ضحايا اجلرائم الدولية ملعاقبة مرتكيب يرنني اهلاتف الذي أ

ة و مت هلم ذلك من خالل إنشاء احملكمة اجلنائي، اجلرائم الدولية و إمكانية حتقيق العدالة اجلنائية الدولية لصاحلهم 
  )4( .الدولية اليت محل نظامها األساسي مجلة من الضمانات املتعلقة باإلجراءات لصاحل ضحايا اجلرائم الدولية 

  
  

  .   26 و 24،  23 ، ص  املرجع السابق الذكر: سوسن مترخان بكة –د )1(
  . 1945 ديسمرب 20احللفاء يف  لس الرقابة على أملانيا الذي سنه 10متت هذه احملاكمات بناءا على القانون رقم  )2(
   .40 و 35،  34 ، ص  املرجع السابق الذكر:سوسن مترخان بكة  -د )3(
    . 95  و94 ، ص  املرجع السابق الذكر: لندة معمر يشوي )4(
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  آليات حتريك الدعوى تفعيل  : الفرع األول
تقاضي أمام احملكمة اجلنائية الدولية  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية صفة ال13حصرت املادة 

األفراد و  مدعي عام احملكمة و جملس األمن ، مستبعدة بذلك املنظمات الدولية وبثالث جهات هي الدولة الطرف 
و املنظمات غري احلكومية اليت تبقى القوة الضاغطة اليت تدفع باجلهات املختصة إىل إحالة القضية إىل احملكمة اجلنائية 

  )1( . الدولية

و عليه ، فإنه فيما يتعلق بآلية رفع الدعوى و حتريكها ، أعربت بعض الوفود املشاركة يف مؤمتر روما ملناقشة النظام 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عن رأي مفاده أن أي دولة طرف يف النظام األساسي ينبغي أن يكون لديها حق 

يتصل األمر بارتكاب إحدى اجلرائم الدولية مبوجب القانون الدويل اجلنائي  التقدم بشكوى إىل املدعي العام ، حينما 
يف حني ذهبت بعض الوفود إىل أن اجلرائم الدولية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية من اخلطورة 

 بل ال بد من منح ،مبحل ال ينبغي معها أن يكون تقدمي الشكوى فيها حمصورا بالدول األطراف يف االتفاقية فقط 
  .هذا احلق لكل الدول األعضاء يف اتمع الدويل 

بيد أنه كان من رأي بعض الوفود أن تقدمي الشكوى ال بد أن يقتصر على الدول املعنية اليت هلا مصلحة مباشرة يف 
لضحية أو املشتبه فيه ، و  أي اجلرمية الدولية ، أو دولة جنسية ااإلجرامي ،القضية ، مثل الدولة اليت وقع فيها الفعل 

 إجراء نو ذلك لتجنب التكاليف املرتفعة املترتبة ع، اليت تتمكن من تقدمي الوثائق ذات الصلة أو أي إثبات آخر 
  .حتقيق طويل استجابة لشكاوى تافهة أو صادرة عن دوافع سياسية أو عدمية األساس 

ة من الدول يتناسب عددها مع عدد الدول اليت و طرحت بعض الوفود رأي مقتضاه احلصول على موافقة جمموع
 قضايا ال يفقبلت اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية قبل بدء املدعي العام بالتحقيق ، جتنبا إلهدار اجلهود يف التحقيق 

  .جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية أن متارس اختصاصها بشأا 
للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشار  " :تايل و انتهى املؤمترون إىل صياغة النص على النحو ال

   : وفقا ألحكام هذا النظام األساسي يف األحوال التالية 5إليها يف املادة 
 حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد 14 إذا أحالت دولة طرف على املدعي العام وفقا للمادة -أ

  .ارتكبت 
لس األمن متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حالة إىل املدعي العام يبدو فيها  إذا أحال جم-ب

  " . قد ارتكبت 15أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم وفقا للمادة 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، فإن لثالث جهات حق التقدم 13على ذلك و مبوجب املادة 

  )2( :حكمة اجلنائية الدولية و هي بشكوى للم
 أي دولة طرف يف نظام روما األساسي ، فلهذه الدولة اإلحالة على املدعي العام أية قضية يبدو فيها أن جرمية أو -

  .أكثر من اجلرائم الدولية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية قد ارتكبت 
  نـاألم بع من ميثاق منظمة األمم املتحدة ، و منح هذه الصالحية لس جملس األمن متصرفا مبوجب الفصل السا-
  
  
  .  176 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد –د )1(
  . 193 و 192 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري –د )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 173  

 يقلل إن مل نقل ينفي إضافة إىل أنه ، هلا ما يربرها  انطالقا من مسؤوليته يف احملافظة على السلم و األمن الدوليني
احلاجة إىل إنشاء حمكمة جنائية دولية خاصة جديدة على غرار احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و 

  . رواندا 

لصالحية  املدعي العام ، و يبدو أن هذه الصالحية املمنوحة للمدعي العام أمام احملكمة اجلنائية الدولية تتفق و ا-
املمنوحة للمدعي العام يف النظم القانونية الداخلية ، و لكن تتحدد صالحية املدعي العام أمام احملكمة اجلنائية الدولية 

 من النظام األساسي حتديدا ، و هو ميارس هذه الصالحية على أساس 5باجلرائم الدولية املنصوص عليها يف املادة 
در ، مبا يف ذلك الدول و أجهزة منظمة األمم املتحدة و املنظمات احلكومية و املعلومات اليت يتلقاها من كل مص

غري احلكومية أو األفراد ، أو من أي مصدر آخر موثوق به بالنسبة إليه ، و ال جدال على أن النص على إمكانية 
بري للدول املؤيدة إلنشاء حمكمة انعقاد احملكمة اجلنائية الدولية بناءا على مبادرة من املدعي العام كان مبثابة جناح ك

  .جنائية دولية قوية و مستقلة 
و كانت عدة دول و على رأسها الواليات املتحدة األمريكية قد عارضت منح هذه الصالحية للمدعي العام ، حبجة 
ية اخلشية من إساءة استعمال صالحياته يف التصدي لتحريك الدعوى ، و قد استقر األمر و من باب الدعم لفاعل

  )1( .احملكمة اجلنائية الدولية على اإلبقاء على هذه السلطة 
 إال ،و لقد اتفق أعضاء جملس األمن الدائمني على ضرورة منح جملس األمن حق اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية 

 األمر الذي كان حمل أن الواليات املتحدة األمريكية انفردت بالرأي القائل بضرورة انفراد جملس األمن ذا احلق ،
خالف و انتقاد و اعتراض شديد من جانب معظم الوفود ، خاصة و أنه خمالف للمنطق ، حيث أن من شأنه أن 

  .يفرغ احملكمة اجلنائية الدولية من مضموا القانوين لتصبح أداة سياسية يف خدمة أعضاء جملس األمن الدائمني 
جن ، كان منح جملس األمن سلطة اإلحالة إىل جانب الدول األطراف و و بعيدا عن هذا املقترح األمريكي املسته

املدعي العام يف حد ذاته حمل خالف شديد خالل املفاوضات يف روما ، فقد اعترضت بعض الدول على منح جملس 
 أكثر األمن مثل هذه السلطة خمافة التأثري على مصداقية احملكمة ، و تقويض استقالليتها و حيادها ، حيث ستصبح

عرضة للضغط السياسي من جانب الدول الكبرية ، و خاصة األعضاء الدائمني يف جملس األمن فيما لو أسيئ 
  .استخدام حق النقض 

و قد كان هذا من أهم ما اعترضت عليه الوفود العربية يف مؤمتر روما ، و على خالف هذا الرأي ، وجد من بني 
ى رأسهم بالطبع الواليات املتحدة األمريكية ، ملا ميكن أن حيققه يف رأيهم الوفود من يدعم بشدة هذا اخليار ، و عل

من نتائج إجيابية ، منها احليلولة دون قيام الس بإنشاء حماكم جنائية دولية خاصة على غرار احملكمتني اجلنائيتني 
  .جلنائية الدولية الدائمة يف رأيهم  احملكمة الدورالدوليتني ليوغسالفيا و رواندا ، مما يعين أن هذا سيشكل تعزيزا 

 -  من نظام روما األساسي احلايل و الذي خيول جملس األمن13و على كل حال مت التوصل يف النهاية لنص املادة 
سلطة اإلحالة إىل احملكمة مبوجب قرار يستند إىل أحكام الفصل السابع  -إىل جانب الدول األطراف و املدعي العام 

  )2( .األمم املتحدة من ميثاق منظمة 

  
  
   .194 و 193 ، ص املرجع السابق الذكر : علي يوسف الشكري –د )1(
  . 123و  122 ص ،  املرجع السابق الذكر:سوسن مترخان بكة  -د )2(
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   توسيع صالحيات املدعي العام : أوال
ابة العامة على جمرد مجع التحريات يف احملاكمات اليت أجرا احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ، اقتصر دور الني

 من النظام 16و وفقا للمادة   )1(و املعلومات يف خارج اجللسة ، باإلضافة إىل تقدمي ما يلزم من مرافعة موجزة 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، فإن اإلدعاء يف هذه احملكمة تتوافر له االستقاللية يف 

هليئات الدولية ، مبا فيها جملس األمن ، و ذلك على الرغم من كون هذا األخري هو الذي قام بتعيني مواجهة كافة ا
  .املدعي العام 

و جتدر اإلشارة إىل أنه نظرا لوجود خالفات بني أعضاء جملس األمن حول إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
دون الوصول إىل تسوية سياسية للرتاع ، بينما رأى البعض اآلخر أن السابقة ، حيث رآها البعض جمرد عرقلة حتول 

إنشاء هذا الكيان القضائي الدويل ال بد أن يكون من خالل اجلمعية العامة لألمم املتحدة أو اتفاقية متعددة األطراف  
يوغسالفيا السابقة لعملها ، و و عليه كأثر هلذا اخلالف ، فقد مت وضع العراقيل أمام ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية ل

 يوليو 15لعل أهم هذه العراقيل و العوائق هو التراخي يف تعيني مدعي عام للمحكمة حيث مل يتم تعيينه إال يف 
1994.  )2(   

و الصالحيات الواسعة للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة جتسدت أيضا يف إمكانية حتركه 
 نفسه لسؤال املتهمني ، مجع األدلة ، التصرف يف التحقيقات ، االنتقال إىل أي مكان للتحقيق ، القبض من تلقاء

على املتهمني و احتجازهم و ترحيلهم ، إىل غري ذلك من اإلجراءات اليت خيوهلا النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 
  . الدولية ليوغسالفيا السابقة للمدعي العام 

 احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يعترب عضوا مميزا داخل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، حيث )3(إن وكيل عام 
يتصرف بكل حرية و ال خيضع ألي أوامر تأتيه من أي دولة كانت أو أي جهة أخرى ، سواء كانت دولة أو هيئة  

نفسه الوكيل العام للمحكمة اجلنائية الدولية مع العلم أن الوكيل العام للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا هو 
و يتمتع الوكيل العام للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا بسلطة واسعة أثناء أداء مهامه ، حيث  )4(ليوغسالفيا السابقة 

ميكنه فتح حتقيق حول املعلومات املتحصل عليها من كل اجلهات ، خاصة من احلكومات و أجهزة األمم املتحدة و 
  .ملنظمات احلكومية و غري احلكومية ا

الضحايا و الشهود ، و كذلك مجع األدلة و و حيث ميلك هذا األخري الصالحيات الكاملة يف استجواب املتهمني 
االنتقال إىل عني املكان للتحقيق و املعاينة ، كما يستطيع حسب احلاجة أن يطلب مساعدة من الدول األخرى يف 

  )5 (.ا له النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ما خيص أعماله اليت خوهل

  يـفمن صالحيات النيابة العامة للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا متابعة أي مسئول يف احلكومة الرواندية تسبب ف

  
  .  244 ، ص  املرجع السابق الذكر:حسام علي عبد اخلالق الشيخة  -د )1(
    .48 ، ص  مبادئه و قواعده املوضوعية و اإلجرائية:اجلنائي القضاء الدويل : ح مطرعصام عبد الفتا –د )2(
  .بدال عن مصطلح املدعي العام املستعمل يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة " وكيل عام " ورد مصطلح  )3(
 ن ــم" لويز أربور  "و خلفه "ريتشارد غولدستون "سابقة و رواندا هو اجلنوب إفريقي  أول مدعي عام للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا ال)4(

   .من بلجيكا " سرج برامرتز   "مث، من سويسرا " كارال ديبونت  "كندا مث     
  . 283 و 281 ، ص املرجع السابق الذكر :  أمحد بشارة موسى–د )5(
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 من النظام 6تبته و صفته يف احلكومة ، أو أجهزة الدولة طبقا للمادة اازر اليت شهدا رواندا ، بغض النظر عن ر
  .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

، هو إمكانية اختاذ إجراء رفع  و مما يؤكد على الصالحيات الواسعة للوكيل العام للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
نائية الوطنية الرواندية لصاحل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، و يف حالة اليد عن القضية اليت تنظر فيها احملاكم اجل

عدم تنفيذ إجراء رفع اليد ، ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا أن تطرح املسألة أمام جملس األمن الذي ميلك 
عوى أمام احملكمة ، إذا رأى أن هنالك يبادر من تلقاء نفسه إىل حتريك الد، و  يوما الختاذ اإلجراء املناسب 60مهلة 

  .أسسا قانونية تربر ذلك 
و يتلقى مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية املعلومات املتصلة جبرائم داخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية من 

 من 2 فقرة 15 املادة - قةهيئات األمم املتحدة ، أو املنظمات احلكومية و غري احلكومية ، و غريها من املصادر املوثو
 فيبادر من تلقاء نفسه إىل حتريك الدعوى أمام احملكمة ، إذا رأى أن هنالك أسسا قانونية - نظام روما األساسي

  .تربر ذلك 
عندها يطلب املدعي العام من دائرة ما قبل احملاكمة إذنا بإجراء التحقيق ، و يرفق الطلب باملواد املؤيدة ، أما إذا و 

ملدعي العام عكس ذلك ، فيتوجب عليه إبالغ اجلهات اليت زودته باملعلومات ، و ليس هلذه األخرية الطعن قرر ا
إال أن ذلك ال مينع املدعي العام من النظر يف معلومات أخرى تقدم إليه عن القضية ذاا ، بقرار املدعي العام السليب 

ئرة ما قبل احملاكمة أساسا مشروعا للبدء بإجراءات التحقيق  عند الكشف عن وقائع أو أدلة جديدة ، فإذا مل جتد دا
مدعي العام ، و لكن ال حيول هذا الرفض دون تقدمي املدعي العام طلبا الحقا يستند إىل وقائع تقدمي اإلذن للترفض 

  )2(. أو أدلة جديدة متعلقة باحلالة نفسها 
تلقاء نفسه على أمهية خاصة ، حيث حتول دون تقويض و تنطوي إناطة بدء إجراءات املالحقة باملدعي العام من 

العدالة اجلنائية الدولية عند امتناع جملس األمن أو الدول األطراف عن التحرك ألسباب سياسية ، و لكن ملنع 
و من بني هذه اإلجراءات ضرورة ، احملاكمات العشوائية خيضع املدعي العام للمراقبة من خالل عدة إجراءات 

 موافقة مسبقة من غرفة ما قبل احملاكمة ، و التشاور مع الدول املعنية ، و بالتايل ختويلها الطعن احلصول على
  . اجلنائية الدولية باختصاص احملكمة

صالحيات مستقلة ختوله حتريك الدعوى   )3(لقد أعطى نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية للمدعي العام 
قوق الضحايا املضطهدين ، بعد أن كانت صفة املطالبة باحلقوق تقتصر على الدول لتأمني مرجع فعال يطالب حب

فقط ، و مما ميكن مالحظته على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أيضا هو أنه ال ميكن للمحاكم 
  )4( .ا الداخلية أن ترفع يد املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية عن القضية لتتوالها بنفسه

  
  
   . 34 ، ص  املرجع السابق الذكر: كوسة فضيل )1(
   . 180و  179،  178 ،177 ، 52 ، 46 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد –د )2(
   .األرجنتيين اجلنسية كأول مدعي عام للمحكمة اجلنائية الدولية" لويس مورينو أوكامبو " مت انتخاب  )3(
ن ـــو بذلك انفصلت وظيفة املدعي العام املشتركة بي،  من النظام األساسي حملكمة رواندا 15 بتعديل املادة 1503قراره رقم أصدر جملس األمن  )4(

  . 2003 سبتمرب15و ذلك ابتداءا من ، احملكمتني و أصبح لكل حمكمة مدعي عام مستقل      
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داخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية من ثالث و يتلقى املدعي العام إحالة بشأن حالة يعتقد أا تشكل جرمية 
 و سبب تقسيم مصادر )1(جملس األمن ، الدول األطراف و جهات أخرى منها مكتب املدعي العام  :هي مصادر 

   .اإلحاالت هو اختالف اإلجراءات اليت يتبعها املدعي العام ، باختالف املرجع الذي تقدم باإلحالة 
ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جملس األمن املصدر األكثر ثقة ، و عليه فال يترتب إبالغ الدول فقد اعترب النظام األ

املعنية ، و ال يصار إىل استصدار إذن بالتحقيق من دائرة ما قبل احملاكمة ، بل تتبع إجراءات مستعجلة تقتضي البدء 
   .بالتحقيق مباشرة ، و من دون أي تدابري متهيدية 

انت الدولة احمليلة طرفا يف معاهدة روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية ، فيلتزم املدعي العام يف خطوة أما إذا ك
أوىل إبالغ الدول األطراف و الدول املختصة عادة يف النظر يف اجلرائم موضوع اإلحالة ، على أن إشعار الدول قد 

 هذا لضمان محاية األدلة أو األشخاص املتهمني أو يكون سريا أو مقتضبا ال يكشف عن املعلومات كاملة ، و
  )2(. الشهود أو منعهم من الفرار 

و بعد مضي شهر على إشعار الدولة املعنية ، هلا أن تبلغ املدعي العام بقيامها بالتحقيقات املتعلقة باألفعال اجلنائية ، 
ة ما قبل احملاكمة اإلذن له بالتحقيق و مع ذلك  و أن تطلب منه التنازل عن التحقيق معهم ، فيتنازل ما مل تقرر دائر

 عدم نميكن للمدعي العام إعادة النظر يف قرار التنازل بعد مضي ستة أشهر عليه ، أو يف أي وقت يستدل فيه ع
  .قدرة الدولة املختصة على التحقيق ، أو عدم رغبتها يف ذلك 
لعام من تلقاء نفسه ، بناءا على معلومات مجعها بنفسه و لعل اإلجراءات األطول و األدق تطبق عند حترك املدعي ا

، أو وردته من مصادر أخرى ، ففي هذه احلالة ، جيب أن يستصدر إذنا مسبقا بالتحقيق من دائرة ما قبل احملاكمة 
و فال يبدأ املدعي العام التحقيق إال بعد أن تقرر دائرة ما قبل احملاكمة وجود أساس معقول للشروع يف التحقيق 

ذلك النعقاد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية للنظر يف الدعوى ، من دون أن يؤثر ذلك يف أي قرار الحق 
   .للمحكمة يتعلق باملقبولية 

 ، و له يف هذا السياق سلطة مجع األدلة و 1 فقرة 18بعدها يبلغ املدعي العام الدول األطراف القرار وفقا للمادة 
 و الضحايا و الشهود ، و له من الصالحيات ما خيوله بدء التحقيق على أراضي أي فحصها و استجواب املتهمني

دولة من دون موافقتها املسبقة أو تعاوا ، شرط احلصول على إذن مسبق من دائرة ما قبل احملاكمة ، بعد تأكد 
   )3(. ن القضائي الدويل هذه األخرية من عجز الدولة املختصة عن تلبية طلب احملكمة اجلنائية الدولية بالتعاو

مبا يف ذلك ، و للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية يف سبيل إثبات احلقيقة ، أن يقوم بإجراء التحقيقات الالزمة 
إجراء حتقيقات يف إقليم أي دولة طرف على النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية ، و له أن جيمع األدلة و يقوم 

  ، و أن يطلب حضور األشخاص حمل التحقيق و اين عليهم و الشهود و أن يستجوم ، و أنبفحصها و تقييمها 
  
  
  

 األرجنتني  يف احملاكمات اليت متت يف مدعيا عاما للمحكمة اجلنائية الدولية إىل دوره البارز" لويس مورينو أوكامبو "  يعود السبب يف اختيار األرجنتيين )1(

   .رجنتيين الذين شاركوا يف اجلرائم البشعة و اازر اليت وقعت يف األرجنتنيضد ضباط اجليش األ     
  . تعترب احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة األكثر تعرضا لعائق فرار املتهمني بارتكاب جرائم دولية )2(
      .180 و 179 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد –د )3(
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تلك اجلهات هلذا الغرض   أي دولة أو منظمة دولية حكومية إلظهار احلقيقة ، و أن يربم االتفاقات معيطلب تعاون 
   )1(. يف حدود ما يسمح به هذا النظام 

إن السلطات الواسعة املقدمة للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية جتاوزت حىت مبدأ التكامل ، و هذا ما جاء يف 
 و بناءا على .....  ": من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و اليت نصت على ما يلي 18 من املادة 2الفقرة 

طلب تلك الدولة ، يتنازل املدعي العام هلا عن التحقيق مع هؤالء األشخاص ما مل تقرر دائرة ما قبل احملكمة اإلذن 
  " .بالتحقيق ، بناءا على طلب املدعي العام 

 خالل ستة أشهر بعد التنازل أن يعيد النظر بقرار التنازل بالتماس حيرر إىل دائرة ما قبل احملاكمة فللمدعي العام ، و
خطيا ، و يتضمن األساس الذي استند إليه يف تقدمي االلتماس ، و حىت عند تنازل املدعي العام عن التحقيق وفق 

 اليت تنازل عن التحقيق لصاحلها أن تبلغه بصفة  من املادة السالفة الذكر ، ميكن له أن يطلب من الدولة2الفقرة 
  )2(. دورية عن التحقيق الذي جتريه ، و أن تكون اإلجابات أو الرد على هذا الطلب دون تأخري غري مربر 

 من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ قد نصت على اختصاصات جلنة 15و جتدر اإلشارة إىل أن املادة 
 و هي شبيهة إىل حد بعيد باختصاصات املدعي العام للمحكمتني )3(قة كبار جمرمي احلرب التحقيق و مالح

  )4( . الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا اجلنائيتني
حيث يتاح له التحقيق بناءا على معلومات حيصل عليها من أي مصدر ، و تقييم تلك املعلومات ، و تقرير ما إذا 

شروع يف إجراءات احملاكمة من عدمه ، و استجواب املشتبه فيهم و الضحايا و الشهود ، كان هناك أساس كاف لل
  .و مجع األدلة و إجراء التحقيق يف موقع احلادث و طلب املساعدة من السلطات املعنية 

كم اجلنائية و أهم ما مييز نظام روما األساسي عن باقي األنظمة األساسية و لوائح احملاكم العسكرية الدولية و احملا
الدولية املؤقتة ، فيما يتعلق باختصاصات املدعي العام هو منحه رخصة االدعاء الدويل نيابة عن اجلماعة الدولية يف 

  .مفهومها القانوين الدقيق ، و ليس نيابة عن إحدى الدول 
جرمية تدخل يف اختصاص و قد شكلت صالحية املدعي العام بفتح التحقيق استنادا إىل املعلومات املتوفرة لديه عن 

    احملكمة اجلنائية الدولية و مبعزل عن طلب الدول استقاللية واضحة أخرجت احملكمة اجلنائية الدولية من إطار
، و مبقتضى هذه الصالحيات الواسعة للمدعي العام أصبح جيمع بني سلطيت التحقيق و االام يف آن واحد ، التبعية 

دعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية هو إمكانية احلصول على املعلومات من الضحايا و أهم ما مييز اختصاصات امل
   )5(. مباشرة 

  
  
  
  . 334 ، ص  مبادئه و قواعده املوضوعية و اإلجرائية :اجلنائي  القضاء الدويل:عصام عبد الفتاح مطر  –د )1(
  . 53 ، ص  املرجع السابق الذكر: خالد عكاب حسون العبيدي –د )2(
ا ــ، و هو م ، إذ يكون انعقادها صحيحا حبضور القضاة فقط إن النيابة العامة يف احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ال تعترب جزءا متمما للمحكمة )3(

 ن ــملتهمني و يف املستوى نفسه ميعين أن الئحة حمكمة نورمبورغ تأثرت بالنظام األجنلوساكسوين الذي يعترب النيابة العامة طرفا مستقال يف مواجهة ا     
  .، بعكس النظام الالتيين الذي جيعل من النيابة العامة جزءا متمما للمحكمة حبيث ال يكون انعقادها صحيحا إال حبضورها  احلقوق و الواجبات    

  .امني عينهم احللفاء  كان االدعاء يف احملكمتني العسكريتني الدوليتني لكل من نورمبورغ و طوكيو مكونا من مدعني ع)4(
   . 109 و 108، 107 ، ص  املرجع السابق الذكر: براء منذر كمال عبد اللطيف –د )5(
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 من نظام روما األساسي الصالحية املخولة للمدعي العام مبباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه بناءا 15و تضمنت املادة 
دون احلاجة إىل تلقي طلب بإحالة حالة معينة من قبل على معلومات يتلقاها من جهات و مصادر موثوق ا ، أي 

جملس األمن أو دولة طرف ، و هذه هي الطريقة الثالثة اليت متكن احملكمة من ممارسة اختصاصها على اجلرائم املدرجة 
   . من نظام روما األساسي 13يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، وفق ما هو مشار إليه يف املادة 

لطلبات  او قد متيزت مفاوضات روما حول هذه النقطة بتباين كبري بني اجتاهني خمتلفني ، األول يقضي باالقتصار على
يف حني نادت جمموعة دول أخرى  )1(املقدمة و احملالة من الدول األطراف و جملس األمن ملمارسة احملكمة اختصاصها 

تلقاء نفسه ، بناءا على املعلومات اليت يتلقاها من خمتلف املصادر ، مبنح املدعي العام احلق يف إجراء حتقيقات من 
ليستقر الرأي يف األخري على تبين االجتاه الثاين ، و بالتايل إحداث جهاز مستقل يضطلع مبهمة إجراء التحقيقات و 

تني لكل من يوغسالفيا السابقة و متابعة مرتكيب اجلرائم الدولية أسوة بالنموذج املعمول به يف احملكمتني اجلنائيتني الدولي
أي " رواندا و خالفا للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ اليت كان املدعي العام فيها موظفا ممثال حلكومته 

  )2(. " حكومات الدول املنتصرة 

 اجلنائية و من أجل جتاوز حصرية سريان االختصاص املكاين يف الدول األطراف أو الدول القابلة الختصاص احملكمة
    الدولية ، أجيز للمدعي العام تسهيال ملهامه يف مالحقة ارمني عقد ترتيبات تؤدي بتطبيقها إىل توسيع النطاق

  .املكاين 
يتخذ ما يلزم من  " :حيث أجاز النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ملدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية أن 

اقيات ال تتعارض مع النظام األساسي ، تيسريا لتعاون إحدى الدول أو إحدى املنظمات ترتيبات أو يعقد من اتف
 إذ غالبا ما يفر مرتكبوها ،، و هذه اإلجازة متليها طبيعة اجلرمية الدولية املرتكبة " احلكومية الدولية أو أحد األشخاص 

  )3( .ة الدولية إىل إحدى الدول اليت ليست طرفا يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائي

و ال جيوز التدخل يف أعمال املدعي العام للمحكمة الدولية اجلنائية من أية جهة كانت ، حىت و إن كان أحد أجهزة 
احملكمة اجلنائية الدولية ، و ال جيوز ألي عضو من أعضاء مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية تلقي أية 

املدعي العام ، و جتدر اإلشارة إىل أن املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية يتم تعليمات من أية جهة خارج مكتب 
  )4(. تعيينه عن طريق االنتخابات و باالقتراع السري باألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية الدول األطراف 

رية بلغت درجة اإلشراف لقد منح نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املدعي العام سلطات واسعة و تقدي
و الرقابة على نظام اإلدعاء اجلنائي الوطين ، مما أثار االعتراض القانوين و الدويل ، حيث اعترضت غالبية الدول على 

  )5( .ذلك و لكن ذلك يعترب يف صاحل استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية 

  
  

  
   .عض الدول نادت به الواليات املتحدة األمريكية و الصني و ب )1(
  . 67 ، ص املرجع السابق الذكر :حممد عبد املنعم عبد الغين  –د )2(
  . 472 ، ص املرجع السابق الذكر: علي مجيل حرب  – د)3(
  . 129 ، ص املرجع السابق الذكر : خالد عكاب حسون العبيدي –د )4(
  . 452 ، ص  املرجع السابق الذكر:علي مجيل حرب  – د)5(
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     اإلحالةلس األمن حق ختويل جم : ثانيا
رغم استقاللية احملكمة اجلنائية الدولية عن منظمة األمم املتحدة ، إال أنه جيمع بينهما هدف مشترك أال و هو 
املشاركة يف حفظ األمن و السلم الدوليني ، فعند تأسيس جملس األمن احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني لكل من 

 دخل جملس األمن جمال املالحقة اجلزائية للجرائم الدولية كجزء من مهامه يف جمال يوغسالفيا السابقة و رواندا ،
  )1( .حفظ األمن و السلم الدوليني 

و يف حماذاته تقلدت احملكمة اجلنائية الدولية منصبا رادعا يف صيانة السلم الدويل ، يكمن يف مالحقة مرتكيب اجلرائم 
، و من هنا   نزال العقوبات م ، و بالتايل منع ارتكاب هذه اجلرائم يف املستقبلالدولية اليت دد سالمة العامل ، و إ

برزت بعض املواد يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف حماولة لتنسيق مساعي اهليئتني من أجل بلوغ 
  . اهلدف املنشود 

أمهية بالغة تنعكس يف الصيغة املتشددة اليت وردت يف الباب إن للعالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية و األمم املتحدة 
 the court shall be brought into ": األول من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كما يلي

relationship with the United Nations ..… " للداللة ليس فقط على " إنشاء احملكمة "   و ذلك حتت عنوان
قة مع منظمة األمم املتحدة ببنية احملكمة اجلنائية الدولية ، و إمنا لتحديد مبادئ التعاون اليت حتقق السالم إحلاق العال

و من شأن هذا التعاون أن يدعم مركز احملكمة اجلنائية الدولية العاملي و دميومتها ، من خالل مساندة ، الدويل أيضا 
يلها ، إذ تستطيع منظمة األمم املتحدة أن تضمن تنفيذ قرارات احملكمة قرارات املدعي العام و اهليئات األخرى و تفع

  .اجلنائية الدولية يف احلاالت اليت يرفض فيها أعضاء منظمة األمم املتحدة التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية 
من يف التقيد بأحكام  ، تكةو لعل أهم ما يف هذه العالقة هو إنشاء مفاعيل قانونية يف وجه منظمة األمم املتحد

 ال ،النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و خباصة عندما حييل جملس األمن قضية إىل احملكمة اجلنائية الدولية 
  )2 (.سيما أن معاهدة روما فتحت باب التوقيع و التصديق أمام الدول فقط ال املنظمات الدولية 

 الطريقة املثلى إلشراك )3( بني احملكمة اجلنائية الدولية و منظمة األمم املتحدة و بالتايل تشكل االتفاقية بشأن العالقة
منظمة األمم املتحدة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و إلزام منظمة األمم املتحدة بروحية احملكمة 

ال بالشخصية القانونية الدولية و مبهام كل من اجلنائية الدولية القانونية و نصوصها ، كما تؤمن االتفاقية اعترافا متباد
  )4( .منظمة األمم املتحدة و احملكمة اجلنائية الدولية 

احملكمة بني  و هازم لس األمن يف العالقة بينإن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يعترف بالدور احل
 منه 13 من املادة )ب(دوليني ، و خري دليل على ذلك نص الفقرة اجلنائية الدولية يف كل ما يتعلق باألمن و العدالة ال

 وفقا ألحكام 5للمحكمة أن متارس اختصاصها يف ما يتعلق جبرمية مشار إليها يف املادة  " : اليت نصت على مايلي
  األمم ميثاق من إذا أحال جملس األمن ، متصرفا مبوجب الفصل السابع ..... :هذا النظام األساسي يف األحوال التالية 

  
  

  . من ميثاق األمم املتحدة 41 و 39املادة  )1(
  . 102 و 101 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد–د )2(
  . 2004 أبرمت االتفاقية بشأن العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية و منظمة األمم املتحدة يف )3(
   .103 ، ص ر املرجع السابق الذك: قيدا جنيب محد -د )4(
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   .  ".....املتحدة حالة إىل املدعي العام يبدوا فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت 
لس األمن توسيع اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ليتخطى بنود معاهدة روما و يتناسب مع ) ب( 13و تتيح املادة 

لدولية كما يرتئي جملس األمن ، و ذلك من خالل إحالة جرائم مل تنص املستجدات اليت تطرأ على املالحقة اجلزائية ا
 إىل احملكمة اجلنائية الدولية اليت تصبح ذات اختصاص على هذه اجلرائم ، أو من خالل التوسع و 5عليها املادة 

 نظرا لنسبية االجتهاد يف تعريف اجلرائم الواقعة ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب نظامها األساسي
  .  مفهوم األمن و السلم الدوليني و التهديد املتعلق ما

إن النظر عن كثب إىل معاهدة روما من جهة و الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة من جهة أخرى يعكس 
ة اجلنائية مفادها أن نظام روما األساسي للمحكم، و وجهة نظر خمتلفة يبديها بعض فقهاء القانون الدويل اجلنائي 

 ، و الذي خاضت فيه منظمة األمم تطورهالدولية جاء لتأصيل التقدم املنجز يف جمال القانون الدويل اجلنائي و 
شوطا ال بأس به عند تأسيسها احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة ،كجزء من مهامها يف حفظ األمن و السلم  )1(املتحدة 

املتحدة ممثلة يف جملس األمن صالحية حتريك الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدوليني ، و ما إعطاء منظمة األمم 
  .الدولية إال اعتراف من احملكمة اجلنائية الدولية بدور منظمة األمم املتحدة يف هذا اال 

 من )ب( فقرة 13إن جلوء جملس األمن إىل احملكمة اجلنائية الدولية حمكوم يف املقام األول بالقواعد اليت وضعتها املادة 
 من نظام روما األساسي املتعلقة 5النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و أوهلا أن يرد اجلرم يف تعداد املادة 

باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية النوعي ، و ثانيها أن تبىن إحالة جملس األمن على الفصل السابع من ميثاق األمم 
   .املتحدة 

ر الريادي الذي يلعبه جملس األمن يف حفظ األمن و السلم الدوليني ، فإنه ال مناص من إعطائه احلق يف و نظرا للدو
لس األمن    و الداخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، و بالتايل)2(إحالة القضايا اليت متس األمن و السلم 

إىل احملكمة اجلنائية الدولية قضايا يبدو فيها أن جرمية أو أكثر عمال بالفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة أن حييل 
  .من اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية قد ارتكبت 

و تضمن سلطة جملس األمن يف اإلحالة إىل حد معني امتثال الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة إىل طلبات 
دولية مؤقتة و جنائية ن دون أن يتعارض ذلك مع صالحية جملس األمن يف إنشاء حماكم احملكمة اجلنائية الدولية ، م

خباصة أن اجلرائم الدولية الواقعة قبل دخول معاهدة روما حيز التنفيذ ال تقبل أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و بالتايل 
  )3(  .د ملالحقة هذه اجلرائمقد جيد جملس األمن احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة السبيل الوحي

إن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية الذي يستند على اإلحالة من طرف جملس األمن مبين بالدرجة األوىل على 
مراعاة مسؤولية الس يف جمال احلفاظ على األمن و السلم الدوليني ، و هذه النقطة حبد ذاا هي جزء من العالقة 

  )4( .ية الدولية و هيئة األمم املتحدة ما بني احملكمة اجلنائ

  
  

  . و هي حتاول جاهدة إنشاء حمكمة جنائية دولية 1945منذ إنشاء منظمة األمم املتحدة عام  )1(
  . مؤمتر روما الدبلوماسي بالرأي القائل بضرورة انفراد جملس األمن حبق اإلحالة أثناء انفردت الواليات املتحدة األمريكية )2(
   .177 و 105،  104 ، ص  املرجع السابق الذكر: دا جنيب محد قي–د )3(
   . 89 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:نصر الدين بومساحة   –د )4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 181  

إذ تعد األوىل منظمة دولية مستقلة ، تنظم عالقتها مبنظمة األمم املتحدة عن طريق اتفاق تعتمده مجعية الدول 
و يف إطار هذه ، و يربمه بعد ذلك رئيس احملكمة اجلنائية الدولية نيابة عنها ، راف يف نظام روما األساسي األط

العالقة ، منحت لس األمن بعض الصالحيات اليت هلا عالقة باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية دف من جهة إىل 
 إىل سلطة منافسة لس األمن يف جمال حفظ األمن و السلم تقوية دور احملكمة ، و من جهة ثانية إىل تفادي حتوهلا

الدوليني ، مما يعين أن تدخل جملس األمن يف قضية معينة قد يكون حمركا لدور احملكمة اجلنائية الدولية ، و هو ما 
   )1( .ميثل بالنسبة للضحايا فرصة للمطالبة حبقوقهم أمام احملكمة اجلنائية الدولية 

 من نظام روما األساسي ، جيوز لس األمن أن حييل إىل املدعي العام حالة يبدو 13 من املادة )ب(و طبقا للفقرة 
 قد ارتكبت ، و يتصرف جملس األمن يف هذه احلالة بناءا 5فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم املشار إليها يف املادة 

 من ميثاق 39ييف احلالة املعروضة عليه طبقا لنص املادة على الفصل السابع من ميثاق هيئة األمم املتحدة ، بدءا بتك
أي يتعني على جملس األمن أن يتأكد يف البداية أن احلالة املعروضة عليه تشكل إما ديدا للسلم أو ، األمم املتحدة 

يف إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية لغرض الشروع إىل إخالال به أو عدوانا ، قبل أن يتخذ قرارا بشأن إحالتها 
   .يف السودان " دارفور "  و طبق هذا اإلجراء ألول مرة فيما خيص األحداث اليت عرفها إقليم ،التحقيق و املتابعة 

أحال مبوجبه إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية الوضع يف دارفور ،  )2( 1593حيث تبىن جملس األمن القرار 
الذي أنشأ جلنة حتقيق دولية للتحقيق يف و  إىل تقارير األمني العام لألمم املتحدة ، و قد استند جملس األمن يف قراره

من جرائم دولية ، حيث أبلغت منظمة األمم املتحدة بأن هناك ما يدعو إىل االعتقاد بأن " دارفور " ما وقع يف 
   )3(" . دارفور" جرائم ضد اإلنسانية و جرائم حرب قد ارتكبت يف إقليم 

 جملس األمن حق التدخل يف العدالة اجلنائية الدولية من خالل الفصل السابع ، من باب واجبه يف حفظ إن منح
 القاضي بتأسيس حمكمة جنائية 1993 أيار 8 الصادر بتاريخ 827  رقماألمن و السلم الدوليني مكنه من تبىن قراره

   .1991يف يوغسالفيا السابقة منذ دولية حملاكمة املسئولني عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين 
 استجاب جملس األمن لطلب رواندا ، فصوت لصاحل إنشاء حمكمة جنائية دولية مؤقتة ثانية 1994و يف تشرين الثاين 
    )4(.  اجلماعية و غريها من االنتهاكات اخلطرية يف رواندا ةملالحقة مرتكيب اإلباد

احملكمة سلطات واسعة ، حيث تصبح أشبه بسلطة فوق وطنية ال و متنح اإلحالة املقدمة من طرف جملس األمن 
حيث أن اإلحالة من جملس األمن ال تقتصر على اجلرائم اليت ترتكب  )5( تقتصر صالحياا على الدول األطراف فقط

ة فوق إقليم دولة طرف ، أو على منت سفينة أو طائرة مسجلة لديها ، أو أن يكون مرتكب اجلرمية من رعايا دول
طرف ، أو أن تكون الدولة قد أصدرت مسبقا إعالنا تقبل فيه اختصاص احملكمة ، بل تتعلق بارتكاب إحدى 

  ه أوــ من نظام روما األساسي يف ظل أوضاع تكيف على أا ديد للسلم أو إخالل ب5اجلرائم الواردة يف املادة 
  
  

   . 89 ، ص  على ضوء أحكام القانون الدويل حقوق ضحايا اجلرائم الدولية: نصر الدين بومساحة –د )1(
  . 2005 مارس 31 املؤرخ يف 1593قرار جملس األمن رقم  )2(
   . 2006 جوان 6 الصادر يف "دارفور"قرار املدعي العام بفتح حتقيق خبصوص الوضع يف  )3(
   . 90 و 89 ، ص يل حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدو: نصر الدين بومساحة –د )4(
  . 25 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد–د )5(
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  .عدوانا مهما كانت وضعية األطراف املعنية بالرتاع جتاه اتفاقية روما 
و جتدر اإلشارة إىل أن تصرف جملس األمن طبقا للفصل السابع من امليثاق ، ال يلزم احملكمة و ال ينقص من سيادا 

  )1( . املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ، أو أنه جيعلها مبثابة أحد األجهزة التابعة لس األمن و استقالليتها
فالعالقة بني منظمة األمم املتحدة جبميع أجهزا ، مبا يف ذلك جملس األمن من جهة ، و احملكمة اجلنائية الدولية من 

ظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و بالنظر إىل  من الن2جهة أخرى ، حيكمها اتفاق تعاون حسب املادة 
 من مشروع االتفاق بشأن العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية و األمم املتحدة املعد من قبل اللجنة 17املادة 

يتخذ إحدى التحضريية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية ، فإن التعاون بني احملكمة اجلنائية الدولية و جملس األمن 
  : الصور الثالث 

 قد 5 إحالة جملس األمن إىل املدعي العام حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم املشار إليها يف املادة -
  .ارتكبت 

 إذا اختذ جملس األمن قرارا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ، يطلب فيه من احملكمة عدم البدء أو املضي يف أي -
   .16 شهرا عمال باملادة 12مقاضاة ملدة حتقيق أو 

 من النظام األساسي تبليغ جملس األمن بعدم التعاون مع طلباا  87 إذا قررت احملكمة اجلنائية الدولية ، عمال باملادة -
لى أو إحالة املسألة إىل جملس األمن الختاذ القرارات الالزمة ، يف ظل تلك الظروف ، إذا كانت املسألة قد أحيلت ع

  )2( .احملكمة من قبل جملس األمن 
إن جملس األمن باعتباره اجلهاز صاحب املسؤولية الرئيسية يف جمال حفظ األمن و السلم الدوليني ، و الذي ميلك 
سلطة إلزام الدول بقرارات ملزمة و له حق إنشاء أجهزة فرعية ، قد أنشأ احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 

 من ميثاق األمم املتحدة ،كما أنشأت 39 و 29 استنادا للمادتني 1993 شباط 22 الصادر يف 827لقرار رقم مبوجب ا
و تتصف ،  1994 تشرين الثاين 8 الصادر بتاريخ 955احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا مبوجب قرار جملس األمن رقم 

  .هذه احملكمة كسابقتها بأا حمكمة جنائية دولية مؤقتة 
 كفاءا و قدرا على يعزز إن هذه احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة مدعومة بقوة جملس األمن و قدرته و سلطته ، مما 

القيام بواجباا و النهوض مبسؤولياا ، كما أن قرارات جملس األمن اخلاصة بإنشائها تتضمن فقرات ملزمة للدول 
  .يل و املساعدة القضائية األعضاء يف األمم املتحدة و التعاون الدو

إن منح جملس األمن حق االدعاء جنبا إىل جنب مع املدعي العام و الدول األطراف له ما يربره ، انطالقا من 
مسؤولية الس يف احملافظة على األمن و السلم الدوليني ، فضال عن أا تقلل من احلاجة إىل إنشاء حماكم جنائية 

  )3( . دولية مؤقتة أخرى

  األطرافتتعاون الدول "  : من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ما يلي86 جهة أخرى نصت املادة من
  
  

  
  عارضت الدول العربية منح جملس األمن حق اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية أثناء مناقشات إعداد النظام األساسي للمحكمة خمافة تعرضها للضغط      )1(

  .، و بالتايل تقويض الثقة يف حياد و استقاللية احملكمة  سياسي من قبل الدول دائمة العضوية يف جملس األمنال      
  . 91 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل :نصر الدين بومساحة   –د )2(
  . 157و  131 ،127 ، ص  املرجع السابق الذكر: حيدر عبد الرزاق محيد –د )3(
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  و كذلك نصت املادة" حتقيقات يف اجلرائم و املقاضاة عليها  اجلنائية الدولية فيما جتريه من تعاونا تاما مع احملكمة
إذا أخفقت دولة طرف يف االمتثال لطلب التعاون املقدم من احملكمة ،  " : من النظام األساسي نفسه على أنه 7 /87

اسي ، و حيول دون ممارسة احملكمة وظائفها و سيادا ، جيوز للمحكمة أن تتخذ مبا يتناىف مع أحكام النظام األس
قرارا ذا املعىن ، و أن حتيل املسألة إىل مجعية الدول األطراف ، أو إىل جملس األمن إذا كان جملس األمن قد أحال 

  " .املسألة إىل احملكمة 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  5 /87 فقد أشارت املادة أما الدولة غري الطرف يف احملكمة اجلنائية الدولية ،

الدولية بأن للمحكمة أن تدعو أية دولة غري طرف يف النظام األساسي إىل تقدمي املساعدة القضائية على أساس 
ى و إذا أخفقت الدولة غري الطرف يف التعاون خبصوص الطلبات مبقتض، ترتيب خاص ، أو اتفاق مع هذه الدولة 

االتفاق ، جيوز للمحكمة أن ختطر بذلك مجيع األطراف أو جملس األمن ، إذا كان قد أحال املسألة إىل احملكمة 
و كخالصة ملا سبق ذكره ، فإن لس األمن حق إحالة أي قضية إىل املدعي العام يبدو فيها أن  )1(اجلنائية الدولية 

ى املدعي العام البدء يف مباشرة اختصاصاته مبوجب اختصاص جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت ، و عل
  .جملس األمن احملدد يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 

و جتدر اإلشارة إىل أنه يف هذه احلالة سيكون االلتزام قائما على مجيع الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة ، و 
م روما األساسي فقط ، و يف هذا توسيع الختصاص احملكمة اجلنائية ليس مقصورا على الدول األطراف يف نظا

    )2( .الدولية 
و يف احلقيقة ، و على الرغم من أن جمرد منح جملس األمن سلطة اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية سيعين بشكل 

 ال يوجد يف منح جملس ه فإن)3(من األشكال تسييس احملكمة ، بغض النظر عن وجود نتائج سلبية أو عدم وجودها 
األمن هذه السلطة من الناحية العملية ما ينطوي على ذلك القدر من اخلطورة الذي صوره البعض ، بل إنه حيمل 

 تتمثل بكونه اعترافا من الس بأمهية دور احملكمة ، مما يعين ضمان تعاونه مع احملكمة اجلنائية الدولية نقطة إجيابية
جمال تنفيذ أحكامها ، حيث ال متلك احملكمة جهازا للقيام بذلك ، خاصة إذا ما تعلق األمر الحقا ، خاصة يف 

برفض الدول للتعاون مع احملكمة يف جمال تسليم ارمني ، كما أنه يعد بديال مقبوال لقيام الس من جانب واحد 
  . العديد من الدول بإنشاء حماكم جنائية دولية خاصة و مؤقتة تلقت انتقادات شديدة من جانب

و على كل حال ، فإن اإلحالة من جملس األمن حتمل ذات القيمة القانونية لإلحالة من جانب الدول األطراف ، إذ 
أا ال تعين التزام املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية مبباشرة إجراءات احملاكمة ، إذ سيكون عليه قبل ذلك 

4( .ا تشكل أساسا معقوال للمحاكمة التأكد من كفاية األدلة و كو(  

  
  
  . 115 ، ص  املرجع السابق الذكر:  خالد عكاب حسون العبيدي–د )1(
  . 149 ، ص  املرجع السابق الذكر :نبيل عبد الرمحان ناصر الدين –د )2(
 نــوما الدبلوماسي اقتصار سلطة اإلحالة على جملس األمانتقدت األردن أثناء مناقشات إعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف مؤمتر ر )3(

ة ـو أشار مندوب األردن إىل أنه ليس من الواضح لديه ملاذا ينفرد جملس األمن مفضال على أجهزة منظم، وحده دون بقية أجهزة منظمة األمم املتحدة       
  .مة اجلنائية الدولية األمم املتحدة األخرى بأن يؤذن له بتقدمي إحاالت إىل احملك       
  . 124و  123 ، ص  املرجع السابق الذكر: سوسن مترخان بكة –د )4(
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استبعاد استيفاء الشروط املسبقة                                                                                                                                         :ثالثا
رط على هذه األخرية أن تتأكد من احترام إذا قام جملس األمن بإحالة حالة على احملكمة اجلنائية الدولية ، فال يشت

حبيث ال يشترط أن يكون مرتكب اجلرمية أحد  ، 12الشروط املسبقة ملمارسة االختصاص املنصوص عليها يف املادة 
رعايا دولة طرف يف النظام األساسي ، أو تكون اجلرمية قد ارتكبت يف إقليم دولة طرف أو أن تكون دولة التسجيل 

 ، فقرار جملس األمن املتخذ طبقا  األساسي إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت على منت سفينة أو طائرةطرفا يف النظام
للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة يعفي احملكمة اجلنائية الدولية من البحث يف توافر الشروط املسبقة ملمارسة 

  )1( .االختصاص 
 ال يلزم املدعي العام مبباشرة التحقيق يف احلالة املعروضة عليه ، غري أنه ينبغي التأكيد على أن قرار جملس األمن

فالقرار حيال من قبل األمني العام لألمم املتحدة إىل املدعي العام مشفوعا باملستندات و املواد األخرى ذات الصلة 
ا جدية املعلومات املقدمة بقرار جملس األمن ، اليت قد تساعد املدعي العام يف مباشرة التحقيق إذا تبني له من خالهل

  . خبصوص اجلرمية اليت أحيلت على احملكمة اجلنائية الدولية 
 و متنح اإلحالة املقدمة من طرف جملس األمن احملكمة اجلنائية الدولية سلطات واسعة ، حيث تصبح أشبه بسلطة

ن ال تقتصر على اجلرائم اليت فوق وطنية ال تقتصر صالحياا على الدول األطراف فقط ، فاإلحالة من جملس األم
ترتكب فوق إقليم دولة طرف ، أو على منت سفينة أو طائرة مسجلة لديها ، أو أن يكون مرتكب اجلرمية من رعايا 

بل تتعلق ، دولة طرف ، أو أن تكون الدولة قد أصدرت إعالنا مسبقا تقبل فيه اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 
 يف ظل أوضاع تكيف على أا ديد للسلم أو إخالل به أو عدوانا ، 5اردة يف املادة بارتكاب إحدى اجلرائم الو

  .مهما كانت وضعية األطراف املعنية بالرتاع جتاه اتفاقية روما 
و جتدر اإلشارة إىل أن تصرف جملس األمن طبقا للفصل السابع من امليثاق ، ال يلزم احملكمة اجلنائية الدولية وال 

قالليتها املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ، أو أنه جيعلها مبثابة أحد األجهزة التابعة لس األمن  ينقص من است
فالعالقة بني منظمة األمم املتحدة جبميع أجهزا ، مبا يف ذلك جملس األمن من جهة و احملكمة اجلنائية الدولية من 

  )2( .ام األساسي  من النظ2جهة أخرى حيكمها اتفاق تعاون حسب املادة 
لقد اعترب النظام األساسي جملس األمن املصدر األكثر ثقة و عليه فال يترتب إبالغ الدول املعنية ، و ال يصار إىل 
استصدار إذن بالتحقيق من دائرة ما قبل احملاكمة ، بل تتبع إجراءات مستعجلة تقتضي البدء بالتحقيق مباشرة و من 

 بالتايل فإذا كان اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مرتبط بإقليم الدولة اليت تصبح طرفا و )3(دون أي تدابري متهيدية 
يف النظام األساسي ، أو الدولة اليت تقبل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب إعالن يودع لدى مسجل احملكمة  

حصرية ، هي إحالة صادرة من جملس األمن فإن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية من حيث املكان يتحرر يف حالة 
  )4(  .ب /13مبوجب املادة 

  

  
  . 62 ، ص  املرجع السابق الذكر:حممد عبد املنعم عبد الغين  –د )1(
  . 91و  90 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة –د )2(
  . 179 ، ص السابق الذكر املرجع : قيدا جنيب محد –د )3(
     . 472  ص،  املرجع السابق الذكر:علي مجيل حرب  –د )4(
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و هكذا فقد كان إنشاء احملاكم اجلنائية الدولية يف العقد األخري من القرن العشرين تأكيدا ملبدأ سيادة القانون الدويل 
فوق الوطنية أو فوق " هور عناصر السلطة اجلنائي على القانون الداخلي ، و تتجلى مظاهر هذه السيادة من خالل ظ

   .من خالل بعض اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام األساسي للمحاكم اجلنائية الدولية " القومية 

إذن ، فسيادة القانون الدويل اجلنائي تتمثل هنا يف سيادة اإلجراءات القضائية الدولية على اإلجراءات القضائية 
 و قد ظهرت معامل هذه السيادة بصورة واضحة يف النظام األساسي للمحكمتني اجلنائيتني الداخلية أو الوطنية ،

الدوليتني لكل من يوغسالفيا السابقة و رواندا ، أما بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، فعلى الرغم من أن 
ام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اختصاصها تكاملي مع القضاء الوطين ، إال أن هناك بعض املسائل يف النظ

  )1(. تشري إىل مبدأ سيادة اإلجراءات القضائية الدولية على اإلجراءات القضائية الوطنية 
 الدوليتني لكل من يوغسالفيا السابقة و رواندا أكدا على سيادة إن النظامني األساسيني للمحكمتني اجلنائيتني
 من النظام األساسي للمحكمة 2 فقرة 9ائي الوطين ، فبموجب املادة اختصاص احملكمتني على االختصاص اجلن

   :اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 
 للمحكمة الدولية يف أية مرحلة من مراحل الدعوى ، أن للمحكمة الدولية أسبقية على احملاكم الوطنية ، و جيوز" 

 من النظام األساسي 2 فقرة 8، وكذلك املادة "  .....تطلب رمسيا إىل احملاكم الوطنية التنازل عن اختصاصها 
يف و للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، حيث ميكن للمحكمتني السابق ذكرمها أن تطلبا من أي حمكمة وطنية ، 
دوليتني  أي مرحلة من مراحل إجراءاا القضائية ، بإحالة القضية إىل املستوى الدويل ، أي إىل احملكمتني اجلنائيتني ال

  )2(. و تلتزم احملكمة الوطنية باالنصياع هلذا الطلب 
و قد حصل ذلك بالفعل عندما طلبت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة من السلطات القضائية األملانية 

لوصول إىل  إليها ، رغم أن اإلجراءات القضائية الوطنية كانت على وشك ا )Tadic"  )3تاديتش " تسليم املتهم 
نظرا ألن املتهم قد مثل أمام "  :مرحلة احملاكمة ، و هذا ما دفع حمامي الدفاع إىل صياغة دفاعه بالشكل التايل 

احملكمة الدولية نتيجة لطلب التنازل الذي قدمته احملكمة الدولية حلكومة مجهورية أملانيا ، فإن احملكمة بأسبقيتها على 
   " .ا خلرق و انتهاك سيادة الدول كأثر مباشر كون استمرارتاحملاكم الوطنية 

إن طلب التنازل يعترب نافذا يف  " :و قد ردت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة على حمامي الدفاع بالقول 
و أملانيا ،  " Tadicتاديتش " حق دولتني ذات سيادة ، البوسنة و اهلرسك اليت وقعت فيها اجلرائم اليت ارتكبها املتهم 

  .اليت ألقت القبض على املتهم 
بأن يترك ليختار أي من احملاكم سوف حياكم أمامها ، ، و من الثابت أن حتديد االختصاص ال يكون من حق املتهم 

  )4( " .ألن هذا يتناقض مع مبادئ االختصاص اجلنائي الداخلي و الدويل 

  
  

  .  153 و 152 ، ص الذكر املرجع السابق : عبد اهللا علي عبو سلطان –د )1(
  . 280و  279 ، ص املرجع السابق الذكر :  أمحد بشارة موسى–د )2(
 رأت جلنة القانون الدويل أثناء مناقشات مؤمتر روما أن متكني جملس األمن من اللجوء إىل احملكمة مباشرة و باالستغناء عن شرط قبول الدولة الختصاص )3(

     خاصة مؤقتة أو لس من استخدام احملكمة كبديل عن إنشاء حماكم جنائية دولية احملكمة ضروري لتمكني ا .  
  . 153 ، ص املرجع السابق الذكر :عبد اهللا علي عبو سلطان  -د )4(
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إن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة  " :و قد قيل يف تربير موقف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 
دولية هي جرائم ذات طبيعة عاملية و معترف ا يف القانون الدويل كانتهاك خطري للقانون الدويل اإلنساين اجلنائية ال

و يف مثل هذه الظروف ، فإن احملكمة اجلنائية الدولية تعترب أن حق ، و حقوق اإلنسان ، و تثري اهتمام أي دولة 
اتمع الدويل ، لذلك ليس هناك اعتراض على أن سيادة الدول ال ميكن و ال جيب أن يتخذ األسبقية على حق 
   " .احملكمة اجلنائية الدولية حتاكم هذه اجلرائم باسم اتمع الدويل 

كما أكدت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة سيادة اإلجراءات القضائية الدولية على اإلجراءات القضائية 
     احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ذا صرحت، إذ  " Blascicش تبالسي" الداخلية يف قضية املتهم 

إنه ميكن للمحكمة فيما يتعلق بالدول املتورطة بشكل مباشر يف الرتاع املسلح يف يوغسالفيا أن متارس  " :الصدد 
 اإلقليم مع حق حىت يف حالة عدم وجود تفويض من الدولة صاحبة، على أقاليم هذه الدول حتقيقات موسعة 

  " .احملكمة يف إجراء مقابالت موسعة مع األفراد دون وجود أية سلطات تابعة للدولة صاحبة اإلقليم 
و بذلك فإن األسبقية املمنوحة للمحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة هو تأكيد لسيادة القانون الدويل اجلنائي على القانون 

قضائية اجلنائية ، حيث أن مسو احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني لكل من اجلنائي الداخلي يف جمال اإلجراءات ال
يوغسالفيا السابقة و رواندا على احملاكم اجلنائية الوطنية يعترب ميزة مهمة جتسد مسو القانون و القضاء اجلنائي 

 اجلنائيتني الدوليتني و معناها وجود تأثري مباشر لسلطات احملكمتني -لذلك فإن السلطة فوق الوطنية ، الدوليني 
 -لكل من يوغسالفيا السابقة و رواندا على احملاكم اجلنائية الوطنية من خالل أسبقيتها على احملاكم اجلنائية الوطنية 

هو جتسيد ملفهوم سلطة القانون الدويل اجلنائي فوق الوطنية و اليت ظهرت من خالل ممارسات احملكمتني السابق 
  )1( .ذكرمها 
بة للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، فعلى الرغم من أن نظامها األساسي يقوم على مبدأ التكامل ، فإن أما بالنس

فوق وطنية ، و تتجسد من خالهلا  هناك بعض العناصر يف هذا النظام اليت جتعل من احملكمة اجلنائية الدولية سلطة
ة الداخلية ، و ميكن االستدالل على ذلك من خالل العديد سيادة اإلجراءات اجلنائية الدولية على اإلجراءات اجلنائي

فوفقا للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جيوز أن يتخذ املدعي العام خطوات ميدانية يف التحقيق  ، من النقاط 
 و  من النظام األساسي السابق الذكر احلق يف اختاذ خطوات بالتحقيق99 من املادة 4حيث تعطي له الفقرة 

االضطالع بذلك يف غياب سلطات الدولة ، و مينح نظام روما األساسي صالحية واسعة النطاق للمدعي العام 
  )2( .للمحكمة اجلنائية الدولية بالتحري يف احلالة اخلاصة بايار الدولة 

، إذا   مباشرة من نظام روما األساسي إىل حق املدعي العام باستدعاء أي شخص58 من املادة 7كما تشري الفقرة 
  كان هناك سبب منطقي يدل على ارتكاب ذلك الشخص اجلرمية الدولية املزعومة ، و يكون هذا االستدعاء كافيا

  
  
 ، و قد رأى   أخذ موضوع الشروط املسبقة ملمارسة احملكمة اجلنائية الدولية الختصاصها حيزا مهما من النقاشات أثناء وضع النظام األساسي للمحكمة)1(

   البعض أثناء املناقشات أن سلطة إحالة قضايا من قبل جملس األمن إىل احملكمة اجلنائية الدولية ينبغي ختويلها أيضا للجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة      
 إدراج مثل هذا  رئي أنه ال ينبغي  ،، و لكن بعد مزيد من البحث السيما يف الدعاوى اليت يعرقل فيها استخدام حق االعتراض بإجراءات جملس األمن     
، خاصة  ، ألن اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة ال متلك مبوجب ميثاق املنظمة السالف ذكرها سلطة املساس مباشرة حبقوق الدول ضد إرادا احلكم     
    . فيما يتعلق مبسألة االختصاص اجلنائي    

   . 155 و 154 ، ص ع السابق الذكر املرج:عبد اهللا علي عبو سلطان  -د )2(
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لضمان مثول ذلك الشخص أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و على السلطات الوطنية تلبية ذلك ، كما يكون ألمر 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أثر مباشر داخل إطار 58 من املادة 1االعتقال الصادر مبوجب الفقرة 

   )1(. الوطين ، خاصة عندما تكون تلك األوامر مستوفية للشروط املقررة يف الفقرة املذكورة النظام القانوين 
 منه على الطبيعة امللزمة هلذه األوامر ، و ضرورة اختاذ الدولة 1 فقرة 59و قد أكد نظام روما األساسي يف املادة 

للقبض على الشخص املعين ، مع احتفاظ هذا الطرف اليت تتلقى مثل هذا األمر باختاذ التدابري الفورية الالزمة 
الشخص حبق الطعن مباشرة يف هذه األوامر أمام احملكمة ذاا ، و ليس أمام احملاكم الوطنية ، و هذا ما أكدته 

  . من القواعد اخلاصة باإلجراءات و اإلثبات أمام احملكمة 117 من القاعدة 3القاعدة الفرعية 
 من 59 من املادة 4، ال بد من أن تطبق الدولة اليت نفذت أمر االعتقال الفقرة كما أنه مبجرد اعتقال الشخص 

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بدال من قانوا الوطين ، لتقرير ما إذا كان ينبغي إطالق سراحه بصورة 
 و جتسيد مسو القانون الدويل مؤقتة ، و إن هذه املسائل تؤكد السلطة فوق الوطنية للمحكمة اجلنائية الدولية ،

   )2( .اجلنائي على القانون اجلنائي الوطين رغم وجود مبدأ التكامل 
و عليه ، فقد أوكل ميثاق األمم املتحدة إىل جملس األمن مهمة احملافظة على السلم و األمن الدوليني ، و منحه 

أعطى نظام روما األساسي نفسه ، غرض ال و لتحقيقنفسها سلطات واسعة يف هذا الشأن ، و انطالقا من املهمة 
للمحكمة اجلنائية الدولية لس األمن سلطة إحالة قضية ما إىل املدعي العام للمحكمة ، إذا رأى أن ارتكاب جرمية 

   .أو أكثر من اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة دد السلم و األمن الدوليني
ا اخلصوص يكون حمكوما مببدأ االختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية إال أنه يالحظ أن عمل جملس األمن يف هذ

الدولية ، مبعىن أن جملس األمن عندما يكون بصدد إحالة حالة من تلك الداخلة يف اختصاص احملكمة ، عليه أن يضع 
 منح جملس األمن و يرى البعض أن، يف اعتباره مدى رغبة الدولة املعنية و قدرا على مساءلة مرتكيب هذه اجلرائم 

هذه السلطة ميكن أن تتحكم فيه الظروف السياسية ، حيث أن قرار جملس األمن خبصوص إحالة حالة معينة إىل 
 أعضاء من أعضاء جملس األمن من بينهم 9احملكمة يعترب من املسائل املوضوعية ، و بالتايل فال بد من موافقة 

هم يف إحالة جملس األمن حلاالت إىل احملكمة اجلنائية الدولية هو حتررها و لكن امل ، )3(األعضاء الدائمني يف الس 
و اليت قد تكون عائقا أمام ضحايا اجلرائم الدولية يف مسعاهم من تفعيل الشروط املسبقة ملمارسة االختصاص 

  )4(. الستيفاء حقوقهم 

  
    ختصاص أو املقبولية و يف اإلجراءات املتعلقة باالختصاص أو املقبولية ، و ال ميكن  حيق للمدعي العام أن يطلب من احملكمة إصدار قرار بشأن مسألة اال)1(

  روف ـــ، و لكن ميكن للمحكمة يف ظ و جيب تقدمي الطعن قبل الشروع يف احملاكمة أو عند البدء فيها، الطعن يف اختصاص احملكمة إال مرة واحدة      
، و ال جيوز أن تستند الطعون يف مقبولية الدعوى عند بدء احملاكمة أو يف وقت الحق  من مرة واحدة أو بعد بدء احملاكمةاستثنائية أن تأذن بالطعن أكثر      
،  ، إال إذا كان الشخص املعين قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى و كانت الدعوى غري مقبولة يف هذه احلالة بناء على إذن من احملكمة     
 ، عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد  ا ما قررت احملكمة عدم قبول الدعوى جاز للمدعي العام أن يقدم طلبا إلعادة النظر يف القرارو إذ     
  .  نشأت      

  .  155، ص  املرجع السابق الذكر:عبد اهللا علي عبو سلطان  -د )2(
 إىل احملكمة اجلنائية " معمر القذايف " اخلاص بإحالة االنتهاكات اخلطرية اليت ارتكبها نظام العقيد اللييب  1973و هو ما جتسد يف قرار جملس األمن رقم  )3(

  .الدولية      

  . 331 ، ص  مبادئه و قواعده املوضوعية و اإلجرائية:الدويل اجلنائي القضاء :عصام عبد الفتاح مطر  –د )4(
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   ختويل الدول حق اإلحالة : رابعا
تعلق بآلية رفع الدعوى و حتريكها ، أعربت بعض الدول املشاركة يف مناقشات إعداد النظام األساسي فيما ي

للمحكمة اجلنائية الدولية أثناء مؤمتر روما الدبلوماسي عن رأي مفاده أن أي دولة طرف يف النظام األساسي ينبغي 
  .مر بارتكاب إحدى اجلرائم الدولية حينما يتصل األ، أن يكون هلا حق التقدم بشكوى إىل املدعي العام 

يف حني ذهبت دول أخرى إىل أن جرمية إبادة اجلنس البشري بوصفها جرمية مبقتضى القانون الدويل من اخلطورة 
بل البد من ، مبحل ، حبيث ال ينبغي معها أن يكون تقدمي الشكوى فيها حمصورا بالدول األطراف يف االتفاقية فقط 

  .لدول األعضاء يف اتمع الدويل منح هذا احلق لكل ا
بيد أنه كان من الضروري يف رأي بعض الوفود أن تقدمي الشكوى ال بد أن يقتصر على الدول املعنية اليت هلا 
مصلحة مباشرة يف القضية ، مثل الدولة اليت وقع فيها الفعل أو دولة جنسية الضحية أو املشتبه فيه و اليت تتمكن من 

 إجراء حتقيق طويل نت الصلة أو أي إثبات آخر ، و ذلك لتجنب التكاليف املرتفعة املترتبة عتقدمي الوثائق ذا
  .استجابة لشكاوى تافهة أو صادرة عن دوافع سياسية أو عدمية األساس 

و طرحت بعض الوفود رأي مقتضاه احلصول على موافقة جمموعة من الدول يتناسب عددها مع الدول اليت قبلت 
مة قبل بدء املدعي العام بالتحقيق جتنبا إلهدار اجلهود يف التحقيق يف قضايا ال جيوز للمحكمة أن اختصاص احملك

  .متارس اختصاصها بشأا 
للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشار  " :و انتهى املؤمترون إىل صياغة النص على النحو التايل 

  : نظام األساسي يف األحوال التالية  وفقا ألحكام هذا ال5إليها يف املادة 
 حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد 14 إذا أحالت دولة طرف على املدعي العام وفقا للمادة -

  .ارتكبت 
 إذا أحال جملس األمن متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حالة إىل املدعي العام يبدو فيها أن -

  .ة أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت جرمي
   "  .15 إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق جبرمية من هذه اجلرائم وفقا للمادة -

 املتعلقة 13 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مبثابة األرضية اليت بنيت عليها املادة 12لقد كانت املادة 
يك الدعوى أمام القضاء اجلنائي الدويل ، و تتعلق هذه املادة بالشروط املسبقة ملمارسة االختصاص ، و بآليات حتر

الدولة اليت تصبح طرفا يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن من خالل التمعن يف نص هذه املادة يتبني لنا 
   .  5ها يف املادة تقبل باختصاص احملكمة فيما يتعلق باجلرائم املشار إلي

 جيوز 13من املادة ) ج(و ) أ( من نظام روما األساسي يف فقرا الثانية ، على أنه يف حالة الفقرة 12و تنص املادة 
للمحكمة أن متارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا يف النظام األساسي أو قبلت 

   .3باختصاص احملكمة وفقا للفقرة 
 الدولة اليت وقع يف إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت -

  )1( .على منت سفينة أو طائرة 
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ولة غري طرف يف هذا النظام األساسي الزما مبوجب أما الفقرة الثالثة من املادة نفسها فتنص على أنه إذا كان قبول د
 ، جاز لتلك الدولة مبوجب إعالن يودع لدى مسجل احملكمة ، أن تقبل ممارسة احملكمة اختصاصها فيما 2الفقرة 

  )1(  .9يتعلق باجلرمية قيد البحث ، و تتعاون الدولة القابلة مع احملكمة دون أي تأخري أو استثناء وفقا للباب 
ا فإن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ليس اختصاصا تلقائيا ، بل جيب حتريك الدعوى اجلنائية من قبل و هكذ

اجلهات اليت حددها النظام األساسي و اليت من بينها الدول ، حيث جيوز ألي دولة طرف يف النظام األساسي 
ضية متعلقة جبرمية أو أكثر من اجلرائم الداخلة يف للمحكمة اجلنائية الدولية أن حتيل إىل املدعي العام للمحكمة أية ق

اختصاص احملكمة و أن تطلب من املدعي العام مباشرة إجراءات التحقيق فيها بغرض الوصول إىل نتيجة مؤداها 
   .5املادة يف توجيه االام إىل شخص معني بارتكاب اجلرائم احملظورة 

و املالبسات املتعلقة بالواقعة اإلجرامية ، و الظروف اخلاصة و جيب أن متد الدولة املدعي العام بكل الظروف 
باملتهمني ، و كافة املستندات و الوثائق اليت تساعد املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية على القيام مبهمته ، كما 

لة اليت حيمل جنسيتها تستطيع أن تقوم ذه اإلحالة أيضا الدولة اليت وقع على إقليمها السلوك اإلجرامي ، أو الدو
  )2(. الشخص املتهم 

إن احملكمة اجلنائية الدولية ختتص باجلرائم اليت تقع يف إقليم كل دولة تصبح طرفا يف نظام روما األساسي ، أما إذا 
كانت الدولة اليت وقعت على إقليمها اجلرمية ليست طرفا يف املعاهدة ، فالقاعدة أن تلك احملكمة ال ختتص بنظرها 

  . إذا قبلت الدولة باختصاص تلك احملكمة بنظر اجلرمية ، و هذا تطبيق ملبدأ نسبية أثر املعاهدات إال
و لكن هذا املبدأ إذا كان لتطبيقه مربر يف جمال االلتزامات املتبادلة على عاتق كل دولة طرف يف املعاهدة ، إال أنه 

ري العدالة اجلنائية الدولية ، إذ يكفي ألي دولة معتدية أو يف جمال القانون الدويل اجلنائي قد يكون وسيلة لعرقلة س
طرفا يف هذا النظام و ال تقبل باختصاص احملكمة بنظر اجلرائم موضوع االعتداء كون مرتكبة للجرائم الدولية أال ت

  )3( .لكي يفلت رعاياها من العقاب عن تلك اجلرائم 
جيوز لدولة طرف أن حتيل إىل "  :ائية الدولية على ما يلي من النظام األساسي للمحكمة اجلن 14و تنص املادة 

و أن ، املدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة قد ارتكبت 
ثر تطلب إىل املدعي العام التحقيق يف احلالة بغرض البت فيما إذا كان يتعني توجيه االام لشخص معني أو أك

  .بارتكاب تلك اجلرائم 
حتدد احلالة ، قدر املستطاع ، الظروف ذات الصلة و تكون مشفوعة مبا هو يف متناول الدولة احمليلة من مستندات 

  )4(" . مؤيدة 

  املشار إن احلق املمنوح ألي دولة طرف يف أن حتيل إىل املدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم
  
  
  
   . 192ص ،   املرجع السابق الذكر :علي يوسف الشكري -د )1(
   . 331و  330ص ،  مبادئه ، و قواعده املوضوعية و اإلجرائية :القضاء اجلنائي الدويل   :عصام عبد الفتاح مطر -د )2(
  .  329ص ، املرجع السابق الذكر   :علي عبد القادر قهوجي -د )3(
   . 64احملكمة اجلنائية الدولية ، شرح اتفاقية روما مادة مادة ، ص  :نصر الدين بومساحة   -د )4(
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كما هو مبني يف شرح ،  قد ارتكبت هو نتيجة منطقية لتبين النظام األساسي يف شكل اتفاقية دولية 5إليها يف املادة 
ملهم اللتزامات معينة  إذ أن كل اتفاقية دولية متنح أطرافها حقوقا معينة حسب طبيعة موضوعها مقابل حت،  12املادة 

و من هذا املنطلق منحت الدول األطراف يف االتفاقية احلق يف إحالة أية مسألة على املدعي العام بغرض التحقيق 
  .فيها و اختاذ إجراءات املتابعة شريطة احترام الشروط املسبقة ملمارسة االختصاص 

 و األسس اليت يبىن عليها اختصاص احملكمة ، و بالتايل  روما على املعايريمؤمترو قد اختلفت الدول املتفاوضة يف 
احلاالت اليت يسمح فيها للدول األطراف إحالة القضايا عليها ، و قدم يف ذلك اقتراحات عديدة ، منها االقتراح 
املقدم من قبل وفد حكومة كوريا اجلنوبية باعتماد قاعدة االختصاص اإلقليمي ، أي الدولة اليت ارتكبت فوق 

  .قليمها اجلرمية قيد البحث إ
أو املعيار الشخصي بالنسبة للدولة اليت يكون مرتكب اجلرمية أحد مواطنيها ، كذلك الدولة اليت يكون مواطنوها 
ضحايا للسلوك اإلجرامي قيد البحث أو الدولة احملبوس لديها املتهم ، إىل أن استقر رأي الدول املتفاوضة على تبين 

  .  12و الشخصي يف نص املادة املعيارين اإلقليمي 
و بالتايل فالدولة الطرف حيق هلا أن حتيل أية حالة على املدعي العام إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت فوق إقليم دولة 
    طرف أو على منت سفينة أو طائرة مسجلة لديها ، أو أن يكون مرتكب اجلرمية أحد رعايا دولة طرف يف

  )1( .االتفاقية 

أطراف أساسية يف احملكمة اجلنائية الدولية ، فإنه من البديهي أن يضمن هلا أوال االدعاء أمام اليت هي  الدول أما
 منح أيضا للدول غري 13احملكمة قبل أي جهاز آخر ، و كما أعطي حق اإلحالة إىل الدول األطراف مبوجب املادة 

  . من النظام  12 من املادة 3األطراف ، و ذلك مبوجب الفقرة 
يث يكون للدولة غري الطرف يف النظام القبول باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية فيما يكون قد وقع على إقليمها ح

 1من جرائم ، أو كان أحد رعاياها متهما بتلك اجلرائم مىت وقعت بعد نفاذ النظام األساسي ، أي بعد تاريخ 
  )2( . 2002جويلية 

ولة إتباعها أمام املدعي العام ، فينبغي تقدمي كل الطلبات خطيا ، إضافة إىل أما عن اإلجراءات اليت يتعني على الد
التزام الدولة قدر املستطاع بوضع ما هو يف متناوهلا من مستندات و أدلة هلا صلة باملوضوع بيد املدعي العام قصد 

عليه بناءا على ما هو متوفر لديه من إما مبباشرة التحقيق يف احلالة املعروضة ، تسهيل مهمته يف اختاذ القرار املناسب 
  .أدلة ، و إما أن يقرر غري ذلك لعدم كفايتها 

و يلتزم املدعي العام مقابل ذلك بإخطار كافة الدول بالطلب املقدم إليه من قبل الدولة ، حىت يتسىن لكل دولة 
 تقدمي أية أدلة أو مستندات للمدعي أو، ممارسة حقها يف متابعة املتهم اجلنائي خمتصة طبقا لقواعد القانون الدويل 

  )3( .العام تكون هلا عالقة باحلالة املعروضة عليه 

  
  
  
  .  64شرح اتفاقية روما مادة مادة ، ص  :احملكمة اجلنائية الدولية  :نصر الدين بومساحة  -د )1(
  .  235و  234املرجع السابق الذكر ، ص  :لندة معمر يشوي  )2(
  .  65شرح اتفاقية روما مادة مادة ، ص  :احملكمة اجلنائية الدولية  :احة نصر الدين بومس -د )3(
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   القواعد اإلجرائيةاملبادئ و تفعيل  : الفرع الثاين
الدويل أو رد انعقاد اختصاص القضاء اجلنائي ال يتوقف حق ضحايا اجلرائم الدولية يف احلصول على العدالة على جم

ا حيتاج أيضا إىل جمموعة من الضمانات اإلجرائية ، اليت تعزز مطالب ضحايا اجلرائم و إمن ) 1(القضاء اجلنائي الوطين 
الدولية يف احلصول على العدالة اجلنائية الدولية ، و تتعلق هذه الضمانات بصفة خاصة باملتهم و اجلرمية الدولية حمل 

  .ئي الوطين املتابعة و املالحقة ، سواء من القضاء اجلنائي الدويل أو القضاء اجلنا
إن القانون الدويل اجلنائي ميلك وسائل تضمن إيقاع العقاب على مرتكيب اجلرائم الدولية ، و هذه الوسائل عديدة 

 من املبادئ مجلةاخلاصة و احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، و يف نفس الوقت ميلك املؤقتة و كاحملاكم اجلنائية الدولية 
لة مرتكيب اجلرائم الدولية و ضمان عدم إفالم من العقاب ، من خالل فرض املسؤولية و القواعد اليت تضمن مساء

  )2( .اجلنائية الدولية ، و اليت متكن الضحايا من التماس طريقهم الستيفاء حقوقهم 

الدولية و يشكل القضاء اجلنائي الدويل الظريف نواة قانونية صلبة سامهت يف منح النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 
قيمة جوهرية هامة ، فعادة ما يلجأ القائمون على االتفاقيات الدولية ، و منها االتفاقيات الدولية ذات الطابع اجلنائي 

  .إىل النشاط القضائي بغية تنظيم مسألة ما ، و ذلك باالعتماد على الدقة و التقنية املعتمدة من طرف القضاة 
يل ، و ال سيما القضاء اجلنائي الدويل الظريف يف إثراء نظام روما بشكل كبري ، الدواجلنائي فقد ساهم تفعيل القضاء 

إذ حاول واضعو األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة و الدائمة التصدي لكل النقائص اليت ميزت 
النسبة للقواعد اإلجرائية و األنظمة األساسية للمحاكم العسكرية الدولية ، سواء بالنسبة للمبادئ اجلنائية أو ب

  .املوضوعية 
 نظام روما األساسي من االستفادة من واضعيو لعل تفاعل النصوص الدولية اجلنائية فيما بينها هو الذي مكن 

القضاء اجلنائي الدويل الظريف ، حيث شكل نواة قانونية قضائية اتسمت بنوع من االستمرارية ، مكنت القائمني 
ي للمحكمة اجلنائية الدولية من االستفادة من كل التفصيالت و التوضيحات اليت حتكم مكافحة على النظام األساس

  .اجلرائم الدولية 
و قبل أن نتناول بشيئ من الشرح و التفصيل تفعيل املبادئ و القواعد اجلنائية اإلجرائية ، اليت تعترب إحدى ضمانات 

 أن هذا التفعيل له أسس و مصادر سابقة متثلت باخلصوص يف استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية ، نشري إىل
  .الئحيت احملكمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو  

و بالتايل مل يذهب العمل املبذول من طرف اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة حيال مبادئ نورمبورغ و املبادئ 
 مسح التفاقية روما مماما تلك املتعلقة مبسائل التسليم و التعاون الدويل ، اليت حتكم اجلرائم الدولية سدى ، و السي

  )3( .املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية باستعادة هذه املسائل و تفصيلها بشكل جيعلها أكثر فعالية 
  اليتجرائية اإلنائية اجل قواعدالبادئ و العديد من املو بالتايل تعترب اتفاقية روما مبثابة وعاء قانوين جتسدت من خالله 

  
  
  
   .  تطبيقا ملبدأ التكامل يف االختصاص بني القضاء الوطين و القضاء اجلنائي الدويل)1(
  . 139 ، ص املرجع السابق الذكر:  عبد اهللا علي عبو سلطان –د )2(
  . 138و  137 ، ص  املرجع السابق الذكر: بلخريي حسينة )3(
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 اليت يسعى القانون الدويل اجلنائي إىل التأكيد عليها و تعزبزها و جتسيدها باإلجياب على الضمانات انعكست
  .الستيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية 

و ألول مرة يف تاريخ القانون الدويل اجلنائي يكرس نظام قانوين دويل جنائي ينطوي على جل املبادئ اجلنائية العامة 
الدولية ، و يعمل على تفعيل نشاط هيئة قضائية جنائية دولية دائمة ، بقصد و القواعد املوضوعية اليت حتكم اجلرائم 

  .تفعيل النظام القانوين للمسؤولية اجلنائية الدولية لرئيس الدولة ، و كل من يقوم مقامه 
حتكم إن املبادئ و القواعد اجلنائية اإلجرائية ، اليت استطاع نظام روما األساسي تفعيلها تشمل كل القواعد اليت 
ر ـاجلرمية الدولية و املسؤولية اجلنائية الدولية و العقاب ، و باملقابل تشمل أيضا كل القواعد املتعلقة حبسن سي

  .الدعوى 
و هكذا فقد متكن رواد نظام روما األساسي من احترام الفلسفة القانونية اجلنائية اليت كرسها القانون و القضاء 

م مبادئ و قواعد جنائية إجرائية هامة ، و اليت تعد ضمانا هاما لضحايا اجلرائم الدويل اجلنائي ، من خالل تكريسه
الدولية يف مسعاهم الستيفاء حقوقهم ، و اليت لطاملا عرقلها عدم تفعيل بعض القواعد اجلنائية اإلجرائية و اليت نتج 

  .تبعا لذلك ضياع حقوق الضحايا  نتج عنهفالت من العقاب لكثري من مرتكيب اجلرائم الدولية ، و اإلعنها طبعا 
ت الكافية لتمكني ضحايا اجلرائم ا توفري الضماننو ما يالحظ هو قصور االتفاقيات الدولية ذات الطابع اجلنائي ع

 ة اجلنائياملسائلكما أن األنظمة القانونية الدولية اليت تطرقت إىل الدولية من استيفاء حقوقهم يف جمال اإلجراءات ، 
ئيلة جدا ، عالوة على تفاوت قيمتها القانونية ، فلم حتظى املبادئ اجلنائية املتعلقة بالقواعد اإلجرائية  ضةاإلجرائي

  .عداد و صياغة األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية إبنصيب كبري من اهتمام القائمني على 
ضحايا اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم و من إن تفعيل املبادئ العامة للقانون الدويل اجلنائي ، يساهم يف متكني 

أبرز هذه املبادئ مبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية ، مبدأ عدم جواز العفو عن مرتكبيها ، مبدأ عدم االعتداد بالصفة 
عتقال الرمسية ملرتكبيها ، مبدأ سيادة الضمري على واجب الطاعة ألوامر الرؤساء و مبدأ التعاون الدويل يف تعقب و ا

و تسليم و حماكمة مرتكيب اجلرائم الدولية ، و هذه املبادئ تعكس ماهية الفلسفة القانونية اجلنائية ، و هي ماهية 
  )1( . ختتلف كلية عن تلك املتعلقة بالقانون الدويل الكالسيكي

الدولية على وجوب و كان هناك إمجاع عام ، منذ اجتماعات اللجنة التحضريية اخلاصة بإنشاء احملكمة اجلنائية 
مما جينب هيئة احملكمة عند ممارستها ، حتديد املبادئ العامة للقانون اجلنائي و القواعد املتعلقة باإلجراءات بدقة 

   .هامها الكثري من الصعوبات اليت تعترض مسار العدالة اجلنائية الدولية مل
ائية الدولية ليشري إىل أهم مبادئ القانون اجلنائي  من النظام األساسي للمحكمة اجلن3و استنادا لذلك ، جاء الباب 

 ذه ، و إن كان نظام روما األساسي قد تضمن يف أبواب أخرى نصوصا ذات صلة وثيقة 33 إىل 22يف مواده من 
و هكذا فقد متكن نظام روما األساسي ، املواد ، و ميكن أن تدرج بدورها يف إطار مبادئ القانون اجلنائي 

من استعادة جل القواعد و املبادئ اجلنائية اإلجرائية ، اليت أسفرت عنها احملاكم اجلنائية ائية الدولية للمحكمة اجلن
  .و هذا ما سنتطرق له فيما يلي  )2(الدولية الظرفية ، و قبلها احملاكم العسكرية الدولية 

  
  
  .  138و  131،  129 ، ص  املرجع السابق الذكر:بلخريي حسينة  )1(
  .  138و  137 ، ص  املرجع السابق الذكر: سوسن مترخان بكة -د )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 193  

   مبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية  : أوال
التقادم هو مضي فترة زمنية معينة من تاريخ ارتكاب اجلرمية أو احلكم بالعقوبة دون تنفيذها ، مما يؤدي إىل سقوط 

ن ـيف يتضح أن التقادم يف القانون اجلنائي ينقسم إىل نوعياحلق يف متابعة املتهم أو تنفيذ العقوبة ، و من هذا التعر
  . تقادم الدعوى و تقادم العقوبة :مها 

و املهم أن التقادم أيا كان نوعه ، يؤدي يف األخري إىل إفالت املتهم من العقاب متاما كالعفو ، سواء عن طريق 
عقوبة ، كما يؤدي يف الوقت نفسه إىل ضياع سقوط حق املتابعة القضائية ، أو عن طريق سقوط احلق يف تنفيذ ال

  .حقوق ضحايا اجلرائم الدولية و يقف عائقا يف طريق حصوهلم عليها و استيفائها 
، فلم يتم الفصل فيه إال  أما عن شرعية التقادم يف موضوع اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل اجلنائي

ة احلديثة ، حيث مل تتضمن الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ أي نص يف إطار بعض الوثائق الدولية اجلنائي
 لس الرقابة على أملانيا على عدم تقادم اجلرائم 10القانون رقم  يف حني نص )1( باستبعاد تطبيق أحكام التقادم

و من مث جاء قرار اجلمعية العامة  )2(  1945جويلية   1 إىل غاية 1933 جانفي 30املرتكبة بني الفترة املمتدة من تاريخ 
 املقنن ملبادئ القانون الدويل اجلنائي خاليا منه ،كما مل تنص عليه اتفاقية األمم املتحدة ملنع جرمية اإلبادة 1 - 95رقم 

ية و قد أدى هذا اخللو إىل لفت انتباه اجلمع )3( 1949 ، و اتفاقيات جنيف األربعة لعام 1948و املعاقبة عليها لعام 
العامة ملنظمة ألمم املتحدة إىل ضرورة معاجلة هذه املسألة كمحاولة لتفادي وقوع و تكرار اجلرائم الدولية ، أو على 

  )4( .األقل ضمان عدم إفالت مرتكبيها من العقاب 

جلرائم  لوضع اتفاقية خاصة بعدم تقادم جرائم احلرب و ا1968 نوفمرب 26كان ينبغي إذن االنتظار إىل غاية تاريخ و
و إذ تلحظ  " : من الديباجة ، حيث ورد فيها أنه 3ضد اإلنسانية ، اليت أقرت بشكل رمسي هذا الفراغ يف الفقرة 

خلو مجيع اإلعالنات الرمسية و الوثائق و االتفاقيات املتصلة مبالحقة و معاقبة جرائم احلرب و اجلرائم املرتكبة ضد 
  " .اإلنسانية ، من أي نص على مدة التقادم 

و من األسباب اليت تفسر غياب نصوص قانونية خاصة بالتقادم على املستوى الدويل ، هو تباين األنظمة الوطنية يف 
اعتماده ، و تنقسم الدول يف هذا الشأن إىل دول ال تعتد مببدأ التقادم ، و هي متمثلة باألخص يف الدول املنتمية 

اعتماد معايري أكثر مرونة ، ميكن أن تصل إىل حد الصفح عن اجلاين  إذ تفضل تلك الدول ، للنظام األجنلوساكسوين 
و بالتايل إفالته من العقاب ، و تسمح املعايري املرنة بالتعامل مع كل قضية على حدة ، حسب الظروف اخلاصة ا ، 

ة القضائية ، وفقا و هي متنح يف هذا اإلطار للقاضي سلطة تقديرية واسعة يف وضع حد ملا يسمى بالتعسف يف املتابع
  )5( .ملعايري خمتلفة ال تقتصر فقط على مرور مدة زمنية طويلة على ارتكاب اجلرمية 

  هـذهيف املقابل هناك دول أخرى تقر مبدأ التقادم ، و هي تنتمي يف غالبيتها للنظام اجلرماين الالتيين ، و إن كانت 
  
  

  . 94 ، ص دولية على ضوء أحكام القانون الدويل حقوق ضحايا اجلرائم ال: نصر الدين بومساحة –د )1(
  . 31 ، ص  املرجع السابق الذكر:سوسن مترخان بكة  –د )2(
  . 94 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة  -د )3(
  . 140 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد اهللا علي عبو سلطان  -د )4(
  .  95و  94 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:نصر الدين بومساحة  -د )5(
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الدول ختتلف فيما بينها بالنسبة للمدة اليت يترتب عليها التقادم ، إال أا جتعل من نفاذ املدة الزمنية عامال كافيا 
لتقادم من النظام العام ، أي ميكن للقاضي أن يثريه من تلقاء لسقوط حق اتمع يف توقيع العقوبة ، و جتعل مبدأ ا

و إذا توقفنا عند الدافع من وراء األخذ مببدأ التقادم ، جند أن املربر األساسي يتمثل يف أن طول الفترة الزمنية ، نفسه 
عها ، غري أن مثل هذا يؤدي إىل إضعاف الوظيفة القمعية ، ملا قد يترتب عنها من احتمال اختفاء األدلة و صعوبة مج

            املربر ال يعد كافيا لألخذ بالتقادم فيما خيص اجلرائم الدولية ، بالنظر إىل وجود مربرات أخرى تتعارض 
  .مع فكرة التقادم 

فإذا كان ضحايا اجلرائم الدولية ال يقدمون يف حاالت كثرية على تقدمي طلبام لتحريك الدعوى اجلنائية ، فإن 
ال يعود إىل إمهال منهم أو من السلطة املختصة بإجراء املتابعة القضائية ، بقدر ما أن ذلك مرتبط بعوامل تتمثل ذلك 

 ، إضافة إىل بسهولةميكن جتاوزها ال يف املعاناة النفسية لضحايا اجلرائم الدولية ، أو االعتبارات السياسية اليت 
 حاالت معينة ، و هي عوامل تدفع أكثر حنو تبين مبدأ عدم تقادم استحالة حتريك الدعوى من الناحية القانونية يف

  )1( .اجلرائم الدولية 

 ، فإن إخضاع هذه 1968و كما جاء يف ديباجة اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية لعام 
مالحقة ومعاقبة عدم لعام للحيلولة دون اجلرائم لقواعد التقادم املقررة يف القانون اجلنائي الداخلي أثار قلق الرأي ا

املسؤولني عن تلك اجلرائم ، و حىت يتم تأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم احلرب و اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية و 
و هكذا فقد أقر القانون الدويل اجلنائي بصورة تدرجيية مبدأ عدم التقادم بالنسبة لبعض  )2(لتأمني تطبيقه عامليا 

الدولية ، بشكل روعي من خالله تباين األنظمة الوطنية حول األخذ بالفكرة إىل غاية أن بلغ مبدأ عدم اجلرائم 
و من بني أهم الوثائق اليت ميكن ذكرها ، تقادم اجلرائم الدولية درجة مبدأ من املبادئ العامة للقانون الدويل اجلنائي 

اقية األمم املتحدة اخلاصة بعدم تقادم جرائم احلرب و اجلرائم يف إطار تكريس مبدأ عدم تقادم اجلرائم الدولية ، اتف
 )3( ، االتفاقية األوروبية لعدم تقادم اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب 1968 نوفمرب 26ضد اإلنسانية املوقعة يف 

مث األنظمة األساسية   )4( و إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلاص حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  .للمحاكم اجلنائية الدولية اخلاصة و الدائمة 

فالنسبة التفاقية منظمة األمم املتحدة اخلاصة بعدم تقادم جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية ، بينت أن حتقيق 
تم إال باملعاقبة الفعالة إرادة اتمع الدويل يف وضع حد إلفالت مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب ، ال ميكن أن ي

ملرتكيب تلك اجلرائم اليت أصبحت دد السلم و األمن العامليني ، و أن إخضاع تلك اجلرائم لقواعد القانون الداخلي 
 من ديباجة اتفاقية عدم 5املتصلة بتقادم اجلرائم العادية ، يؤدي إىل احليلولة دون حتقيق الغاية املنشودة طبقا للفقرة 

  )5( .م احلرب و اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية تقادم جرائ
  
  
  . 96و  95 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:نصر الدين بومساحة  -د )1(
  . 140 ، ص  املرجع السابق الذكر:عبد اهللا علي عبو سلطان   -د )2(
  . 1974 جانفي 25يف  من طرف الس األورويب ئم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب اعتمدت االتفاقية األوروبية لعدم تقادم اجلرا)3(
  . 1992 ديسمرب 18إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلاص حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري الصادر يف  )4(
  . 97و  96 ، ص ون الدويل حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القان:نصر الدين بومساحة  -د )5(
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 نص املادة األوىل على و ورد نصت يف مادا األوىل على عدم تقادم هذه اجلرائم أيا كان تاريخ ارتكاا ، حيث
  :ال يسري أي تقادم على اجلرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكاا "  :الشكل التايل 

 أغسطس / آب8 حملكمة نورمبورغ العسكرية الدولية الصادر يف  جرائم احلرب الوارد تعريفها يف النظام األساسي-
      و ال سيما)2( )1د( 95 و رقم )1( )1 د  (3 ، و الوارد تأكيدها يف قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 1945

  .حلرب  حلماية ضحايا ا1949 أغسطس / آب 12املعددة يف اتفاقية جنيف املعقودة يف " اجلرائم اخلطرية " 
 اجلرائم ضد اإلنسانية ، سواء يف زمن احلرب أو زمن السلم ، و الوارد تعريفها يف النظام األساسي حملكمة -

 ، و الوارد تأكيدها يف قراري اجلمعية العامة لألمم 1945 أغسطس / آب 8نورمبورغ العسكرية الدولية الصادر يف 
    .1946 ديسمرب / كانون األول 11 املؤرخ يف )1د  (95 و 1946 فرباير / شباط 13 املؤرخ يف )1د  (3املتحدة 

الطرد باالعتداء املسلح أو االحتالل ، و األفعال املنافية لإلنسانية و النامجة عن سياسة الفصل العنصري ، و جرمية  -
اقبة عليها ، حىت و لو  بشأن منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املع1948اإلبادة اجلماعية الوارد تعريفها يف اتفاقية عام 

 لتحث يف املادة الرابعة )3(" كانت األفعال املذكورة ال تشكل إخالال بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه 
الضرورية لكفالة عدم سريان التقادم فيما يتعلق ، الدول األطراف على اختاذ التدابري التشريعية ، أو غري التشريعية 

حيث تنص املادة الرابعة على ما ، املالحقة أو من حيث املعاقبة ، و كفالة إلغائه إن وجد بتلك اجلرائم من حيث 
تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية بالقيام وفقا لإلجراءات الدستورية لكل منها باختاذ أية تدابري تشريعية  ": يلي

 آخر على اجلرائم املشار إليها يف املادتني األوىل أو غري تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد
  )4 (" .و الثانية من هذه االتفاقية سواء من حيث املالحقة أو من حيث املعاقبة و لكفالة إلغائه إن وجد 

 أا جاءت يف معاجلتها ملبدأ عدم 1968و يؤخذ على اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية لعام 
 و خصوصا " أي جرمية العدوان "قادم يف اجلرائم اخلطرية بصورة ناقصة ، إذ أا مل تشر إىل اجلرائم ضد السالم الت

أن هذه اجلرمية هي أم اجلرائم الدولية ، إذ تفتح الطريق أمام ارتكاب هذه اجلرمية الدولية يف أغلب األحيان ، و إن 
قيق األمن و السلم الدوليني من بني األغراض املستهدفة من عدم كان البعض حياول تربير هذا النقص بالقول أن حت

تقادم اجلرائم الدولية املنصوص عليها يف هذه االتفاقية ، و بالتايل فإن ارتكاب جرمية ضد السالم يعترب انتهاكا هلذه 
  ) 5( .االتفاقية ، مما يعين أا مدرجة ضمن اجلرائم غري قابلة للتقادم 

أن هذا التربير غري كاف للقول أن جرمية العدوان مشمولة بأحكام " عبو سلطان علي  عبد اهللا "و يعتقد األستاذ 
يف خمتلف الوثائق الدولية عليها االتفاقية السابقة ، حيث يرى أن خطورة هذه اجلرمية الدولية و اليت مت التأكيد 

   و نظام روما األساسي )6(اإلنسانية و أمنها  و مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم 1974 يف سنة 3314كالقرار رقم 
  

  
  .  1946فرباير /  شباط 13املؤرخ يف  )1د  (3 رقم  قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة)1(
   . 1946ديسمرب /  كانون األول 11املؤرخ يف ) 1د  (95رقم   قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة)2(
   . 362 و 361 ص،  املرجع السابق الذكر : عبد العزيز خميمر عبد اهلادي )3(
  . 97 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:نصر الدين بومساحة  -د )4(
    .141 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد اهللا علي عبو سلطان –د )5(
  . 1996 مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية و أمنها لعام )6(
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يتطلب إدراج هذه اجلرمية الدولية يف االتفاقية اخلاصة بعدم التقادم ، و بغري ذلك سيكون عدم تقادم هذه اجلرمية 
     عرضة للتأويل حسب املصاحل السياسية للدول ، كما يعين السماح باإلفالت من العقاب حبجة تقادم هذه 

  ) 1(. اجلرمية 

قادم اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب لتطبق على اجلرائم املرتكبة بعد مث جاءت االتفاقية األوروبية لعدم ت
دخول االتفاقية حيز التطبيق ، مع إمكانية تطبيقها بأثر رجعي بالنسبة للجرائم اليت مل تستنفذ مدة التقادم قبل 

   : دخوهلا حيز التطبيق ، و قد جاء يف ديباجة االتفاقية ما يأيت
يف الس األورويب املوقعون أدناه ، إذ يأخذون بنظر االعتبار ضرورة محاية شرف و كرامة إن الدول األعضاء " 

اإلنسان يف أوقات احلرب و السلم ، و إذ يأخذون بنظر االعتبار كذلك أن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ، و 
 تتعهد كل دولة متعاقدة .....ة االنتهاكات األكثر خطورة لقوانني و أعراف احلرب تشكل جرائم و انتهاكات خطري

 مقاضاة اجلرائم اآلتية مبسألةأن تتبىن القيام بأي إجراءات ضرورية لضمان عدم تطبيق التقادم التشريعي فيما يتعلق 
و االنتهاكات  ..... اجلرائم ضد اإلنسانية املنصوص عليها يف اتفاقية منع و معاقبة جرمية اإلبادة اجلماعية .....

 من 130 و املادة ..... من االتفاقية الثانية 51 و املادة 1949 من اتفاقية جنيف األوىل لعام 50يها يف املادة املنصوص عل
  )2( " . .....و أية انتهاكات مماثلة لقانون احلرب . .... من اتفاقية جنيف الرابعة 147 و املادة .....االتفاقية الثالثة 

 ، فلم يتطرق صراحة إىل مبدأ عدم تقادم اجلرائم 1992نظمة األمم املتحدة لعام أما بالنسبة إلعالن اجلمعية العامة مل
الدولية ، و إمنا يستنتج ميل اإلعالن إىل تفادي حصول التقادم بطريقة ضمنية ، من خالل جعله جلرمية االختفاء 

  .القسري جرمية مستمرة يف الزمن 
 3 فقرة 17، خاصة يف ظل التوصية اليت تضمنتها املادة و هو ما من شأنه أن يصعب من استكمال مدة التقادم 

إذا كان مثة حمل  " :بضرورة أن تكون مدة التقادم طويلة جدا إن كان هناك حمل للتقادم ، حيث نصت على ما يلي 
            للتقادم فيجب أن يكون التقادم املتعلق بأعمال االختفاء القسري طويل األجل مبا يتناسب مع شدة

  " .مة اجلرمية جسا
و إن كانت اتفاقية منظمة األمم املتحدة ، و كذا االتفاقية األوروبية السابق ذكرمها قد أسستا لتكريس مبدأ عدم 
تقادم اجلرائم الدولية يف القانون الدويل اجلنائي ، فهي مل تتبع بأية وثيقة تشري صراحة إىل هذا املبدأ إىل غاية اعتماد 

ة اجلنائية الدولية ، عالوة على الغموض الذي خلفه خلو األنظمة األساسية للمحاكم النظام األساسي للمحكم
  .اجلنائية الدولية اخلاصة من أية مواد تتعلق بعدم تقادم اجلرائم الدولية 

ومل يكن موقف جلنة القانون الدويل أكثر وضوحا يف هذه املسألة ، فبعد أن خصصت مادة للتقادم يف مشروع 
 ، مفسرة 1996 تراجعت عن ذلك يف القراءة الثانية للمشروع عام )3(م املخلة بسلم و أمن البشرية اجلرائمدونة 

  .ذلك بأن مبدأ إلغاء التقادم ال يطبق على مجيع اجلرائم الدولية 
و ينبغي أن نشري إىل أن عدم احتواء األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية اخلاصة على نصوص صرحية 

  اد التقادم ، ال يعين أن اجلرائم املدرجة ضمن اختصاصها ختضع للتقادم ، بالنظر إىل وجود بعض األدلة التـيباستبع

  
  . 141 املرجع السابق الذكر ، ص :عبد اهللا علي عبو سلطان  -د) 1(
  . 98حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل ، ص  :نصر الدين بومساحة  -د) 2(
  . 1991اجلرائم املخلة بسلم و أمن البشرية لعام مدونة  مشروع )3(
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تفسر ذلك ، بل على العكس من ذلك متاما ، ينظر إىل تلك احملاكم على أا وسعت إطار اجلرائم اخلاضعة إىل مبدأ 
ة و انتهاكات  املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع3عدم التقادم ، من خالل مد اختصاصها إىل انتهاكات املادة 

   .الربوتوكول اإلضايف الثاين 
إن صمت األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية اخلاصة يف هذا الشأن مل يكن خاصا بذكر مبدأ عدم التقادم ، 
و إمنا يتعلق أيضا مببدأ التقادم الذي مل يشر إليه ، كما أن اختصاص احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة حمصور على 

  .رائم الدولية املرتكبة خالل فترة زمنية حمددة اجل
إضافة إىل أن وجود هذه احملاكم مؤقت ، مرتبط بتحقيق الغاية اليت أسست من أجلها ، و هو ما جيعل من احلديث 
عن تقادم اجلرائم املدرجة ضمن اختصاص تلك احملاكم يف ظل ارتباط وجودها بفترة زمنية حمدودة أمرا مستحيال و 

  .طقي غري من
أما إذا قرر جملس األمن إاء وجود تلك احملاكم ، فإن ذلك ال مينع من حماكمة املتهم الذي أفلت من العقاب أمام 
احملاكم الوطنية اجلنائية املختصة ، بالنظر إىل زوال احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة املنافسة ، اليت كان هلا أسبقية 

  .االختصاص 
 اليت تنص على 29، جاء موقف احملكمة اجلنائية الدولية واضحا من خالل حمتوى نص املادة و على خالف ما تقدم 

، حيث تنفي سقوط " ال تسقط اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه  " : ما يلي
  )1( .اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة بالتقادم 

الباب الثالث املتعلق باملبادئ العامة للقانون اجلنائي ، دليال كافيا على رغبة واضعي و يعد إدراج هذه املادة ضمن 
نظام روما األساسي يف استبعاد تطبيق مجيع أحكام التقادم فيما يتعلق باجلرائم الدولية ، على الرغم من حداثته 

  )2( .النسبية يف القانون الدويل اجلنائي ، مقارنة مع املبادئ األخرى 
 و االتفاقية األوروبية لعام 1968كذا فقد كان نظام روما األساسي أكثر وضوحا من اتفاقية األمم املتحدة لعام و ه

     السابق ذكرمها ، إذ أنه قرر عدم تقادم كل اجلرائم الدولية اخلاضعة الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية و1974
 نية اإلبادة اجلماعية ، مث جرمية العدوان اليت مل تشر االتفاقيت جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية و جرمي: هي

  )3(.  إليها ، و بذلك عاجل نظام روما األساسي النقص املوجود يف االتفاقيتني نيالسابقت
أما عن تطبيق املبدأ من حيث الزمان ، فيقتصر على اجلرائم الدولية الواقعة بعد بدء نفاذ نظام روما األساسي ، عمال 

 اليت حددت االختصاص الزمين للمحكمة اجلنائية الدولية بنظر اجلرائم اليت ترتكب بعد بدء نفاذ 11ص املادة بن
  اليت تعفي كل شخص من املساءلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية عن سلوك سابق 24نظامها األساسي ، و املادة 

  )4( .لدخوله حيز التطبيق 
  ألساسي ، رأي جلنة القانون الدويل حول اقتصار تطبيق املبدأ على بعض اجلرائم كما يتأكد من خالل نظام روما ا

  
 (1) William BOURDON et Emmanuelle DUVERGER : la cour pénale international , le Statut de Rome , 

edition de seuil , paris , Mai 2000, p 125 .             
  . 100و  99 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:نصر الدين بومساحة  -د )2(
   .147 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد اهللا علي عبو سلطان  -د )3(
  . 100و  99 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل :نصر الدين بومساحة -د )4(
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  التزام  بعدترتبط يف جمملها بإعاقة السري احلسن إلجراءات احملاكمة ، كاإلدالء بشهادة الزوريت وال 5الواردة يف املادة 
أحد مسئويل احملكمة اجلنائية الدولية و ترهيبه ، فبعد أن عمل الصدق ، أو ممارسة تأثري مفسد على شاهد ، أو إعاقة 

أجاز نظام روما األساسي خضوع اجلرائم املشار إليها  ، 5 اقتصاره على اجلرائم الواردة يف املادة 29أكدت املادة 
 سنوات من تاريخ ارتكاب اجلرمية شريطة أن ال يكون قد شرع يف هذه الفترة 5 للتقادم بعد مضي مدة 70يف املادة 

 سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه 10يف أي حتقيق أو مالحقة قضائية ، يف حني تتقادم العقوبة بعد مضي 
  . من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 164ائية طبقا للقاعدة العقوبة 

و السبب وراء التطرق إىل هذه األنواع من اجلرائم و سري التقادم عليها ، هو عدم إجراء النظام األساسي للمحكمة 
 اجلرائم ، على أساس اجلنائية الدولية أية تفرقة بني األشخاص احملتمل توجيه التهم إليهم بارتكاب أي جرمية من هذه

متتعهم بصفة رمسية أو غري رمسية ، و بالتايل إمكانية توجيه تلك التهم إىل رئيس الدولة ، الذي خيضع كغريه لواجب 
، و هي   على قائمة من األفعال اجلرمية املخلة بإقامة العدل70و حتتوي املادة ،  التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية

 ترتبط يف جمملها بإعاقة السري احلسن إلجراءات احملاكمة ، كاإلدالء 5ة باجلرائم الواردة يف املادة جرائم بسيطة مقارن
أحد مسئويل احملكمة اجلنائية عمل بشهادة الزور بعد التزام الصدق ، أو ممارسة تأثري مفسد على شاهد ، أو إعاقة 

    )1(. الدولية و ترهيبه 
   من الدول من اعترض على اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب و اجلرائم ضد و مما جتدر اإلشارة إليه أن هناك

 أستراليا ، السلفادور ، هندوراس ، الربتغال ، جنوب إفريقيا  :و قد بلغ عدد هذه الدول سبعة و هي  )2(  اإلنسانية
 دولة ، و 58ة بلغ عددها اململكة املتحدة و الواليات املتحدة األمريكية ، كما مل تصوت دول أخرى على االتفاقي

    )3( . دولة 126هذا من جمموع 
 ، اعتربت مبقتضاه أن اجلرائم املتقدمة 1964كما جتدر اإلشارة إىل أن السلطات األملانية االحتادية أصدرت قرارا عام 

 ، و قد كان  سنة على ارتكاا ، و هذا بناءا على قانوا اجلنائي الذي يأخذ بقاعدة التقادم25قد سقطت مبرور 
  و قد أثار موقف احلكومة األملانية استنكارا دوليا ، خاصة من طرف)4( "مارتن بورمان " هذا القرار دف محاية 

احلكومة البولندية اليت تقدمت مبذكرة إىل منظمة األمم املتحدة تطلب فيها من جلنتها القانونية البت يف هذه املسألة ، 
و جتدر اإلشارة إىل أن ) 5( باإلمجاع أن اجلرائم الدولية ال تتقادم 1965 أفريل 10 يف و قد أجابت اللجنة القانونية

 عاما على 20 نصت على تقادم اجلرائم مبرور 1982 /5742أ من قانون اإلجراءات اجلنائية اإلسرائيلي رقم  / 9املادة 
 على عدم تقادم 5710/1950قانون رقم  من ال1/1من املادة نفسها و املادة ) ب(ارتكاا ، يف حني نصت الفقرة 

  )6( .جرائم النازية ضد اليهود و معاقبة مرتكبيها و املتعاونني معهم ، مهما مضى على ارتكاا من سنوات 
  

  . 100و  99 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية يف ضوء أحكام القانون الدويل:نصر الدين بومساحة  -د )1(
  رــنوفمب 6 املؤرخ يف) 23 -د (2391لتوقيع و املصادقة و االنضمام إليها مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  عرضت هذه االتفاقية ل)2(

  .  1973 نوفمرب 11، حيث دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف  1968     
  . 608 ، ص  املرجع السابق الذكر: حممد عادل حممد سعيد -د )3(
  .و قد حكم  عليه باإلعدام " أدولف هتلر " هو  أحد مساعدي القائد " مان مارتن بور"  )4(
  . 152و  150 ، ص املرجع السابق الذكر :   عبد القادر البقريات- د)5(
  . 70 ، ص  املرجع السابق الذكر: رياض صاحل أبو العطا - د)6(
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   مبدأ عدم العفو عن مرتكيب اجلرائم الدولية : ثانيا
تنازل اهليئة االجتماعية عن كل أو عن بعض حقوقها املترتبة  " :العفو بأنه " عبد اهللا سليمان سليمان"يعرف األستاذ 

" العفو العام "  عفو عن العقوبة و يسمى العفو اخلاص ، و عفو عن اجلرمية و يسمى :، و هو نوعان "  اجلرمية نع
  أما النوع الثاين املقصود ذه الدراسة "  la grâce"النوع األول من العفو باللغة الفرنسية بـ لى و يصطلح ع

   . "  l'amnistie "فيصطلح عليه باللغة الفرنسية بـ 
و  إن املالحظ هو إقدام الدول على هذه اخلطوة ، رغم الطعن يف عدم شرعيتها طبقا لقواعد القانون الدويل اجلنائي

 بالدفاع عن حقوق اإلنسان ،كاهليئات الدولية التابعة لألمم املعارضة الشديدة اليت تلقاها ، خاصة من اجلهات املعنية
 إضافة إىل املنظمات غري احلكومية ، و اليت تعاظم دورها يف التأثري على جمرى )2( و املنظمات اإلقليمية )1(املتحدة 

  .العالقات الدولية ككل منذ مطلع التسعينات 
ى فيه تكريسا واضحا لثقافة اإلفالت من العقاب و إهدارا و إذا كانت أغلب اجلهات املعارضة إلجراء العفو تر

حلقوق الضحايا ، فإن أغلب الوثائق الدولية املتعلقة بقمع اجلرائم الدولية ، مل تتضمن نصوصا صرحية حول شرعية 
  .أو عدم شرعية هذا اإلجراء 

اكمة مرتكيب اجلرائم الدولية ،كاتفاقية يف املقابل ، جندها تؤكد على التزام كل دولة بذل مجيع اجلهود الالزمة حملو 
 ، و اتفاقيات جنيف األربعة اليت تلزم الدول إما 6 و 5،  4األمم املتحدة ملنع جرمية اإلبادة و املعاقبة عليها يف املواد 

اقية الثانية   من االتف50 من االتفاقية األوىل ، املادة 49مبحاكمة ارمني ، أو تسليمهم إىل اجلهات املختصة يف املادة 
  . من االتفاقية الرابعة 146 من االتفاقية الثالثة و املادة 129املادة 

إن مثل هذا االلتزام مينع الدول األطراف من إقرار إجراءات العفو لفائدة املتهمني بارتكاب تلك اجلرائم ، حتت 
ول من التذرع بقوانينها الداخلية لعدم احترام  اليت متنع الد)3( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 27طائلة نص املادة 

  .أحكام اتفاقية دولية 
 لس رقابة احللفاء 10من جهته ، مل يتبىن القضاء اجلنائي الدويل موقفا صرحيا من املسألة ، باستثناء القانون رقم 

اكمة املسئولني عن ارتكاب على أملانيا الذي استبعد يف مادته الثانية ، أن حتول أية قوانني خاصة بالعفو دون حم
  .جرائم احلرب ، اجلرائم ضد السالم و اجلرائم ضد اإلنسانية 

و على الرغم من تأكيد احللفاء صراحة على عدم جواز العفو عن مرتكيب اجلرائم الدولية اليت ميزت احلرب العاملية 
رغم  "هريو هيتو "  عن اإلمرباطور الياباين يف إصدار قرار بالعفو" ريثماك أر" الثانية ، مل يتردد اجلنرال األمريكي 

حتمله املسؤولية الكاملة عن إقحام اليابان يف احلرب العاملية الثانية ، مما يدل على عدم إمهال االعتبارات السياسية ، 
  )4 (.اليت غالبا ما تؤثر يف القرار النهائي ، بعيدا عن كل منطق قانوين 

  يس بعد احلرب العاملية األوىل مخسة معاهدات مع الدول املنهزمة و هي معاهـدةلقد انبثق عن مؤمتر السالم يف بار
 
  
  . جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة خبصوص مالحظاا حول العهد الدويل للحقوق السياسية و املدنية )1(
راف ـيت عارضت يف عدة مناسبات العفو الذي اختذ يف عدد من الدول األطو ال ، جلنة حقوق اإلنسان املنشأة طبقا لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )2(

  . يف االتفاقية      
  . 1969 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة )3(
   .104 ص،   حقوق ضحايا اجلرائم الدولية يف ضوء أحكام القانون الدويل :نصر الدين بومساحة -د )4(
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مع " تراياتون " مع بلغاريا ، معاهدة " نويب " مع النمسا ، معاهدة "  سان جرمان "مع أملانيا ، معاهدة " فرساي " 
و تضمنت مجيعها مبدأ املسؤولية اجلنائية  )1(" لوزان " مع تركيا و اليت استبدلت مبعاهدة " سيفر " ار و معاهدة 

أو الرؤساء يف الدول املهزومة ، بل اكتفت املزدوجة للدولة و األفراد الطبيعيني ، إال أنه مل تطالب مبحاكمة احلكام 
اليت نصت على وجوب حماكمة " فرساي " بالنص على حماكمة جمرمي احلرب من القادة فيها ، باستثناء معاهدة 

اإلمرباطور و كبار القادة يف أملانيا أمام حمكمة خاصة تنشأ هلذا الغرض ، رغم إغفال تقرير جلنة حتديد املسؤوليات 
 أي حتميل أملانيا املسؤولية القانونية و ، حتميل إمرباطور أملانيا املسؤولية املباشرة )2(رب و تنفيذ العقوبات ملبتدئي احل

   : اليت تنص على ما يلي 227إمرباطور أملانيا املسؤولية اجلنائية و املدنية يف املادة 
اطور السابق عن اجلرمية العظمى ضد األخالق اإلمرب" غليوم الثاين " إن السلطات املتحالفة و املتحدة تتهم علنا " 

و كذلك كبار الضباط طبقا للمواد  " .....الدولية و قدسية سلطة املعاهدات ، و تنشأ حمكمة عليا خاصة حملاكمته 
  . من معاهدة فرساي 230 إىل 228

لشخصي مع اجلنرال األمريكي من املساءلة الشخصية ، و قام بالتنسيق ا" هريو هيتو "  الياباين رو استبعد اإلمرباطو
 يتضمن العفو عن أفراد القوات املسلحة اليابانية الذين ارتكبوا خمالفات )3(بإصدار مرسوم إمرباطوري " ماك آرثر" 

  .أثناء فترة احلرب ، حيث خضعت حماكمات طوكيو للمصلحة األمريكية يف إبعاد اليابان عن االحتاد السوفيييت 
 ، و كذلك األمر 1950يف سنة   "Tojo Shigemitsa Mamora"  وزير خارجية اليابان فمثال أعيد للسلطة كل من

الذي توىل منصب رئيس الوزراء ، مع التذكري أيضا باستثناء اإليطاليني من  "  Nobusaka Kishi" بالنسبة إىل 
صرين ، مع أن جلنة  للحلفاء املنت10حماكمات نورمبورغ و من تطبيق احملاكمات الوطنية مبوجب القانون رقم 

 مسئوال إيطاليا بارتكاب 750 قدمت للحلفاء قائمة موثقة تتهم فيها 1943التحقيق يف جرائم احلرب املنشأة يف 
جمازر يف إيطاليا و إثيوبيا ، و استعمال الغازات السامة و اجلرثومية ضد املدنيني و املقاومني فيها و يف يوغسالفيا و 

خلوف من ارمتاء إيطاليا يف أحضان الشيوعية هو السبب يف العفو ، و الشيء نفسه فيما اليونان ، و لكن يبدو أن ا
  . اليابانيتني " هريوشيما " و " ناغازاكي " األملانيتني ، و " برلني " و " دريسدن " يتعلق جبرائم احللفاء يف مدينة 

تضمنت نظريا " لوزان "  استبدلت مبعاهدة  و اليت1920 أوت10إن معاهدة السالم اليت عقدها احللفاء مع تركيا يف 
تسليم احللفاء األشخاص املرتكبني جلرائم دولية حملاكمتهم ، و لكن التطبيق العملي علق بسبب صدور قرار العفو  
الشامل عنهم من احللفاء ، لضمان وقوف تركيا بوجه التمدد الشيوعي يف أوروبا ، مع العلم أن فكرة العفو العام و 

ن اجلرائم املرتكبة يف احلروب كانت أحد مظاهر الصلح يف القانون الدويل العريف ، استنادا ملبدأ أن الصلح الشامل ع
 بني فرنسا و بريطانيا ، أو املعاهدة بني روسيا و 1748سنة " إكس الشابيل" جيب أن ميحو املاضي ، مثل معاهدة 

  )4( . 1897 و املعاهدة بني تركيا و اليونان عام 1762بروسيا عام 
  
  
  
 ع ــم" نويب "  ، و معاهدة 1919سبتمرب  10مع النمسا بتاريخ " سان جرمان " و  1919جوان  28مع أملانيا بتاريخ " فرساي " أبرمت معاهدة  )1(

  . 1923جويلية 1اريخ بت" لوزان "  و استبدلت مبعاهدة 1920 أوت 10مع تركيا بتاريخ " سيفر"  ، و معاهدة 1919 نوفمرب 7 بلغاريا بتاريخ     
  . 1919أسست جلنة حتديد املسؤوليات ملبتدئي احلرب و تنفيذ العقوبات بتاريخ  )2(
  . 1946 نوفمرب 3صدر املرسوم اإلمرباطوري يف  )3(
   .400 و 395،  383 املرجع السابق الذكر ، ص :علي مجيل حرب  )4(
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ة اخلاصة صراحة فكرة العفو عن املتهمني بارتكاب جرائم و مل تستبعد األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولي
دولية ، و إن كانت بعض املؤشرات املستنبطة من طبيعة هذه احملاكم و أنظمتها األساسية و بعض الوثائق املرتبطة ا  

  .تساعد على إبراز عدم شرعية منح العفو ملرتكيب اجلرائم الدولية 
 الدولية اخلاصة على اختصاص القضاء الوطين ، نتيجة إنشائها من قبل جملس إن أسبقية اختصاص احملاكم اجلنائية

األمن ، وفقا إلجراءات الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ، يفرض على مجيع الدول األطراف و غري األطراف 
  .يف هيئة األمم املتحدة التزام التعاون مع تلك احملاكم يف تعقب ارمني و حماكمتهم 

و ما ال ميكن أن يتحقق إال يف حالة استبعاد مجيع احتماالت العفو عن ارمني ، سواء أمام القضاء الوطين أو و ه
 من امللحق السابع لالتفاقية 4للسالم اليت منحت مبوجب املادة " دايتون " الدويل ، و هي خالصة تؤكدها اتفاقية 

مت جريهم من أراضيهم عن مجيع اجلرائم العادية املرتكبة عفوا شامال جلميع الالجئني أو مجيع األشخاص الذين 
 ، باستثناء املخالفات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين كما هي معرفة يف النظام 1991 جانفي 1ابتداء من تاريخ 

  .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 
دية ، فقد استبعدت ذلك صراحة عن اجلرائم الدولية املدرجة يف هذه املادة و إن أقرت العفو عن اجلرائم العا

اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، مما جيعل باطال كل قانون وطين يهدف إىل منح العفو 
  .ألشخاص متهمني بارتكاب أي من تلك اجلرائم الدولية 
 ، الذي أقر )1( مشروع السلم و املصاحلة الوطنية يف اجلزائر و يتشابه حمتوى هذه املادة مع الفكرة اليت تضمنها

إجراءات عفو لفائدة األشخاص املتورطني يف جرائم مرتبطة مبرحلة املأساة الوطنية ، باستثناء املتهمني منهم بارتكاب 
املتفجرات يف جرائم خطرية ، و بالتحديد من كانت هلم يد يف اازر اجلماعية أو انتهاك احلرمات أو استعمال 

  .االعتداءات على األماكن العمومية 
و هو ما يتطابق مع املمارسة الدولية اليت تقضي باستبعاد العفو عن اجلرائم اخلطرية ، و إقراره يف اجلرائم األقل 
خطورة ، من أجل تسهيل إجناح مهمة بعض التسويات السياسية للخروج من أزمات خطرية داخلية أو دولية ، 

  )2( . مالحظة ذلك من النقطة املتعلقة باإلجراءات الرامية إىل استتباب السلم حيث ميكن
و يف اإلطار نفسه عارض األمني العام ملنظمة األمم املتحدة ، خالل تقريره لس األمن حول إنشاء احملكمة اجلنائية 

 فيما يتعلق )4(للسالم " لومي " فاقية  منح أي أثر قانوين للعفو الشامل الذي أقرته ات)3(الدولية اخلاصة بسرياليون 
  .جبرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية و مجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين 

حيث أقر صراحة بأن إجراء العفو يعد إجراءا قانونيا مقبوال ، باعتباره خطوة مهمة الستتباب السلم و تعزيز 
  قدح دويل ، إال أنه ال ميكن تطبيقه يف حالة ارتكاب جرائم دولية و املصاحلة عقب انتهاء حرب أهلية أو صراع مسل

  
  
   .2005 سبتمرب 29  مشروع قانون املصاحلة الوطنية الذي عرض على االستفتاء الشعيب يف)1(
  . 105و  104حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل ، ص  :نصر الدين بومساحة  - د)2 (
 ةـتلف حمكمة سرياليون عن حمكميت يوغسالفيا و رواندا يف أا أنشأت عن طريق اتفاق مربم بني حكومة سرياليون و هيئة األمم املتحدة ، وقعه نياب  خت)3(

  .ليون  ، و رغم ذلك فهي تتمتع باختصاص سابق الختصاص القضاء الوطين لدولة سريا2000 أوت 14عنها األمني العام لألمم املتحدة يف       
   .1999 جويلية 7وقعت اتفاقية لومي للسالم بتاريخ ) 4(
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 و انتهى األمر مبوافقة حكومة )1( 1315التحفظ الوارد يف تقرير األمني العام يف ديباجة القرار أيد جملس األمن 
دى اجلرائم  الذي يستبعد تطبيق قرار العفو على األشخاص املتهمني بارتكاب إح10سرياليون على إدراج نص املادة 

   . من النظام األساسي حملكمة سرياليون4  و3 ، 2الواقعة يف املواد 
  

  , Tout en reconnaissant que l’amnistie  ": lome accord de'amnistie de l’la clause d  
Est une notion juridique acceptée et représente un geste de paix et de reconcialisation a la fin d’une 
guerre civile ou d’un conflit armé interne, l'organisation des nations unies a toujours affirme quelle ne 
pouvait être accordée en ce qui concerne les crimes internationaux comme le génocide, les crimes 
contre l’humanité ou autre violations graves du droit international humanitaire " . 
                                        

e a une personne relevant de la compétence du Tribunal spécial é la grâce accord" grâce10 Article 
pour ce qui est des crimes visée aux articles 2 a 4 du présent Statut ne fait pas obstacle a l’exercice de 
poursuites " .                                                               

  
 املشار إليه أعاله ، الذي مكن احملكمة 10و ساعدت مواقف أجهزة منظمة األمم املتحدة على تبين نص املادة 

، و  "لومي" ي بعدم نفاذ قرار العفو املنصوص عليه يف اتفاقية يقض )2(اجلنائية الدولية لسرياليون من إصدار قرار مهم 
اعتربت تعليمة األمني العام ملمثله يف مفاوضات السالم بإرفاق توقيعه بإعالن يفيد عدم تطبيق العفو املنصوص عليه 

نساين مطابقة ألحكام يف االتفاقية على جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية و املخالفات اخلطرية للقانون الدويل اإل
  . القانون الدويل اجلنائي 

و بناءا على ما تقدم ، يبدوا واضحا أن القانون الدويل اجلنائي يقر شرعية اللجوء إىل منح العفو من جهة ، و يفرض 
و و من املؤكد يف هذا الشأن ، أن قرار العف، عليه قيودا من جهة أخرى ، خاصة إذا تعلق األمر باجلرائم الدولية 

الذي متنحه السلطات الوطنية ال يتمتع بالقوة القانونية الالزمة ليكون نافذا يف مواجهة احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة  
  .إضافة إىل احملاكم الوطنية للدول األخرى إذا حتققت شروط انعقاد اختصاصها 
 شيء من حقيقة كونه عبارة عن إجراء فعلى الرغم من اختاذ قرار العفو لشكل قانوين ، إىل أن ذلك ال يغري يف

سياسي ، و بالتايل فإن قرار العفو يظل قرارا وطنيا ال ميكن فرضه على الدول األخرى ، نتيجة لذلك ، فإن مبدأ 
  السيادة يعد مربرا قانونيا كافيا لرفض إعطاء أي أثر قانوين لقرار عفو صادر يف دولة معينة أمام القضاء الوطين

  .لدولة ثانية 
و إضافة إىل مبدأ السيادة ، يثار مبدآن قانونيان آخران لالعتراض على تنفيذ قرار العفو الصادر يف دولة أجنبية أمام 

فإذا ،  ذات اجلرم مرتني نالقضاء الوطين ، مها مبدأ حجية الشيء املقضي به ، و مبدأ عدم جواز حماكمة الشخص ع
أنه مل تتم حماكمته من قبل ، و من مث فال جيوز له أن يدفع أمام استفاد الشخص من قرار العفو ، فإن ذلك يعين 

  )3( .القضاء الوطين املختص لدولة ثانية بعدم شرعية احملاكمة على أساس أي من املبدأين السابقني 
  
  

   . 2000 أوت 14 الصادر يف تاريخ 1315قرار جملس األمن رقم  )1(
  . 2004 مارس 13يون الصادر بتاريخ قرار احملكمة اجلنائية الدولية لسريال )2(
  . 107 و 106 ، 105 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة  -د )3(
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نصا يف ديباجتهما و املادة األوىل منهما على أن احملكمتني النظامني األساسيني للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني إن 
و بالتايل فإن كل من احملكمتني ،  مبوجبهما سوف متارسان اختصاصهما القضائي وفقا لنصوصهما املنشأتني

اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا عند النظر يف دعوى ما أو عند حماكمة متهم ما سوف تطبقان 
 اليت قد تفرضها أي من احملكمتني على متهم النظامني األساسيني اخلاصني ما ، إال فيما يتعلق بتقدير عقوبة السجن

  .وجد أنه مذنب 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة على قانون العقوبات 1 فقرة 24فقد أحالت املادة 

 23لت املادة اليوغساليف ، و تطبق السياسة العامة ألحكام السجن املعمول ا يف يوغسالفيا السابقة ، و كذلك فع
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، حيث تطبق السياسة العامة ألحكام السجن املعمول 1فقرة 

  .ا يف رواندا 
 من النظام األساسي 27النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و املادة  من 24و نصت املادة 
إذا صدر قانون الحق بالعفو أو ختفيف عقوبة السجن يف الدولة  " : على أنه )1(ية الدولية لرواندا للمحكمة اجلنائ

املسجون فيها املدان ، فله التمتع ذا العفو أو التخفيف ، و لكن على الدولة إخطار احملكمة الدولية بذلك ، و 
خذين يف االعتبار حتقيق مصلحة العدالة و املبادئ رئيس احملكمة يتشاور مع القضاة و يصدرون قرارا يف املوضوع ، آ

   )2(  ."العامة للقانون 
و فيما يتعلق باجلرائم الدولية املرتكبة يف الرتاعات املسلحة غري الدولية ، فقد أصدر عدد من الدول عفوا عن جرائم 

 قانوين ، كما تسبب هذا احلرب ، و لكن غالبا ما رأت حماكم هذه الدول أو حماكم إقليمية أن ذلك العفو غري
  )3(. العفو بانتقادات من اتمع الدويل 

لقد ورد واجب السلطات احلاكمة يف السعي ملنح أوسع عفو ممكن عند انتهاء األعمال العدائية يف الربوتوكول 
 إما اإلضايف الثاين ، و منذ ذلك احلني منحت دول كثرية عفوا ألشخاص شاركوا يف نزاعات مسلحة غري دولية ،

  .باتفاقات خاصة أو بتشريعات خاصة ، أو بإجراءات أخرى 
 من الربوتوكول اإلضايف الثاين ، ذكر ممثل االحتاد السوفيييت يف توضيح لتصويته أن 5 فقرة 6و عندما مت اعتماد املادة 

 من اإلفالت من هذا احلكم ال ميكن تأويله بطريقة متكن جمرمي احلرب أو املذنبني بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
و تشاطر اللجنة الدولية للصليب األمحر هذا التفسري ، و قد أكدت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا ، العقاب 

  )4(  .1998عام " فوروندزيا " السابقة ذلك يف قضية 

  
  

  . املادتان متطابقتان نصا و موضوعا )1(
  .  813 ، ص ذكر املرجع السابق ال: حممد عادل حممد سعيد –د )2(
      امــعيف قرار مت اعتماده دون تصويت يف  يف قرارات تتعلق بكرواتيا و سرياليون أكد جملس األمن أن العفو ال جيوز أن يطبق على جرائم احلرب ، و )3(
 ان ـلك يف عدة تقارير ، كما أكد ذلك الربمل أكدت جلنة حقوق اإلنسان على الرأي ذاته ، كما أكد األمني العام ملنظمة األمم املتحدة على ذ 2002     

    للحقوق املدنية  من العهد الدويل 7 على املادة 20األورويب فيما يتعلق بيوغسالفيا السابقة ، و كذلك اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم      
  .و السياسية      

   . 532و  531 ص،  قانون الدويل اإلنساين العريف ، الد األولال :جون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد بك  )4(
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   مبدأ عدم االعتداد بالصفة الرمسية ملرتكيب اجلرائم الدولية : ثالثا
يقصد ا إعفاء بعض الناس أو بعض األموال أو بعض احلاالت من تطبيق القواعد العامة عليهم يف " احلصانة " إن 

 ، و يف القانون الدويل يقصد باحلصانة الدبلوماسية جمموع االمتيازات اليت تتعلق حبرية ممثلي املسائل القضائية و املالية
و مفادها أم ال خيضعون مبدئيا لقضاء البالد اليت يقيمون فيها ، بل يظلون خاضعني حلكومام و نبية ، األجالدول 

أشخاص معينني و هم رؤساء الدول و و احلصانة نظام دويل تقليدي يتم من خالله حتصني ، قضاء وطنهم 
  )1( . الدبلوماسي املوجود يف الدولة املضيفة من املقاضاة أمام احملاكم األجنبية السلكاحلكومات و الوزراء و 

و خالفا للعفو و التقادم ، فإن احلصانة ال تعرب عن صفح اتمع يف متابعة اجلاين و توقيع العقوبة عليه أو إمهال يف 
لك الواجب ، و إمنا ترمي إىل أهداف سياسية حمضة ، الغرض منها احلفاظ على استمرارية مؤسسات القيام بذ

الدولة على املستوى الداخلي ، و احترام سيادة الدولة على املستوى الدويل ، و هي تعد من جهة استثناء ملبدأ 
و  ..... ن رئيسا أو ملكا أو أمريا أو إمرباطورامساواة املتقاضني ، إذ متيز القوانني الوطنية بني رئيس الدولة سواء كا

  .الذي خيضع ملعاملة خاصة ، و بني بقية األفراد يف اتمع الذين تطبق عليهم القوانني دون استثناء 
و تتباين الدول يف معاملتها اخلاصة لرئيس الدولة ، بني إعفائه التام من أي مساءلة قانونية كأغلب األنظمة امللكية 

عل ذات امللكة مصونة ال متس ، و أن امللك ال خيطئ  و من مث فال جيوز حماسبته ، و بني إخضاعه لقدر حمدود اليت جت
من املسؤولية ،كما هو الشأن بالنسبة لألنظمة اجلمهورية اليت تضع إجراءات خاصة حملاكمة رئيس الدولة عن بعض 

  .ملخالفات املتعمدة للدستور األفعال فقط ،كاخليانة العظمى أو اجلنايات اخلطرية أو ا
كما أا تكرس من جهة ثانية مبدأ املساواة لكن فيما بني الدول ، عن طريق منع تدخل الدول يف الشؤون الداخلية 
لبعضها البعض ، و الذي متثل حماكمة رئيس دولة أجنبية إحدى صوره ، و مهما تعددت املربرات فإا تندرج 

  )2( ." نطق الدولة م" مجيعها حتت إطار ما يسمى 
إن الغرض من وراء منح بعض األشخاص السامني يف الدولة حصانة خاصة يتم مبوجبها إعفاؤهم من املتابعة أمام 
القضاء الوطين للدول اليت يتبعوا أو قضاء الدول األجنبية عن جرائم اقترفوها مرتبط بضرورات املنفعة العامة ، أو 

اليت أوضحت بأن و  )3(  ق ما هو مبني يف ديباجة اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسيةحسن سري العالقات الدولية ، وف
اهلدف من االمتيازات و احلصانات ليس متييز بعض األفراد عن البعض اآلخر ، و لكن لضمان ممارسة فعالة للمهام 

   )4( . الدبلوماسية باعتبارهم ممثلني للدولة 

ة للمربرات اليت أدت إىل إقرار احلصانة ، إال أا صيغت يف شكل مبدأ قانوين له و على الرغم من الطبيعة السياسي
أثر مباشر على اإلجراءات القضائية ، جعلها حتول دون إمكانية إجراء حماكمة جنائية دولية لرؤساء الدول عن مجيع 

   )5(. م األفعال اليت ميكن أن تنسب إليهم ، خاصة إذا تعلق األمر بفترة ممارستهم ملهامه
  
  

  . 180 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد اهللا علي عبو سلطان -د )1(
  . 108 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )2(
  . 1961اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  )3(
  .  115 و 114 ، ص رجع السابق الذكرامل :حممد عبد املنعم عبد الغين  - د)4(
  . 109 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:نصر الدين بومساحة  -د )5(
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و إذا كانت احلصانة متأصلة يف القوانني الوطنية و القانون الدويل منذ قرون ، فإن التسليم بأثرها املطلق مل يعد 
عاصرة الدولية منها و الوطنية ، خاصة بالنسبة لالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين و مقبوال يف القوانني امل

  .حقوق اإلنسان 
فقد أصبح ينظر إىل احلصانة على أا من بني األسباب الرئيسية النتشار ظاهرة اإلفالت من العقاب ، استنادا إىل 

و هو ما ، ت وقوف مسئولني كبار وراء ارتكاب اجلرائم الدولية األحداث التارخيية اليت أثبتت يف الكثري من احلاال
مبناسبة تقدميه التقرير الفرنسي أمام جلنة التحقيقات الين أعقبت انتهاء احلرب  " larnaudeالرنود  "عرب عنه العميد 

 ال يعرف سلطة غري إنه القائد املسئول الذي جيب أن نبحث عنه ، إذ أن القانون احلايل " :العاملية األوىل بقوله 
 تو قد تعالت نتيجة لالنتقادات املترتبة عن اآلثار السلبية للحصانة أصوا، " مسئولة ، حىت على قمة هرم السلطة 

املطالبني باحلد من أثرها املطلق ، على األقل فيما يتعلق بأخطر اجلرائم الدولية ، و املطالبة بعدم اعتبارها سببا 
   .ة ، أو حىت جمرد ختفيفها لإلفالت من توقيع العقوب

 لو شكلت احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ أول مناسبة فعلية لتجسيد مطلب احلد من أثر احلصانة ، بعد فش
إمرباطور أملانيا الذي وجه له " غليوم الثاين "  ، اليت أنشأت حمكمة خاصة حملاكمة 1919حماولة اتفاقية فرساي عام 

 من االتفاقية ، الرتكابه انتهاكات صارخة ضد مبادئ األخالق الدولية و قدسية 227 االام مبوجب املادة
املعاهدات ، و هي حمكمة حمددة االختصاص ماديا و زمنيا ، فاملتهم الوحيد أمام هذه احملكمة هو اإلمرباطور األملاين  

ه احلرب العدوانية إىل غاية اإلطاحة به  الذي كان من املفترض أن يسأل عن األفعال اليت تسبب فيها ، انطالقا من شن
مل تتجسد على أرض الواقع ، العتبارات " غليوم الثاين " إال أن رغبة أو إرادة بعض الدول املنتصرة يف حماكمة 

    )1( .خمتلفة بعضها قانوين و اآلخر سياسي 
وليها من تصرحيات و إعالنات أكثر من خالل ما صدر عن مسئ  بدت إرادة الدول املعادية للنظام النازي األملاينمث

توافقا و متسكا بضرورة تقدمي املسئولني عن ارتكاب الفظائع اليت ميزت احلرب العاملية الثانية و هزت الضمري العاملي 
   .أمام عدالة جنائية دولية 

       تصريح  ، مث تالها 1942جانفي  10يف " سان جيمس باالس " ظهرت إرادة احللفاء انطالقا من تصرحيات و 
 ، أين أعلن احللفاء عزمهم تقدمي زعماء النازية للمحاكمة عن اجلرائم اليت 1943 أكتوبر 30يف " موسكو " 

 الذي أكدوا من خالله حتمية تطبيق عدالة سريعة و حقيقية 1945يف أوت "بوتسدام "ارتكبوها  إضافة إىل مؤمتر 
  )2(. ن األملان على املتهمني بارتكاب أي من اجلرائم الدولية م

و على الرغم من بعض التباين يف وجهات النظر اليت ارتبطت مبشاورات الدول حول بعض النقاط القانونية كطبيعة 
  ىـاحملكمة املراد تأسيسها و اجلرائم اليت تنظر فيها ، و كذا الفئات اليت حتاكم أمامها ، خلصت الدول املتحالفة إل

  

  
ة، إال أن ـــ، فرغم موافقة إجنلترا و فرنسا على هذه احملاكم"  الثاين غليوم" نقسمت فيما بينها بشأن حماكمة اإلمرباطور الدول املشكلة للمحكمة ا )1(

            الواليات املتحدة األمريكية و اليابان قد اعترضتا على إمكانية إجراء هذه احملاكمة و ذلك لعدم وجود سوابق تارخيية مماثلة تستند إليهـا، حيـث أن             
        يعتمد أساسا على السوابق القضائية، و هلذا مل يكن غريبا أال يقر الوفد األمريكي مبحاكمة أو إبعاد رئيس الدولة املنهزمة لعدم حدوثه يالقانون األمريك     
         يف 1865سنة " رسون دافيز فجي" ات الشمالية الرئيس ، بل لقد حدث العكس متاما عندما اعتقل سكان الوالي يلو ملرة واحدة يف التاريخ األمريكو      
  .، مث أطلقوا سراحه من بعد دون حماكمة أو إبعاد  ملدة سنتني" مونرو " قلعة      

   .110 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:نصر الدين بومساحة  -د )2(
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و نص "  Robert Jackson روبرت جاكسون"اليت متت صياغتها يف تقرير القاضي تبين وجهة النظر األمريكية ، 
التقرير على أن يستبعد من اختصاص احملكمة ارمني الصغار ، الذين اقتصر دورهم على تنفيذ اخلطط اإلجرامية ، 

  )1( .ا فيها جرائمهم و الذين تتم حماكمتهم أمام احملاكم العسكرية ، طبقا لقوانني الدول احملررة اليت ارتكبو
ألنه ليس من املنطق أو العدل أن يعاقب املرؤوسون الذين ينفذون أوامر غري مشروعة يصدرها رئيس دولة و أعوانه  

 املقابل تكون يفو  )2( و يعفى الرئيس الذي دبر و أمر بارتكاب هذه اجلرائم ، و كأنه رئيس عصابة من ارمني
ة كبار جمرمي احلرب ، الذين ليس جلرائمهم حدود جغرافية معينة و يتحملون القدر احملكمة الدولية خمتصة مبحاكم

  .األكرب من املسؤولية عن إصدارهم األوامر بارتكاب تلك اجلرائم الدولية 
 املتعلقة بإنشاء حمكمة عسكرية دولية ، عرفت حتت 1945 أوت 8و من هذا املنطلق متت صياغة اتفاقية لندن يف 

رمبورغ ، و اليت جاءت كخالصة أو تتويج لعدد من اإلعالنات اليت صدرت عن الدول و أشغال اسم حمكمة نو
و اليت أنشأت " جلنة جرائم احلرب لألمم املتحدة " : نذكر منهاو هيئات دولية مهدت إلنشاء تلك احملكمة ، 

كانت حكومات يف املنفى   دولة ، أغلبها 17كهيئة حكومية تضم ممثلني عن " إعالن سان جيمس باالس " مبوجب 
  .جراء احتالل بلداا من طرف القوات األملانية 

و الذي قدم للرئيس األمريكي عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية ، " روبرت جاكسون  "و كذلك تقرير القاضي 
عت ممثلي كل تضمن مشروعا حملاكمة ارمني الكبار من دول احملور ، و شكل الحقا أرضية للمفاوضات اليت مج

و ، من الواليات املتحدة األمريكية ، روسيا ، بريطانيا و فرنسا العتماد الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ 
تضمنت اتفاقية لندن الئحة نورمبورغ كوثيقة ملحقة احتوت على النظام األساسي للمحكمة ، و مت من خالهلا تبين 

  )3( . تقرير القاضي جاكسون مبادئ االام الثالث اليت وردت يف

   :و تتمثل هذه املبادئ الثالث يف ما يلي 
  . استحالة البحث عن مجيع املذنبني بارتكاب اجلرائم الدولية خالل احلرب العاملية الثانية -
  . العدالة احلقيقية جيب أن تسعى إىل إقامة مسؤولية األفراد الذين تبنوا تلك السياسة اإلجرامية -
  .تذرع بإطاعة األوامر كسبب معفي من إقامة املسؤولية  رفض ال-

و أهم هذه املبادئ على اإلطالق املبدأ القاضي بإلغاء احلصانة القضائية لرؤساء الدول ، يف حال اامهم بارتكاب 
فني  من الالئحة بأن الصفة الرمسية للمتهم ، سواء كان رئيس دولة أو من املوظ7جرائم دولية ، حيث نصت املادة 

  )4( .الكبار ، ال ميكن أن تعد مانعا لقيام املسؤولية اجلنائية ، أو حىت جمرد ظرف خمفف 
  
  

  . 110 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة  -د )1(
  . 182 ، ص املرجع السابق الذكر : عبد اهللا علي عبو سلطان -د )2(
 اء دولــ، إال أما مل حتاكما أيا من رؤس كمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو رغم اإلقرار يف الئحتهما على إسقاط مبدأ احلصانة إن احمل)3(

        دوثــلنظري حىت ح إسقاط حصانة رؤساء الدول و مساءلتهم جنائيا دوليا يف قالبه اأو بقي مبد  فقد اقتصر األمر على كبار املوظفني فيها، ،احملور    
 النجاحو اليت مل يكتب هلا "  الهاي " يف2001أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة عام " سلوبودان ميلوسوفيتش " حماكمة الرئيس الصريب     
   .و توقفت احملاكمة " الهاي " ـ  يف سجنه ب2006أيضا بسبب وفاته بسكتة قلبية عام     
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 استبعاد واضح ملبدأ احلصانة اجلنائية ، اليت حاول دفاع املتهمني االستناد عليها ، قبل أن تنفيها احملكمة إن يف ذلك
احلماية اليت يوفرها القانون الدويل ملسئويل الدولة ال ميكن أن  " : مبوجب حكم هلا ورد فيه 1946 أكتوبر 1كليا يف 

تطبيقها على األفعال اإلجرامية ، و ليس ملرتكيب هذه األفعال التذرع بصفتهم الرمسية لتفادي إجراءات احملاكمة 
  " .العادية و اإلفالت من العقاب 

الذي " أدولف هتلر " ولية ، فإن تعذر حماكمة و رغم هذا التأكيد الصريح على نفي مبدأ احلصانة أمام احملاكم الد
الذي توىل "  دونتز "انتحر قبل إعالن الئحة التهم قلل من القيمة القانونية هلذا املبدأ ، خاصة و أن حماكمة األمريال 

 توليه  أيام قبل توقيع وثيقة االستسالم ، متت عن األفعال املنسوبة إليه خالل فترة8منصب املستشار األملاين ملدة 
 6إضافة إىل عدم تطبيق نص املادة   )1(قيادة البحرية يف اجليش األملاين ، و مل تثر يف أي مرحلة صفته كرئيس دولة 

الذي اكتفي فيه بنقل أحكام الئحة احملكمة العسكرية و من النظام األساسي للمحكمة العسكرية الدولية لطوكيو 
 1946 جانفي 19بتاريخ " ري ثماك آر" ار صادر عن اجلنرال األمريكي الدولية لنورمبورغ ، و قد اعتمد يف شكل قر
خالفا لالئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ اليت " الباسيفيك " بصفته قائدا أعلى لقوات التحالف يف منطقة 

سكري إعفاء و هو احلاكم الع" ماك أرتري " اعتمدت يف شكل اتفاقية دولية ، بسبب قرار اجلنرال األمريكي 
  .اإلمرباطور الياباين من اخلضوع إىل احملاكمة رغم معارضة كل من االحتاد السوفيييت و أستراليا 

و إن مل تسفر حماكمات نورمبورغ أو طوكيو عن حماكمة أي رئيس دولة ، إال أا شكلت مرجعا رئيسيا بالنسبة 
ادئ حماكمات نورمبورغ من طرف اجلمعية العامة ملنظمة اجلنائية اليت تلتها ، خاصة بعد تقنني مبالدولية للوثائق 

على جمموعة املبادئ اليت قامت بصياغتها جلنة القانون  )2( 1 /95األمم املتحدة ، اليت وافقت من خالل التوصية رقم 
ال يعفى "  :الدويل مضفية عليها طابعا أكثر إلزامية و شرعية قانونية دولية ، حيث ورد يف املبدأ الثالث منها أنه 

و هو ما يشكل ، " مقترف اجلرمية من مسؤوليته و لو كان وقت ارتكاا يتصرف بوصفه رئيسا للدولة أو حاكما 
  .إلغاءا صرحيا حلصانة رئيس الدولة املتهم بارتكاب جرائم دولية 

 9اقبة عليها املعتمدة بتاريخ  من اتفاقية منع جرمية اإلبادة و املع4و قد تعزز املبدأ أكثر بعد إعادة صياغته يف املادة 
يعاقب مرتكبو اإلبادة اجلماعية أو أي فعل من األفعال األخرى املذكورة يف  " : حيث ورد فيها أنه 1948ديسمرب 

   " .املادة الثالثة ، سواء كانوا حكاما دستوريني أو موظفني عامني أو أفرادا 
 و أمن البشرية ، و اليت عكست نظرة متطورة للجنة  من مشروع اجلرائم املخلة بسلم7كما نصت عليه املادة 

 حتت عنوان الصفة 7القانون الدويل ، مقارنة خبالصة تقريرها يف صياغتها ملبادئ نورمبورغ ، حيث حررت املادة 
  )3( .الرمسية و املسؤولية 

: qualité officielle et responsabilité7 Article   
" La qualité officielle de l'auteur d’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité même s’il a agi 
en qualité de chef d’état ou de gouvernement ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n est pas 
un  motif de diminution de la peine " .                    

  
  

  
  . 112 و 111 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:  بومساحة نصر الدين -د )1(
  . باإلمجاع 1946يف سنة  1 /95اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة التوصية رقم  )2(
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مؤكدة من خالهلا أن الصفة الرمسية ملرتكب اجلرمية املخلة بسلم و أمن البشرية ، حىت و إن تصرف بصفة رئيس 
دولة أو حكومة ، ال تعفيه من املسؤولية اجلنائية ، كما أا ال تشكل عذرا خمففا للعقوبة ، و هو ما ميثل تعبريا 

ء مجيع أشكال التذرع بالصفة الرمسية للمتهم يف حال تورطه يف ارتكاب صرحيا عن إرادة جلنة القانون الدويل يف إلغا
  . جرائم دولية 

كما أوضحت اللجنة مبناسبة تعليقها على مشروع اجلرائم املخلة بسلم و أمن البشرية ، أنه من غري املقبول أن 
ملخلة بسلم و أمن البشرية أن يسمح ألفراد معينني يتحملون يف الغالب القدر األكرب من املسؤولية عن اجلرائم ا

             يتذرعوا بسيادة الدولة و احلصانة القضائية املمنوحة هلم حبكم متثيلهم هلا لتفادي حتمل املسؤولية عن 
  .تلك اجلرائم 

 هو احليلولة دون متكن أي شخص متهم بارتكاب اجلرائم املخلة بسلم و أمن 7افت أن الغرض من املادة ضمث أ
سبب معفي من حتمل املسؤولية ، أو ما من شأنه أن يضمن له أي نوع من كمن إثارة صفته الرمسية البشرية 

       احلصانات ، حىت و لو ادعى أن األفعال املنسوبة إليه و املشكلة لتلك اجلرائم ، قد ارتكبها يف إطار تأدية
  .مهامه الرمسية 

بالصفة الرمسية للمتهم ، سواء كعذر معفي من املسؤولية أو هذه النصوص ، و إن أكدت مجيعها على عدم االعتداد 
خمفف للعقوبة ، فهي مل تتطرق إىل حتديد اجلهة القضائية اليت متلك صالحية حماكمة رؤساء الدول ، و استمر الوضع 

مبدأ على هذا احلال إىل غاية العقد األخري من القرن العشرين ، الذي عرف سلسلة من األحداث سامهت يف تأكيد 
   )1(. إلغاء احلصانة ، و بينت اجلهات القضائية اليت ميكنها حماكمة رئيس الدولة املتهم بارتكاب جرائم دولية 

و مثلت احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة جتسيدا فعليا لالستثناء من مبدأ احلصانة على املستويني النظري و التطبيقي ، 
 فقرة 6  و املادة 2 فقرة 6 ، و املادة 2 فقرة 7تبعاد مبدأ احلصانة مثل املادة فعالوة على احتوائها نصوص صرحية باس

 من األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، رواندا و سرياليون على التوايل ، عكس 2
 املخلة بأمن وسلم البشرية لعام  من مشروع اجلرائم7حمتواها موقف جلنة القانون الدويل يف تعليقها على نص املادة 

ال يعفي املنصب الرمسي للمتهم ، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو مسئوال  " : مبضمون جاء فيه أنه 1996
  " . .....حكوميا هذا الشخص من املسؤولية اجلنائية أو خيفف من العقوبة 
النظام األساسي جيب أن  " :ء احملكمة من أن وقد جاءت لتؤكد ما قاله األمني العام لألمم املتحدة حول إنشا

يتضمن نصوصا متعلقة باملسؤولية اجلنائية الفردية لرؤساء الدول و املسئولني احلكوميني و األشخاص الذين يتصرفون 
مبقتضى وظائفهم الرمسية ، و لذلك جيب النص على أن االدعاء حبصانة رئيس الدولة ، أو أن الفعل قد مت ارتكابه 

   )2(" . ى الصفة الرمسية للمتهم ، ال يشكل دفاعا مقبوال أو ظرفا خمففا للعقوبة مبقتض
و قد أسفر نشاط تلك احملاكم على توجيه التهم بارتكاب جرائم دولية ملسئولني سامني ، يتمتعون يف احلاالت 

  )3( .س الوزراء الرواندي العادية باحلصانات اليت يقرها القانون الدويل ، و من بينهم الرئيس اليوغساليف و رئي
  
  
  . 114 و 113 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة-د )1(
  . 184 ، ص  املرجع السابق الذكر:عبد اهللا علي عبو سلطان  -د )2(
  . 116 ، ص  القانون الدويل حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام: نصر الدين بومساحة -د )3(
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سلوبودان " فقد وجه املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ما للرئيس اليوغساليف السابق 
بارتكاب جرمية اإلبادة و جرائم ضد اإلنسانية و خمالفات خطرية التفاقيات  " Slobodan Milosevicميلوزوفيتش 

  )1( . أعراف و قوانني احلرب جنيف ، إضافة إىل انتهاك
                                   : Acte d’accusation  responsabilité pénale individuelle1  -51-01- ITºAffaire n 

                                                                               :  du Statut du Tribunal)7 1Article     
Slobodan Milosevic est individuellement pénalement responsable des crimes sanctionnes  par  les           
Articles 2 3 4 et 5 du statut du Tribunal et énumères dans le présent acte d’accusation crimes qu'il a 
planifies  incite à commettre ordonnes commis ou de toute autre manière aide et encourage à planifier 
préparer ou exécuter par le terme commettre, le procureur n’entend pas suggérer dans le présent acte    
d’accusation que l’accusé ait perpètre physiquement les crimes qui lui sont imputes personnellement.  
Dans le présent acte d’accusation  on entend par commettre la participation  en  qualité de coauteur  a 
une entreprise criminelle commune .         

در  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، من خالل احلكم الصا2 فقرة 6كما طبقت أيضا املادة 
الذي توىل منصبه ما بني فترة " Jean Kambanda جان كمبندا " ، حيث أدين رئيس الوزراء 1998 سبتمرب 4بتاريخ 

      ، بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية و جرمية إبادة ضد املواطنني الروانديني من قبائل1994 جويلية 17 أفريل إىل 8
  )Tutsi ." )2التوتسي " 

En vertu du statut du tribunal Jean Kambanda a été accusé des crimes suivants génocide (premier chef 
d’accusation) entente en vue de commettre le génocide  (deuxième chef d’accusation) incitation directe 
et publique à commettre le génocide (troisième chef  d’accusation)  complicité dans le génocide  
(quatrième chef d’accusation) crimes contre l’humanité assassinat (cinquième chef d’accusation) et 
crimes contre l’humanité extermination (sixième chef d’accusation)  mémoire du procureur en 
préalable au prononce de la sentence 1 septembre 1998 .                                             

 تشارلز تايلور"  من النظام األساسي حملكمة سرياليون يف قضية الرئيس الليبريي األسبق 2 فقرة 6كما طبقت املادة 

Charles Taylor  " م تضمنت 2003 مارس 7هذه القضية أصدرت احملكمة يف و يف مة عدلت يف 17 الئحة 16 
 مة ، تتعلق مجيعها بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ، و جرائم حرب و خمالفات 11 لتخفض إىل 2006مارس 

 11خطرية للقانون الدويل اإلنساين ، إال أن عملية القبض على تشارلز تايلور مل تتم ، إال بعد تنحيته عن احلكم يف 
رف أجهزة األمن النيجريية ، اليت سلمته مباشرة إىل  من ط2006 مارس 29 ، حيث ألقي عليه القبض يف 2003أوت 

" تشارلز تايلور" و بعد تسليم  )3(احملكمة الدولية اخلاصة بسرياليون ، و اليت شرعت يف مباشرة إجراءات حماكمته 
يف  اهلولندية لغرض حماكمته "الهاي"  إىل مدينة 2006 جوان 20للمحكمة الدولية اخلاصة بسرياليون ، مت نقله يف 

  )5( . 1688 رقم  و متت عملية النقل بناءا على قرار جملس األمن)4(مقر احملكمة اجلنائية الدولية لدواع أمنية 

  
  . 116 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )1(
       الدولية و إمنا كان على إثر ضغوط أمريكية مورست علـى احلكومـة    عتبارات العدالة اجلنائيةمل يكن ال  " ميلوسوفيتش  "  جتدر اإلشارة إىل أن تسليم       )2(

     احلكومة و بقيادة  ، فبالرغم من أن القوانني اليوغسالفية متنع ذلك جلأت 2001 جوان 26 ليوغسالفيا يف املاحنةاليوغسالفية قبل انعقاد مؤمتر الدول      
     بدعوى للمحكمة الدستورية بعدم دستورية " ميلوسوفيتش " عندما تقدم دفاع  ، و   إىل إصدار مرسوم حكومي واجب النفاذ بالتسليم      رئيس الوزراء        
   املقرر ساعات قليلة من املؤمتر  قبل" الهاي " من قبل وكالة االستخبارات األمريكية و ترحيله إىل " ميلوسوفيتش " ، و مت خطف  املرسوم مت جتاهلها     
  .ملساعدة يوغسالفيا      

  . 186 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد اهللا علي عبو سلطان -د )3(
   .118 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )4(
  . 2006 جوان 16 بتاريخ 1688 صدر قرار جملس األمن رقم )5(
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 خبصوص 2004 ماي 31غرفة االستئناف التابعة حملكمة سرياليون قرارا يف القضية نفسها يف و قد أصدرت 
 ضد قرار االام و مذكرة القبض الدولية الصادرين 2003 جويلية 23يف " تشارلز تايلور" االستئناف الذي قدمه 

إضافة إىل أن سيادة الدولة حتول دون حبقه ، بدعوى أنه كان يتمتع باحلصانة املقررة لرئيس الدولة وقت إصدارمها ، 
و بعد مراجعة االجتهاد القضائي الدويل قررت غرفة االستئناف أن مبدأ مساواة الدول يف السيادة ال ، ذلك 

يتعارض مع مثول رئيس دولة أمام حمكمة جنائية دولية ، كما أن احلصانة اليت يقرها القانون الدويل ال تثار ، بسبب 
   .عدم االعتداد باحلصانة الرمسية فيما يتعلق باجلرائم الدولية وجود مبدأ يقضي ب

ذا الشكل استقر القانون الدويل اجلنائي على عدم إعفاء رئيس الدولة أو أي مسئول سام يقترف جرمية دولية من 
قيمة قانونية هلذه املساءلة اجلنائية ، دون أي تفرقة ما بني الرئيس السابق و الرئيس املمارس لوظائفه ، ماحنا بذلك 

حيث مل يعد من املقبول خمالفتها أو إنكار قانونيتها ، لدرجة ، القاعدة الدولية ، باعتبارها استثناء من مبدأ احلصانة 
ال تتضمن إشارة هلذه القاعدة  )1(أصبح معها من املستحيل تصور وضع اتفاقية دولية يف جمال القانون الدويل اجلنائي 

ذا اإلطار جاءت اتفاقية روما مبثابة تدوين لقاعدة عرفية اكتسبت صفة مبدأ من املبادئ العامة القانونية ، و يف ه
 املعنونة بعدم االعتداد بالصفة الرمسية للمتهم ضمن الباب الثالث 27و قد جسدت املادة ، للقانون الدويل اجلنائي 

 بأسلوب أعم و أمشل ، روعي من خالله التأكيد من االتفاقية املخصص للمبادئ العامة للقانون اجلنائي و حرر نصها
على بطالن أية حماولة للتذرع بالصفة الرمسية للمتهم ، سواء كان رئيسا لدولة ، أو حكومة ، أو عضوا يف حكومة 
، أو برملان أو ممثال منتخبا ، أو موظفا حكوميا ، كسبب معفي من املسؤولية أو خمفف للعقوبة ، سواء كانت 

حلصانات على القوانني الوطنية أو القانون الدويل ، فهي ال تأخذ بعني االعتبار عند حتقق شروط تستند تلك ا
  )2(. اختصاص احملكمة و بالتايل تطبيق نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

الت من العقاب يف إن هذه احلصانة املرتبطة بالوظيفة السامية اليت يتقلدها الشخص ال ينبغي أن تكون مربرا لإلف
حالة ارتكاب جرائم دولية ، فالعربة خبطورة اجلرائم الدولية املرتكبة ، و ليس صفة الشخص املتهم بارتكاا سواء 

  )3(. كان رئيس دولة أو حكومة أو عضوا يف برملان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا 

 على استبعاد الصفة الرمسية لرئيس الدولة فقط  27جب املادة إن املالحظ هو عدم اقتصار القاعدة القانونية املقررة مبو
و إمنا تضمنت أشخاصا آخرين على سبيل املثال ال احلصر ،كرئيس احلكومة أو الوزراء ، و غريهم من املسئولني 
السامني ، و هؤالء ميكن إدراجهم ضمن ما يسمى بفئة القادة السياسيني و هو ما يدعم قواعد القانون الدويل 

ول دون إجراء حيو هذا ما يعترب أيضا يف صاحل ضحايا اجلرائم الدولية الذين غالبا ما وقفت احلصانة عائقا  )4(اجلنائي 
   .احملاكمة و من مث عائقا دون استيفائهم حلقوقهم 

  
  
   ، بينما مل تعترب الئحة احملكمة العسكرية الدولية  بةاعتربت الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو املركز الرمسي للمتهم ظرفا من ظروف ختفيف العقو )1(
  الرمسي للمتهم خمففا للعقوبة ، كما أن الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو مل تتضمن اإلجازة بإلصاق الصفة زلنورمبورغ يف مادا السابعة املرك      

  .حة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ اإلجرامية باهليئات أو املنظمات، بينما اعتمدا الئ     
  . 120و  119 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )2(
   . 108 ، ص  املرجع السابق الذكر:حممد عبد املنعم عبد الغين  - د)3(

(4) BASSIONI. M . Cherif : the statute of the international criminal court , transnational publishers , INC , 

new york , 1998 , p 246 .           
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   مبدأ سيادة الضمري على واجب الطاعة ألوامر الرؤساء : رابعا
 من القواعد املعروفة يف نطاق القانون اجلنائي الداخلي أن أمر الرئيس األعلى يعترب سببا من أسباب اإلباحة مىت

 :     من قانون العقوبات اليت نصت على ما يلي 40توافرت شروط معينة ، و هذا هو اجتاه املشرع العراقي يف املادة 
   :ال جرمية إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف خبدمة عامة يف احلاالت اآلتية " 
  .اؤه من اختصاصه  إذا قام بسالمة نية بفعل تنفيذا ملا أمرت به القوانني ، أو اعتقد أن إجر-
 إذا وقع الفعل منه تنفيذا ألمر صادر إليه من رئيس جتب عليه طاعته ، أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه ، و جيب يف -

احلالتني أن يثبت أن اعتقاد الفاعل كان مبنيا على أسباب معقولة له ، و أنه مل برتكبه إال بعد اختاذ احليطة املناسبة ، 
  " .يف احلالة الثانية إذا كان القانون ال يسمح للموظف مبناقشة األمر الصادر إليه و مع ذلك فال عقاب 

و إذا كان األخذ ذه القاعدة ال يترتب عليه أي خالف يف نطاق القانون اجلنائي الداخلي ، فيثار التساؤل بشأن 
ارتكابه للفعل أو األفعال املكونة اجلواز ملن يرتكب إحدى اجلرائم اخلاضعة للقانون الدويل اجلنائي أن يدفع بأن 

للجرمية ، كان تنفيذا ألوامر صادرة إليه من رئيسه األعلى ، فيكون ذلك سبب إباحة كما هو احلال يف القانون 
  . اجلنائي الداخلي 

 سببا إن تنفيذ األمر الصادر من الرئيس األعلى يعد سبب إباحة ،كما هو احلال يف القانون اجلنائي الداخلي ، و يعترب
لتجريد الفعل املكون للجرمية الدولية من صفته غري املشروعة ، و ذلك استنادا إىل ضرورات النظام العسكري ، إذ 

  .ال ميكن تصور قيام هذا النظام دون طاعة كاملة يدين ا املرؤوسون للرؤساء 
إذا كان كنه الدميقراطية هو  " : 1946إذ خياطب اجليش الربيطاين عام " مونتغومري "  اجلنرال  ذلك عرب عنقدو 

احلرية ، فإن كنه اجليش هو االنضباط ، و ليس للجندي أن يقول شيئا ، و من واجب اجلندي الطاعة دون طرح 
  " .أسئلة لكل األوامر املوجهة إليه من اجليش ، أي من األمة 

ئية الدولية تظل قائمة على عاتق الرئيس إن هذا ال يعين تقويض بنيان القانون الدويل اجلنائي ، ألن املسؤولية اجلنا
الذي أصدر األمر غري املشروع ، و يكفل توقيع العقاب عليه حتقيق أهداف القانون الدويل اجلنائي يف ردع اجلرائم 

  .الدولية و عقاب مرتكبيها و متكني ضحاياها من استيفاء حقوقهم 
مر الرئيس األعلى سببا إلباحة فعل املرؤوس الذي يشكل و لكن الواقع أن القانون الدويل اجلنائي يرفض أن يكون أ

 إذ ال ميكن تطبيق نظام قانوين داخلي على الصعيد الدويل ، حيث جيب األخذ يف احلسبان )1(جرمية دولية 
  )2( .االختالف بني النظامني الداخلي و الدويل 

 يرى فعل املرؤوس يشكل عدوانا على املصاحل فالقانون الدويل اجلنائي ال ميكن تقييده ذا احلكم ، إذ من حقه أن
اليت حيميها ، و بالتايل يسبغ على هذا الفعل الصفة غري املشروعة ، دون التقييد يف ذلك مبا قررته قواعد القانون 

  سريهارتلي" الداخلي ، أما ما يقال عن الضرورات العسكرية فإا ال تربر ارتكاب عمل جرمي ، و هذا ما عرب عنه 
  
   

س ــ الصادر عن جمل10طبق هذا املبدأ ألول مرة يف حماكمات نورمبورغ و بالتحديد من قبل احملاكم العسكرية للمناطق احملتلة مبوجب القانون رقم  )1( 
ص ـ ين  من الالئحة ، و الذي8 الرقابة على أملانيا التابع للحلفاء ، حيث مت خالهلا إدانة العديد من األشخاص بارتكاب جرمية دولية عمال بنص املادة      

على أن كون املتهم قد تصرف طبقا ألوامر صادرة عن احلكومة أو الرؤساء ال يشكل سببا لإلعفاء من املسؤولية اجلنائية مع إمكانية األخذ به كعذر                           
   .  للعقوبةخمفف      

  . 190 و 189،  188 ، ص املرجع السابق الذكر : عبد اهللا علي عبو سلطان –د )2(
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إن "  : بقوله 1945ممثل اإلدعاء العام للمملكة املتحدة يف احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ عام " شوركورس 
الوالء السياسي و الطاعة العسكرية شيئان رائعان ، لكنهما ال يتطلبان و ال يربران ارتكاب أعمال ذات طابع غري 

 فيه الكائن البشري طاعة قائده ، إذا ما كان عليه طاعة ضمريه أيضا ، مربر و واضح ، فهناك وقت جيب أن يرفض
كما أن اعتبار ، " فحىت اجلندي البسيط جيب أن خيدم يف صفوف اجليش و ليس عليه أن يطيع أوامر غري مشروعة 

ئية الدولية اليت أمر الرئيس األعلى سببا إلباحة فعل املرؤوس يعين اإلفالت من العقاب و القضاء على احلماية اجلنا
يضفيها القانون الدويل اجلنائي على حقوق اإلنسان ، و قد يكون ذلك سببا مباشرا يدعو إىل التشجيع حنو ارتكاب 

  .املزيد من اجلرائم الدولية ، ما دامت هناك فرصة للتهرب من العقاب ، حبجة تنفيذ أمر الرئيس األعلى 
روع على أساس أمر الرئيس األعلى غري املشروع ، سوف يؤدي بدوره فإعفاء املرؤوس الذي ارتكب الفعل غري املش

 أيضاأيضا إىل أن يدفع الرئيس أيضا بأنه كان ينفذ األمر الصادر إليه من رئيسه األعلى ، و يدفع هذا األخري بذلك 
ىل اجلرمية و هكذا تدور املسألة يف حلقة مفرغة يصعب معها حتديد املسؤول عن الفعل غري املشروع الذي أدى إ

على الرأي الثاين ، و مل تعترب أمر الرئيس األعلى مانعا من املسؤولية ، اجلنائية الدولية ، و قد سارت الوثائق الدولية 
   )1( .و إن كان ميكن أن يكون سببا للتخفيف من العقوبة إذا اقتضت العدالة اجلنائية الدولية ذلك 

كمة العسكرية الدولية لنورمبورغ أن عذر األوامر العليا أو أعمال القاضي األمريكي يف احمل" جاكسون "و يرى 
الدولة ال تنفي املسؤولية الشخصية عن أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد السالم و إبادة اجلنس البشري ، فمثال فإن 

   : منه ينص على أنه 47يف املادة  )2( القانون األملاين العسكري نفسه
تعارض مع نصوص القانون اجلنائي ، فإن الضابط األعلى يلعسكري أثناء القيام بالواجب إذا كان تنفيذ األمر ا" 

الذي أصدر األوامر هو الذي يتحمل املسؤولية ، و لكن الذي أطاع األمر و نفذه هو اآلخر يتحمل املسؤولية يف 
   :احلاالت التالية 

  . إذا جتاوز حدود األوامر املعطاة له -
    ."مر الصادرة إليه من الضابط األعلى ،كان القصد منها ارتكاب جرمية عسكرية أو مدنية  إذا علم بأن األوا-

 جاءت خالية من أي نص قانوين 1948 ديسمرب 9إن اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها املربمة يف 
احدة تتصل و بشكل غري مباشر  هناك فقرة و1949خاص مبوضوع إطاعة األوامر، و يف اتفاقيات جنيف لعام 

تتعهد األطراف املتعاقدة أن تسن أي تشريع يعد بالضرورة جزاءات "  :مبوضوع إطاعة األوامر تنص على ما يلي 
 " ..... اليت حددا املادة .....عقابية لألشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف أي خرق خطري للمعاهدة احلالية 

إن احلقيقة القائلة بأن  " : على مايلي )3(روع قانون اجلرائم ضد السالم و أمن البشرية  من مش4و تنص املادة 
الشخص املتهم بتهمة حمددة يف هذا القانون ، و تصرف تبعا ألمر من حكومته أو من رئيسه ال يعفيه من املسؤولية 

    )4(. " ذعن هلذا األمريف ظل القانون الدويل إذا كانت الظروف يف ذلك الوقت جتعل يف إمكانه أال ي
  
   
  . 191 و 190 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد اهللا علي عبو سلطان –د )1(
  . 1926 يف سنة 37األملاين الصادر حتت رقم العسكري   القانون)2(
  . 1954، و قد أصبح يف شكله النهائي عام  1951 لسنةمشروع قانون اجلرائم ضد السالم و أمن البشرية  )3(
  . 121 ، ص املرجع السابق الذكر :حيدر عبد الرزاق محيد  –د )4(
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و قد انقسمت جلنة القانون الدويل إىل اجتاهني حول كيفية صياغة املبدأ ، فاالجتاه األول يرى ضرورة التخفيف من 
              الشدة النامجة عن تطبيق هذا املبدأ ، ألنه يعين هدم حرية االختيار لدى الفرد الذي يكون جمربا على

  .تنفيذ األوامر 
ما يقوم به املتهم ،  " :و االجتاه الثاين اعترب أنه ال بد من تبين املبدأ بالصيغة اليت وردت يف حماكمات نورمبورغ بأن 

وفقا لتعليمات حكومته أو رئيسه الوظيفي ال خيلصه من املسؤولية ، و لكن ميكن أن يعترب ذلك سببا لتخفيف 
  " .وجدت احملكمة أن العدالة تقتضي ذلك  ذاالعقوبة ، إ

ال ميكن اعتبار أمر  " : أنه 1949عام يف اتفاقيتها ل جلنة الصليب األمحر ا أورديت مكرر ال400لقد ورد يف املادة 
  " .الرئيس األعلى عذرا قانونيا معفيا ، بل إذا كانت الظروف يف صاحل املتهم فإن العقوبة ميكن ختفيفها 

نة القانون الدويل يف صياغتها باالجتاه الثاين ، و مل تعترب أمر الرئيس األعلى عذرا مانعا من املسؤولية و قد أخذت جل
أمر احلكومة أو  " :اجلنائية ، و يقول البعض أنه بالرغم من إمهال جلنة القانون الدويل اإلشارة يف صياغتها إىل أن 

 ميكن اإلقرار للمحكمة املختصة بتقدير ظروف كل ه،  إال أن" ة الرئيس األعلى ميكن أن يعترب سببا لتخفيف العقوب
   " .حالة ، مع منحها احلق يف ختفيف العقوبة إذا رأت حمال لذلك 

و قد مت النص على هذا املبدأ يف الوثائق الدولية اجلنائية احلديثة ، إذ مت النص عليها يف النظام األساسي للمحكمة 
 ، 4 فقرة 6 السابقة و كذلك النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف مادته اجلنائية الدولية ليوغسالفيا

   : من النظام األول على أنه 4 فقرة 7حيث نصت املادة 
ال يعفى املتهم من املسؤولية اجلنائية أوامر السلطة العليا سواء من حكومته أو رئيس أعلى ، على أن للمحكمة " 

  " . للعدالة ا  ختفيف العقوبة ، إذا رأت ذلك استيفاءالدولية أن تنظر يف
يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، مث يف مدونة اجلرائم املخلة نفسها و ورد هذا املبدأ بالصياغة 
   : منها على 4 ، حيث نصت املادة 1996بسلم اإلنسانية و أمنها لعام 

ة خملة بسلم اإلنسانية و أمنها من املسؤولية اجلنائية لكونه تصرف بناءا على أمر صادر ال يعفى الفرد املتهم جبرمي" 
  )1( " .من حكومته أو من رئيس أعلى ، و لكن جيوز النظر يف ختفيف العقوبة إذا اقتضت العدالة ذلك 

ية و املعاقبة عليها ينص على إال أن األمر املثري للتساؤل هو غياب أي نص صريح يف اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماع
حكم ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية تنفيذا و طاعة ألمر الرئيس األعلى ، بالرغم من أن مسودة االتفاقية اليت 

إن أمر القانون أو األوامر  " : و اليت نصت على ما يلي 5 تضمنت هذه املادة ، و هي املادة 1947حررت يف عام 
  .، لكن النص النهائي جاء خاليا من هذا النص " العليا لن تربر اإلبادة 

و السبب يف ذلك هو اعتراض الدول على هذا املبدأ ، حبجة أن إطاعة األوامر قد تشكل حالة ضرورة عند الشخص 
 إما التنفيذ أو تعريض نفسه للخطر نتيجة رفض التنفيذ ، رغم أن هذه احلجة غري :املنفذ الذي جيد نفسه بني أمرين 

 اليت تضمن التقييم املوضوعي  وو غري مؤسسة ، ألن األمر يف النهاية يعود للسلطة التقديرية للقاضي ،مربرة 
  )2( .للظروف الشخصية للمتهم ، و من مث تقرير اإلدانة أو اإلدانة مع ختفيف العقوبة أو اإلعفاء منها 

  
   
  . 192 و 191 ،190 ، ص املرجع السابق الذكر : عبد اهللا علي عبو سلطان –د )1(
   . 109و  108 ، ص  املرجع السابق الذكر:  كوسة فضيل)2(
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يف حالة  " :  منه على مايلي33أما بالنسبة للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، فقد نصت املادة 
لية اجلنائية إذا ارتكاب أي شخص جلرمية من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ، ال يعفى الشخص من املسؤو

   :عدا احلاالت اآلتية ، كان ارتكابه لتلك اجلرمية قد مت امتثاال ألمر حكومة أو رئيس ، عسكريا كان أم مدنيا 
  . إذا كان على الشخص التزام قانوين بإطاعة أوامر احلكومة أو الرئيس املعين -
  . إذا مل يكن الشخص على علم بأن األمر غري مشروع -
 و ألغراض هذه املادة تكون عدم املشروعية ظاهرة يف حالة أوامر ارتكاب )1( مشروعية األمر ظاهرة  إذا مل تكن-

  " .جرمية اإلبادة أو اجلرائم ضد اإلنسانية 
 من نظام روما األساسي ، يوضح أن احملكمة اجلنائية الدولية يف الفقرة األوىل قد انتهجت جا 33إن حتليل املادة 
 جاءت به الوثائق الدولية اجلنائية السابقة من ناحية ، كما أن فقرا الثانية حصرت ظاهرية عدم مغايرا متاما ملا

مشروعية األمر الصادر من الرئيس األعلى يف نطاق ارتكاب جرميتني فقط ، مها اإلبادة اجلماعية و اجلرائم ضد 
   :ذلك لألسباب التالية اإلنسانية من ناحية أخرى ، لذلك فإن هذه املادة منتقدة بفقرتيها و 

فيما خيص الفقرة األوىل ، فإا خالفت الوثائق الدولية اجلنائية السابقة ، و اليت أمجعت بدءا من مبادئ نورمبورغ و 
حماكمات يوغسالفيا و رواندا ، مث مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية و أمنها على أن أمر الرئيس األعلى 

  .من املسؤولية ، بل ميكن اعتباره خمففا للعقوبة ال ميكن أن يعفي 
 يقر بأنه ميكن اعتبار أمر الرئيس األعلى سببا لإلعفاء من املسؤولية  و )2(و لكن اجتاه احملكمة اجلنائية الدولية هنا 

ما يف اجتاهها هذا توسيع لدائرة اإلفالت من العقاب ، و هذا ما يتعارض مع عزم الدول املوقعة على نظام رو
فالفقرة األوىل اعتربت ، األساسي على وضع حد إلفالت مرتكيب اجلرائم الدولية ، و اليت جيب أال متر دون عقاب 

الظروف العسكرية سببا إلباحة فعل املرؤوس ، و بالتايل فإن مرتكب اجلرمية الدولية يستطيع اإلفالت من العقوبة ، 
 األمر الصادر إليه ، و سبق القول بأن الظروف العسكرية ال ميكن أن حبجة أن عليه واجبا أو التزاما قانونيا بتنفيذ

   .تكون سببا إلباحة الفعل غري املشروع ، ألن ذلك سيؤدي إىل ارتكاب املزيد من اجلرائم اخلطرية 
مة يف و حىت احللفاء أنفسهم يف حماكمات نورمبورغ ، مل يعدوا أمر الرئيس األعلى مانعا للمسؤولية ، إذ قالت احملك

فاألمر " : عندما دفع األخري بأنه غري مسؤول ألنه جمرد جندي ينفذ أوامر الرئيس األعلى  " Keitel كييتل" قضية 
الذي يتلقاه عسكري بالقتل باملخالفة للقانون الدويل اجلنائي ، ال ميكن أن ينظر إليه كمربر لفعل املخالفة ، و إمنا 

  )3( .طبقا لنصوص الئحة احملكمة " ف العقوبة ميكن االنتفاع به يف احلصول على ختفي
لذلك ، فمن الراجح إذا كان باإلمكان األخذ بقاعدة أمر الرئيس األعلى كمانع للمسؤولية يف كل احلاالت إال أنه 

  ءاــفاالدع ال ميكن أبدا تطبيقه بالنسبة للجرائم الدولية ، و خاصة فيما يتعلق باألوامر اليت هلا طابع إجرامي بني ،
  
   
  . 192 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد اهللا علي عبو سلطان –د )1(
   ذـ، اجتاه ينادي باملسؤولية املطلقة ملنف  من نظام روما األساسي كحل توفيقي بني اجتاهني فقهيني أثريا بقوة يف مفاوضات روما حوهلا33جاءت املادة   )2(

  ، حبجة أن هذا املبدأ طبق يف إطار حماكمات نورمبورغ و أصبح من القواعد  غري ظاهر حسب الوفد األملايناألوامر سواء كان عدم شرعيتها ظاهرا أو     
  ، و مفادها أن منفذ األوامر ال يعد  ، و اجتاه ثاين مثلته الواليات املتحدة األمريكية و ينادي بتطبيق نظرية املسؤولية النسبية املستقرة يف القانون الدويل     
  . ، حبيث ال ميكن للفرد العادي جتاهله  ، إال إذا كان انعدام شرعية األوامر ظاهرا عن ارتكاب جرائم دولية نتيجة إطاعته لألوامر مسئوال     

  .  193و  192 ، ص املرجع السابق الذكر : عبد اهللا علي عبو سلطان –د )3(
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 جيب أال يكون سببا لإلفالت من العقوبة ، و جيب تغليب املزعوم باملصاحل احليوية للدولة لتربير األفعال اإلجرامية
االعتبارات اإلنسانية على كل ضرورات العمل السياسي و العسكري ، فهي حجة ال ميكن االعتداد ا كمانع 

فضال عن أن املرؤوس هو إنسان لديه ملكات الوعي و اإلدراك ، و عليه واجب أن يفحص ، للمسؤولية اجلنائية 
در إليه و ال يقدم على تنفيذه ، إال إذا ثبت له اتفاقه مع قواعد القانون الدويل اجلنائي ، و هذا ما اتفق األمر الصا

   .عليه الفقه و اجتمعت عليه القوانني العسكرية 
 من القانون العسكري 5كما أشارت القوانني العسكرية إىل حق املرؤوسني يف رفض األوامر غري املشروعة ، فاملادة 

ال ميكن ملنفعة ما جتىب ، و ال لضرورة عسكرية أو  " :  تنص على ما يلي1993 فرباير 16يكي الصادر يف البلج
املخالفات املنصوص عليها يف املواد التالية ، و ال  - القصاص حىت و إن يكن على سبيل -سياسية أو وطنية أن تربر

 من أحد رؤسائه ، إذا تبني يف ضوء الظروف خيلي مسؤولية املتهم كونه تصرف بناءا على أمر من حكومته أو
  )1( " .احمليطة ، أن األمر الصادر قد يؤدي إىل ارتكاب خمالفة جسيمة لالتفاقيات الدولية 

من حق و واجب  " : بشكل صريح على أن  )2(كما نصت الئحة االنضباط العامة للقوات املسلحة الفرنسية 
 1982 و 1978تعديالت الالحقة على الالئحة مبوجب مرسومي عام ، و أوجبت ال" املرؤوس رفض بعض األوامر 

على املرؤوسني عدم تنفيذ أمر خمالف لقواعد القانون الدويل اجلنائي املطبق يف الرتاعات املسلحة يف االتفاقيات 
الءم ليس فقط مع الدولية املصادقة أو املوافقة عليها ، مربرة ذلك بأن الطاعة السلبية و غري املشروطة ال ميكن أن تت

  )3(. املقتضيات األخالقية ، بل حىت مع مقتضيات احلركة العسكرية احلديثة 
يعد جرمية عدم  " : على ما يلي )4(كما نص البند الثاين من الفصل الثالث من قانون األحكام العسكرية الربيطاين 

، و نص البند العاشر من الفصل الثالث " به إطاعة األمر القانوين الصادر من شخص الضابط األعلى أثناء قيامه بواج
 من 29كما نصت املادة  ، " القانون يبيحهإن األمر القانوين يقصد به األمر الذي  " :من هذا القانون على أنه 

إن الطاعة تكون لألوامر الشرعية ، و كل األفراد  " :  على20 /600 القانون اخلاص بالقوات املسلحة األمريكية رقم
دين يف اخلدمة العسكرية مطالبون بالطاعة الكاملة ، و لكن حينما يبدو األمر غري شرعي ، فإنه ال يكون املوجو

  ." للمرؤوس أن حيتمي خلفه و ينفذه ، و يكون عليه واجب بعدم إطاعته 
ألوامر قدرة املرؤوس على رفض ا" كما أن التوجه على الصعيد الدويل يف الوقت احلاضر هو حنو التوسيع من فكرة 

 14و قد كان ذلك واضحا يف املؤمتر "  إجرامي بني ، و اليت تؤدي إىل ارتكاب اجلرائم الدولية عالعليا اليت هلا طاب
الذي انتهى إىل إصدار ، و  1997 يف أيار  "أثينا" للجمعية الدولية للقانون العسكري و قانون احلرب املنعقد يف 

ئح التأديبية منهجا يكفل للمرؤوسني دون اإلضرار بأنفسهم أو املساس جبب أن توفر اللوا " : التوصية اآلتية
    )5( " . حربباالنضباط أن ميارسوا حقهم و واجبهم يف رفض أوامر يفضي تنفيذها بداهة إىل اقتراف جرمية 

   
  
   . 195 و 194 ص،   املرجع السابق الذكر: عبد اهللا علي عبو سلطان –د )1(
  . 1966عامة للقوات املسلحة الفرنسية لعام الئحة االنضباط ال )2(
  . 213 ، ص  املرجع السابق الذكر: أمحد بشارة موسى–د )3(
  . 1929و املعدل يف عام  1914 األحكام العسكرية الربيطاين لعام  قانون)4(
   . 196 و 195 ، ص ملرجع السابق الذكرا:  عبد اهللا علي عبو سلطان –د )5(
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ة دولية أخرى قررت عدم االعتداد بأوامر الرئيس كسبب لإلعفاء من املسؤولية اجلنائية هذا و هناك نصوص قانوني
اليت نصت على عدم االعتداد بالتماس ، و  مكرر من اتفاقية الصليب األمحر الدولية 400الدولية الفردية و منها املادة 

وف جيدة يستطيع معها عدم ارتكاب اجلرمية  املذنب باعتبار أوامر الرئيس األعلى عذرا قانونيا طاملا كانت لديه ظر
الذي طبقته احملاكم العسكرية احمللية اإلجنليزية و األمريكية و على أملانيا لس الرقابة  10رقم قانون الو كذلك 
  )1(.  على أن أمر الرئيس األعلى ال ميكن أن يعترب عذرا معفيا من املسؤولية نصالفرنسية 

 من مشروع جلنة القانون الدويل للجرائم املخلة بسلم و أمن البشرية لعام 5بدأ يف املادة كم ورد النص على هذا امل
 من الئحة نورمبورغ ، و هو احملتوى نفسه الذي تكرر مبناسبة إنشاء احملكمتني 8 مبحتوى مطابق لنص املادة 1986

 من 2 و فيما خيص الفقرة )2(كمة رواندا  من حم4 فقرة 6 حملكمة يوغسالفيا و املادة 4 فقرة 7اجلنائيتني يف املادة 
 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اعتربت أن عدم مشروعية األمر الصادر من الرئيس 33املادة 

 و هذا يعين حتديد ،األعلى تكون ظاهرة يف حالة أوامر ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية 
 غري املشروع جبرميتني فقط من اجلرائم اخلاضعة الختصاص احملكمة و هذه الفقرة فيها نوع من ظاهرية األمر

  . الالمنطق
إذ كيف ميكن تفهم سبب حتديد هذه الفقرة ظاهرية عدم مشروعية األمر يف جرمية اإلبادة و اجلرائم ضد اإلنسانية 

ت األوامر الصادرة بارتكاا تكون عدم مشروعيتها فقط ، و ماذا بالنسبة جلرائم احلرب و جرمية العدوان ، أليس
 و الكل يعرف ما يرتكب من أفعال و جرائم خمالفة لقواعد و عادات )3( ! ؟ و باألخص جرائم احلرب،ظاهرة 

احلرب يف الرتاعات املسلحة الدولية و غري الدولية ، و هذه اجلرائم بالطبع ترتكب تنفيذا ألوامر الرئيس األعلى ، 
عطي احلق ملرتكب هذه اجلرائم الفرصة لإلفالت من العقاب حبجة تنفيذه ألوامر الرئيس األعلى ، و أن عدم فكيف ن

مشروعية هذه األوامر مل تكن ظاهرة ، لذلك ليس هلذا التحديد أي مربر أو تفسري إال لتربير اجلرائم املرتكبة من قبل 
اية إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، و من بينها اجلنود الذين ينتمون إىل دول عدوانية عارضت منذ البد

   )4(  . الواليات املتحدة األمريكية و إسرائيل و دول أخرى
و قد استند أحد اجلنود األمريكيني إىل عدم مشروعية األفعال اليت تقوم ا القوات التابعة للواليات املتحدة 

 لذلك من )5(" فيتنام "  االشتراك يف اجليش األمريكي املتواجد يف  و ذلك كمربر لرفضه"فيتنام " األمريكية يف 
 حبيث تكون عدم مشروعية األمر الصادر من الرئيس األعلى ظاهرة يف كل 33 من املادة 2الضروري تعديل الفقرة 

 جرائم اجلرائم اخلاضعة الختصاص احملكمة ، حبيث ال ميكن التمسك ذا الدفع لإلفالت من العقوبة عن ارتكاب
حرب أو العدوان حبجة عدم ظاهرية األمر غري املشروع و خصوصا جرائم احلرب بعد التطور الذي حصل يف نطاق 

  )6( .حبيث أصبحت أحكامهما معروفة للجميع ، القانون الدويل اإلنساين و قواعد احلرب 

   
  . 720و  719 ،718 ، ص  املرجع السابق الذكر:  حممد عادل حممد سعيد–د )1(
   . 135 و134 ، 133، ص  املرجع السابق الذكر: حممد عبد املنعم عبد الغين -د )2(
   .أن أصدرت أحكاما باإلعدام على مواطنني عاديني من األملان بسبب كوم مل ميتنعوا عن إطاعة أوامر حكومتهم" نورمبورغ " سبق حملكمة  )3(
   . 198 ، ص كراملرجع السابق الذ:  عبد اهللا علي عبو سلطان –د )4(
  . 325 ، ص  مبادئه و قواعد املوضوعية و اإلجرائية:القضاء اجلنائي الدويل  :  عبد الفتاح مطر عصام–د )5(
  . 198 ، ص  املرجع السابق الذكر:عبد اهللا علي عبو سلطان  –د )6(
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    مرتكيب اجلرائم الدوليةحماكمة مبدأ التعاون الدويل يف : خامسا
 يف شىت جماالته إىل حتقيق الصاحل العام لإلنسانية مجعاء ، و ال يستثىن من هذه الغاية التعاون يف يهدف التعاون الدويل

جمال القانون الدويل اجلنائي ، حيث أثبتت املمارسة العملية احلاجة إىل إجياد آليات فعالة لتعزيز التعاون الدويل من 
  .أجل ضمان تطبيق أحكام القانون الدويل اجلنائي 

التحقيق ، تسليم ارمني ، تنفيذ العقوبات   : أهم ااالت اليت يرتكز حوهلا التعاون الدويل يف هذا اإلطار و من
 حجز و مصادرة العائدات غري الشرعية للنشاط اإلجرامي ، و هذه واالعتراف باألحكام القضائية اجلنائية األجنبية 

تفاقيات دولية ثنائية أو مجاعية ، إضافة إىل القواعد العرفية من األشكال من التعاون قد جتد أساسها القانوين يف ا
  .أحكام القانون الدويل 

على حقوق و ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر و ينعكس مستوى التعاون الدويل يف هذه ااالت إما إجيابا أو سلبا 
رام الدول اللتزاماا املرتبطة بواجب التعاون  ضحايا اجلرائم الدولية ، فإذا كانت آليات التعاون أكثر فعالية ، مع احت

  )1( .تعززت احتماالت استيفاء ضحايا اجلرائم الدولية حلقوقهم ، و العكس صحيح 
 املتضمن مبادئ التعاون الدويل بشأن البحث )2( 46 /39لقد جاء يف قرار اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة رقم 

شخاص مرتكيب جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية ضرورة تعاون الدول يف عن و اعتقال و تسليم و عقاب األ
تعقب و اعتقال و معاقبة مرتكيب تلك اجلرائم ، و عدم منح الدول حق امللجأ ألي شخص توجد خبصوصه أسباب 

 اإلنسانية ، جدية الرتكابه تلك اجلرائم ، و أكد أن لكل دولة حق معاقبة رعاياها عن جرائم احلرب و اجلرائم ضد
   . "إضافة إىل واجب تعاون الدول يف ما بينها لتسليم مرتكيب تلك اجلرائم 

رب و و تلتزم الدول بعضها مع بعض يف مجع و تبادل املعلومات و األدلة اليت تساعد يف تقدمي مرتكيب جرائم احل
خلية التشريعية الالزمة كي يصبح يف اإلمكان إىل احملاكمة ، كما تتعهد باختاذ مجيع التدابري الدااجلرائم ضد اإلنسانية 

  )3(. القيام وفقا للقانون الدويل بتسليم األشخاص املشار إليهم يف املادة الثانية من هذه االتفاقية 

إن النقص الناتج عن التركيبة األفقية للمجتمع الدويل املكون أساسا من جمموعة من الدول املتساوية يف السيادة ، و 
 إىل سلطة دولية تعلو الدول ، ال ميكن تكملته دون اللجوء إىل التعاون الدويل املبين على إرادة الدول الذي يفتقر

فمن دون موافقة الدولة على التعاون من أجل تنفيذ الطلب املقدم إليها ، يتعذر على اجلهة اليت أصدرت ، املستقلة 
مر مبسألة جوهرية ،كإلقاء القبض على متهم بارتكاب طلب التعاون استكمال بقية اإلجراءات ، خاصة إذا تعلق األ

  )4( .جرائم دولية و تسليمه لغرض احملاكمة 
و يستثىن من هذه احلالة وجود التزام قانوين واضح ، يفرض على الدولة االستجابة إىل طلبات التعاون املوجهة إليها 

ن الدولة طرفا فيه ، يضاف إىل االستثناء املشار يف حاالت معينة كأن يستند الطلب على اتفاق ثنائي أو مجاعي تكو
  و 28ذلك ، املادتني  إليه سابقا فيما يتعلق بطلبات التعاون اليت تصدرها احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة ، و من أمثلة

  
  

  . 124 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:  نصر الدين بومساحة -د )1(
  . 1974 لعام 39/46 قرار اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة رقم )2(
  . 49و  48 ، ص  املرجع السابق الذكر :رياض صاحل أبو العطا -د )3(
  . 125 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )4(
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كما تظهر أمهية التعاون ،  اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا  من النظامني األساسيني للمحكمتني29
افر جهود الدول من أجل وضع حد لظاهرة اإلفالت من ظالدويل بالنظر إىل خطورة اجلرائم الدولية اليت تتطلب ت

  .دولية يف فقرا الرابعة  العقاب ، وفق التعبري املستخدم يف ديباجة اتفاقية روما املؤسسة للمحكمة اجلنائية ال
يضاف إىل ذلك أيضا الطابع املعقد الذي يالزم يف الغالب اإلجراءات القضائية اخلاصة مبحاكمة مرتكيب اجلرائم 

فقد ، اليت قد تنطوي على عناصر أجنبية تؤدي إىل انعقاد اختصاص هيئات قضائية تابعة لدول خمتلفة و الدولية 
املرتكبة بتعدد جنسيات الضحايا أو املتهمني ، أو احتمال ارتكاب األفعال املكونة لتلك الدولية تتميز بعض اجلرائم 

 أكثر من دولة ، و هو ما من شأنه أن يدفع إىل تعزيز التعاون بني الدول املعنية لتحقيق أكرب قدر إقليماجلرمية على 
  . دالة و االنتصاف للضحايا ممكن من األهداف املرجوة من املتابعة القضائية و من بينها حتقيق الع

و يف التعاون ما بني الدول و احملاكم اجلنائية الدولية ، خيتلف األمر خبصوص العالقة ما بني الدول و احملاكم اجلنائية 
 ، و مرد هذا االختالف الطبيعة القانونية  الدائمةالدولية اخلاصة و العالقة مابني الدول و احملكمة اجلنائية الدولية

  .ئة عن طريقة تأسيس كل منها ، و بالتايل اختالف العالقة اليت تربط الدول بكل نوع من أنواع تلك احملاكم الناش
أنشأتا حتت إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ، و مت ذلك مبوجب ؤقتتني املتان الدوليتان  اجلنائيتانفاحملكم

 شأنه أن يفرض واجب التعاون مع احملكمة على أكرب عدد إصدار قرارين من جملس األمن ، و هذا األسلوب من
   )1(. ممكن من الدول دون احلاجة إىل توقيع اتفاقات خاصة معها استنادا إىل ميثاق هيئة األمم املتحدة 

 من النظامني األساسيني حملكميت يوغسالفيا و رواندا شامال ألكرب عدد ممكن من 29 و 28و قد جاء حمتوى املادتني 
ول من حيث إلزامها بضرورة التعاون مع مجيع طلبات احملكمة ، حيث أكدت أنه جيب على مجيع الدول أن متتثل الد

  .اجلنائية الدولية بدون أي إبطاء ال موجب له ، ألي طلب للمساعدة أو أمر صادر عن دوائر احملكمة 

ية اخلاصة من إلزام للدول على احترام واجب و على الرغم مما حتمله مواد األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدول
التعاون ، فإن ذلك ال ميثل قيمة عالية بالنسبة للضحايا ، إال يف جوانب حمدودة ، ألن احلماية الوحيدة اليت يتمتع ا 
الضحايا أمام احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا تكون بصفتهم شهودا ال بوصفهم من 

  .الضحايا 
حيث مل تعترف هلم بأي دور أو حق ميكنهم املطالبة به ، مكتفية يف إطار القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات بإحالة 

و من مث تكاد تنعدم جماالت تعاون الدول مع ، الضحايا على احملاكم الوطنية املختصة للمطالبة بالتعويضات 
لضحايا بشكل خاص ، باستثناء ما يتعلق منها باألوامر اخلاصة مبصادرة احملكمتني فيما خيص تنفيذ طلبات ملصلحة ا

املمتلكات و العوائد اليت مت االستيالء عليها بسلوك إجرامي متهيدا لتنفيذ األوامر اخلاصة بردها إىل املالكني الشرعيني  
  )2( .الذين يعتربون بدورهم من الضحايا 
  لـاليت متت يف شكو لدائمة ، فاألمر خيتلف بالنظر إىل طريقة إنشاء احملكمة أما بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية ا

  
  
  ،"يتعهد أعضاء األمم املتحدة بقبول قرارات جملس األمن و تنفيذها وفق هذا امليثاق  " :على أنه من ميثاق منظمة األمم املتحدة  25 حيث تنص املادة )1(

 ض ـمال الالزمة لتنفيذ قرارات جملس األمن حلفظ السلم و األمن  الدوليني يقوم ا أعضاء األمم املتحدة أو بعاألع " : أن  على48كما نصت املادة      
 يقوم أعضاء األمم املتحدة بتنفيذ القرارات املتقدمة مباشرة "  :، كما أضافت يف الفقرة الثانية بأن "حسبما يقرره جملس األمن  عضاء و ذلكهؤالء األ     
  . "بطريق العمل يف الوكاالت الدولية املتخصصة اليت يكونون أعضاء فيها و      

  . 131و  130،  129 ، 127 ، 126 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )2(
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اعدة القضائية ، هو الباب التاسع الذي اتفاقية دولية ، و قد خصصت اتفاقية روما بابا كامال للتعاون الدويل و املس
 اليت 86 مادة حددت خمتلف أوجه التعاون الذي يتم ما بني احملكمة و الدول األطراف وفقا لنص املادة 17تضمن 

  :نصت على أن 
تتعاون الدول األطراف ، وفقا ألحكام هذا النظام األساسي تعاونا تاما مع احملكمة فيما جتريه يف إطار اختصاص " 

   " .احملكمة من حتقيقات يف اجلرائم و املقاضاة عليها 
و ليس من الغريب يف مثل هذه احلالة ، أن تكون اجلهة املعنية بالتزام التعاون مع احملكمة ، مبوجب هذه املادة هي 

ف جملس  إذا كانت القضية قد أحيلت إىل احملكمة من طر86 يستثىن من القاعدة الواردة يف املادة - الدول األطراف
ففي مثل هذه احلالة إذا رفضت الدول املوجه إليها طلب التعاون ، تستعني احملكمة مبجلس األمن الذي ، األمن 

 دون بقية الدول غري األطراف و املنظمات الدولية احلكومية و غري  - ميكنه اختاذ اإلجراءات الضرورية يف تلك احلالة
        من حيث  - اعتمدت يف إنشاء احملكمة ، و هي معاهدة دولية ترتباحلكومية ، و هذا راجع إىل الطريقة اليت 

  . التزامات على عاتق الدول األطراف فقط - املبدأ 
، و هو ما يعرف مببدأ نسبية أثر  ألن القاعدة أن املعاهدة الدولية ال ترتب التزامات أو حقوق على دول الغري

إذ توجد هناك بعض االستثناءات حلاالت تنشئ من خالهلا اتفاقية دولية املعاهدات ، و هذا من الناحية املبدئية ، 
  )1(  .1969حقوقا أو التزامات على دولة غري طرف ، طبقا التفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 

د إن عدم التعاون مع احملكمة ميكن أن يعرض على مجعية الدول األطراف أو على جملس األمن ، إذا كانت املسألة ق
 و تتعدد صور و جماالت التعاون ما بني احملكمة و الدول )2( طرفهمتت إحالتها للمحكمة اجلنائية الدولية من 

األطراف طبقا للباب التاسع من نظام روما األساسي ، لتشمل خمتلف مراحل اإلجراءات القضائية من مجع 
 تصدرها احملكمة ، سواء ما تعلق منها بتنفيذ املعلومات و التحقيق يف األفعال ، إىل غاية تنفيذ األحكام اليت

  .العقوبات السالبة للحرية أو تنفيذ أوامر املصادرة و التغرمي 
جيوز  " : أنه  من من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات4 فقرة 16و من األمثلة عن أوجه التعاون ، ما ورد يف املادة 
 بشأن عقد اتفاقات لنقل و تقدمي اخلدمات يف إقليم دولة للمصابني للمسجل أن يتفاوض نيابة عن احملكمة مع الدول

بصدمة ، أو املعرضني للتهديد من الضحايا أو الشهود و غريهم ممن يواجهون أخطارا بسبب شهادة أدىل ا هؤالء 
  )3(.  "و جيوز أن تظل هذه االتفاقات سرية ، الشهود 

التزام الدول األطراف بتحديد و تعقب من ختلفة للتعاون املشكال األ خبصوص 93يضاف إىل ذلك ما ورد يف املادة 
يف النهاية ، دون املساس و جتميد أو حجز العائدات و املمتلكات و األدوات املتعلقة باجلرائم بغرض مصادرا 

  هلا يف دفعاالستئماين الذي جيوز له استعما الصندوق حبقوق األطراف الثالثة حسنة النية ، و هي عائدات تودع لدى
  
  

  . 131 و 130 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة-د )1(
 يــــ، إما وضع نص عام يسهل التعاون يف النظام األساس  طرحت ثالث خيارات تتعلق مبسألة التعاون القضائي الدويل مع احملكمة اجلنائية الدولية)2(

   ى ـــ، أو إبرام معاهدة للتعاون القضائي باملعن  قائمة غري حصرية باملوضوعات اليت ميكن أن يطلب فيها التعاونتكمله، أو وضع نص عام  لمحكمةل     
   .الصحيح و إرفاقها بالنظام األساسي للمحكمة     

  . 131 ، ص ون الدويل حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القان: نصر الدين بومساحة -د )3(
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  . من نظام روما األساسي 79التعويضات للضحايا وفقا للمادة 
 اليت تصدرها احملكمة مع سيادة الدول األطراف ، تلتزم احملكمة نو لتفادي حصول أي تعارض ما بني طلبات التعاو

ض و التسليم ، إذا كان تنفيذها كما هو الشأن بالنسبة المتناع احملكمة عن تقدمي طلبات القب مبراعاة هذه النقطة ،
  .يؤدي إىل تصرف الدولة على حنو خيالف التزاماا مبوجب القانون الدويل 

 مبوجب قوانينها الوطنية لتكفل حتقيق   باختاذ اإلجراءات املناسبة88و يف املقابل تلتزم الدول األطراف وفقا للمادة 
سب اختاذه يف مثل هذه احلالة هو إصدار تشريعات وطنية حتدد مجيع أشكال التعاون مع احملكمة ، و اإلجراء املنا

آليات التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ، على غرار القوانني اليت صدرت يف جمموعة من الدول األوروبية لتحديد 
  )1( .أشكال التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا 

و   اون بني احملكمة اجلنائية الدولية و الدول األطراف ، و هي تتعلق مبجاالت أربع التعأشكال 93و ذكرت املادة 
   .تنفيذ القرارات و إلقاء القبض على احملكوم الفار و التقدمي إىل احملكمة ، املالحقة ، التحقيق  :هي 

ن وجودهم ، و مجع األدلة و بالنسبة إىل التحقيق ، تلتزم الدولة بتسهيل التحقيق عرب حتديد هوية األشخاص و مكا
مبا فيها شهادة الشهود و اخلرباء و تيسري نقلهم إىل احملكمة و مثوهلم أمامها ، و فحص األماكن و مواقع القبور و 
إخراج اجلثث ، و تنفيذ أوامر التفتيش و احلجز ، و توفري السجالت و املستندات الرمسية و غريها ، و محاية اين 

حلفاظ على األدلة ، و تعقب العائدات و املمتلكات و األدوات املتعلقة باجلرائم و جتميدها أو عليهم و الشهود و ا
   . من نظام روما األساسي1 فقرة 93لمادة  لطبقا حجزها من دون املساس باألطراف الثالثة حسنة النية

حيث تقدم ،  األشخاص إىل احملكمة  إجراءات تقدمي79و بالنسبة إىل املالحقة و التقدمي إىل احملكمة ، فصلت املادة 
يف إقليمها ، و ترفق الطلب باملواد املؤيدة له الواردة يف متواجدا هذه األخرية طلبا إىل الدولة اليت يكون املطلوب 

  )2( :و يقدم طلب إلقاء القبض خطيا و يتضمن  ، 91املادة 

  . صفات الشخص املطلوب ، و مكان وجوده احملتمل -
  .القبض  نسخة من أمر -

و إذا أدين ، يرفق الطلب بنسخة عن أمر إلقاء القبض و نسخة عن حكم اإلدانة ، و معلومات تثبت أن الشخص 
موضوع احلكم هو الشخص املطلوب نفسه ، و إذا صدر حكم حبقه فترفق نسخة عن احلكم مع بيان يوضح املدة 

حملكمة يف هذا اإلطار مسألة تتعلق باملقبولية يف حال املنقضية و ما تبقى منها طالبة تعاون الدولة ، و قد تعترض ا
  )3( .تقدم املطلوب بطعن أمام احملكمة الوطنية على أساس عدم جواز احملاكمة عن السلوك اجلرمي ذاته مرتني 

كذلك ، قد تواجه الدولة طلبات تسليم متعددة بشأن الفرد ، عندها تبلغ الدولة الطرف كل من احملكمة و الدولة 
البة ذه الواقعة ، و من مث تعطى األولوية إىل احملكمة إذا كانت هذه األخرية قد جزمت مبقبولية الدعوى ، و إال الط

   تسلم الشخص قبل اختاذو لكنها الفيجوز للدولة املوجه إليها الطلب أن تتناول طلب التسليم من الدولة الطالبة ، 
  
  
  
   .132 ، ص جلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل حقوق ضحايا ا: نصر الدين بومساحة -د )1(
   . طبقا لنظام روما األساسي جيب أن تكفل الدول األطراف إتاحة اإلجراءات الالزمة مبوجب قوانينها الوطنية لتحقيق مجيع أشكال التعاون )2(
  . 199 و 198 ، 197 ، 196 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )3(
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  .حملكمة قرارا بعدم املقبولية ا
أما إذا كانت الدولة املتلقية الطلب مرتبطة بالتزام تسليم الشخص إىل دولة ثالثة ليست طرفا يف احملكمة فيتوجب 
على األوىل أن تصدر قرار التسليم بناءا على عدة عوامل ، منها تواريخ الطلبات املتعددة ، و مصاحل الدولة الطالبة ، 

ان ارتكاب اجلرم و جنسية املطلوب و اين عليهم ، و التسليم الالحق احملتمل ، كما تراعي الدولة اليت تضم مك
هذه العوامل ، على سبيل املثال ال احلصر ، عندما تتلقى طلب تسليم من دولة غري طرف يتعلق بسلوك خمتلف عن 

 ، و يتوجب على الدولة متلقية الطلب أن ذلك السلوك الذي تطلب احملكمة اجلنائية الدولية التسليم على أساسه
تعطي األولوية إىل الطلب املقدم من احملكمة اجلنائية الدولية ، إن مل تكن مقيدة بالتزام دويل قائم بتسليم الشخص 

  .إىل الدولة الطالبة 
ليمها ، بناءا على و تلتزم الدولة املتعاونة باإلذن لألشخاص املطلوب تقدميهم من دولة أخرى إىل احملكمة بعبور إق

 أوصاف املطلوب نقله ، وقائع :  يتضمن طلب العبور- )ب) (3 (89طلب عبور تقدمه احملكمة وفقا لشروط املادة 
 ما  - الدعوى و وصفها القانوين ، أمر القبض و التقدمي ، و يبقى الشخص املطلوب نقله حتت التحفظ أثناء العبور

  .              مي أو تأخريه مل يؤدي هذا العبور إىل إعاقة التقد
يصار إىل التشاور بشأا مع احملكمة اجلنائية ، فإنه فضال عن ذلك ، إذا كان القانون الوطين يقتضي متطلبات معينة 

و ، الدولية  و يف ما يتعلق بتنفيذ قرارات احملكمة ، تعىن الدول املتعاونة بتنفيذ أحكام السجن و التغرمي و املصادرة 
طلب الدولة اليت هرب منها احملكوم إىل دولة ثانية من هذه األخرية تقدميه إىل احملكمة مبوجب االتفاقيات أخريا ت

املرعية ، و ذلك بعد التشاور مع احملكمة اجلنائية الدولية يف هذا الشأن ، و يعود للمحكمة اإليعاز بنقله إىل الدولة 
  )1( .ولة أخرى تعينها ذاا اليت كان يقضي العقوبة فيها ، أو إىل أي د

إن االلتزام بتعقب و اعتقال و معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ليس وليد احملاكم اجلنائية الدولية ، و إمنا جيد مصدره 
 على التوايل و املادة 146و   129،  129 ، 50 ، 49 الدولية كاتفاقيات جنيف األربع يف موادها تأيضا يف االتفاقيا

الع مبهامها دون تعاون دويل ضطل اإلضايف األول ، كما أن احملكمة اجلنائية الدولية ال ميكنها اال من الربوتوكو85
كامل من الدول األطراف و غري األطراف ، و قد خصص هلا النظام األساسي بابا كامال هو الباب التاسع خاصة 

ف العمل على تضمني تشريعاا الداخلية ما  منه أوجبت على الدول األطرا88ما أن املادة ك،  202 إىل 86املواد من 
يكفل التعاون الكامل و التام مع احملكمة ، فيما تقوم به من إجراءات قضائية تتعلق بالتحقيق أو االام أو احملاكمة 
عند ارتكاب أي من اجلرائم الداخلة يف اختصاصها ، ألن قيام احملكمة مبهامها يعتمد بصفة خاصة على تعاون الدول 

  )2( .مساعدا للمحكمة و 
إن جناح مهام احملكمة اجلنائية الدولية يعتمد بالدرجة األوىل على التعاون الدويل ، من خالل حتديد هوية األشخاص 
املتهمني و أماكن وجودهم و االستماع لشهادات الشهود و تقدمي األدلة و الوثائق و اعتقال األشخاص و 

  )3( .التهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية احتجازهم ، و تسليم املتهمني و إح
  
  
  . 199 و 198 ، 197 ، 196 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )1(
  .  322 و 321 ، 320 ، ص املرجع السابق الذكر : أمحد بشارة موسى -د )2(
  . 303 ، ص  املرجع السابق الذكر: ملى عبد الباقي حممود العزاوي )3(
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   اجلرائم الدوليةضحايا تقويض اجلهود الدولية الستيفاء حقوق  :ثاين الفصل ال
لقد شهد القانون الدويل تطورا هائال منذ احلرب العاملية األوىل ، حيث أضفيت عليه الصبغة اإلنسانية ، و رأى 

قبول أن يعهد إىل واضعوه أنه ال ميكن هلذا القانون أن يواصل عدم اكتراثه حبقوق اإلنسان ، و أنه مل يعد من امل
الدول وحدها عن طريق التشريعات الوطنية مهمة محاية حقوق اإلنسان األساسية يف وقت السلم و وقت احلرب 

 ، حيث شهد عام 1950 إىل سنة 1948و قد حدث تطور ملحوظ يف هذا الشأن يف الفترة من سنة ، سواء حد على 
 والدة اتفاقيات جنيف 1949 اجلماعية و املعاقبة عليها ، مث شهد عام  والدة االتفاقية الدولية ملنع جرمية اإلبادة1948
 ، و تالها اتفاقيات و معاهدات و قرارات دولية عديدة ، تضمنت يف طياا مجلة من القواعد و املبادئ اليت ةاألربع

سلحة داخليا و يف زمن السلم و زمن احلرب و الرتاعات املو حريته تكفل محاية حقوق اإلنسان و حتمي حياته 
  . دوليا على حد سواء 

 تعترب من أهم املواثيق الدولية 1977 ، و بروتوكوليها اإلضافيني لعام 1949و على الرغم من أن اتفاقيات جنيف لعام 
اليت دف إىل توفري احلماية لضحايا الرتاعات املسلحة ، و احلد من حرية اختيار وسائل و أساليب القتال ، كما 

االنتهاكات اجلسيمة ، إال أا مل تنص على عقوبات توقع على مرتكيب اجلرائم مرتكيب ضرورة معاقبة تؤكد على 
لصاحل الضحايا ، بل تطالب الدول بأن تسن تشريعات جزائية ملعاقبة كل من اقترف إحدى اجلرائم تكون الدولية و 

  .املنصوص عليها يف هذه االتفاقيات 
الدول بالبحث عن وسائل و قواعد قانونية أكثر فعالية من أجل توقيف و حماكمة أو لذا ، و من هذا املنطلق بدأت 

و احلرب ، بغض النظر أالسلم زمن تسليم أي شخص ارتكب أية انتهاكات لالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف 
دالة اجلنائية الدولية عن عن جنسيته أو املكان الذي اقترف فيه جرائمه ، و على الرغم من أن التنفيذ املباشر للع

طريق اللجان و احملاكم الدولية قد بدأ ظهوره يف أعقاب احلرب العاملية األوىل ، حينما نصت اتفاقية فرساي على 
إنشاء حمكمة جنائية دولية حملاكمة قيصر أملانيا ، الرتكابه ما يوصف اليوم جبرمية العدوان ، كما نصت االتفاقية على 

  . جرائم حرب وفقا للمفهوم السائد وقتئذ يف العرف الدويل حماكمة من ارتكبوا
غري أن األمور سارت بشكل مغاير ملا هو متوقع ، فقد اقتصر موضوع حماكمة جمرمي احلرب على حاالت قليلة 

ملاين مل تأخذ األمر جبدية ألسباب سياسية ، إذ جلأ القيصر األوجرت أمام حماكم وطنية حليفة ، أو أمام حماكم أملانيا 
 فمنحته حق اللجوء السياسي ، و تزايد الشعور بالسخط لدى الشعب األملاين ، من جراء االامات  "هولندا" إىل 

اليت وجهت إىل الضباط األملان بوصفهم جمرمي حرب دون غريهم من احللفاء ، و لذلك تغاضى احللفاء عن إنشاء 
  .ا حماكمة املتهمني إىل القضاء األملاين حمكمة جنائية دولية حملاكمة جمرمي احلرب ، و أسندو

و مما تقدم يتبني أنه مل تنشأ حمكمة جنائية دولية بعد احلرب العاملية األوىل خالفا ملا ورد يف نصوص اتفاقية فرساي ، 
أية و بالتايل مل تطبق احملاكمة على جرمية العدوان و اجلرائم ضد اإلنسانية ، أما عن جرائم احلرب ، فلم تشكل هلا 

حمكمة جنائية دولية ، و إمنا حماكم وطنية مل تسهم يف حتقيق العدالة شكال أو موضوعا ، أما يف مرحلة ما بعد 
 ، إنضم إليه فيما 1945احلرب العاملية الثانية ، فقد سارع احللفاء إىل توقيع اتفاق لندن يف الثامن من أغسطس عام 

  )1( .الدولية لنورمبورغ حملاكمة كبار املسؤولني عن تلك اجلرائم  دولة أنشأت مبوجبه احملكمة العسكرية 19بعد 

  

  
   . 199 و 198 ، 197 ، ص املرجع السابق الذكر : و آخرونعبد اهللا األشعل  -د )1(
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"  العدوان " حيث نصت الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ على املعاقبة على ارتكاب اجلرائم ضد السالم 
 و اجلرائم ضد اإلنسانية ، و ذلك على الرغم من عدم حماكمة أي من مرتكيب جرمية العدوان و جرائم احلرب

  .اجلرائم ضد اإلنسانية يف أعقاب احلرب العاملية األوىل 
و أعقبت حماكمات نورمبورغ حماكمات أخرى ، عندما عادت فكرة إنشاء حمكمة جنائية دولية إىل الظهور مرة 

السابقة بدءا من " يوغسالفيا "  االنتهاكات اجلسيمة و التطور اخلطري لألحداث اليت شهدا ثانية ، ال سيما يف ظل
 ، و تال ذلك إنشاء جلنة خرباء للتحقيق يف االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين إبان احلرب 1991عام 

 الذي تضمن النظام 955باختاذ القرار رقم  ، و اليت تصدى هلا جملس األمن الدويل 1994 عام  "رواندا" األهلية يف 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، و الذي جاء على غرار النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

  .ليوغسالفيا السابقة 
د مؤمتر روما و أخريا وصلت مسرية العدالة اجلنائية الدولية إىل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة بعد عق

 منظمة غري حكومية ، 237 منظمة حكومية و 17 دولة و 160 ، الذي شاركت فيه 1998الدبلوماسي يف روما سنة 
 7 دولة ، بينما امتنعت 21 دولة ، و عارضتها 120و قد مت التصويت يف هذا املؤمتر لصاحل إنشاء احملكمة من قبل 

  )1( .دول أخرى عن التصويت 
لتقدم احملرز على املستويني الوطين و الدويل من إجيابيات يف مسعى االعتراف مبركز قانوين لضحايا و رغم ما حيمله ا

اجلرائم الدولية ، يضمن هلم جماال واسعا للمشاركة يف خمتلف مراحل الدعوى القضائية ، إال أن ذلك قد يكون غري 
 ضمان استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية ، كاف يف حاالت معينة من أجل حتقيق الغاية األساسية ، املتمثلة يف

فقد ال يكفي يف بعض األحيان االعتراف حبق الضحايا يف تقدمي املعلومات خبصوص ارتكاب جرائم دولية معينة 
  .حلصوهلم على العدالة ، رغم أمهية هذا احلق يف إثارة انتباه اجلهات املكلفة بفتح التحقيق و اختاذ قرار املتابعة 

نفسه د ال يفي بالغرض نفسه االعتراف حبق ضحايا اجلرائم الدولية يف املشاركة يف اإلجراءات ، و الشيء كما ق
اليت قد ال جتد يف األصل جماال و يقال عن بقية احلقوق ، كاحلق يف احلماية و جرب الضرر و غريها من احلقوق ، 

  .اكمة لتطبيقها ، بسبب اصطدامها بعوائق قانونية حتول دون إجراء احمل
و السبب وراء فشل مساعي ضحايا اجلرائم الدولية يف احلصول على االنتصاف ، مل يكن نتيجة لنقص يف مركزهم 
القانوين الذي يؤهلهم للمطالبة حبقوقهم ، و إمنا بسبب تعارض مطلبهم مع مسائل متس االختصاص القضائي و 

  .ئم الدولية ، و بالتايل متكينهم من حقوقهم مسائل إجرائية حالت دون حماكمة املتهمني بارتكاب اجلرا

األسباب القانونية اليت قد حتول دون حماكمة املتهم و دون متكن ضحايا اجلرائم الدولية من و تتعدد إذن ، ختتلف 
الوصول إىل العدالة اجلنائية ، و هي تتراوح يف ذلك ما بني مسائل تتعلق باالختصاص و أخرى باإلجراءات ، و ال 

أمام حتقيق العدالة لفائدة الضحايا ، و إن كان باإلمكان جتاوزه البعض من هذه املسائل يشكل عائقا فعليا يزال 
بإنشاء اهليئات املختصة أو إقرار التعديالت الالزمة ، كما أن البعض منها تراجع على األقل أمام القضاء اجلنائي 

  )2( . عليها لإلفالت من العقاب يعتمدالدويل ، و مل يعد مبقدور املتهم بارتكاب اجلرائم الدولية أن 
  
  
  
   . 202و  200،  199 ، ص  املرجع السابق الذكر: و آخرونعبد اهللا األشعل  -د )1(
    . 70و  69 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة -د )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 224  

    استيفاء حقوق الضحايا يف جمال االختصاصعقبات : املبحث األول
اجلرائم املرتكبة أثناء يف  ، بالرغم من أن اللجنة املكلفة بالتحقيقات 1923سنة يف إال " ليبزج " كمات مل تبدأ حما

 ، و إن دل ذلك على شيء فإمنا يدل على عدم اجلدية يف مالحقة 1919احلرب العاملية األوىل انتهت من أعماهلا سنة 
  ) 1(. وىل مرتكيب اجلرائم الدولية اليت وقعت يف احلرب العاملية األ

 وردت أمساؤهم بالقائمة اليت جرى إعدادها من قبل 854 متهما فقط من أصل 45 : و مل تقدم الئحة اام إال لـ
 ضابطا متهما بارتكاب خرق لقوانني احلرب ، و تراوحت 12 ، و فعليا مل ميثل أمام احملكمة سوى 1919جلنة 

  ) 2( . مل يقض أي منهم مدة حمكوميته فعال  سنوات و4 أشهر و 6األحكام اليت صدرت حبقهم بني 
 من اتفاقية فرساي شهدت تطبيقا صوريا على فئة قليلة من املسؤولني األملان ، فالدول 230 و  229  ،228إن املواد 

املنتصرة قدمت الئحة إىل أملانيا لتسليمها كبار جمرمي احلرب حملاكمتهم ، و لكن السلطات األملانية مل تستجب 
 احللفاء ، حبجة أن ذلك سيثري الرأي العام األملاين و يوقع اضطرابات فيها ، ألن الشعب األملاين ينظر إليهم ملطالب

  . "الرايخ العليا "كأبطال ، و قدمت بديال عن ذلك إحالتهم إىل حمكمة 
مساؤهم يف القائمة الذين وردت أو العليا عدد قليل من األشخاص املتهمني ، "  Leipzigليبزيج " و قدم إىل حمكمة 

 ، و قد متت حماكمتهم صوريا ، حيث صدرت أحكام حبق 1919األصلية اليت أعدا جلنة حتديد املسؤوليات عام 
   )3(.  اإلجراءات تأديبية فقط كون هذهستة أشخاص فقط و الباقي متت تربئتهم ، و قد احتج ممثلو احللفاء على 

قتة ، و إن كانت خطوات مهمة حنو منع و تكرار االنتهاكات اخلطرية لقواعد إن إنشاء احملاكم اجلنائية الدولية املؤ
، فإا كانت خطوات متواضعة و غري خالية من " اإلفالت من العقاب " القانون الدويل اإلنساين و احلد من ظاهرة 

من استنادا للفصل العيوب ، نذكر منها على سبيل املثال و ليس احلصر أن هذه احملاكم أنشأت من قبل جملس األ
السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة ، فاهلدف هو إعادة السلم و األمن الدوليني و ليس العدالة اجلنائية الدولية يف 

و هذا اإلنشاء من قبل جملس األمن ميكن إلغاؤه بقرار آخر من الس ذاته وفقا ملعايري خاصة به ، إضافة حد ذاا ، 
و ذلك على اعتبار أن ، اختصاص احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة حمدد يف الزمان و املكان إىل أن زمان و مكان 

هناك العديد من الرتاعات األخرى اليت أسفرت عن وقوع الكثري من الضحايا على أيدي مرتكيب جرائم دولية ، إال 
  .أنه مل بشكل ألي منها جلان تقصي للحقائق أو حماكم خاصة 

 السياسية ، إذ مل املالءمات أن العدالة اجلنائية الدولية تسري بصورة انتقائية أو خاضعة لالعتبارات و و هذا يبني لنا
عما " شارون "  ، و مل حياكم 1948عن االنتهاكات اليومية ضد الشعب الفلسطيين منذ " إسرائيل " حياكم أحد يف 

الصراع بني العدالة اجلنائية الدولية و االعتبارات بيد أن ذلك ، " صربا و شاتيال  "ارتكبه من جرائم دولية يف 
    )4( .السياسية ما زال قائما و سيستمر سنوات طواال إىل أن تتحقق العدالة و تصل إىل مسارها الطبيعي 

  
  

 ى ــ بأا جرمية عظم227دة ، أما جرمية العدوان فقد كانت تسمى حسب التعبري املستخدم يف اتفاقية فرساي و خاصة نص املا و هي جرائم احلرب )1(

  .  فقد نصت صراحة على األفعال املخالفة لقوانني و أعراف احلرب228، أما املادة  ضد املبادئ و األخالق العاملية و قدسية املعاهدات     
  .   23 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري -د  )2(
  .  386  ص،  املرجع السابق الذكر:علي مجيل حرب  -د )3(
   . 201 و 200 ، ص املرجع السابق الذكر : و آخرونعبد اهللا األشعل  -د )4(
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لقد كرست عدة مواثيق دولية مبدأ االختصاص الدويل للجهاز القضائي اجلنائي الدويل ، ال سيما االتفاقية الدولية 
 املتعلقة بالقانون اإلنساين و 1949لعام  و اتفاقيات جنيف 1948و املعاقبة عليها لسنة اجلماعية ملنع جرمية اإلبادة 

 ، إال أن هذا املبدأ مل جيد تطبيقا فعليا له من طرف اجلماعة الدولية ، حبيث 1977الربوتوكول اإلضايف األول لسنة 
  )1(. أن املواثيق أشارت إىل املبدأ دون ذكر كيفية ترمجته يف امليدان العملي ليحترم من قبل كل الدول 

ن أهم االجنازات اليت توصل إليها اتمع الدويل يف العقد األخري من القرن العشرين ، هو إنشاء و ال شك أن م
حماكم جنائية دولية ختتص مبعاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ، سواء تعلق األمر باحملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة أو 

دويل  جنائي لكثري من اجلهات اليت سعت حنو تأسيس قضاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، و هو إجناز حقق آمال ا
و من بينها فئة ضحايا اجلرائم الدولية ، من أجل حتقيق الغاية األساسية املتمثلة يف منع تكرار تلك االنتهاكات و 

  )2( .وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب و حتصيل حقوق الضحايا 
ئمة يشكل مرحلة فاصلة من مراحل تطور القانون الدويل اجلنائي ، ذلك أنه مما إن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدا

الشك فيه أن أي نظام قانوين يرجى له الفعالية و االمتثال التام ألحكامه ، إمنا حيتاج إىل وجود جهاز قضائي 
، و هذا ما افتقده ها نمستقل و دائم ، يعمل على تأكيد احترام هذه األحكام ، و حيدد مسؤولية كل من خيرج ع

اتمع الدويل لفترة طويلة من الزمن ، مل يتم خالهلا إجياد جهاز قضائي ذي مستوى فعال لتطبيق قواعد القانون 
  )3(. الدويل اجلنائي ، سيما تلك املتعلقة باملسؤولية الشخصية عن ارتكاب اجلرائم الدولية 

ية املوجودة أو القواعد اليت حتكم اختصاصها ، يظهر لنا وجود غري أن البحث يف آليات عمل احملاكم اجلنائية الدول
بعض احلاالت اليت يستحيل فيها على الضحايا الوصول إىل العدالة ، رغم أم وقعوا ضحية جلرائم دولية خطرية و 

  .ة حاليا خلفت هلم أضرار بالغة متاما كتلك املنصوص عليها يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية القائم
و إذا كانت العديد من العوائق اليت هلا صلة بقواعد االختصاص غري دائمة ميكن جتاوزها بطرق خمتلفة ، إال أنه ال 
ضري من التطرق إليها بأسلوب حناول من خالله إبراز احلاالت اليت يكون فيها لتلك املسائل أثر معيق ، و احلاالت 

ون مبثابة دليل ميكن اعتماده من قبل الضحايا أو ممثليهم الشرعيني يف تقدمي اليت ال يتحقق فيها األثر نفسه ، لتك
  )4( .طلبام 

 روما ، مثل عدم باتفاقيةحيث يبدو أن احملكمة اجلنائية الدولية تعترضها مجلة من عقبات االختصاص املتعلقة 
ة أخرى من عقبات االختصاص اليت االنضمام ، التحفظ ، إمكانية التعديل و عدم الرجعية ، هذا فضال عن جمموع

تعترضها من خارج النظام األساسي و تتعلق بعدم انسجامه مع القواعد الدستورية و التشريعات الداخلية و 
و باالختصاص النوعي عقبات االختصاص املتعلقة مببدأ التكامل االتفاقيات الدولية ، مث سنتطرق بعد ذلك ل

  .للمحكمة اجلنائية الدولية 
  
  
 

  . 70 ، ص  املرجع السابق الذكر : سكاكين باية)1(
  .   70 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )2(
   .  107 ص،  املرجع السابق الذكر : و آخرونعبد اهللا األشعل  -د )3(
  .   71و  70 ، ص ة على ضوء أحكام القانون الدويلحقوق ضحايا اجلرائم الدولي:   نصر الدين بومساحة-د )4(
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   اجلنائي الدويل تقويض تطبيق االختصاص  :األولاملطلب 
ال شك أن من أهم االجنازات اليت توصل إليها اتمع الدويل يف العقد األخري من القرن العشرين هو إنشاء حماكم 

واء تعلق األمر باحملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة ، أو احملكمة جنائية دولية ختتص مبعاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ، س
  )1( .اجلنائية الدولية الدائمة 

  و على الرغم من املآخذ القانونية اليت وجهت إىل أغلب احملاكمات اليت متت بواسطة احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة
 ، إال أا كانت متثل اللبنة األوىل لتدعيم القضاء و اليت كانت أوىل التجارب العملية إلقامة قضاء جنائي دويل

  )2( .اجلنائي الدويل 
إن إنشاء احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة و الدائمة هو إجناز حقق آمال الكثري من اجلهات اليت سعت حنو تأسيس 

لة يف منع تكرار تلك  من أجل حتقيق الغاية األساسية املتمث- و من بينها فئة الضحايا  - قضاء جنائي دويل
االنتهاكات و وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب ، و متكني ضحايا اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم ، غري 
أن البحث يف آليات عمل احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة ، أو احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة و القواعد اليت حتكم 

د بعض احلاالت اليت يستحيل فيها على ضحايا اجلرائم الدولية إستيفاء حقوقهم من هر لنا وجويظاختصاصها ، 
الدويل رغم أم وقعوا ضحية جلرائم خطرية اجلنائي خالل مبدأ التكامل يف االختصاص بني القضاء الوطين و القضاء 

  )3( .نائية الدولية و خلفت هلم أضرار بالغة متاما كتلك املنصوص عليها يف النظام األساسي للمحكمة اجل
احملكمتني اجلنائتني الدوليتني لكل من يوغسالفيا أجنزما و احملاكمات اليت متت بناءا على قرارات من جملس األمن 

 املعقودة يف 3175 الصادر يف جلسته رقم 808ن أنشأتا مبوجب قراري جملس األمن رقم االسابقة و رواندا ، و اللت
شاء حمكمة جنائية دولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون  اخلاص بإن1993 فرباير 22

 حملاكمة األشخاص 1994 لعام 955 السابقة ، و كذلك القرار رقم  "يوغسالفيا" الدويل اإلنساين املرتكبة يف 
و املواطنني الروانديني املسؤولني " رواندا " املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين املرتكبة يف 

   )4( .عن االنتهاكات املماثلة املرتكبة يف أراضي الدول ااورة ، و الذي أنشأ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

و من املسلم به قانونيا أن الثغر و اإلشكاليات املثارة حول احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة تتمحور حول طبيعتها 
ؤقتة و االنتقائية ، ناهيك عن خروقاا للمبادئ اجلنائية املستقرة ، و كان من املأمول بعد جتارب احملاكم السابقة امل

و التطورات املستجدة على الساحة الدولية ، و املدة الزمنية املستنفذة إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية أن يأيت نظامها 
الدولية القضائية اجلنائية الدولية املوضوعية ، و متحررا من إشكاليات املواثيق و األنظمة اجلنائية القانوين مثاال للعدالة 

  )5( . هو الذي حدث النقيضالقائمة و ثغراا ، إال أن 

  
  
  .  71و  70 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )1(
  . 9 ، ص  املرجع السابق الذكر: طارق سرور -د )2(
  .  71و  70 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة -د )3(
  . 7 ، ص املرجع السابق الذكر:  طارق سرور -د )4(
  .  477 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي مجيل حرب - د)5(
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بطرق خمتلفة  نسبيا ميكن جتاوزها حيث  اليت هلا صلة بقواعد االختصاص غري دائمة ، و إذا كانت العديد من العوائق
إال أنه ال ضري من التطرق إليها بأسلوب حناول من خالله إبراز احلاالت اليت يكون فيها لتلك املسائل أثر معيق ، و 

  )1( .احلاالت اليت ال يتحقق فيها األثر نفسه 

ق باحملكمة اجلنائية الدولية هو طريقة إنشائها ، إذ جيب أن تكون هذه الطريقة تضمن إن املسألة األهم فيما يتعل
للمحكمة الثبات ، الدوام ، االستقاللية و الفاعلية و كذا العاملية ، و لذلك فقد تعددت اآلراء حول هذه الطريقة و 

   :انقسمت إىل أربعة آراء هي كالتايل 
 دائرة جنائية مبحكمة العدل الدولية ، و يكون ذلك عن  و النص على إنشاءة األمم املتحدة تعديل ميثاق منظم-

  . من امليثاق و اخلاصة مبحكمة العدل الدولية الدائمة حيث يتم إنشاء دائرة جنائية ملحقة ا 92طريق تعديل املادة 
، و رغم سرعة و سهولة  صدور قرار من اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يوصي بإنشاء قضاء جنائي دويل -

هذه الطريقة ، إال أنه أخذ عليها أنه جتعل احملكمة اجلنائية الدولية تابعة ملنظمة األمم املتحدة بصورة مطلقة و تفقد 
  .بذلك صوريت االستقاللية و االستقرار 

 هلذا الغرض ، و قد  إبرام اتفاقية دولية إلنشاء حمكمة جنائية دولية ، و ذلك عن طريق مؤمتر دويل تعقده الدول-
  . القى هذا الرأي قبوال كبريا من غالبية الدول 

 أما الرأي الرابع و األخري ، فقد ذهب إىل ضرورة إصدار قرار من اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يوصي -
على هذا الرأي كثرة بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ، مع قيام اتفاقية مجاعية عمال بتوصية اجلمعية ، و قد أخذ 

  .اإلجراءات و تعقيدها 
و قد انتهى اخلرباء إىل أن أفضل طريقة إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية هي طريقة االتفاقية اليت تربم عن طريق مؤمتر 
دبلوماسي دويل ، و الذي يعقد حتت إشراف منظمة األمم املتحدة ، شرط أن حيدد نظام احملكمة اختصاصها و 

لى النظام عدد من الدول ، و وصفت هذه الطريقة بأا عملية ، و تضمن استقالل و استقرار احملكمة يصادق ع
  .اجلنائية الدولية املزمع إنشائها 

 عقد مؤمتر 1996عام  51/207و بعد مدة من الزمن ، قررت اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يف قرارها رقم 
 و ذلك بغرض وضع و اعتماد االتفاقية اخلاصة بإنشاء احملكمة اجلنائية )2( 1998دبلوماسي ملفوضي الدول عام 

  )3( .الدولية 
إال أن املالحظ أن هذه االتفاقية ، أي اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية محلت الكثري من الثغرات 

و هذه الثغرات مرتبطة باالتفاقية يف حد ،  القانونية اليت تعد عائقا أمام الضحايا يف مسعاهم للحصول على حقوقهم
  .ذاا ، و يف ما يلي شرح ذلك 

  
  
  .  71 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة - د)1(
 غري حكومية ، و مت يف اجللسة االفتتاحية انتخاب  منظمة236 منظمة دولية و حكومية و 17 دولة و 160  عقد مؤمتر روما الدبلوماسي حبضور ممثلي )2(

 ا ــرئيس " فيليب كريش " عني السفري  و ، رئيسا للمؤمتر" جيوفاين كونسو " ، حيث مت تعيني األستاذ الدكتور  رئيس املؤمتر و رئيس جلنة الصياغة      
   . رئيسا للجنة الصياغة"  حممود شريف بسيوين" ، و مت انتخاب األستاذ الدكتور  للجنة العامة      

    .103 و 102 ، 101 ، ص  املرجع السابق الذكر: لندة معمر يشوي )3(
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                                     اإللزاميتقويض سريان االختصاص   : الفرع األول

ة باألساس  منذ البداية من مشاكل قانونية متعلق1946 و 1945لقد عانت حماكمات نورمبورغ و طوكيو لسنة 
القانوين الذي ارتكزت عليه ، فنصا الالئحتني اخلاصتني باحملكمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو مها 
عبارة عن نتيجة التفاق بني دول منتصرة ،كان هدفها الوحيد حماكمة من تسبب هلا يف أضرار و آالم ال تغتفر ، 

طبيعة خاصة حاول  و يعترب هذا االتفاق ذا،  على هذا األساس 1945 أغسطس 8حيث مت إبرام اتفاق يف لندن يف 
الفتقار اتفاق لندن و ذلك مؤسسوه منحه صفة اتفاقية دولية ، غري أن هذا االدعاء القانوين ال ميكن االعتداد به ، 

  .من بينها غياب مشاركة أملانيا و دول احملور يف هذا االتفاق و إىل الشروط الضرورية لذلك ، 
 هكذا فقد مت إرساء الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ من قبل القوى املتحالفة ، و اليت تعد حماولة و

توفيقية بني خمتلف األنظمة القانونية للدول األربع املنتصرة ، و عليه فهي تعكس إرادة دول منتصرة ، أكثر مما 
ة الدولية ، و لعل الفضائع املرتكبة من قبل القوى  اجلماع شخص قانوين يسهر على محاية مصاحلتعكس إرادة

  .املتحالفة يف مناطق خمتلفة من العامل ، و ضد دول احملور نفسها أكرب دليل على ذلك 
 ، حيث مت إرساؤه من قبل الدول 1945 دبسمرب 20 الصادر يف 10و ال خيتلف األمر كثريا بالنسبة للقانون رقم 

 أن أملانيا فقدت سيادا كدولة و معها كل الصالحيات املترتبة على ذلك ، فتحولت األربعة املتحالفة ، على أساس
كل هذه الصالحيات لصاحل القوى املتحالفة ، باعتبارها السلطة الفعلية و القانونية اليت متارس الصالحيات الضرورية 

  )1(. على اإلقليم األملاين 

 10يادة و أن القوى املتحالفة حلت حملها مصدرة بذلك القانون رقم و من مث فإن اعتبار أملانيا مغيبة كدولة ذات س
بدال من أملانيا ملعاقبة مرتكيب اجلرائم البشعة ، يدفع إىل االعتقاد أن هذا القانون عمل إنفرادي صادر عن سلطة 

و يف املقابل مت ،  داخلية واحدة ، و ال ميكنه أن يرتب آثارا قانونية دولية كما هو الشأن بالنسبة لالتفاق الدويل
 باعتباره القائد 1946 يناير 19يف " ماك آرثر " إرساء احملكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى وفقا إلعالن اجلنرال 

  ." الباسيفيك " األعلى لقوات احللفاء يف 
نشئ هلا نصا قانونيا و إذا كانت املعطيات بالنسبة للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ تسمح باعتبار االتفاق امل

شبه دويل ذا طبيعة خاصة ، فإن الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو ال تتعدى أن تكون عمال انفراديا صرحيا ، 
يكون دولية فال يتصور أن يوكل و يفوض إىل شخص مهما كانت أمهيته مهمة إرساء قواعد قانونية منشئة حملكمة 

ا يف حق البشرية و اتمع الدويل جرائم بشعة ، خاصة إذا كان هؤالء اهلدف منها مقاضاة أشخاص ارتكبو
  .األشخاص رؤساء دول أو قادة ساميني 

و بالتايل فإن اتفاق لندن ال يتمتع خبصائص االتفاقية الدولية اليت متكنه من تقنني تلك القواعد املتعلقة بالعدالة 
 احتج املدعى عليهم يف حماكمات نورمبورغ و طوكيو كمافيا ، اجلنائية الدولية و هذا ما أكسبه طابعا خاصا و ظر

على قانون الهاي بكل اتفاقياته ، معتربين عدم توقيعهم على هذه االتفاقيات حائال مينع احملكمتني العسكريتني 
  )2( .الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو من تطبيقها يف قضية احلال 

  
  
  
  . زم لصيقة مبحاكمات نورمبورغ و طوكيو رغم أا كانت البداية لفكرة إقامة قضاء جنائي دويل ظلت صفة عدالة املنتصر ضد املنه )1(
   . 26و  25،  24 ، 23،  22 ، ص املرجع السابق الذكر :بلخريي حسينة  )2(
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ليوغسالفيا  و لقد تعددت اآلراء حول طريقة إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية بعد إنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني
السابقة و رواندا عن طريق قرارات من جملس األمن الدويل ، فقد اقترح البعض إنشاء احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة 
عوضا عن احملكمة اجلنائية الدولية ، و هذا الرأي منتقد ، ذلك أن كثرة انتشار احلروب و األعمال العدوانية و 

اليت تكاد ال تنتهي حتتاج إىل عدد متزايد من احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة  و  الدولية الرتاعات املسلحة الدولية و غري
 ، مما يؤدي إىل صعوبة احلصول على او سوف يستغرق إعداد األنظمة األساسية هلذه احملاكم وقتا طويال إلقراره

  .حملاكمات أدلة اجلرائم الدولية املرتكبة ، و تبدد الرغبة السياسية إلجراء تلك ا
و عالوة على ذلك سوف يعاد فتح باب املناقشات حول بنود النظام األساسي و شخص من يتوىل االدعاء و من 
يتوىل احملاكمة و من ينفذ العقوبة و من جيرب حقوق الضحايا ، و كل هذه الضغوط سوف جتعل احملاكم اجلنائية 

لعدالة اجلنائية الدولية ، هذا فضال عن مجلة العقبات اليت الدولية عرضة لألهواء و املصاحل السياسية على حساب ا
        حتول دون إنشائها من خالل قرارات جملس األمن اليت يدرك اجلميع ما تتطلبه من اعتبارات املصلحة و حق 

  )1( .و غري ذلك من العقبات و العراقيل "  الفيتو" 

و النص على إنشاء دائرة جنائية مبحكمة العدل الدولية ، و و اقترح البعض تعديل ميثاق منظمة األمم املتحدة ، 
 من امليثاق ، و اخلاصة مبحكمة العدل الدولية الدائمة ، حيث يتم إنشاء دائرة 92يكون ذلك عن طريق تعديل املادة 

  .جنائية ملحقة ا 
 يوصي بإنشاء قضاء جنائي دويل ، أما الطريقة الثانية فكانت صدور قرار من اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة ،

و رغم سهولة و سرعة هذه الطريقة ، إال أنه أخذ عليها أا جتعل احملكمة اجلنائية الدولية تابعة ملنظمة األمم املتحدة 
  .، و مها صفتان ضروريتان للعدالة اجلنائية الدولية بصورة مطلقة ، و تفقد بذلك صفيت االستقالل و االستقرار 

 الثالث فاقترح قيام اتفاقية دولية إلنشاء حمكمة جنائية دولية ، و ذلك عن طريق مؤمتر دويل تعقده الدول أما الرأي
هلذا الغرض ، و قد القى هذا الرأي قبوال كبريا من غالبية الدول ، رغم أن هناك من طالب بضرورة إصدار قرار من 

مة مع قيام اتفاقية مجاعية عمال بتوصية اجلمعية ، و قد أخذ اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يوصي بإنشاء احملك
  )2( .على هذا الرأي كثرة اإلجراءات و تعقيدها 

و تتميز طريقة إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية عن طريق اتفاقية دولية تربم يف مؤمتر ديلوماسي ، بأا طريقة ذات 
 شرط أن حيدد نظامها األساسي اختصاصها و يصادق عليها طابع عملي ، و تضمن االستقرار و االستقالل هلا ،

  )3( .عدد مقبول من الدول 

 هو الذي حدث ، إذ محلت اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية يف طيات نصوصها ما النقيضو لكن 
ن احملكمة اجلنائية الدولية من جيعلها يف غري صاحل الضحايا و يف غري مصلحة العدالة اجلنائية الدولية ، حبيث لن تتمك

عن طريق دولية و يرجع ذلك إىل النتائج املترتبة عن إنشاء مؤسسة قضائية ، أداء عملها على النحو الذي يراد هلا 
   .اتفاقية دولية ، و فيما يلي شرح ذلك 

  
  
  . 160و  159 ص ، املرجع السابق الذكر  :و آخرونعبد اهللا األشعل  -د )1(
  . 102 ، ص املرجع السابق الذكر : مر يشويلندة مع )2(
  .213 ، ص املرجع السابق الذكر : علي عبد القادر قهوجي -د )3(
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   عدم سريان االختصاص الرجعي : أوال
يعترب مبدأ عدم رجعية أثر قواعد القانون الدويل اجلنائي من أهم نتائج مبدأ الشرعية ، و الذي ال يسمح بالعقاب عن 

   : ما حال ارتكابه ، و يتنازع فقه القانون الدويل اجلنائي حيال هذا املبدأ رأيانفعل مل يكن جمر
يشري أحدمها إىل عدم األخذ مببدأ عدم الرجعية يف هذا القانون ، ألن نص التجرمي املكتوب ما هو إال جمرد كاشف 

ة يف القانون الدويل اجلنائي كما لعرف سابق جيرم السلوك ، بينما يرى الرأي اآلخر ضرورة األخذ مببدأ عدم الرجعي
  )1(. الوطين هو احلال يف القانون اجلنائي 

و رغم أن الئحيت احملكمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو و احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا 
يا اجلرائم الدولية ، إال أنه السابقة و رواندا نصتا على احملاكمات بأثر رجعي ، و هو ما يعترب يف مصلحة ضحا

   )2(. بالنسبة للبعض يعترب ذلك مبثابة إعتداء على مبدأ شرعية اجلرائم و العقوبات 
حيث مل حتدد الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ حدا زمنيا ينتهي عنده اختصاص احملكمة ، و إمنا جاء 

 طبقت على جرائم وقعت قبل 1945  أوت8بورغ املنشأة يف مفتوحا ، فالئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورم
   .1945اية سنة غ إىل 1939 أي من سنة ،نشأا 

و كذلك األمر بالنسبة للمحكمة العسكرية الدولية لطوكيو ، كما أن نظام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
و نظام احملكمة ،   1991 جانفي 1ت ابتداءا من  طبق على اجلرائم اليت ارتكب1993فيفري  22السابقة املنشأ يف 

 31 وحىت 1994  جانفي1 طبق على اجلرائم املرتكبة اعتبارا من 1994 نوفمرب 8اجلنائية الدولية لرواندا املنشأ يف 

  . 1994 ديسمرب
ترب النظام و قد اعترب ذلك مبثابة الوقوع يف عيب جنائي عندما طبقت القانون الدويل اجلنائي بأثر رجعي ، و اع

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، الذي نص على سريان اختصاصها على اجلرائم الدولية اليت تقع بعد 
 مبثابة جناح و جتنبا  نفاذ النظام األساسي و عدم سريانه على اجلرائم الدولية اليت وقعت قبل نفاذ النظام األساسي

  .للخطأ السابق 
يطرح نفسه هو مصري اجلرائم الدولية اليت ارتكبت قبل نفاذ نظام روما األساسي ، و ماذا عن إال أن السؤال الذي 

مصري اجلرائم الدولية املرتكبة قبل مصادقة و انضمام الدول إىل النظام بعد سريانه ، رغم أن عدم سريان النص بأثر 
بد من حتديد مفعول القانون اجلنائي سواءا كان ألنه ال، رجعي كان متماشيا مع املبادئ املستقرة يف النظام اجلزائي 

 يف الدولة الطرف و غري الطرف على بينة من شرعية األعمال الفردوطنيا أو دوليا من حيث الزمان ، حىت يكون 
  )3( .اليت يقوم ا يف ظل القانون السائد 

 قام ا قبل أن تكتسب الصفة غري  ، هي أال يسأل عن أعمال الفرد و أمان أن إحدى الضمانات الرئيسية حلرية إذ
الشرعية مبوجب قانون جديد ، إال أن السؤال يبقى مطروحا حول ضحايا اجلرائم الدولية الذين وقعوا نتيجة جلرائم 

  احلرب املعفى دولية وقعت قبل نفاذ نظام روما األساسي و قبل مصادقة الدول على اتفاقية روما ، وماذا عن جرائم
  
  
   . 141 ، ص  املرجع السابق الذكر:رخان بكة سوسن مت -د )1(
  . 170 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي مجيل حرب -د )2(
   .171 و 170 ، ص  املرجع السابق الذكر:حيدر عبد الرزاق محيد  - د)3(
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  )1( .عنها ، و ماذا عن جرمية العدوان املؤجل انعقاد احملكمة اجلنائية الدولية ا إىل غاية تعريفها 
لقد دفعت احملكمة العسكرية الدولية االنتقادات املوجهة إليها ذا اخلصوص بعدم خمالفة هذه اجلرائم ملبدأ الشرعية ، 

بروتوكول " و " معاهدة املعونة املتبادلة " و بكوا مستقرة يف القانون الدويل العريف و االتفاقي ، استنادا إىل 
 الذي قضى بأن احلرب العدوانية جرمية )3( قرار اجلمعية العامة لعصبة األمم و"  ميثاق بريان كيلوج"  و )2( "جنيف
  .دولية 

و بالتايل اعتربت احملكمة اختصاصها كاشفا للجرائم الدولية املوجودة ، و سارت احملكمة قدما رغم أنه كان بإمكان 
ة ، أم سيكونون حمال للمساءلة اجلنائية احملكمة التمسك بأن املتهمني كانوا يعلمون عرب التصرحيات الرمسية املتكرر

قبل وقت من إنشاء احملكمة ، و ما داموا استمروا يف جرائمهم ، فلن يكون بإمكام التذرع بعدم العلم بأن ما 
           رمة معاقبا عليها طوال فترة احلرب جميرتكبونه أفعاال اعتربها اتمع الدويل ممثال بدول احللفاء أفعاال 

  )4( .املية الثانية الع

يعترب من املبادئ األساسية يف القانون اجلنائي ، أي أن القوانني اجلنائية تكون " عدم سريان النص بأثر رجعي " إن 
نافذة بأثر فوري ، تبدأ من دخول النص حيز التنفيذ إىل غاية إلغائه أو تعديله بنص جديد ، و كما أن لكل مبدأ 

إذا كان من شأن ذلك حتقيق ، ض احلاالت أن ميتد تطبيق القوانني اجلنائية بأثر رجعي استثناء ، فإنه جيوز يف بع
  .العدالة خاصة لصاحل ضحايا اجلرائم الدولية 

و ال شك أن أول مثال يتبادر إىل الذهن عند احلديث عن هذه االستثناءات يتعلق بالقانون األصلح للمتهم ، إال أن 
نون اجلنائي بصفة عامة أوجدت حالة أخرى جيوز فيها تطبيق النص اجلنائي بأثر التطورات احلاصلة يف جمال القا

رجعي ، و إن كان ذلك يف غري مصلحة املتهم ، و هي مسألة تباينت فيها مواقف اهليئات القضائية الدولية ، بني 
  )5(. رت مبدأ عدم الرجعية احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة اليت أخذت ا ، و احملكمة اجلنائية الدولية اليت أق

و لعل التباين بني النوعني من احملاكم يعود إىل الغاية من تأسيس كل منهما ، إضافة إىل طريقة التأسيس و طبيعة كل 
ففي حني أسست احملكمة اجلنائية الدولية عن طريق اتفاقية مجاعية ، لغرض ضمان االحترام الدائم لتحقيق ، حمكمة 

 من ديباجة اتفاقية روما ، حىت ال متر اجلرائم الدولية اليت ميكن ارتكاا مستقبال دون 11قا للفقرة العدالة الدولية طب
 من ديباجة اتفاقية روما ، بنيت احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة على فلسفة و أسلوب مغايرين 4عقاب طبقا للفقرة 

  . دول أو إقليم معني متاما بقصد التعامل مع مرحلة انتقالية مرت ا دولة أو 
 فقد أسست احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة كجزء من رد فعل اتمع الدويل يف التعامل مع أزمة معينة ، عرفت

  لك ـارتكاب انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساين ، و من هذا املنطلق ، يعد أمرا منطقيا أن ميتد اختصاص ت
  
  
  
  
  . 171و  170 ، ص املرجع السابق الذكر: محيد حيدر عبد الرزاق  -د )1(
  . 1924بروتوكول جنيف لسنة  )2(
  . 1937قرار اجلمعية العامة لعصبة األمم لسنة  )3(
   .26 ، ص  املرجع السابق الذكر:سوسن مترخان بكة  -د )4(
  . 81 و 80 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )5(
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  .احملاكم بأثر رجعي ليطال أفعاال ارتكبت قبل تأسيس احملكمة 
و يف هذا اإلطار حدد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف املتابعة عن اجلرائم الدولية اليت 

 ، كما 1993 ماي 25كمة يف  ، يف حني أنشأت احمل1991 جانفي 1ارتكبت يف يوغسالفيا السابقة ابتداء من تاريخ 
 1حدد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف احملاكمة عن اجلرائم الدولية اليت ارتكبت يف الفترة املمتدة ما بني 

   .1994 ديسمرب 31 و 1994جانفي 
 ، 1996 نوفمرب 30من  اجلرائم الدولية اليت ارتكبت ابتداء نأما حمكمة سرياليون فقد حدد اختصاصها يف املتابعة ع

    بني األمني العام ملنظمة األمم املتحدة و ممثل دولة 2002 جانفي 16مع العلم أن االتفاق املنشئ للمحكمة وقع يف 
   .  "سرياليون" 

لكن و على الرغم من ممارسة اختصاص هذه احملاكم بأثر رجعي ، إال أن أمهية هذا الدور يف جرب أضرار الضحايا ال 
 تطلعام ، فقد سبق التوضيح أن األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية اخلاصة اقتصرت على تكريس يرقى إىل

حق ضحايا اجلرائم الدولية يف احلماية دون بقية احلقوق ، و اكتفت بإحالة الضحايا على احملاكم الوطنية املختصة 
  .جبرب الضرر 

 إذ ،لية الدائمة ، فقد استبعد إمكانية تطبيق نصوص االتفاقية بأثر رجعي أما النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدو
ليس للمحكمة اختصاص ، إال فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكب بعد بدء نفاذ  " :  أن11 من املادة 1جاء يف الفقرة 

  " .هذا النظام األساسي 
ية األثر على األشخاص ، و اليت جاءت ضمن  من نظام روما األساسي حتت عنوان عدم رجع24كما ورد يف املادة 

ال يسأل الشخص جنائيا مبوجب هذا النظام األساسي  " :الباب الثالث اخلاص باملبادئ العامة للقانون اجلنائي أنه 
  " .عن سلوك سابق لبدء نفاذ هذا النظام 

 عن اجلرائم الدولية اليت ارتكبت قبل نتيجة لذلك ، فإن احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة تكون غري خمتصة باحملاكمة
 و تعد ،بدء نفاذ النظام األساسي ، و من مث فإن ضحايا تلك اجلرائم الدولية غري مؤهلني لتقدمي طلبام إىل احملكمة 

هذه النتيجة منطقية ، بالنظر إىل تبين النظام األساسي للمحكمة يف شكل اتفاقية دولية ، و اليت ال جيوز تطبيقها من 
   .1969 من اتفاقية فيينا حول قانون املعاهدات لعام 28يث املبدأ بأثر رجعي ، طبقا للمادة ح

وحلسن تطبيق هذه القاعدة ، ينبغي حتديد تاريخ بدء نفاذ النظام األساسي ، الذي يعد مبثابة احلد الفاصل بالنسبة 
فوضة ، و قد حدد هذا التاريخ طبقا لنص للضحايا يف معرفة الطلبات اليت ميكن أن تكون مقبولة و الطلبات املر

 ، ابتداء من اليوم األول من الشهر الذي يعقب اليوم الستني من تاريخ إيداع الصك الستني للتصديق أو 126املادة 
  )1( .القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى األمني العام ملنظمة األمم املتحدة 

 ، أما بالنسبة لكل دولة 2002 جويلية 1ري املفعول ابتداء من تاريخ بناءا على ذلك أصبح نظام روما األساسي سا
تصادق على اتفاقية روما أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الستني للتصديق أو القبول أو 

  من تاريخ إيداع   الستنياملوافقة أو االنضمام ، يبدأ نفاذ النظام األساسي يف اليوم األول من الشهر الذي يعقب اليوم
   أحـدارتكاب اجلرمية الدولية من طرف أما يف حالة، تلك دولة صك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها 

  
  
  
  . 81 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة -د )1(
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رمية الدولية ارتكبت فوق إقليمها أو على منت سفينة أو طائرة مسجلة لديها ، أحد رعايا دولة غري طرف ، أو أن اجل
فإنه ال جيوز لضحايا تلك اجلرمية الدولية تقدمي طلبام إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، إال إذا أصدرت الدولة املعنية 

  :و ما يؤكد ذلك النص التايل  ، كمة من نظام روما األساسي تقبل فيه اختصاص احمل3 فقرة 12إعالنا وفق املادة 
 ، جاز لتلك الدولة مبوجب إعالن 2إذا كان قبول دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي الزما مبوجب الفقرة " 

يودع لدى مسجل احملكمة ، أن تقبل ممارسة احملكمة اختصاصها فيما يتعلق باجلرمية قيد البحث ، و تتعاون الدولة 
  " .  9ة دون أي تأخري أو استثناء وفقا للباب القابلة مع احملكم

و ، و من البديهي أن اإلعالن يصدر من الدولة بعد ارتكاب اجلرمية الدولية وفقا إلحدى احلاالت املبينة سابقا 
ر إىل بالتايل فإن تطبيق النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف هذه احلالة يكون مبثابة إعطائه أثرا رجعيا ، بالنظ

  .أنه مل يكن ملزما للدولة قبل صدور اإلعالن 
 ، أي أنه ال جيوز 11و جيب أن نشري هنا إىل أن تطبيق النظام األساسي يف هذه احلالة يبقى دائما مقيدا بنص املادة 

ة  جويلي1لدولة غري طرف أن تصدر إعالنا خبصوص جرائم دولية ارتكبت قبل بدء نفاذ النظام األساسي احملدد يف 
2002.   

 من نظام روما 124و إن قررت أي دولة أصبحت طرفا يف النظام األساسي استعمال احلق املمنوح هلا مبوجب املادة 
األساسي ، و ذلك بإصدار إعالن بعدم قبول اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ملدة سبع سنوات من بدء سريان هذا 

د حصول إدعاء بأن مواطنني من تلك الدولة قد ارتكبوا جرمية دولية النظام األساسي عليها يف نظر جرائم احلرب عن
من تلك اجلرائم الدولية ، أو أن اجلرمية الدولية قد ارتكبت يف إقليمها ، فإذا أقدمت الدولة على إصدار هذا اإلعالن  

عنية أو فوق إقليمها تقدمي فإنه ال جيوز لضحايا جرائم احلرب اليت ترتكب خالل تلك الفترة من قبل مواطين الدولة امل
  .طلبام إىل احملكمة اجلنائية الدولية 

و ما ميكن استنتاجه ، أن احملكمة اجلنائية الدولية ما كانت لتلقى قبوال واسعا لو جاءت لنبش ملفات و قضايا مضى 
دولية و كيف ، و بالتايل عليها الزمن ، متيحة للدول خيار مىت تفتح جبهاا السياسية يف أروقة احملكمة اجلنائية ال

كان من املنطقي أال ختتص احملكمة اجلنائية الدولية بالتحقيق يف اجلرائم السابقة لدخول نظامها حيز التنفيذ ، أي ما 
  )1 ( .2002 متوز 1قبل 

كمة  من نظام روما األساسي للجرائم الدولية املرتكبة قبل دخوله حيز التنفيذ من اختصاص احمل11إن إقصاء املادة 
اجلنائية الدولية ، باعتماد اختصاص زماين يبدأ منذ نفاذ النظام األساسي ، أي بعد ستني يوما من إيداع صك 
املصادقة أو القبول الستني لدى األمني العام ملنظمة األمم املتحدة ، يأيت تطبيقا ملبدأ عدم رجعية أدوات القانون 

  )2( . الدويل ، وفق ما أوردته اتفاقية فيينا
 و يسري اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على الدول املنضمة إىل النظام األساسي بتاريخ الحق لنفاذه ، إال أنه

  ةــ بعد بدء نفاذ املعاهدة جتاهها أن تعلن قبوهلا باختصاص احملكم11للدول املنضمة وفقا للفقرة الثانية من املادة 
  
  
  
  

  . 84 و 83 ، ص  اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل حقوق ضحايا: نصر الدين بومساحة -د )1(
  . أحكاما و قواعد كثرية حتكم إبرام املعاهدات و تعديلها و إائها و تفسريها و غريها من املسائل 1969اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة تضمنت  )2(
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أما ، بة يف الفترة املمتدة بني بدء نفاذ النظام األساسي و قبوهلا به اجلنائية الدولية يف ما يتعلق باجلرائم الدولية املرتك
اجلرائم الدولية الواقعة بعد هذا التاريخ و الداخلة ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، فتبقى عرضة للمالحقة 

  .  و صدور قرار االام وقوع اجلرميةمهما مرت السنوات بني 
ية الداخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بالتقادم ، فال ميكن للدولة أن تتحجج أي ال تسقط اجلرائم الدول

 حتديد االختصاص الزماين للمحكمة اجلنائية و  )1(بسقوط اجلرمية الدولية مبرور الزمن فال تقدم املتهم إىل احملكمة 
ضحايا اجلرائم الدولية املرتكبة قبل نفاذ نظام الدولية على هذا النحو ، يعين عدم قدرة احملكمة على إحقاق العدالة ل

  .روما األساسي املنشئ للمحكمة اجلنائية الدولية 
 ضمن إضافة نصو اجلدير بالذكر ، أنه كان من املمكن حلظ انعقاد اختصاص احملكمة بإرادة الدول األطراف 

قضايا مرتكبة قبل نفاذ النظام مبوجب  إعراا عن إرادا و نيتها يف مالحقة يعرب عنأحكام نظامها األساسي ، 
إعالن صريح ، ال سيما أن اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان سبق أن اعتمدت هذا االستثناء اجلذري على مبدأ 

  .رجعية االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 
 رجعي ال مينحهم حصانة من و يف مطلق األحوال ، فإن عدم مالحقة ارمني أمام احملكمة اجلنائية الدولية مبفعول

التقاضي ، إذ للمحاكم الوطنية أن تتوىل حماكمتهم على أساس االختصاص اجلنائي العاملي إذا مل تتحرك الدولة 
   )2( .صاحبة االختصاص اإلقليمي أو الشخصي 

لرواندا كان حمل و جتدر اإلشارة إىل أن قرار جملس األمن املتعلق باالختصاص الزماين للمحكمة اجلنائية الدولية 
 جانفي 1جدل كبري ، حيث قرر جملس األمن أن هذا االختصاص ميتد ليشمل اجلرائم الدولية املرتكبة بني تاريخ 

   .1994 ديسمرب 31 إىل غاية 1994
 كتاريخ لبداية اختصاص احملكمة ، و هو التاريخ 1990يف حني كانت احلكومة الرواندية قد اقترحت تاريخ أكتوبر 

كل بداية احلرب األهلية يف رواندا ، و لكن جملس األمن خالف هذا الرأي ، و أبقى على التاريخ األول الذي يش
  .كاختصاص زمين للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

و بذلك يكون جملس األمن قد اختذ حال مشاا للذي مت ترجيحه بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
           من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ليؤكد رغبة جملس7اء نص املادة السابقة ، و ج

   .األمن 

،  فلم حتصر اختصاصها الزمين بسنة واحدة كما فعلت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أما احملاكم الوطنية الرواندية
يادة اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية اليت مت ارتكاا يف بل حاكمت األشخاص املتورطني يف ارتكاب جرمية اإل

   )3( . 1990رواندا منذ أكتوبر 

 الدائمة و ميكن القول أن عدم خضوع اجلرائم الدولية املرتكبة قبل نفاذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  ةـبارات السياسية يف النظام األساسي للمحكمالختصاص احملكمة يقلل من فاعلية احملكمة ، و يدل على تأثري االعت

  
  
  
  . 84 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )1(
  . 139 و 138 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )2(
  . 314و  303 ، ص  املرجع السابق الذكر:أمحد بشارة موسى  -د )3(
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  ) 1( .اجلنائية الدولية 

و لكن ذلك ال يعين أن هذه اجلرائم الدولية قد سقطت بالتقادم ، إذ تبقى هذه اجلرائم الدولية و مرتكبوها 
يستحقون احملاكمة و العقوبة ، و لكن هناك جهة قضائية أخرى غري احملكمة اجلنائية الدولية تنظر فيها و هي احملاكم 

و قد كان األمل معقودا على أن يتم تأكيد ذلك يف ،  ممارسة االختصاص العاملي الشامل عن طريقو ذلك الوطنية ، 
 من نظام روما األساسي بالذات ، إذ أن هذه 11النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، و يف املادة 

رتكبة بعد نفاذ النظام األساسي ، إال املادة أوضحت فقط أن اختصاص احملكمة الزماين قاصر على اجلرائم الدولية امل
  .أا مل توضح ما هو احلكم بالنسبة للجرائم الدولية املرتكبة قبل هذا النفاذ 

و ال شك أن عدم توضيح موقف احملكمة اجلنائية الدولية من اجلرائم الدولية السابقة على نفاذ نظامها األساسي قد 
ارتكبت هذه اجلرائم الدولية ، سوف تفسر أن سكوت النظام األساسي يكون له نتائج خطرية ، ألن الدول اليت قد 

  .عن ذلك يعين تقادم اجلرائم الدولية املذكورة 
 ال - 3 " : من نظام روما األساسي تنص على ما يلي 11لذلك يكون من املهم أن يتم إضافة فقرة جديدة إىل املادة 

ط اجلرائم الدولية املرتكبة قبل نفاذ النظام األساسي بالتقادم ،  سقو2 و 1 يترتب على األحكام السابقة يف الفقرتني
  " .اخلاصة الدولية بل يبقى اختصاص النظر فيها قائما للمحاكم الوطنية أو احملاكم اجلنائية 

 من نظام روما األساسي قد نصت على مبدأ عدم التقادم ، إال أنه ميكن الرد على 29و قد يقول البعض إن املادة 
لقول بأن املادة املذكورة جاءت بصيغة تدل وفقا للتفسري القانوين السليم على أا ال تشمل اجلرائم الدولية هذا ا

  .املرتكبة قبل نفاذ النظام األساسي 
، و كما " ال تسقط اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه  " :إذ أا نصت على أنه 
 فإن اجلرائم الدولية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ، من نظام روما األساسي 11نادا إىل املادة هو معلوم ، و است

    )2( .اجلنائية الدولية هي املرتكبة بعد نفاذ النظام األساسي 
للجوء و بالنظر إىل الوسيلة القانونية اليت اعتمد عليها يف تبين النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عن طريق ا

 هو نتيجة منطقية لقواعد القانون الدويل يف هذا اال ، و 11إىل إبرام معاهدة دولية ، ميكن القول أن نص املادة 
 على مبدأ عدم رجعية املعاهدات 28 ، اليت نصت يف مادا 1969باألخص اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 
  )3( .اريخ بدء نفاذها الدولية اليت تكون ملزمة فقط ألطرافها من ت

 ما ..... " : من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات تضمنت استثناءا يف فقرا األخرية كالتايل 28إال أن املالحظ أن املادة 
، فإمكانية توافر هذا القصد املغاير ملبدأ عدم " مل يتبني من املعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى قصد مغاير لذلك 

  . 11 من املادة 2 الفقرة الرجعية واردة يف
 فبعد أن أكدت مبدأ عدم الرجعية بالنسبة لكل دولة مل تكن طرفا يف االتفاقية منذ بدأ نفاذها ، نصت على 

   مبوجبيف حالة إصدار الدولة اليت تنظم إىل االتفاقية أو تصادق عليها أو تقرها إعالناو ذلك  االستثناء من القاعدة
  
  
  . 148 ، ص املرجع السابق الذكر :عبو سلطان  عبد اهللا علي -د )1(
   . 55و  54 ، ص  املرجع السابق الذكر:حممد عبد املنعم عبد الغين  -د )2(
  . 149و  148 ، ص املرجع السابق الذكر : عبد اهللا علي عبو سلطان -د )3(
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 يف اجلرمية قيد البحث ، و من  يودع لدى مسجل احملكمة ، تقبل فيه اختصاص احملكمة بالنظر12ادة  من امل3الفقرة 
   )1( .هنا إمكانية تطبيق االتفاقية بأثر رجعي على أفعال سابقة لبدأ نفاذ النظام األساسي يف مواجهة تلك الدولة 

إن قصر اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على اجلرائم اليت ارتكبت بعد دخوله حيز النفاذ ، و استبعاد تطبيق 
 و ال بد من )2( اجلرائم الواقعة قبل نفاذه جاء لتشجيع الدول على االنضمام للمحكمة اختصاص احملكمة على

اإلشارة أخريا إىل أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تضمن عددا من النصوص اليت تؤثر بشكل أو بآخر 
كم انتقايل يتعلق بإمكانية استبعاد  املتضمن حل124على االختصاص الزماين للمحكمة اجلنائية الدولية ،كنص املادة 

دولة طرف جلرائم احلرب من اختصاص احملكمة مدة سبع سنوات من تاريخ نفاذ النظام بالنسبة إليها ، إضافة لنص 
ا عشر شهرا قابلة ت اليت تسمح لس األمن بالطلب إىل احملكمة وقف إجراءات التحقيق أو املقاضاة ملدة إثن16املادة 

  )3(. ما ال اية للتجديد إىل 
إذن ، يفهم مما سبق أن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية هو اختصاص مستقبلي فقط ، فاحملكمة ال تنظر يف اجلرائم 
الدولية اليت ارتكبت قبل سريان نظامها األساسي ، و بالتايل فهي ال متلك اختصاصا رجعيا ، إال إذا حدث االستثناء  

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  12 من املادة 3ار إعالن مبوجب الفقرة و مارست الدولة حقها بإصد
و الذي تقبل فيه الدولة مبمارسة احملكمة الختصاصها على اجلرائم اليت وقعت قبل بدء سريان النظام األساسي 

األساسي حيز النفاذ ، و الذي ال  ، و هو تاريخ دخول النظام 2002 جويلية 1بالنسبة إليها ، لكن دائما بعد تاريخ 
   )4( .جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية ممارسة اختصاصها على ما وقع قبله من جرائم دولية 

 أي احملكمتني ،و اليت تتميز ا احملكمة اجلنائية الدولية عن احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة ، و لعل هذه اخلاصية 
نشأتا بعد ارتكاب اجلرائم و مع ذلك عاقبتا عليها هي أن افيا السابقة و رواندا و اللتاجلنائيتني الدوليتني ليوغسال

  .إحدى نقاط الضعف اليت مين ا نظام روما األساسي 
 من النظام األساسي على النحو الذي هي عليه يشكل ثغرة قانونية كبرية ، سينتج عنها و ال 11ذلك أن بقاء املادة 

ز احملكمة اجلنائية الدولية عن توفري احلماية اجلنائية الواجبة حلقوق اإلنسان و خاصة  مل نقل عجإنشك صعوبة 
الضحايا ، خاصة و أن مسألة انضمام الدول للمحكمة اجلنائية الدولية من عدمه أو قبول اختصاصها هي مسألة 

  )5( .حرية و سيادة مطلقة للدولة 

  
  
   .55و  54 ، ص  السابق الذكر املرجع:حممد عبد املنعم عبد الغين  -د )1(
  . 190 ، ص املرجع السابق الذكر : علي يوسف الشكري -د )2(
  .  106 ، ص  املرجع السابق الذكر:سوسن مترخان بكة  -د )3(
  ، و ليس  فراد و حقوقهم  إن احلكمة من تقرير عدم رجعية القواعد اجلنائية ارمة إىل املاضي هي أن تلك القواعد تتضمن احلد األدىن من حريات األ)4(

 لقول بغري ، و ا ، أو احلكم عليهم بعقوبات أشد من تلك اليت كانت مقررة يف ذلك الوقت من العدل معاقبتهم على أفعال كانت مباحة وقت ارتكاا      
           ، و  ، و يف هذا إهدار ملبدأ شرعية اجلرائم و العقوبات ةذلك يعين حماسبة األفراد عن أفعال ارتكبت يف وقت ال توجد فيه تلك القاعدة اجلنائية ارم      
  ي ــاألساس و ما جاء النظام ، ، ذلك أن هذه األفعال جمرمة منذ زمن طويل يف العرف الدويل لعل حكمة هذا املبدأ ال تنطبق على اجلرائم الدولية      
، فقد  الدول ، لكن و مبا أن النظام األساسي السابق ذكره قد جاء قامسا مشتركا آلراء غالبية  ص مكتوبةللمحكمة اجلنائية الدولية إال لتقنينها يف نصو      
  .قدمت العديد من التنازالت للوصول إىل النص املوجود اليوم       

  .   171 ، ص  املرجع السابق الذكر: لندة معمر يشوي )5(
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  اإللزامي رفض سريان االختصاص : ثانيا
كمة اجلنائية الدولية جاءت إىل الوجود عن طريق اتفاقية ، و ليس بإرادة دول منتصرة و مل ترتبط حبروب و إن احمل

ال نزاعات ، أي أا أنشأت بإرادة دولية توافقية يف قالب معاهدة دولية ملزمة برعاية منظمة األمم املتحدة ، و ذلك 
علما أنه مت التداول ، حدة ، أو ألحد أجهزا الستة الرئيسية لتعذر إنشائها كجهاز أو فرع تابع ملنظمة األمم املت

 منه ، كما حصل 29بآلية إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية من خالل جملس األمن استنادا إىل امليثاق األممي يف املادة 
  )1( .رواندا عند إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و كذلك احملكمة اجلنائية الدولية ل

 يراه الس األمن أن ينشأ من الفروع الثانوية م"  : من ميثاق منظمة األمم املتحدة على أنه 29حيث تنص املادة 
، و قد استند التربير القانوين إلنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و " ضروريا ألداء وظائفه 

  .يثاق األمم املتحدة رواندا إىل هذه املادة من م
 من امليثاق األممي 22و حالت املعارضة الدولية ، خاصة من جانب الواليات املتحدة األمريكية دون إعمال املادة 

 من 29جملس األمن الذي استخدم املادة على  قياسااليت تسمح للجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة بإنشاء فرع هلا 
  .شاء احملكمتني املذكورتني سابقا امليثاق السابق الذكر إلن

للجمعية العامة أن تنشأ من الفروع ما تراه  " : من ميثاق منظمة األمم املتحدة على ما يلي 22حيث تنص املادة 
، و تصدت املعارضة أيضا حملاولة إحلاق احملكمتني كغرفة جنائية مستقلة مبحكمة العدل " ضروريا للقيام بوظائفها 

  .الدولية 
 من نظام روما األساسي 112تايل فقد أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية ميقتضى معاهدة دولية ، و حسب املادة و بال

فإنه يشرف إداريا على احملكمة بكل أجهزا مجعية الدول األطراف ، و يعاوا مكتب إداري مؤلف من هذه الدول  
ت نصوص نظامها األساسي خاضعة للمنهجية القانونية  عضوا من الدول ذاا ، و جاء18و يضم رئيسا و نائبني و 

أول ك" زيد رعد زيد احلسني األردين  "، و انتخب األمري  املبنية على الصيغة التوافقية بني أطرافها )2(التعاهدية 
  )3( . رئيس جلمعية الدول األطراف

شئة للمحكمة اجلنائية الدولية يف متام على معاهدة روما املن" بيل كلينتون " و لقد وقعت إدارة الرئيس األمريكي 
 و ، ، نظرا النقسامها حول موضوع االنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية 2000 كانون األول 31 ليال يف 11الساعة 

، و سارعت إىل استشارة " بيل كلينتون " حمل إدارة الرئيس " جورج بوش " بعد أسبوعني حلت إدارة الرئيس 
  )4( .تحدة حول إمكانية العودة عن التوقيع منظمة األمم امل

عن أي معاهدة ، جلأت " حمو التوقيع " و ملا مل جتد الواليات املتحدة األمريكية سندا قانونيا يف القانون الدويل خيوهلا 
  بعد إعالا إال إىل أحكام اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ، اليت ال جتيز للدولة املوقعة عرقلة أهداف املعاهدة و غاياا

  
  
  
   . 448 و 447، ص  املرجع السابق الذكر:علي مجيل حرب  -د )1(
 ن ــ إن السريان القسري الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على رعايا الدول غري األطراف كان أحد األسباب األساسية إلحجام كثري من الدول ع)2(

    . املبادئ األساسية اليت حتكم املعاهدات الدولية عنحيث اعترب شكال من أشكال التدخل و خروجا ،  التصديق على النظام األساسي للمحكمة     
  .  2003مارس / أول رئيس جلمعية الدول األطراف يف آذار " زيد رعد زيد احلسني األردين "انتخب األمري  )3(
   .53 ص ، املرجع السابق الذكر : قيدا جنيب محد - د)4(
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  .عدم التصديق على املعاهدة ، أو االنضمام إليها عن رغبتها يف 
لذلك استغلت الواليات املتحدة األمريكية هذا النص يف اتفاقية فيينا ، و قدمت إىل منظمة األمم املتحدة بيانا تعلن 

 31وقيع فيه صراحة رفضها االنضمام إىل معاهدة روما ، و بالتايل عدم التزامها باملوجبات القانونية املترتبة على ت
   .2000كانون األول 

و كانت هذه هي اخلطوة األوىل اليت تتخذها الواليات املتحدة األمريكية ضمن محلة تشنها ضد احملكمة اجلنائية 
  )1(تعبري مسؤوليها  على حد "US peacekeepers  - حفظ السالم" الدولية بغية محاية مواطنيها العاملني يف 

إىل اتفاقية روما رغما عنها ، ذلك أن هذه االتفاقية تسري عليها مجيع القواعد اليت فالدول غري ملزمة باالنضمام 
    )2(. تطبق على املعاهدات الدولية 

و لقد كان حتديد آلية إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية من أهم املسائل اليت واكبت إنشائها ، فإنشاء احملكمة عن طريق 
 طرحت لوضع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و إمنا اعتربت اآللية معاهدة ليست اآللية الوحيدة اليت

  .األنسب 
و استنادا ألحكام اتفاقية فيينا لقانون "  ..... :فقد اتفقت على ما يلي  ....." فقد جاء يف ديباجة نظام روما األساسي 

 نظام ،اتفاق ، إعالن ، ميثاق ، عهد ، صك "  :فإن االتفاق يعد معاهدة دولية أيا كانت تسميته  )3(املعاهدات 
  " .أساسي ، تسوية مؤقتة ، تبادل مذكرات ، تبادل خطابات 

و يترتب على الطبيعة التعاهدية لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، أن تكون للدولة احلرية التامة يف 
هلذا احلل ، فإنه يكون بذلك قد أخذ بنظر االعتبار حساسية االنضمام هلا أو العزوف عنها ، و باعتماد مؤمتر روما 

مسألة االختصاص اجلنائي الوطين ، اليت تستدعي إتاحة الفرصة جلميع الدول لقبول أو عدم قبول النظام األساسي 
  .للمحكمة اجلنائية الدولية و اختصاصها 

 مأخذا اعد بذاتاتفاقية روما ، ممثلة يف  الدولية و الواقع أن الطبيعة التعاهدية للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية
مسجال على هذا النظام ، إذ ال ميكن أن تصادق على هذه املعاهدة إال الدول اليت ال ختشى من أن تكون عرضة 

  .لالام و احملاكمة أمام احملكمة اجلنائية الدولية 
قلة أمهيتها ، كوا لن تطال كل املتهمني بارتكاب إن هذا األمر قد ينتهي إىل عدم جدوى مثل هذه احملكمة ، أو 

هذا إضافة إىل أن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية من قبل عدد حمدود من ، جرائم دولية أو غالبيتهم يف أسوأ األحوال 
تنشأ أصال إال الدول تستأثر بسلطة قضائية ثابتة هلو وحده أمر يتناىف و املنطق القانوين ، باعتبار أن هذه احملكمة مل 

   )4(. للنظر يف جرائم دولية دد أمن اتمع الدويل بأسره 

   اءــ من أجل إنشاء قض1998 أكتوبر 17لقد قابل اجلهود الدولية املضنية املبذولة منذ احلرب العاملية األوىل و حىت 
  
  
  
  . 54 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد -د )1(
   .32 ، ص  املرجع السابق الذكر :منيزحل حممد األ -د )2(
  . 1969 فيينا لقانون املعاهدات لعام  اتفاقية)3(
  . 99و  98 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري -د )4(
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 جهود دولية مضنية أخرى ، و  اجلرائم الدوليةو إنزال سوط العدالة اجلنائية الدولية على ظهور مرتكيبجنائي دويل 
  .قامة قضاء جنائي دويل دائم ينظر يف تلك اجلرائم الدولية اخلطرية إه عرقلة لكن باجتا

اليت وصفت نفسها براعية السالم يف و و الالفت للنظر أن هذه اجلهود كانت غالبا ما تبذل من قبل الدول الكربى 
دول من أصل اخلمسة العامل و على رأسها الواليات املتحدة األمريكية ، و تكفي اإلشارة إىل أن هناك ثالث 

الدائمني يف جملس األمن رفضت التصديق على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و هي كل من روسيا ، 
الصني و الواليات املتحدة األمريكية ، و هذه األخرية ظلت تتفادى االلتزامات الدولية املتعددة األطراف ، كما 

  )1( .العديد من االتفاقيات الدولية ظهر ذلك جليا يف سلسلة املواقف من 
و لقد ناصبت الواليات املتحدة األمريكية العداء للمحكمة اجلنائية الدولية ،كوا ال تستطيع التحكم فيما يصدر 

 ، و ظل هذا العداء مستمرا "الفيتو "عنها من أحكام ، حيث ال ختضع أحكامها بأي حال من األحوال حلق النقض 
 على عدة تنازالت مل تكن مطروحة يف أروقة املؤمترات الدولية اليت عقدت من أجل وضع النظام بالرغم من حصوهلا

  .رمبا كان أبرزها منح دور فعال لس األمن يف عمل احملكمة و األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، 
ى املعروضة على احملكمة حيث منح صالحية اإلحالة إىل احملكمة ، كما منح صالحية تأجيل التحقيق يف الدعاو

اجلنائية الدولية ملدة سنة قابلة للتجديد ، و هو ما يعيق عمل احملكمة ، ال سيما إذا أحيلت الدعوى من قبل الدول 
   .و مل تكن إحدى الدول الكربى راغبة يف هذه اإلحالة  األعضاء  أو املدعي العام 

 دولة عربية ، مل 22 جتاه احملكمة اجلنائية الدولية ، فمن بني و الالفت للنظر أن الدول العربية اختذت موقفا سلبيا
تصادق على املعاهدة إال عدد قليل منها يعدون على األصابع ، بالرغم من الفرصة اليت توفرها هلا احملكمة اجلنائية 

  )2(. هم الدولية حملاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية يف فلسطني و لبنان و العراق و متكني الضحايا من حقوق
و مثل هذه الريبة ما زالت لدى الدول العربية ، بالرغم من أن نصوص املعاهدة ال تتعارض مع دساتريها أو مع 
اختصاص القضاء الوطين ألي قطر عريب ، و كل ما هو مطلوب منها هو إجراء بعض التعديالت التشريعية على 

 فيما يتعلق بتعريف اجلرائم الدولية الداخلة يف اختصاص قوانينها اجلنائية يف ضوء نظام روما األساسي ، ال سيما
  .احملكمة اجلنائية الدولية 

فاحملكمة ال متثل سيادة أجنبية مفروضة على الدول ، بل إن األخرية هي اليت أنشأا بإرادا املنفردة و املستقلة 
 تكميلي و ليس سيادي على القضاء مبوجب اتفاق دويل نص صراحة على أن احملكمة اجلنائية الدولية ذات اختصاص

 االنضمام إليها و االلتزام بالتقاضي أمامها ليست نفاحملكمة اجلنائية الدولية اليت تتحفظ الدول العربية ع، الوطين 
هيئة أو جملسا له الصفة السياسية ، بل هي حمكمة جنائية دولية تعمل مبوجب القانون الذي أنشأها ، أي نظام روما 

مل تأيت إىل الوجود مبوجب قرار من جملس األمن ، كما أا مل تكن ناجتة عن قرار اختذه طرف منتصر  واألساسي ، 
   )3(  .على طرف مهزوم 

  النظام  يفتح باب االنضمام إىل هذا..... ": ما يلي  من نظام روما األساسي يف فقرا األخرية على125و تنص املادة 
  
  
  
  .مريكية من أكثر الدول رفضا للمصادقة على املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان إن الواليات املتحدة األ )1(
  .و مصر  تونس، ، جزر القمر  ، األردن يتعلق األمر جبيبويت )2(
   . 92 و 91،  89،  88 ، ص املرجع السابق الذكر : علي يوسف الشكري -د )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 240  

، حيث يكون االنضمام " ام لدى األمني العام لألمم املتحدة ، و تودع صكوك االنضم األساسي أمام مجيع الدول
من الطرق احلديثة لاللتزام باملعاهدات ذلك يعد ، و مفتوحا جلميع الدول ، حىت تلك اليت مل توقع على االتفاقية 

نظمة دولية ، اليت يكثر استعماهلا يف املعاهدات املتعددة األطراف خاصة تلك اليت تشكل نظاما أساسيا ملو الدولية ، 
   )1(. كما هو الشأن بالنسبة التفاقية روما اليت تعد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

إن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية من خالل نظام هو يف حقيقة األمر اتفاقية متعددة األطراف هو من أهم ما مييز 
تني الدوليتني لكل من يوغسالفيا السابقة و رواندا ، اللتان أنشأتا مبوجب احملكمة اجلنائية الدولية عن احملكمتني اجلنائي

    )2( .قرارات من جملس األمن الدويل 
و بناءا على سند اإلنشاء هذا ، فإن احملكمة اجلنائية الدولية مستقلة استقالال كامال عن أي هيئة أخرى ، على 

تني الدوليتني لكل من يوغسالفيا السابقة و رواندا ، اللتان خالف ما هو احلال عليه بالنسبة للمحكمتني اجلنائي
 من ميثاق منظمة األمم 39 و 29تعتربان جهازين من أجهزة منظمة األمم املتحدة ، كما هو مشار إليه يف املادتني 

    )3( .املتحدة ، الذي يعترب السند القانوين إلنشاء هذه احملاكم 

أقامتها احملاكم العسكرية الدولية و احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة هي عدم استئثار إن السمة الغالبة للمحاكمات اليت 
 بل كان ،أية دولة ببسط سيادا القضائية الوطنية ملباشرة اختصاصات سيادا على اجلرائم الدولية اليت ارتكبت 

خالل اتفاقيات دولية أو اتفاقيات قاصرة على قرار احملاكمة يف حد ذاته ال تنفرد به دولة بعينها ، و إمنا مت ذلك من 
   .دول احللفاء املنتصرة يف احلرب أو قرارات صادرة عن جملس األمن 

غليوم " و جتدر اإلشارة إىل أنه من بني احملاكمات اليت متت من خالل اتفاقيات دولية نذكر حماكمة قيصر أملانيا 
اليت أبرمت عقب انتصار احللفاء و ت من خالل اتفاقية فرساي ، و اليت مت"  Guillaume II de Hohenzollernالثاين 

 ، و اليت نصت على حماكمة قيصر أملانيا و كل شخص تابع للحكومة 1919يف اية احلرب العاملية األوىل يف عام 
  .األملانية بارتكاب جرائم حرب ، و ذلك أمام حمكمة خاصة ذات صفة دولية 

غليوم الثاين السلطات املتحالفة و املتحدة تتهم  " :اتفاقية فرساي على أن  من 227و يف ذلك نصت املادة 
Guillaume II de Hohenzollern  اإلمرباطور السابق عن اجلرمية العظمى ضد األخالق الدولية و قدسية سلطة

   .املعاهدات 

اع ، و تتكون هذه احملكمة من و تنشأ حمكمة خاصة حملاكمة املتهم مع كفالة الضمانات الضرورية ملزاولة حق الدف
 فرنسا  ، الواليات املتحدة األمريكية ، بريطانيا العظمى :مخسة قضاة يعينون مبعرفة كل من السلطات اخلمسة اآلتية 

  )4( " .....إيطاليا و اليابان 

  
  
  
  .  259 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة:  احملكمة اجلنائية الدولية :نصر الدين بومساحة  -د )1(
 السابقة و  إن احملاكم اليت مت إنشاؤها مبوجب قرارات جملس األمن ملقاضاة املتهمني بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد اإلنسانية و إبادة يف يوغسالفيا )2(

     ئية الدولية الدائمة فقد أنشأت مبوجب ، أما احملكمة اجلنا رواندا و سرياليون هي حماكم مؤقتة يتوقف اختصاصها على دولة بعينها أو مدة زمنية حمددة                  
    . 1969، و هو ما جيعلها ختضع لألحكام العامة للمعاهدات الواردة يف اتفاقية فيينا لعام  اتفاقية دولية وقع عليها األطراف     

  . 178و  177 ، ص  املرجع السابق الذكر: حيدر عبد الرزاق محيد -د )3(
  . 7 و 6 ، ص السابق الذكر املرجع :  طارق سرور-د )4(
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و ستدخل احملكمة يف حساا حني تقضي البواعث املستلهمة من املبادئ السامية للسياسة بني األمم ، مع االهتمام " 
بتأمني و تأكيد احترام االلتزامات املعلنة رمسيا و التعهدات الدولية و كذلك األخالق الدولية ، و يوكل إىل احملكمة 

  )1( " .ليت ترى وجوب تطبيقها تعيني العقوبة ا

إن رفض االنضمام إىل االتفاقيات الدولية يشكل عائقا فعليا أمام إستيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية ، و هذا 
على وجوب  )2(العائق له امتدادات عرب مسرية و تطور القانون الدويل اجلنائي ، فقد نصت اتفاقية فرساي للسالم 

على جرائمه ضد أخالقيات القانون الدويل و عدم احترامه لالتفاقيات  " ц Wilhelm" ينحماكمة القيصر األملا
  " .الدولية 

 على حماكمة متهمني آخرين أوردم على سبيل احلصر ، و لكن تلك املادة مل تكن موضع 227كذلك نصت املادة 
اء عدم تطبيق نص املادة تلك إىل أن و يعود السبب الرئيسي ور، تنفيذ ، خصوصا فيما يتعلق بالقيصر األملاين 

اليت ارتكبها ، فرفضت احلكومة  القيصر األملاين كان قد جلأ إىل هولندا ، فطلب احللفاء تسليمه حملاكمته على اجلرائم
اهلولندية تسليمه ، استنادا إىل جمموعة من األسباب ، منها أا ليست طرفا يف اتفاقية فرساي و بالتايل فال تسري 

  )3(.  نصوصها عليها

لقد أنشأت احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ مبقتضى معاهدة دولية أبرمت بني فرنسا ، بريطانيا ، روسيا و 
 ، و مسيت هذه املعاهدة مبعاهدة لندن ، و انضم إليها دول من كل 1945  أوت8الواليات املتحدة األمريكية يف 

  .أحناء العامل 
 الدامنرك ، اليونان ،  يوغسالفيا ، هولندا ، تشيكوسلوفاكيا ، بلجيكا ، النرويج : فمن الدول األوروبية نذكر

 هندوراس ، بنما ، هاييت ،  :إثيوبيا ، و من الدول األمريكية نذكر  :و من الدول اإلفريقية نذكر ، لوكسمبورغ 
  . ند إضافة ألستراليا نيوزيلندا و اهل : و أوروغواي ، و من الدول اآلسيوية نذكر يفرتويال ، باراغوا

 لتفعيل دور احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو و احملكمة 1945 يونيو 26و سعيا من املؤمترين يف مؤمتر لندن يف 
العسكرية الدولية لنورمبورغ يف حتقيق العدالة اجلنائية الدولية ، و مالحقة مرتكيب جرائم احلرب و السالم أينما 

 من االتفاقية اليت أبرمها احللفاء يف املؤمتر االنضمام هلا من قبل 5رائمهم ، أجازت املادة وجدوا و حيثما ارتكبوا ج
احلكومات األخرى و يتم االنضمام عن طريق إخطار يقدم بالطريق الدبلوماسي حلكومة اململكة املتحدة اليت عليها 

   .املنضمة إىل هذه االتفاقية القيام من جانبها بإبالغ واقعة االنضمام للحكومات األخرى املوقعة و 

أما احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو فقد أبرمت بناءا على إعالن من القائد األعلى لقوات احللفاء يف الشرق 
 يقضي بتأسيس حمكمة عسكرية حملاكمة جمرمي 1946 يناير 19يف " ماك آرثر " األقصى ، و هو اجلنرال األمريكي 

  )4(. صفة خاصة من اليابانيني احلرب يف الشرق األقصى و ب

  ةـ الدوليـو يالحظ أن احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو مل تكن وليدة معاهدة دولية كما يف احملكمة العسكرية
  
  
  . 7 و 6 ، ص املرجع السابق الذكر : طارق سرور -د )1(
  . 1919اتفاقية فرساي للسالم سنة  )2(
   . 325 و 324 ص،   املرجع السابق الذكر:   عبد العزيز خميمر عبد اهلادي)3(
  .  161 ، ص  املرجع السابق الذكر:حيدر عبد الرزاق محيد  - د)4(
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األقصى ، و  يف نورمبورغ ، و يرجع ذلك إىل اعتبارات سياسية أمهها استبعاد االحتاد السوفيييت من النفوذ يف الشرق
   ) 1( .مكافأة له عن قصور دوره يف حماربة اليابان 

ن الدول املنتصرة يف احلرب العاملية الثانية و هي دول احللفاء هي اليت أنشأت احملكمتني العسكريتني الدوليتني إ
لذلك فإن   )2( لنورمبورغ و طوكيو ، و طبقت حصرا على أشخاص من دول احملور األورويب ، أي الدول املنهزمة 

تني لنورمبورغ و طوكيو ، و مها حمكمتني مطبوعتني بالطابع احملاكمات اليت قامت ا احملكمتني العسكريتني الدولي
         السياسي و عدم احلياد ، كانت تطبيقا لقانون املنتصر و عدالته أكثر منه تطبيقا لقواعد القانون الدويل 

  )3( .اجلنائي 

ين من جملس األمن نظرا ألن طبيعة أما احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا ، فقد أنشأتا بقرار
 ، مما استدعى تدخل جملس األمن ، و تشترك كلها يف أا ني يف الدولتني كانت دد األمن و السلم الدولينيالرتاع

   )4( .جاءت يف أعقاب حروب و نزاعات 
 3175 يف جلسته 93/  808حيث أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة مبوجب قرار جملس األمن رقم 

 اخلاص بإنشاء حمكمة جنائية دولية خمصصة حملاكمة األشخاص املسؤولني عن 1993 فرباير 22املعقودة يف 
  .االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين املرتكبة يف إقليم يوغسالفيا 

 حملاكمة األشخاص املسؤولني عن 1994عام   ل94/  955و أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا مبوجب القرار رقم 
االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين املرتكبة يف إقليم رواندا و املواطنني الروانديني املسؤولني عن 

   )5(. االنتهاكات املماثلة املرتكبة يف أراضي الدول ااورة 
ا السابقة و رواندا كان بقرار من جملس األمن ، الذي ميكنه إن إنشاء احملكمتني اجلنائتني الدوليتني لكل من يوغسالفي

أن يصدر قرارا آخرا يلغيه أو يعدله ، مما يؤدي إىل اإلخالل بضوابط العدالة اجلنائية الدولية ، كما أن لس األمن 
  )6(. احلرية يف إنشاء أو عدم إنشاء هاتني احملكمتني 

ز ألي دولة طرف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من جهة أخرى ، فإن نظام روما األساسي أجا
االنسحاب منه  مبوجب إخطار كتايب يوجه إىل األمني العام ملنظمة األمم املتحدة ، و ال يصبح هذا االنسحاب نافذا 

  )7( .إال بعد مرور سنة واحدة من تاريخ تسلم اإلخطار ، ما مل حيدد اإلخطار تارخيا الحقا لذلك 
 استثناءا لذلك ، يعد طلب االنسحاب نافذا من تاريخ تقدميه إذا رفضت دولة طرف يف النظام األساسي قبولو 

  ظامـ من ن5 فقرة 121 من نظام روما األساسي ، حيث أشارت املادة 5تعديل أحد أحكامه ، باستثناء نص املادة 
  
  
  .  37 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري - د)1(
   . 447 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي مجيل حرب - د)2(
  . 7 و 6 ، ص  املرجع السابق الذكر:طارق سرور  -د )3(
  .  447 ، ص  املرجع السابق الذكر:  علي مجيل حرب-د )4(
  . 7 ، ص  املرجع السابق الذكر:طارق سرور  -د )5(
  . 143 ، ص كر املرجع السابق الذ:نبيل عبد الرمحان ناصر الدين  -د )6(
  .  229 ، ص  املرجع السابق الذكر:  علي يوسف الشكري- د)7(
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 يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 5روما األساسي إىل أن تعديل سائر نصوص النظام األساسي باستثناء ما ورد يف املادة 
أييد أغلبية سبعة سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة ا ، مىت حصل مشروع التعديل على ت

أمثان الدول األطراف ، و للدولة اليت ال تقبل بالتعديل االنسحاب من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، 
  .  من نظام روما األساسي 7 فقرة 121طبقا للمادة 

ترتبة عليها مبوجب النظام و انسحاب الدولة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ال يعفيها من التزاماا امل
وا طرفا فيه ، مبا يف ذلك أية التزامات مالية قد تكون مستحقة عليها ، كما أن االنسحاب ال يعفيها من كاملذكور 

التزام التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف ما يتصل بالتحقيق و اإلجراءات اجلنائية اليت كان على الدولة املنسحبة 
الدولية ون بشأا ، و ال ميس على أي حنو مواصلة النظر يف أية مسألة كانت قيد نظر احملكمة اجلنائية واجب التعا

  )1( .بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه االنسحاب نافذا 
ألي دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام  " : من نظام روما األساسي على ما يلي 127حيث تنص املادة 
خطار كتايب يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة ، و يصبح هذا االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة األساسي مبوجب إ

  " .من تاريخ تسلم اإلخطار ، ما مل حيدد اإلخطار تارخيا الحقا لذلك 
 و ال حيتاج قرار الدولة الطرف باالنسحاب من هذا النظام األساسي إىل موافقة مجعية الدول األطراف أو أي هيئة

 من هذه املادة يعد من التصرفات 1من هيئات احملكمة اجلنائية الدولية ، إذ أن االنسحاب وفقا ملضمون الفقرة 
  .القائمة على أساس اإلرادة املنفردة 

 و مبا أن الدولة هي اليت متلك احلق يف املوافقة على االلتزام باملعاهدات الدولية ، استنادا إىل السيادة اليت تتمتع ا يف
و ، ظل القانون الدويل ، يكون من حقها أن تنسحب منها بإرادا املنفردة ما دامت االتفاقية ال متنع االنسحاب 

   .ليس النسحاب الدولة من هذا النظام أثر رجعي 
بطة رة اليت تسبق تاريخ نفاذ االنسحاب ، و باألخص تلك املرتتفالدولة تبقى مطالبة بتنفيذ التزاماا الناشئة عن الف

 من نظام روما األساسي خبصوص الطلبات اليت توجه إليها ألغراض 9بالتزام التعاون مع احملكمة مبوجب املادة 
  .التحقيق أو املقاضاة اللذين شرعا فيهما قبل بدء نفاذ انسحاب الدولة 

و يقتصر على عالقة و من املفترض أن االنسحاب ال يؤثر على الرابطة التعاهدية ما بني بقية الدول األطراف ، فه
الدولة املنسحبة باحملكمة اجلنائية الدولية بعد بدء نفاذ االنسحاب ، إال أن توايل االنسحابات و كثرا قد يؤثر على 
وجود احملكمة اجلنائية الدولية ككل ، و ذلك يف حالة اخنفاض عدد الدول اليت مل تنسحب من االتفاقية عن احلد 

  . لة دو60 األدىن املطلوب و هو
 ، ذلك أا أنشأت  نظامها األساسيو مما سبق يتضح لنا أن احملكمة اجلنائية الدولية محلت بذور فنائها يف طيات

و الدول ليست ملزمة باالنضمام هلذه املعاهدة ، بل على العكس ميكنها حىت االنسحاب ، معاهدة دولية ضى مبقت
ية الدولية دائما حتت ديد الطبيعة التعاهدية ، و هو ما ميثل عائقا أمام منها بعد االلتزام ا ، مما جيعل العدالة اجلنائ

  )2( .استيفاء حقوق الضحايا يف جمال اختصاص هذه األخرية 
  
  
  
   . 229 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري - د)1(
  .  263 و 262 ، ص مادة مادةشرح اتفاقية روما   : احملكمة اجلنائية الدولية:نصر الدين بومساحة  - د)2(
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  اإللزاميالتحفظ على سريان االختصاص  : ثالثا
إن التحفظ هو إعالن إنفرادي أيا كانت تسميته تلحقه دولة ما وقت توقيعها على املعاهدة أو وقت إعالا قبول 

صوص املعاهدة يف تطبيقها االلتزام ا ، و الذي مبقتضاه تقصد الدولة أن تستبعد أو أن تعدل األثر القانوين لبعض ن
أوهلما أن التحفظ يكون بفصل جزء من املعاهدة عن جمموعها لتعديل األثر  :عليها ، و حيكم التحفظ قاعدتان 

و أما القاعدة الثانية ، فهي وجوب أن يصدر التعبري عن التحفظ ، القانوين هلذا اجلزء ، سواء بالزيادة أو النقصان 
،  أو وقت التعبري عن الرضا بااللتزام ا ، و مبوجب اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة وقت التوقيع على املعاهدة 

  : ، للدول حرية وضع التحفظات على املعاهدة فيما عدا استثناءات ثالث هي كالتايل 1986 و اتفاقية 1969
  . أن تنص املعاهدة على حظر التحفظ على أحكامها -
  . نية وضع حتفظات معينة ، حبيث ال يدخل يف نطاقها التحفظ حمل البحث  أن تنص املعاهدة على إمكا-
  )1(  . أن يكون التحفظ غري متفق مع موضوع غرض املعاهدة -

إعالن  " : التحفظ بأنه 1969من املادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام ) د(و قد عرفت الفقرة األوىل 
 صيغته أو تسميته ، تصدره دولة ما حني توقع معاهدة أو تصدق عليها أو تقبلها أو من جانب واحد ، أيا كانت

تقدرها أو تنضم إليها ، مستهدفة به استبعاد أو تغيري األثر القانوين لبعض أحكام املعاهدة يف تطبيقها على تلك 
  ." الدولة 

 ينصب على استبعاد بعض أحكامها ، فاألثر فالتحفظ وفقا للتعريف املتقدم ، يتم إبداؤه قبل سريان املعاهدة ، و
و حسب هذا التعريف   )2( املعاهدة املعنية نالقانوين للتحفظ يتمثل يف التحلل مقدما من بعض االلتزامات املترتبة ع

فإن التحفظ يكون فعال قانونيا صادرا من جانب واحد ، و يكون وقت موافقة الدولة على االلتزام النهائي باملعاهدة  
ما كانت الطريقة املتبعة يف تعبري الدولة عن التزامها ، و مهما كانت الصيغة اليت يتخذها ، فالعربة تكون مبحتوى مه

كفعل قانوين يهدف إىل استبعاد تطبيق بعض أحكام املعاهدة يف مواجهة الدولة اليت أبدته ، أما إذا كان  )3(التحفظ 
لدولة تفسرييا ، أو جمرد تعبري عن موقف ال يترتب عنه استبعاد أو الغرض من التصريح أو اإلعالن الذي تقوم به ا

  )4( .تغيري األثر القانوين لبعض أحكام املعاهدة ، فهو ال يرقى إىل درجة التحفظات 
و إذا كان موضوع التحفظ على املعاهدات الدولية قد أثار جدال كبريا يف األوساط الفقهية ، ما بني اجتاه مؤيد حلق 

 قبل أن ختصه اتفاقية فيينا لقانون - إبداء التحفظات و اجتاه معارض لذلك ، إضافة إىل اآلثار املترتبة عنها الدول يف
  حماولة بذلك تنظيم هذا احلق و شروط االعتراض عليه و اآلثار 23 إىل 19املعاهدات بأحكام خاصة يف املواد من 

  رةـيف الفق هاحلل املنصوص عنكمة اجلنائية الدولية ، فضلوا تبين فإن واضعي اتفاقية روما املنشئة للمح -املترتبة عنه 
  
  
  
   .104 ، ص املرجع السابق الذكر:  علي يوسف الشكري -د )1(
  . 15 ، ص 2008،  ، مصر ، االسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة التحلل املشروع من االلتزامات الدولية :مصطفى سالمة حسن  -د )2(
بعض  ، إال أن هذا احلق ال زال يثري 1969 التوصل إىل إدراج أحكام خاصة مبوضوع التحفظات يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  على الرغم من)3(

    أو قواعد اتق، األمر الذي استدعى إحالة املسألة إىل جلنة القانون الدويل اليت أسندت إليها مهمة وضع مشروع لتعلي املشاكل من الناحية التطبيقية      
    .منوذجية خاصة مبوضوع التحفظات       

   .245 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة :احملكمة اجلنائية الدولية  : نصر الدين بومساحة - د)4(
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اليت تنص على عدم جواز إبداء التحفظات إذا كانت االتفاقية بذاا متنع ذلك ، و و  من اتفاقية فيينا ، )أ(  فقرة 19
أمر كثريا ما يتم اللجوء إليه خبصوص االتفاقيات املرتبطة حبقوق اإلنسان ، كما هو الشأن بالنسبة للنظام هو 

  )1( .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

إذن فقد أخذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية باالستثناء األول الذي يرد على حرية الدول يف وضع 
ال جيوز  " : منه على أنه 120هدات طبقا التفاقية فيينا لقانون املعاهدات ، حيث نصت املادة التحفظات على املعا

، و على ذلك ليس للدول إبداء أي حتفظات على النظام األساسي " إبداء أية حتفظات على هذا النظام األساسي
  )2( .للمحكمة اجلنائية الدولية ، فإما أن تقبله كله أو ترفضه كله 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على عدم جواز التحفظ على نظام روما ، أي 120 املادة لقد نصت
و مبوجب   )3(أخذه كله أو تركه كله ، وفق صيغة كل شيئ أو ال شيئ ، و مل يرد هذا النص يف الئحة نورمبورغ 

ساسي التحفظ على أحد أحكامه أو بعضها ،  من نظام روما األساسي ، ليس للدول املنضمة للنظام األ120املادة 
األمر الذي يعين أن االنضمام للنظام األساسي مشروط يف كل األحوال ، إذ من شأن أي حتفظ اخلروج باحملكمة 

  .اجلنائية الدولية عن الغاية احلقيقية من إنشائها 
اجلنائية الدولية يف التحفظات اليت قد و رمبا تتمادى بعض الدول حني انضمامها إىل اتفاقية روما املنشئة للمحكمة 
بريطانيا ، فرنسا ، الواليات املتحدة  :تبديها ، و ال سيما الدول الكربى و دائمة العضوية يف جملس األمن ، أي 

  . األمريكية ، روسيا و الصني ، يف حال كون معاهدة روما تتضمن جواز إبداء التحفظات 

نائية الدولية لضم أكرب عدد من الدول إليه ، من خالل إجازة عدم االلتزام لقد سعى النظام األساسي للمحكمة اجل
اليت منحت و ، منه  124ببعض أحكامه ملدة معينة من تاريخ نفاذه ، و مثل هذه اإلجازة ورد النص عليها يف املادة 
دولية ملدة سبع سنوات الدول األطراف يف نظام روما األساسي حق إعالن عدم قبوهلا اختصاص احملكمة اجلنائية ال

   :من تاريخ نفاذه 
 جيوز للدولة عندما تصبح طرفا يف هذا النظام األساسي ، أن تعلن عدم 121 من املادة 1بالرغم من أحكام الفقرة " 

قبوهلا اختصاص احملكمة ملدة سبع سنوات من بدأ سريان هذا النظام األساسي عليها ، و ذلك يف ما يتعلق بفئة 
 لدى حصول إدعاء بأن مواطنني من تلك الدولة قد ارتكبوا جرمية ) جرائم احلرب ( 8ار إليها يف املادة اجلرائم املش

من تلك اجلرائم ، أو أن اجلرمية قد ارتكبت يف إقليمها ، و ميكن يف أي وقت سحب اإلعالن الصادر مبوجب هذا 
  )4(  " . 123 من املادة 1ضي الذي يعقد وفقا للفقرة النظام ، و يعاد النظر يف أحكام هذه املادة يف املؤمتر االستعرا

و ميكن القول أن هذا النص كان ميثل تنازال من جانب الدول اليت تسعى بكل جهودها إىل إخراج احملكمة اجلنائية 
 الدولية إىل حيز الوجود لصاحل الدول املعارضة إلنشائها ، و اليت بذلت كل ما يف وسعها لتضييق اختصاص احملكمة

  تراجع املعسكر الثاين ن هذا التنازل بدا ضروريا ، و قد حصل املعسكر األول يف مقابله علىواجلنائية الدولية ، لك
  
  
  . 246و  245 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة : احملكمة اجلنائية الدولية :نصر الدين بومساحة  -د )1(
  . 104 ، ص  املرجع السابق الذكر:علي يوسف الشكري  -د )2(
  . 169 ، ص  املرجع السابق الذكر:حيدر عبد الرزاق محيد  - د)3(
  .  226 ، ص املرجع السابق الذكر :علي يوسف الشكري  - د)4(
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و على رأسه الواليات املتحدة األمريكية و إسرائيل ، حيث وقعت كل منهما على املعاهدة املنشئة للمحكمة اجلنائية 
  .قيع عليها الدولية يف آخر يوم حدد للتو

و جتدر اإلشارة ، إىل أن الواليات املتحدة األمريكية كانت تشترط النضمامها للمعاهدة ، أي اتفاقية روما املنشئة 
للمحكمة اجلنائية الدولية ، إضافة نص يقضي باحلصول على موافقة دولة جنسية املتهم يف كل مرة تباشر فيها 

اء فيما يتعلق جبرائم احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية ، و مل تتنازل عن هذا احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها ، سو
  )1(.  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، اليت سبقت اإلشارة إليها 124الشرط إال مقابل إضافة املادة 

واز التحفظ عليه هو جتنب ما إن ما دفع واضعي النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل تضمينه حكم عدم ج
، و يقصد ذه القاعدة األثر التباديل " املعاملة باملثل " يسببه التحفظ من آثار قانونية ، و اليت تتمثل يف تطبيق قاعدة 

  .الذي حيدثه التحفظ إذا ما فتح جماله 
ألخرى األطراف يف املعاهدة ال فإذا كانت الدولة املتحفظة ال تلتزم باحلكم أو النص املتحفظ عليه ، فإن الدول ا

تلتزم كذلك بتطبيق تلك األحكام أو النصوص يف عالقتها مع الدول املتحفظة ، فلكل دولة أن تتمسك بالتحفظ يف 
  .مواجهة من أبداه ، و ال جيوز للدولة املتحفظة أن تلزم الدول اليت قبلت حتفظها بتنفيذ ذات النص أو االلتزام به 

 روما األساسي هي نصوص مترابطة يكمل بعضها بعضا ، و عماد تنفيذها هو التعاون الدويل و مبا أن نصوص نظام
 و خاصة تلك اليت تكون حمور -بني الدول األطراف ، فإذا حدث و أن مسح بالتحفظ لكانت هناك نصوصا عديدة 

ساسي للمحكمة اجلنائية سيتم التحفظ عليها ، و هذا من شأنه إفراغ النظام األ -اعتراض لدى العديد من الدول 
  .الدولية من حمتواه ، و بالتايل التأثري األكيد على عمل احملكمة اجلنائية الدولية ، و رمبا حىت على وجودها 

لذلك فقد جاء النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كال ال يتجزأ ، إما أن يؤخذ كامال أو يترك كامال ، 
قية و تكامل نصوصها ، و قد أخذ النظام هنا باملبدأ نفسه الذي عمل به يف اتفاقية دف احلفاظ على وحدة االتفا

حيث رفض التحفظ على نصوصها ، كون أن هذا التحفظ ،  1948منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها لسنة 
ي للمحكمة اجلنائية الدولية يف و يتمثل هذا اهلدف اجلوهري للنظام األساس، يتناىف و الغرض اجلوهري من االتفاقية 

  .التعاون الدويل من أجل مكافحة اجلرمية الدولية و متكني الضحايا من احلصول على حقوقهم 
لكن ما جتب مالحظته أن نظام روما األساسي مسح للدول األطراف بأن تعلن عدم قبوهلا باختصاص احملكمة اجلنائية 

ظام عليها ، و ذلك فيما خيص جرائم احلرب مىت أدعي ضد أحد مواطين الدولية ملدة سبع سنوات من بدء سريان الن
  )2( .تلك الدول بارتكابه جرمية من تلك اجلرائم ، أو أن اجلرمية ارتكبت يف إقليمها 

إن مثل هذا اإلعالن يعترب حتفظا ميكن أن تبديه أي دولة ، و إن اشترط لتقدميه كون الدولة مصادقة على النظام 
هذا االستثناء يتناىف كليا ، و حكمة اجلنائية الدولية مسبقا ، أي أنه ال يرتبط بتصديقها و إمنا يأيت بعده األساسي للم

خاصة و أنه استثناء ميس  التحفظ مع املبدأ األصلي يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و هو عدم جواز
 املتمثلة يف إفالت مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب و هدر بوظيفة احملكمة نفسها ، هذا عدا عن نتائجه اخلطرية و

  مدة عن أن مدة السبع سنوات فضال،  حقوق ضحاياها و اليت مل توجد احملكمة اجلنائية الدولية نفسها إال حلمايتها
  
  
   .102ص ،   املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري -د )1(
  . 120و  119 ، ص الذكر املرجع السابق : لندة معمر يشوي )2(
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طويلة ال يتحملها الضحايا ، و على هذا األساس ما كان جيب القبول مبثل هذا التنازل يف مؤمتر روما الدبلوماسي 
  .إلعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 حمصنون ملدة سبع سنوات  إذ أنه سيكون فرصة جيدة ملرتكيب اجلرائم الدولية بأن يطغوا يف جرائمهم ، و ذلك ألم
احملكمة عمل و ثانيا ألم مطمئنون إلمكانية إخفاء جرائمهم ، و هذا لوحده سبب كاف للشك يف مصداقية 

  )1( .لصاحل ضحايا اجلرائم الدولية اجلنائية الدولية 
 الدول اليت عادة ما  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تقليل ختوف124إن من مربرات إضافة نص املادة 

ترسل جنودها إىل اخلارج من حماكمة هؤالء اجلنود أمام احملكمة اجلنائية الدولية عما قد يرتكبونه من جرائم حرب ، 
 من نظام روما األساسي ، و اليت ال جتيز إبداء أي حتفظات 120غري أن حكم هذه املادة يتناقض مع حكم املادة 

  .على هذا النظام 
من إدراج هذه املادة كحكم انتقايل ، إال أا ال تعدوا أن تكون من الناحية القانونية ، حتفظا مؤقتا على فعلى الرغم 

نصوص املعاهدة ، هذا باإلضافة إىل أن إدراجها غري مقبول من الناحية املنطقية ، حيث يستبعد من احملاكمة أمام 
  )2(. يت أنشأت احملكمة من أجلها فترة طويلة من الزمن احملكمة اجلنائية الدولية إحدى أهم اجلرائم الدولية ال

إن اهلدف من التحفظ هو إعفاء الدولة نفسها من االلتزام حبكم أو أكثر من املعاهدة ، أو احلد من ذلك االلتزام و 
عاقدة فإن التحفظ على املعاهدة هو عبارة عن تقييد منفرد من جانب الدولة املت" شارل روسو " كما يقول األستاذ 

لاللتزامات الواردة يف املعاهدة ، و بذلك تصبح الدولة املرتبطة ذه املعاهدة ليست على الدرجة نفسها من االلتزام 
بأحكامها ، و هذا ما يسبب عمليا تفتيت نظامها القانوين ، و يطلق عندئذ على التحفظ إسم املشاركة اجلزئية يف 

  )3( .املعاهدة 
كرة التحفظات من قبل اتمع الدويل على مراحل ، فبعد أن كان غري مقبول مطلقا قبل و تارخييا جاء القبول بف

، و ذلك نصف قرن من الزمان ، بات اليوم معترفا به و مباحا يف مجيع االتفاقيات ، خاصة بعد أن اتضحت فائدته 
  .ونه وسيلة لزيادة عدد الدول األطراف يف االتفاقيات اجلماعية لك

 من اتفاقية روما جاء مناقضا للهدف من التحفظ الذي ال جتيزه االتفاقية يف حد 124ن حكم املادة و لكن يبدوا أ
 من نظام روما األساسي مبثابة إعفاء للدول من االختصاص القسري للمحكمة 124ذاا ، و هكذا يصبح نص املادة 

كون احملاكمة ، يف مسعاهم الستيفاء حقوقهم و هو ما ميثل عقبة يف وجه ضحايا اجلرائم الدولية، اجلنائية الدولية 
  )4( .هذه املادة وجود أصال لن تنعقد بسبب 

  
  
  
  
  . 120 ، ص  املرجع السابق الذكر: لندة معمر يشوي )1(
     .  319 ، ص  املرجع السابق الذكر: خزومياملعمر حممد  -د )2(
 ى ــــ، و قد أقرت جبواز التحفظات عل عية رأي استشاري عن حمكمة العدل الدوليةصدر يف قضية التحفظات على اتفاقية مكافحة اإلبادة اجلما )3(

  .املعاهدات شريطة أن يكون التحفظ متماشيا مع موضوع املعاهدة و الغرض منها      
  . 118 ، ص  املرجع السابق الذكر: لندة معمر يشوي )4(
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  اإللزامياإلعفاء من سريان االختصاص  : رابعا
 األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تعديل أي نص من نصوصه ، إال بعد انقضاء مدة سبع سنوات من حظر النظام

 : من نظام روما األساسي كما يلي 121بدأ العمل بأحكامه ، و هذا ما أشارت إليه صراحة الفقرة األوىل من املادة 
ة دولة طرف أن تقترح تعديالت عليه ، و بعد انقضاء سبع سنوات من بدأ نفاذ هذا النظام األساسي جيوز ألي" 

  ." يقدم نص أي تعديل مقترح إىل األمني العام لألمم املتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على مجيع الدول األطراف 
و يسعى مثل هذا النص إىل إضفاء االستقرار على أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، من خالل منع 

 بعد مرور مدة معينة من العمل بأحكامه ، هذا إضافة إىل أن مثل هذه املدة كفيلة ببيان أوجه النقص تعديله إال
    )1( .الذي قد يبدو عليه ، و بالتايل يأيت التعديل أكثر انسجاما و الواقع و احلاجة الفعلية إليه 

 تقرر اجلمعية التالية للدول ..... " : من نظام روما األساسي على ما يلي 121و تنص الفقرة الثانية من املادة 
ق انقضاء بو ذلك بأغلبية احلاضرين املصوتني ، و يف موعد ال يس، األطراف ما إذا كانت ستتناول االقتراح أم ال 

ثالثة أشهر من تاريخ اإلخطار ، و للجمعية أن تتناول االقتراح مباشرة ، و هلا أن تعقد مؤمترا استعراضيا خاصا إذا 
يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول األطراف العتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إىل توافق ، و مر ذلك اقتضى األ

  .آراء يف اجتماع الدول األطراف ، أو يف مؤمتر استعراضي 
  ، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إىل مجيع الدول األطراف بعد سنة واحدة5باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة 

  .من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى األمني العام لألمم املتحدة من قبل سبعة أمثاا 
 من هذا النظام األساسي نافذا بالنسبة إىل الدول األطراف اليت تقبل التعديل ، و ذلك 5يصبح أي تعديل على املادة 

 حالة الدولة الطرف اليت ال تقبل التعديل ، بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة ا ، و يف
  .و ذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة ا 

و يف حالة الدولة الطرف اليت ال تقبل التعديل ، يكون على احملكمة أال متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة 
  .ن تلك الدولة ، أو ترتكب اجلرمية يف إقليمها بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون م

 ، جاز ألي دولة طرف مل تقبل التعديل أن تنسحب من 4إذا قبل تعديال ما سبعة أمثان الدول األطراف وفقا للفقرة 
دة  من املا2 ، و لكن رهنا بالفقرة 127 من املادة 1هذا النظام األساسي انسحابا نافذا يف احلال ، بالرغم من الفقرة 

  .  ، و ذلك بتقدمي إشعار يف موعد ال يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ التعديل 127
يعمم األمني العام لألمم املتحدة على مجيع الدول األطراف أي تعديل يعتمد يف اجتماع جلمعية الدول األطراف أو 

    )2( " .يف مؤمتر استعراضي 
ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و ميكن أن منيز يف هذا املوضوع لقد تطرقت هذه املادة إىل عملية تعديل النظام ا

للمحكمة اجلنائية   سنوات بدءا بدخول النظام األساسي7 األوىل متتد على فترة : بني مرحلتني 1من خالل الفقرة 
باستثناء التعديالت اليت   ،الدولية حيز النفاذ ، و مينع فيها تعديل أي نقطة من النقاط احملتواة يف هذا النظام األساسي

  ىــانقضاء سبع سنوات عل و الثانية  تكون بعد،  من نظام روما األساسي 122 من املادة 1جترى مبوجب الفقرة 
  
  
  . 101 ، ص املرجع السابق الذكر: علي يوسف الشكري  -د )1(
   . 248و  247، ص دة مادةشرح اتفاقية روما ما :احملكمة اجلنائية الدولية  :نصر الدين بومساحة  - د)2(
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من الدول األطراف أن  دخول النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حيز التطبيق ، و فيها جيوز ألي دولة
تقترح إجراء أي تعديل تراه مناسبا خبصوص نقطة واحدة أو أكثر ، و مبا أن دخول النظام األساسي حيز النفاذ كان 

    )1( . سنوات من ذلك التاريخ 7ن اقتراح أي تعديل بعد مرور  ، فيمك 2002 جويلية 1بتاريخ 

و إذا متت املوافقة على التعديل املقترح ، سواء بتوافق اآلراء أو عن طريق موافقة ثلثي الدول األطراف ، فإن التعديل 
دة صكوك التصديق ال يصبح ساري املفعول ، إال بعد سنة واحدة من اإليداع لدى األمني العام ملنظمة األمم املتح

أو القبول للتعديل من قبل سبعة أمثان الدول األطراف ، و هذا يف مجيع املسائل باستثناء تلك املتعلقة باجلرائم الدولية 
  . الداخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 

 من هذا النظام 5 مبوجب املادة أما التعديل الذي ميس اجلرائم الدولية الداخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،
األساسي ، كأن تضاف جرمية دولية جديدة الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مثل جرمية اإلرهاب ، فهو يقتصر 

  .على الدول األطراف اليت تقبل ذلك التعديل 
 ا ، و ال يكون و يكون ساري املفعول يف حقها بعد سنة واحدة من تاريخ إيداع صك املوافقة أو القبول اخلاص

ملثل هذا التعديل أي أثر يف مواجهة الدولة الطرف اليت ترفضه ، حبيث تظل ملتزمة بالنص األول الذي وافقت عليه 
  .و السابق للتعديل احلاصل 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد يتعرض لتعديالت خمتلفة قد توافق 5و ذلك ألن حمتوى نص املادة 
 على عدم ممارسة احملكمة 5لة الطرف عليها أحيانا و ترفضها أحيانا أخرى ، و هلذا الغرض نصت الفقرة الدو

اجلنائية الدولية اختصاصها فيما يتعلق جبرمية دولية مشمولة بالتعديل ، عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون من دولة 
  .التعديل املعتمد طرف ، أو ترتكب فوق إقليمها ، ومل توافق تلك الدولة على 

و بالنظر إىل األحكام السابقة ، فمن املؤكد أن واضعي اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية أخذوا بعني 
 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات اليت تنظم مسألة تعديل املعاهدات املتعددة األطراف و 40االعتبار نص املادة 

  : تنص على ما يلياالنسحاب منها ، و اليت 

   :ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك ، خيضع تعديل املعاهدات املتعددة األطراف للفقرات التالية "  
 أي اقتراح بتعديل معاهدة متعددة األطراف فيما بني مجيع األطراف ، جيب أن ختطر به مجيع الدول املتعاقدة ، و -

   " :يكون لكل منها احلق يف االشتراك فيما يلي 
   ) 2( . القرار املتعلق بالتدابري اليت يلزم اختاذها بشأن هذا االقتراح )أ(

   ". التفاوض على أي اتفاق ، و عقد أي اتفاق لتعديل املعاهدة )ب(
  .كل دولة حيق هلا أن تصبح طرفا يف املعاهدة ، حيق هلا أيضا أن تصبح طرفا يف املعاهدة بصيغتها املعدلة -
  هذه التعديل ملزما ألي دولة طرف يف املعاهدة ال تصبح طرفا يف هذا االتفاق ، و تنطبق على مثل ال يكون اتفاق -
  
  
  
  
   . 2009  جويلية 1أي ابتداءا من  )1(
  .  250و  249،  248 ، ص  شرح اتفاقية روما مادة مادة :احملكمة اجلنائية الدولية  :نصر الدين بومساحة - د)2(
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   .30 املادة  من)ب( 4الدولة الفقرة 
   : أية دولة تصبح طرفا يف املعاهدة بعد بدء نفاذ اتفاق التعديل تعد ما مل تعرب عن نية مغايرة -
  .  طرفا يف املعاهدة بصيغتها املعدلة )أ(
  . " و طرفا يف املعاهدة غري املعدلة بالنسبة إىل أي طرف يف املعاهدة غري ملزم باتفاق التعديل )ب(
 من هذه املادة ، قد استوىف شرط دخوله حيز النفاذ بإيداع سبعة أمثان من 4املشار إليه يف الفقرة إذا كان التعديل و

صكوك التصديق أو املوافقة ، و بالتايل نفاذه يف مواجهة مجيع الدول األطراف حىت تلك اليت مل توافق على التعديل  
قبل التعديل يف االنسحاب من هذا النظام األساسي  من هذه املادة ضمنت حق الدولة الطرف اليت مل ت6فإن الفقرة 
  .أحكام املعاهدة   من اتفاقية فيينا اليت نصت على االنسحاب املضمون مبوجب54 منه و املادة 127وفقا للمادة 

فاالنسحاب يف حالة كهذه ميثل احتراما ملبدأ مساواة الدول يف السيادة ، و ذلك بعدم ترتيب التزام على الدولة دون 
وافقتها ، إال أن اللجوء إىل هذا احلق ال ينبغي أن يتم دون ضوابط معينة ، لذلك تلتزم الدولة املنسحبة بتقدمي م

إشعار يف موعد ال يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ التعديل ، و هذا لضمان التطبيق احلسن لالتفاقية و عدم مفاجأة 
    )1( .الدول األطراف بانسحاب إحدى الدول 

 ول غري املوافقة على التعديل املصادق عليه من قبل سبعة أمثان مجعية الدول األطراف أن تنسحب كليا منو للد
النظام األساسي ، على أن يكون هلذا االنسحاب مفعول فوري ، مع مراعاة بعض أحكام االنسحاب ، إذ تستمر 

منها االلتزامات املالية املستحقة و يف ، حملكمة الدولة املنسحبة يف تنفيذ االلتزامات اليت نشأت أثناء عضويتها يف ا
  . التعاون مع احملكمة يف التحقيقات و اإلجراءات اجلنائية اليت بدأت قبل نفاذ االنسحاب

هذا و ال يسقط االنسحاب مسألة نشرت أمام احملكمة اجلنائية الدولية قبل نفاذ االنسحاب ، أما احملكمة فتمتنع عن 
 ، أو عندما 8 و 5رائم اليت مشلها التعديل ، عندما يرتكبها مواطنو دولة رافضة تعديل املواد ممارسة اختصاصها باجل

  )2( .تقع يف إقليمها 

و جتدر اإلشارة إىل أن الدول اليت وقعت املعاهدة و مل تصادق عليها بعد ال تتأثر بالتعديالت النافذة على املواد 
صاص احملكمة اجلنائية الدولية كأا دول ثالثة جتاه النظام األساسي للمحكمة املتعلقة باجلرائم الدولية الداخلة يف اخت

  .اجلنائية الدولية 
 يسري نظام روما األساسي بتعديالته املستجدة ، على كل من الدول اليت مل تكن )3( فوفقا لقواعد القانون الدويل

قت على النظام األساسي بعد نفاذ التعديالت عليه ، طرفا أساسا ، أي الدول الثالثة ، و على الدول املوقعة اليت صاد
و تبدو هذه النتيجة غري عادلة ألا تضع الدول الثالثة من حيث نفاذ التعديالت يف مرتلة الدول املوقعة نفسها ، و ال 

  )4( . هذه املسألة يضبطيبقى للدول األطراف يف املستقبل ، إال اقتراح بند جديد 
  
  
  
  
   . 250 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة : احملكمة اجلنائية الدولية : بومساحة  نصر الدين-د )1(
  . 72 و 71 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد -د )2(
  . 1969لعام لقانون املعاهدات  من اتفاقية فيينا 5 فقرة 40املادة  )3(
  . 73 و 72 ، ص املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد -د )4(
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  اإللزامي تطبيق سريان االختصاص عوائق :الفرع الثاين 
يعد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية نقطة حتول فريدة يف جمال االتفاقيات الدولية ، سواء من حيث 

اليت اخلالفات حيث أن حجم املناقشات و  أثارمها ، ناملوضوع ، أو من حيث اجلدل و النقاش القانونيني الذي
  .ها النظام األساسي ، سواء أثناء إعداده أو إقراره و حىت بعد دخوله حيز النفاذ كان خارقا للعادة  أحدث

إال أن هذه اخلالفات و االختالفات قد تقلصت بعد مؤمتر روما الدبلوماسي ، و خرج النظام األساسي للمحكمة 
ود بعض االعتراضات اليت ميكن أن تكون اجلنائية الدولية على درجة كبرية من الوضوح ، لكن ذلك مل مينع وج

أحد أسباب عدم تصديق العديد من الدول على النظام حىت اليوم ، و بالتايل استبعاد اختصاص احملكمة اجلنائية 
 التصديق ، و منها ما جاء نالدولية ، و قد تعددت هذه األسباب ، فمنها ما يتعلق باملواءمات الدستورية املترتبة ع

  .انني الوطنية ، و كذلك التعارض مع بعض االتفاقيات الدولية متعلقا بالقو
لقد أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب اتفاقية دولية متعددة األطراف و هي اتفاقية روما ، و بذلك فهي تستلزم 

نوين املقرر التصديق عليها من قبل الدول حىت تدخل حيز النفاذ ، و هذا ما حصل فعال بعد استكمال النصاب القا
  . تصديقا 60للتصديق و هو 

لكن على الدول اليت ترغب يف االنضمام إىل االتفاقية أن تصادق عليها أيضا ، و يلزم عند التصديق على معاهدة ما 
أن يكون هناك توافق بني أحكام املعاهدة و بني دساتري الدول املصادقة عليها و تشريعاا الوطنية ، و ذات األمر 

للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، إذ جيب أن يكون هذا األخري متماشيا مع دساتري الدول املنضمة بالنسبة 
ذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية داخل هذه الدول ، لذلك على انفسري و كذا تشريعاا الداخلية حىت ي

نضمام إحداث تعديالت دستورية الزمة لنفاذ نظام روما الدول اليت تكون تشريعاا خمالفة للنظام و ترغب باال
  .  األساسي 

 ، خاصة فيما يتعلق باحلصانة ية التعقيدات تتطلب إجراء تعديالت دستور هذهو هنا تكمن صعوبة األمر ، ذلك أن
رز األسباب  كانت إحدى أب واملمنوحة للمسؤولني ، و اليت ال يقرها النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،

دول لاليت أدت إىل اعتراض بعض الدول على النظام األساسي و عدم التصديق عليه لغاية اليوم ، و منها معظم ا
  )1( .العربية 

 ، من الكن يف الواقع ، و مبالحظة ما قامت به دول أخرى كثرية ، و اليت سارعت إىل التصديق على اتفاقية روم
بة كل ما وضعته الدول األخرى غري املصدقة من تعقيدات ، يتبني أنه ال توجد تفسريات و تعديالت دستورية متجن

قاعدة عامة حتكم املواءمة الدستورية مع نظام روما األساسي ، إذ هناك من الدول من استعملت طريقة تفسري 
ندما ال دستورها مبا يتماشى مع أحكام النظام األساسي ، و هناك من حسمت أمرها بإجراء تعديل دستوري ع

، و هناك من الدول من صادقت أوال ، مث تركت مسألة التعديالت  يكون هناك جمال لوجود تفسري توافقي
  )2( .الدستورية ملرحلة الحقة 

  
  
  .  137و  136،  135 ، ص  املرجع السابق الذكر: لندة معمر يشوي )1(
 إذا كانت الدولة  " :تصاص احملكمة اجلنائية الدولية مع الدستور الفرنسي مقررا أنه ذهب الس الدستوري الفرنسي إىل التأكيد على عدم تعارض اخ )2(

غري راغبة يف املقاضاة أو غري قادرة على االضطالع باإلجراءات بسبب ايار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطين أو بسبب عدم توافره فال يوجد      
  .ة السيادة الوطنية تعارض مع الشروط األساسية ملمارس     
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إن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يثري العديد من املسائل املتعلقة بالدول املنضمة و غري املنضمة التفاقية روما 
املنشئة للمحكمة ، و تتمثل هذه املسائل يف العالقة بني النظام األساسي و القوانني الوطنية ، و حالة التعارض بني 

      لقانون الداخلي ، و واجب الدولة يف اختاذ اإلجراءات الوطنية الالزمة للوفاء بالتزامااالقانون الدويل و ا
  )1( .الدولية 

فبالنسبة للمسألة األوىل ، فإن هناك دوال تقر بسمو القانون الدويل على القوانني العادية مع وضعه يف مرتبة أعلى من 
أو تسوي بينها و ، عه يف مرتبة أدىن حىت من القوانني الداخلية الدستور ، يف حني جند دوال أخرى تذهب إىل وض

بني القانون الدويل ، بينما جند القضاء الدويل قد استقر على مسو القانون الدويل على جمموع قواعد القانون الداخلي 
  )2(. الدستورية منها أو التشريعية 

 و القانون الداخلي ، فقد جاء احلل يف اتفاقية فيينا لقانون و بالنسبة ملسألة التعارض أو التنازع بني القانون الدويل
 ، حيث أقر بأن تكون الغلبة لقواعد القانون الدويل و لالتفاقيات الدولية على قواعد القانون 1969املعاهدات لعام 

أما بالنسبة لواجب الداخلي ، و ال جيوز للدولة أن تتذرع بقواعدها الداخلية للتخلف عن أداء التزاماا الدولية ، 
  :الدولة يف اختاذ اإلجراءات الوطنية الالزمة للوفاء بالتزاماا الدولية ، فيمكن تربير هذا االلتزام بثالث أمور 

  . إن هذه اإلجراءات الزمة لتحديد التزامات الدولة على الصعيد الدويل و جعلها نافذة داخليا -
ت الداخلية املختصة سندا قانونيا وطنيا لتنفيذ و تطبيق االلتزامات  إن ذلك يشكل وسيلة أساسية إلعطاء السلطا-

  .الدولية من الناحيتني الواقعية و الفعلية 
  .إثارا أمام السلطة املختصة من  متكني من يستفيد من القاعدة الدولية -

ساس عدم خضوع الدولة يف و رغم تطور القانون الدويل ، فإن املفهوم التقليدي ملبدأ السيادة و الذي يقوم على أ
تصرفاا إلرادة خارج إرادا ظل عائقا أمام هذا القانون ، بل ميكن القول أنه سبب أغلب جوانب القصور يف 
النظام القانوين الدويل ، ذلك أن متسك الدول ذا املبدأ و مبفهومه التقليدي حال دون إمكانية إجياد نظام دويل 

 ، إذ ال تقبل الدول و لغاية اليوم بأن خيضع ما يدخل حتت سيادا لنظام غري نظامها ختضع له الدول يف تصرفاا ،
و بالتأكيد فإن خضوع اجلرائم الدولية اليت ترتكب داخل إقليم الدولة لتشريعاا اجلنائية الداخلية و سلطتها 

  .القضائية يعد من أبرز مظاهر سيادا 
 فكرة وجود حمكمة جنائية دولية للنظر يف اجلرائم الدولية اليت تقع يف كانت الدول تنظر إىل،و من هذا املنطلق 

ما يف وسعها كل إقليمها أو من رعاياها كمظهر من مظاهر انتقاص سيادا ، و هلذا كانت و ال تزال الدول تبذل 
واء من خالل للتخلص من أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و من مث اختصاص هذه األخرية ، س

 )3( .االتفاقيات الدولية أو من خالل دساتريها أو قوانينها الداخلية 

  

  
  
    . 124و  123 ، ص  املرجع السابق الذكر:  لندة معمريشوي)1(
   قضية ة كتلك الصادرة يفو هو ما أقرته عدة قرارات حتكيم دولي سواءا على القواعد الدستورية  إن القضاء الدويل قد استقر على مسو القانون الدويل)2(

   ذلك ، كما ثبت ، أو  على القوانني الداخلية و هو ما ذهبت إليه أيضا احملكمة الدائمة للعدل الدويل و حمكمة العدل الدولية 1972عام " أالباما"       
  . الداخلي يت ارتكبوها ال عقاب عليها يف القانون، حيث رفضت الدفوع اليت جاء ا املتهمون من أن اجلرائم ال أيضا يف حماكمات نورمبورغ      

  .   126 و 125،  124،  123 ، ص املرجع السابق الذكر :  لندة معمريشوي)3(
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    االختصاص مع القواعد الدستوريةتعارض : أوال

صادقة ، و لقد أثار نفاذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مسألة انسجام أحكامه مع دساتري الدول امل
رغم أن معظم الدساتري قد كرست أحكام االتفاقيات و املواثيق و األعراف الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان و معايري 
املساواة و العدالة ، ما زالت بعض هذه الدساتري ينطوي على أحكام ال تتوافق مع نظام روما األساسي ، حيث متتنع 

فق مع املعاهدات و املواثيق الدولية ، و ميكن حصر هذه األحكام بتلك املتعلقة بعض الدول عن تعديل دساتريها لتتوا
  . بتسليم املتهمني ، احلصانات و عقوبة السجن 

فبالنسبة ملسألة تسليم املتهمني بارتكاب جرائم دولية ، فإن هذا املوضوع يطرح نفسه بإحلاح يف ظل عدم إمكانية 
اجلنائية الدولية ، إذ ال بد من وجوده املادي ضمن سيطرة احملكمة اجلنائية الدولية ، حماكمة املتهم غيابيا أمام احملكمة 

إليها هو الذي يوضح اإلشكالية النامجة " تسليمه " إىل احملكمة اجلنائية الدولية بدال من " تقدميه " و الواقع أن لفظ 
ى عدم جواز إكراه أي مواطن على عن نص بعض الدساتري على عدم تسليم رعايا الدولة أو أكثر من ذلك عل

من جهة ، و موجب تقدمي األشخاص إىل احملكمة اجلنائية   - مثال" كوستاريكا " ستورد  - مغادرة أراضي الدولة
  .  من نظام روما األساسي من جهة أخرى 89الدولية وفقا للمادة 

 على حصانات خاصة برؤساء الدولة وزرائها أما بالنسبة ملسألة احلصانات ، فاملالحظ أن العديد من الدساتري حتتوي
و برملانييها قد تتعدى األعمال و اآلراء املتعلقة مبناصب هؤالء لتشمل احلصانة الشاملة ضد أي إجراء قانوين ، و 

ال حتول احلصانات أو  " : من نظام روما األساسي اليت تنص على مايلي 27 من املادة 2هذا ما ال يتوافق مع الفقرة 
عد اإلجرائية اخلاصة ، اليت قد ترتبط بالصفة الرمسية ألي شخص ، سواء كانت يف إطار القوانني الوطنية أم القوا

و رغم أن الغاية من منح احلصانة للمسؤول هي ، " الدولية ، دون ممارسة احملكمة اختصاصها على هذا الشخص 
اهلدف أصبح ضمان حصانته من العقاب على ارتكاب لتمكينه من القيام بعمله باستقاللية و أمان ، و لكن يبدوا أن 

 ، أما بالنسبة للعقوبة فهي األخرى تطرح نفسها دستوريا ، على أساس أن بعض الدساتري ، و )1(اجلرائم الدولية 
خاصة دساتري بعض الدول األوروبية و أمريكا الالتينية متنع عقوبة السجن املؤبد أو الدائم ، أما احملكمة اجلنائية 

  )2( .لدولية ، فلها أن ترتل عقوبة السجن املؤبد عندما تربر جسامة اجلرمية الدولية ذلك ا

 منه ، حيث بعد 110و رغم أن نظام روما األساسي تضمن آلية تضمن إعطاء ارم فرصة لنيل حريته فصلتها املادة 
ى احملكمة اجلنائية الدولية أن تعيد انقضاء ثلثي مدة السجن ، أو مخسة و عشرين سنة يف حالة السجن املؤبد ، عل

 من نظام روما 110 من املادة 4 إمكانية ختفيضها ، إذا توفرت العوامل املذكورة يف الفقرة ةساالنظر يف العقوبة لدر
  .األساسي 

،  من نظام روما األساسي تنص على عدم املساس بالتطبيق الوطين للعقوبات و القوانني الوطنية 80و رغم أن املادة 
حيث لن جترب أي دولة طرف على تطبيق عقوبة السجن املؤبد يف إطار تعاوا مع احملكمة اجلنائية الدولية ، و رغم 

  استعدادها الستقبال احملكومني صمام األمان الذي يسمح للدولة بوضع شروط توافق عليها احملكمة عند إعالا عن
  
  
 و    أغلب الدول أو جعلتها مترددة حيال مسألة التصديق على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةإن احلصانة تعد من أهم األسباب اليت منعت )1(

  . قد تصدت هلا الدول املصدقة بالعديد من احللول اليت تضع توافقا بني النظام األساسي و بني دساتريها      
  . 69  و68،  67 ، 66 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د)2(
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تبقى حالة خاصة ال تطبق عليها احلجج السابق ذكرها ، و هي تقدمي أي دولة يستفيد رعاياها من مهلة حبس و 
حمددة مبوجب الدستور إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، فعندها ال ميكن أن يستفيد احملكوم من حقه الدستوري ، ألنه 

  )1( .ة الدولية ال ألنظمة دولته خيضع يف هذه احلالة إىل نظام احملكمة اجلنائي
اليت تقضي بأن يكون دور و نظرا لتبين قاعدة االختصاص التكميلي يف مباشرة اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، و 

 27 من ديباجة اتفاقية روما ، فإن مضمون املادة 11احملكمة مكمال للواليات القضائية اجلنائية الوطنية طبقا للفقرة 
املتعلقة بعدم االعتداد بالصفة الرمسية أو باحلصانة لإلفالت من و وما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، من نظام ر
 اجلرائم الدولية ، ميثل أحد أبرز النقاط القانونية اليت يتعارض فيها نظام روما األساسي مع دساتري الدول  نالعقاب ع

   .وفق ما أقرته بعض اهليئات االستشارية الوطنية
 رأي :و من الدول اليت جلأت إىل استشارة هيئاا املختصة و صدرت عنها قرارات حول املوضوع نذكر كل من 

 قرار ، )4( قرار الس الدستوري الفرنسي ، )3( رأي احملكمة الدستورية يف اإلكوادور ، )2(جملس الدولة البلجيكي 
 األمر الذي يستدعي من الدول اليت تصبح )6(الدستورية األوكرانية  قرار احملكمة و )5(احملكمة الدستورية لغواتيماال 

   مع حمتوى نصوص لتعديالت على قوانينها الداخلية لتتوافقطرفا يف النظام األساسي للمحكمة إجراء بعض ا
اتساق إبان مناقشة مدى " فرنسا " و أثريت مسألة تعارض نظام روما األساسي مع دساتري الدول يف  )7(االتفاقية 

ئة للمحكمة اجلنائية الدولية قبل التصديق شالدستور الفرنسي مع القواعد القانونية اليت تضمنتها اتفاقية روما املن
عليها ، و قد عرض األمر على الس الدستوري الفرنسي ، و هو اجلهة املختصة ببحث مدى توافق نصوص 

  .ن رئيس اجلمهورية أو رئيس الوزراء املعاهدة مع نصوص الدستور الفرنسي بناءا على إحالة م
 و املتعلقة بالشروط الضرورية 1958و قد انتهى الس الدستوري بعد عرض املبادئ الدستورية اليت يتضمنها دستور 
فيما يتعلق بقواعد العفو و و ذلك ملباشرة السيادة الوطنية إىل عدم توافق املعاهدة الدولية مع املبادئ الدستورية ، 

 من املعاهدة ملمثل اإلدعاء من سلطة التحري و االنتقال إىل موقع احلادث و 4 فقرة 99م و ما متنحه املادة التقاد
سؤال الشهود و مجع األدلة و إجراء معاينة ملوقع عام ، أو أي مكان آخر عام و ذلك مباشرة دون حضور سلطات 

قواعد اليت جاءت ا معاهدة روما املنشئة للمحكمة و قد رؤي أن تلك ال، الدولة اليت تباشر فيها تلك اإلجراءات 
اجلنائية الدولية تتصادم مع مبدأ السيادة الوطنية ، و أنه بناءا على ذلك استلزم األمر إجراء تعديل دستوري قبل 

  )8( . من الدستور 54التصديق على املعاهدة نفاذا لنص املادة 
  
  
  . 69 ، ص ر املرجع السابق الذك:  قيدا جنيب محد-د )1(
  . 1999  أفريل 21يف  املؤرخ رأي جملس الدولة البلجيكي )2(
  . 2001 فرباير 21يف املؤرخ  CI 2000 -005 رأي احملكمة الدستورية يف اإلكوادور يف القضية رقم )3(
  . 1999 جانفي 22يف املؤرخ  DC  408 - 98 قرار الس الدستوري الفرنسي رقم )4(
  . 2002 مارس 25 يفاملؤرخ  171 -2002دستورية لغواتيماال رقم   قرار احملكمة ال)5(
   .2001 جويلية 11يف املؤرخ  1 - 2001/35 قرار احملكمة الدستورية األوكرانية رقم )6(
   .121 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )7(
  . 63 ، ص ع السابق الذكر املرج: طارق سرور -د )8(
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  من نظام روما األساسي للمحكمة3 فقرة 20 و 17و من جهة أخرى ، فإن هناك من رأى يف نصوص املواد 
 17اجلنائية الدولية و اليت هلا اختصاص تكميلي ما قد يؤدي إىل التدخل يف أعمال القضاء الوطين ، فقد نصت املادة 

 الدولية على أن الدعوى تكون غري مقبولة يف حالة ما إذا كانت جتري من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى دولة هلا اختصاص عليها ، ما مل تكن الدولة غري راغبة يف االضطالع بالتحقيقات أو 

 عليها ، و قررت املقاضاة أو غري قادرة على ذلك ، أو إذا كانت قد أجرت التحقيق يف الدعوى دولة هلا اختصاص
الدولة عدم مقاضاة الشخص املعين ، ما مل يكن القرار ناجتا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرا على املقاضاة ، و 
أنه يف سبيل حتديد عدم القدرة أو عدم الرغبة ، تنظر احملكمة اجلنائية الدولية يف مدى توافر واحد أو أكثر من األمور 

  :  مراعاة أصول احملاكمات اليت يعترف ا القانون الدويلالتالية حسب احلالة ، مع
 جرى االضطالع بالتدابري ، أو جيري االضطالع ، أو جرى اختاذ القرار الوطين بغرض محاية الشخص املعين من )أ(

  . املسؤولية اجلنائية عن جرائم داخلة يف اختصاص احملكمة
  .عارض يف هذه الظروف مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة  حدث تأخري ال مربر له يف التدابري ، مبا يت)ب(
        مل تباشر التدابري ، أو ال جتري مباشرا بشكل مستقل أو نزيه ، أو بوشرت أو جتري مباشرا على حنو )ج(

  . مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة -  يف هذه الظروف- ال يتفق
عدم الرغبة تنظر احملكمة ، فيما إذا كانت الدولة غري قادرة بسبب االيار الكلي و أنه يف سبيل حتديد عدم القدرة و 

أو اجلزئي لنظامها القضائي الوطين ، أو بسبب عدم توافره على إحضار املتهم ، أو احلصول على األدلة و الشهادة 
النص يؤدي إىل تدخل احملكمة الضرورية ، أو غري قادرة لسبب آخر على االضطالع بإجراءاا ، و قد قيل إن ذلك 

اجلنائية الدولية يف األمور الداخلية للدولة نظرا لنسبية املسائل السابق ذكرها ، مما يؤدي إىل إحجام الدول عن 
  ) 1(. االنضمام إىل نظام روما األساسي بسبب اخلوف من تعارضه مع القواعد الدستورية يف الدولة 

 بني الدساتري و نظام روما األساسي مسألة احلصانات ، حيث ال يعتد التصادما و من بني املسائل اليت قد تثري أيض
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مببدأ الصفة الرمسية للمتهم بارتكاب اجلرمية الدولية و هذه املسألة 

 حصانة إجرائية و موضوعية قد تتعارض مع النظم السياسية و الدستورية للدول ، و اليت متنحو بالغة احلساسية 
لرؤسائها ، األمر الذي يستلزم ضرورة إجراء تعديل يف دساتري الدول اليت تقبل االنضمام إىل املعاهدة ، حىت ال 

  .تتعارض نصوص هذه الدساتري مع هذا املبدأ 
د جاءت خمالفة  من نظام روما األساسي ق27 أن املادة )2( و ترتيبا على ذلك ، قضى الس الدستوري الفرنسي

من الدستور الفرنسي الذي يقرر أن رئيس اجلمهورية غري مسؤول عن األعمال املرتكبة أثناء ممارسته  68لنص املادة 
 من الدستور ، 1 فقرة 68ملهام منصبه ، إال يف حالة اخليانة العظمى بالشروط الواردة يف النص املتقدم و نص املادة 

  )3( .  دستورها ، حىت تتمكن من التصديق على معاهدة رومامما اضطرت معه فرنسا إىل تعديل

  
  
  . 64و  63 ، ص املرجع السابق الذكر : طارق سرور -د )1(
 أن تعهدا دوليا يتضمن شروطا خمالفة للدستور .....إذا أعلن الس الدستوري بناءا على إحالة من  " : من الدستور الفرنسي على أنه 54تنص املادة  )2(

  . بالتصديق أو املوافقة على التعهد الدويل إال بعد تعديل الدستور اإلذنفإنه ال جيوز      
  . 66 ، ص  املرجع السابق الذكر: طارق سرور -د )3(
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و كانت فرنسا سباقة إىل إقرار جواز مساءلة رئيس الدولة ، فقد قامت بإجراء تعديل أدخل على الدستور الفرنسي 
ميكن للجمهورية أن تعترف بسلطة احملكمة اجلنائية الدولية يف إطار  " : لتنص على ما يلي 2 فقرة 53بإضافة املادة 

  )1( .  "1998 متوز / يوليو18الشروط املدرجة يف االتفاقية املوقعة يف 
ات إن الدول اليت تصادق على معاهدة إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية كمعاهدة دولية جنائية ، عليها أن تتخذ اإلجراء

الالزمة جلعل دستورها و قوانينها الداخلية متالئمة مع النظام األساسي و اإلجراءات الواردة فيه ، و هذه اإلجراءات 
 تطبيق نإذ أنه نتيجة لطبيعة و مضمون و غرض املعاهدة اجلنائية ، فإن تطبيقها خيتلف اختالفا واضحا ع، ضرورية 

   اخل .....لسياسية و العسكرية ا، التجارية ، املعاهدات الدولية املدنية 
 اخلاصة بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية حتتوي يف طياا بعض ةاجلنائية و خاصة املعاهدالدولية إن املعاهدات 

اإلجراءات اليت قد متس ببعض املسائل اليت تعد من قبيل سيادة الدولة ، و اليت تسعى كل الدول إىل احلفاظ عليها ، 
ة املوقعة أن تقوم باختاذ اخلطوات الالزمة ، و إزالة التعارض بني مقتضيات السيادة و االلتزامات لذلك على الدول

  .الواردة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
 سيادة االتفاقيات الدولية و مسوها ال تشكل اعتداءا على سيادة الدول ، ألن احملكمة اجلنائية الدولية أنشأت و لكن
جب اتفاق دويل يستند إىل تراضي الدول ، إذ ليس هناك ما جيرب أية دولة على االرتباط ا رغما عنها ، فإذا هي مبو

   أي سيادة اإلجراءات –قررت ذلك مبحض إرادا و ارتضت االلتزام بأحكامه ، حىت تلك املقيدة لسيادا 
اضي على االرتباط مبعاهدة دولية يشكل ممارسة للسيادة   فإن ذلك ال يتعارض مع سيادة الدولة ، ألن التر–القضائية 

  .و ليس هجرا هلا أو اعتداءا عليها 
و على سبيل املثال ، فإن فرنسا اليت انضمت إىل املعاهدة الدولية املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية ، و هي تأخذ 

 النافذ ، عندما عزمت 1958 من دستور 55مببدأ علوية املعاهدات الدولية على القانون الداخلي مبوجب املادة 
احلكومة الفرنسية على التصديق على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية طلب رئيس اجلمهورية و رئيس 

  . من الس الدستوري مراجعة مسبقة للدستور  -  برسالة مشتركة- الوزراء
صديق على املعاهدة يعد عمال من أعمال السيادة و خيرج ن التفإإذ أنه نظرا ألن ما جيري العمل عليه يف فرنسا 

الدستوري الفرنسي و يف حالة وجود شبهة تعارض مع الدستور يف ن رقابة القضاء ، و لذلك فإن الس عبالتايل 
نصوص معاهدة تريد السلطات املختصة املصادقة عليها يقوم ببحث مدى دستورية املعاهدة قبل التصديق عليها ، و 

  . من الدستور الفرنسي احلايل 54 وفقا لنص املادة ذلك
بفحص مسألة وجود بعض النصوص يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الفرنسي لذلك قام الس الدستوري 

 ، و حدد فيه ثالثة 1999 جانفي 22الدولية اليت تتعارض مع الدستور الفرنسي ، و ذلك يف قراره الذي أصدره يف 
  )2( . تفاقية إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية تثري شبهة التعارض مع الدستورجماالت يف ا

  الوطنية و تتعلق هذه ااالت حبصانة رئيس الدولة و أعضاء الربملان ، و تأثري اختصاص احملكمة على ممارسة السيادة
  
  
  
  . 88  و87 ، ص املرجع السابق الذكر: طارق سرور  -د )1(
  . 157و  156 ، ص املرجع السابق الذكر :لي عبو سلطان  ععبد اهللا -د )2(
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و سلطة ممثلي االدعاء العام يف احملكمة اجلنائية الدولية ، و تالفيا لشبهة تعارض النظام األساسي للمحكمة مع 
         : تنص على ما يلي2 فقرة 53النصوص الدستورية ، فقد مت إضافة نص جديد إىل الدستور الفرنسي هي املادة 

 18ميكن للجمهورية أن تعترف بسلطة احملكمة اجلنائية الدولية يف إطار الشروط املدرجة يف االتفاقية املوقعة يف " 
   " .1998متوز 

 القانون اخلاص بالتعديل الدستوري -  اجلمعية الوطنية و جملس الشيوخ: اجتماع اجلمعيتني الربملانيتني –و تبىن املؤمتر
 أصوات ، و بذلك مت إدراج نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 6 صوتا ضد 858 أي باإلمجاع شبه التام ،

إذن ، ال ميكن القبول بالوضع  و )1(الدولية يف القانون الداخلي الفرنسي مع قيمة فوق تشريعية على الصعيد الوطين 
الذين بدورهم مينحهم الدستور ، و ني الذي تعمل فيه احملكمة اجلنائية الدولية يف ظل دساتري متنح احلصانة للمسؤول

  )2(. حق العفو الشامل عن املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية 

إن الدول اليت تصادق على معاهدة إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية كمعاهدة دولية جنائية ، عليها أن تتخذ اإلجراءات 
نظام األساسي و اإلجراءات الواردة فيه ، و هذه اإلجراءات الالزمة جلعل دستورها و قوانينها الداخلية متالئمة مع ال

  )3( .ضرورية 
تكفل الدول األطراف إتاحة اإلجراءات الالزمة مبوجب  " : من نظام روما األساسي على ما يلي 88و تنص املادة 

  " .قوانينها الوطنية لتحقيق مجيع أشكال التعاون املنصوص عليها يف هذا الباب 
ول األطراف بإتاحة اإلجراءات مبوجب قوانينها الوطنية هو نتيجة منطقية ، ليس فقط بالنظر إىل االلتزام إن التزام الد

 ، و إمنا بالنظر إىل أسس أخرى أعم من ذلك ، أمهها أن املبدأ فيما يتعلق 86العام بالتعاون املنصوص عليه يف املادة 
القضاء اجلنائي الدويل ، و هو ا تص خيو استثنائيا ا الوطين مبكافحة اجلرائم الدولية و قمعها هو اختصاص القضاء 

  )4( .ما مت التعبري عنه يف هذا النظام األساسي مببدأ االختصاص التكميلي 

 أعم و القاضي بتنفيذ االلتزامات التعاهدية حبسن نية عمال بنص املادة رو ثانيا أن هذا االلتزام هو جزء من التزام آخ
 ، و بالتايل فبمجرد أن تصبح الدولة طرفا يف هذا النظام األساسي 1969فيينا لقانون املعاهدات لعام  من اتفاقية 26

ا يف ذلك مب، عن طريق التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام تلتزم بتنفيذ تعهداا وفقا هلذا النظام األساسي 
  .إتاحة اإلجراءات مبوجب قوانينها الوطنية 

يد على اختاذ اإلجراءات املناسبة مبوجب القوانني الوطنية لتنفيذ التعهدات الدولية أصبح يعرب عن ممارسة و هذا التأك
مستقرة يف القانون الدويل ، حيث كثرت املعاهدات الدولية اليت تعتمد على تفعيل دور التشريع و القضاء على 

 بالنسبة 49 املادة :  نذكر اتفاقيات جنيف األربعاملستوى الوطين لتحقيق األهداف املسطرة فيها ، و من أمثلتها
  بالنسبة لالتفاقية 146  بالنسبة لالتفاقية الثالثة و املادة 129 بالنسبة لالتفاقية الثانية ، املادة 50لالتفاقية األوىل ، املادة 

  
  
   .157، ص املرجع السابق الذكر : علي عبو سلطان عبد اهللا –د )1(
             الصادرة " التواصل "  مقالة منشورة يف جملة العلوم االجتماعية و اإلنسانية :  احملكمة اجلنائية الدولية و مسؤولية رئيس اجلمهورية:منتري مسعود  – د)2(

   . 56 ، ص 2004 ديسمرب 13، عدد  عن جامعة باجي خمتار بعنابة          
  . 156 ، ص ر املرجع السابق الذك: علي عبو سلطان عبد اهللا –د )3(
  . 155و  154 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة : احملكمة اجلنائية الدولية :نصر الدين بومساحة  –د )4(
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إلتاحة   و، بالنسبة التفاقية األمم املتحدة ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها 5الرابعة ، و كذلك املادة 
 قد تضطر الدولة إما إىل تعديل قوانني سارية املفعول متناقضة مع اتفاقية روما اإلجراءات مبوجب القوانني الوطنية ،

 ، حيث استنتج 1999 جانفي 22 بتاريخ DC   408 98حسبما استخلصه الس الدستوري الفرنسي يف القرار رقم 
و تسليم املتهمني ، و إما أن تعارض اتفاقية روما مع القوانني الفرنسية يف مواضيع معينة ، كمسألة احلصانة و التقادم 

تكون متالئمة مع أحكام هذا النظام لتضطر الدولة إىل إحداث نصوص جديدة مل يكن منصوصا عليها من قبل 
  . األساسي

تتمحور بالدرجة ، فأما عن املواضيع اليت ينبغي أن يشملها التعديل يف القوانني الوطنية ، أو إحداثها بنصوص جديدة 
إجرائية ،كتلك املتعلقة بالقبض على األشخاص و تسليمهم إىل احملكمة ، و كل ما يتعلق بإدارة األوىل يف مسائل 

عملية التحقيق أو احملاكمة ،كالبحث عن األدلة ، تسليم املستندات و الوثائق ، اإلدالء بالشهادة و غريها من املسائل 
  )1(. اإلجرائية 

ال يشري صراحة و بشكل واضح أن على الدول مطابقة دساتريها و إن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
ما هو احلال يف اتفاقيات أخرى ، فلو تفحصنا كقوانينها الداخلية مع اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية 

راءات  جند أا تشري بشكل واضح إىل وجوب اختاذ الدول كل اإلج1949مثال اتفاقيات جنيف األربعة لسنة 
  )2(.  منها 146  و 129 ، 51 ، 49التشريعية ملطابقة قانوا الداخلي مع اتفاقيات جنيف ، و قد أكدت ذلك املواد 

و مما ال شك فيه أن منطق اتفاقيات جنيف خمتلف عن منطق اتفاقية روما ، إذ يفترض يف هذه األخرية أن تكون 
جنيف األربعة ، حيث كانت دف إىل تعزيز محاية حقوق مكملة للقانون الداخلي و ذلك على عكس اتفاقيات 

اإلنسان األساسية مبقتضى القانون الدويل ، و قد حذا حذوها الربوتوكوالن اإلضافيان فيما بعد ، ألن القانون 
  )3( .الداخلي غري مؤهل بالضرورة للقيام بذلك 

  
  
  
  . 155و  154 ، ص ح اتفاقية روما مادة مادة شر: احملكمة اجلنائية الدولية :نصر الدين بومساحة  –د )1(
 و من هذه الدول إسبانيا اليت قرر  ،  قررت بعض الدول تفادي إجراء التعديالت الدستورية من خالل قرارات جمالس الدولة أو االس الدستورية فيها)2(

     ، و إمنا  ألا ال تؤثر على ممارسة امتيازات احلصانة ألعضاء الربملان، باين  من النظام األساسي تتوافق مع الدستور اإلس27 جملس الدولة فيها أن املادة     
 ، إذ أا متثل إحدى  ، غري أن حصانة امللك تظل قائمة  من الدستور93، و هو ما تسمح به املادة   للمحكمة اجلنائية الدوليةالختصاصاتنقال  متثل     
  من 27قرت احملكمة العليا بتوافق املادة أ  "كوستريكا" و يف  ، ، و يتعني تفسري النظام األساسي وفقا لذلك  اإلسبايناألساسية للنظام السياسي املبادئ     
األساسي مع الدستور تأسيسا على أنه ال ميكن للحصانة اجلنائية ألعضاء الربملان اليت يكفلها الدستور أن حتول دون اضطالع حمكمة مثل احملكمة  النظام     
 و الس الدستوري " لوكسمبورغ "  و  "بلجيكا" ، و خالفا لذلك ذهب جملس الدولة يف كل من  بإجراءاا بالنظر إىل طبيعة اجلرائمالدولية اجلنائية      
 ى ـانتهى جملس الدولة إل" جيكا بل" ، ففي   من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية27الفرنسي إىل أن هناك تعارضا دستوريا مع أحكام املادة      
 ، و هذه احلصانة تشمل تصرفات امللك   من الدستور البلجيكي و اليت متنح امللك حصانة مطلقة88وجود هذا التعارض الدستوري فيما يتعلق باملادة      
  ،  أيضا تعارض احلصانة الربملانية مع نظام روما األساسي، و قرر الس ، كما تشمل التصرقات خارج إطار املهام الوظيفية منصبه خالل أداء وظائف     

 قرر جملس الدولة أنه " لوكسمبورغ " ، و يف  و يف ذات الوقت حددت األحكام الواجبة التعديل ، على النظام األساسي" بلجيكا "     و لذلك صادقت 
،   من الدستور تنص على أن شخص الدوق األكرب مصون4سي تأسيسا على أن املادة  من النظام األسا27ال ميكن التوفيق بني أحكام الدستور و املادة      
، و فيما يتصل باملسؤولية اجلنائية على وجه اخلصوص فإن  فهو مبنأى عن كافة أشكال املالحقة ألي سبب من األسباب ، مطلقة و تعد حصانته كاملة و     
  .  راء تعديل دستورياستثناء مما تطلب إج الدستور ال يسمح بأي      

  . 112 و 111 ، ص املرجع السابق الذكر :بلخريي حسينة  )3(
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   الداخلية  تعارض االختصاص مع التشريعات: ثانيا
، تلتزم هذه الدول بتطبيق أحكام نظام روما على اتفاقية روما من الناحية القانونية ، و بالنسبة إىل الدول املصادقة 

إىل هذه األحكام ، و ليس هلا أن تتذرع بقوانينها الداخلية ، حيث ينشأ عن املصادقة األساسي و حيق هلا اللجوء 
على املعاهدة أو االنضمام إليها التزامات دولية تنعكس يف التشريعات الداخلية للدول األطراف و تطبق من خالل 

مال و اإلجراءات القانونية  األع)2( من عدة قارات )1(مؤسسات الدول املختصة ، و بالفعل ، أت دول أطراف 
  .لتطبيق نظام روما األساسي على الصعيد الداخلي 

و جتدر اإلشارة إىل أنه جرت العادة يف بعض دول أوروبا و إفريقيا ، بأن تعدل القوانني الداخلية لتتوافق مع أحكام 
عاهدة من أجل اإلسراع يف املعاهدة قبل املصادقة عليها ، إال أن هذه الدول عكست إجراءاا و صادقت على امل

 املطلوب لدخول معاهدة روما حيز التنفيذ ، لتعود بعدها فتدخل التعديالت الالزمة يف التصديقاتتوفري عدد 
          منظومة قوانينها الداخلية خالل الوقت الذي يفصل بني تاريخ إيداع صكوك املصادقة و دخول املعاهدة 

  . حيز التنفيذ
إدخال أحكام نظام روما األساسي يف املنظومة القانونية الداخلية باختالف النظام القانوين للدولة  و ختتلف مقاربات 

ففي حني تلجأ دول نظام القانون العريف إىل إصدار قوانني و مراسيم جديدة تطبيقا للمعاهدة الدولية ، تكتفي دول 
لى قوانينها الداخلية لتتماشى مع أحكام املعاهدة نظام القانون املدين يف أغلب األحيان بإدخال بعض التعديالت ع

  . اليت غالبا حتتل املركز األعلى يف تراتبية القوانني و  ،  عليهااملصادق
بالتايل ، إما أن تضع الدول األطراف يف معاهدة روما قانونا جديدا يغطي مضمون املعاهدة كله و يسمو على 

 الوطنية املوجودة لتتوافق مع أحكام نظام روما األساسي ، إال أن التطبيق القوانني السابقة له ، أو أن تعدل القوانني
لذا اعتمدت ، الفعلي هلاتني املقاربتني ينطوي على تعقيدات و إشكاليات يصعب معها اعتماد الواحدة دون األخرى 

ت الوطنية ، لتنفيذ بعض الدول األطراف مقاربة خمتلطة حبيث أصدرت قانونا جديدا مرفقا بتعديالت يف التشريعا
  .أحكام معاهدة روما 

عدلت " قانون اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب " عرفت بـ ) c19(أول دولة تصدر وثيقة " كندا " وكانت 
فيه التشريعات السابقة كلها ، و أضافت أحكاما جديدة تطبيقا لنظام روما األساسي تشمل صندوق خاص بضحايا 

  )3( . اخل ..... ، تقدمي املتهمني و املساعدة القانونية املتبادلة اجلرائم ضد اإلنسانية
 يتناول إجراءات القبض على املتهمني و 2001و أصدرت اململكة املتحدة قانون احملكمة اجلنائية الدولية لعام 

ما ، هذا باإلضافة تسليمهم ، طرق التعاون القضائي ، تنفيذ أحكام احملكمة و أوامرها و اجلرائم الواردة يف نظام رو
   .إىل إدخال اجلرائم على إدارة العدالة ضمن قانون اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب 

   ونــ حيل إصدار تشريعني متعلقني بإنفاذ معاهدة روما دون قيامها بالتعديالت الالزمة على قانمل" فنلندا " و يف 
  
  
  
         ، رومانيا، ، استونيا ، اململكة املتحدة ، سويسرا ،  السويد ، هولندا ، نيوزلندا ، النرويج ، فرنسا أملانيا،   ، فنلندا ، كندا و من بينها استراليا )1(

  .جنوب إفريقيا  و سلوفينيا     
  . ما عدا آسيا و أمريكا الالتينية  )2(
    .65  و64 ، 61 ، ص املرجع السابق الذكر:   قيدا جنيب محد-د )3(
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 لها ،ك تشريعا واحدا يشمل نواحي النظام األساسي  "فرنسا" مل تصدر  نلندي ، و من ناحية أخرىالعقوبات الف
 الذي تضمن موضوع التعاون ، تنفيذ العقوبات ، و إجراءات إعادة تأهيل 2002 - 267بل أصدرت القانون 

  .الضحايا  و عقوبة السجن 
ل أحكام املعاهدة يف نظامها القانوين الداخلي ، أوهلا تعديل  ، فاختذت عدة إجراءات قانونية إلدخا "أملانيا" أما 

الدستور مبا يتيح تقدمي الرعايا األملان للمحكمة ، و بعدها قانون التصديق ، مث قانون إنفاذ نظام روما لناحية التعاون 
  .مع احملكمة و قانون اجلرائم ضد القانون الدويل 

 إىل تشكيل جلنة خرباء ملراجعة القوانني املوجودة و الواجب تعديلها ،  "السنغال"  و  "نيجرييا" و يف حني سارعت 
مهية تطبيق املعاهدة يف الداخل إىل مساعدة غريها من الدول يف هذه املهمة الشاقة ، ألبادرت الدول املدركة 

 الدول اإلفريقية ، و  خرباءها يف وزارة العدل لتقدمي استشارام يف ما يتعلق بتطبيق املعاهدة يف "كندا" فأرسلت 
   . "الكامريون"  مساعدا إىل  "فرنسا" قدمت 

 مع دول احمليط اهلادي املساعدة التقنية الالزمة لتطبيق نظام روما األساسي ، هذا إىل  "نيوزيلندا" بينما درست 
دين ملناقشة كيفية تطبيق  مبجتمعها امل "الكونغو الدميقراطية "  و مجهورية "الربازيل" جانب استعانة عدة دول منها 

  )1(. النظام األساسي على الصعيد الوطين 

إىل عكس املوقف األمريكي بشأن " جورج بوش " و على النقيض من ذلك ، سارعت إدارة الرئيس األمريكي 
ات  قانون محاية أفراد القو " ، فقد أدخل2001احملكمة اجلنائية الدولية عندما تسلمت السلطة يف كانون الثاين 

إىل جملس النواب كتعديل على قانون العالقات " طوم ديالي " الذي تبناه النائب اجلمهوري " املسلحة األمريكية 
  .اخلارجية 

  "قانون محاية أفراد القوات املسلحة األمريكية" يف الوقت نفسه " جس هلمز " و قدم السيناتور اجلمهوري 
نون املشاركة األمريكية يف مهمات األمم املتحدة حلفظ السالم ما كمشروع منفصل يف جملس الشيوخ ، و مينع القا

  .مل مينح األفراد األمريكيون حصانة من الوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية 
 يصادق على املعاهدة ، كما خول القانون  "الناتو" كما مينع القانون املساعدة العسكرية عن أي حليف عضو يف 

 القوة العسكرية لتحرير األفراد األمريكيني احملتجزين للمحاكمة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و قد الرئيس استخدام
    .2002 آب 2 يف  "قانون محاية أعضاء اخلدمة األمريكيني" وقع 

تحدة أي تعاون أمريكي مع احملكمة اجلنائية الدولية و يقيد مشاركة الواليات امل و حيظر القانون السابق الذكر
األمريكية يف عمليات حفظ السالم اليت ترعاها الواليات املتحدة األمريكية ، كما حيظر النقل املباشر أو غري املباشر 
ملعلومات األمن القومي السرية و معلومات الشرطة إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، و مينع املساعدة العسكرية 

  )2( .  "الناتو" حملكمة اجلنائية الدولية غري األعضاء يف حلف ااتفاقية األمريكية عن الدول األطراف يف 

الدبلوماسية و االقتصادية ، " جورج بوش "فقد اضطرت حتت ضغوط إدارة الرئيس األمريكي " بلجيكا " أما 
قـاملتعل ا الداخليوبشكل خاص التهديد بنقل مركز قوات حلف مشال األطلسي إىل دولة أخرى إىل مراجعة قانو   

  
  
  
  . 66 و 65 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد- د)1(
  . 320 و 319 ، ص  املرجع السابق الذكر:  ملى عبد الباقي حممود العزاوي)2(
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 بصلة ، و  "بلجيكا" الذي يتيح لألطراف املدنية تقدمي شكاوى ال متت لدولة ، و جلنائي العاملي  اباالختصاص
، كأن يكون من " بلجيكا " على القضايا اليت يكون فيها للضحية أو املتهم عالقة بدولة تغيريه كي يقتصر تطبيقه 

  )1(. رعاياها ، أو أن يقع اجلرم على أراضيها 

لقد جرت العادة عقب انتهاء حروب عرفت إرتكاب جرائم دولية أو اخلروج من أزمات داخلية متيزت بكثرة 
ول املعنية لقوانني متنح العفو للجميع ، مبا يف ذلك األشخاص احملتمل االنتهاكات حلقوق اإلنسان على إصدار الد

وقوفهم وراء ارتكاب تلك املخالفات أو االنتهاكات أو اجلرائم الدولية ، و يكون ذلك عن طريق سد الباب أمام 
ملتهم ، سواء من كل إجراءات مباشرة الدعوى القضائية عن أفعال مرتبطة بتلك احلقبة التارخيية ، مهما كانت صفة ا

  .األشخاص املتمتعني باحلصانة أم ال 
ا ـو من الدول اليت أصدرت قوانني داخلية مبنح العفو عن ارتكاب جرائم معينة ، جند جمموعة من دول أمريك

يع ، و إضافة إىل دول أمريكا انتهكت فيها حقوق اإلنسان بشكل فض اليت عرفت جلها أزمات داخلية )2(الالتينية 
 اليت منح فيها العفو للخمري احلمر عن جرائم "كمبوديا " ـ نية السابق ذكرها جند بعض الدول من آسيا كالالتي

ضد اإلنسانية و جرمية اإلبادة يف حق ما يقارب مليونني من املواطنني الكمبوديني ، وكذلك يف أوروبا فيما يتعلق 
رنسية اليت منحت العفو للضباط و اجلنود الفرنسيني  ، و القوانني الف "البلقان" باألحداث اليت عرفتها منطقة 

كما صدرت قوانني عفو يف عدد ،  "اجلزائر"  و  "اهلند الصينية" املسئولني عن ارتكاب جرائم حرب يف كل من 
الذي أنشأ جلنة إلنصاف ضحايا " املغرب " عقب انتهاء احلرب األهلية ، و " سرياليون "ـ من الدول اإلفريقية ك

 يف "اجلزائر" ت حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها السلطات املغربية ضد معارضي النظام و أهاليهم ، إضافة إىل انتهاكا
  إطار ميثاق السلم و املصاحلة الوطنية الذي منح العفو عن ارتكاب بعض اجلرائم الدولية خالل فترة العشرية السوداء

دم شرعيتها طبقا لقواعد القانون الدويل ، و املعارضة و ال زالت الدول تقدم على هذه اخلطوة رغم الطعن يف ع
 الشديدة اليت تلقاها خاصة من اجلهات املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان و الضحايا بصفة أخص ، كاهليئات
 يف الدولية التابعة ملنظمة األمم املتحدة و املنظمات اإلقليمية ، إضافة إىل املنظمات غري احلكومية اليت تعاظم دورها

  )3( .التأثري على جمرى العالقات الدولية ككل منذ مطلع التسعينات 
و بالنظر إىل ارتباط العفو يف الغالب بسياسة دف إىل حتقيق املصاحلة و جتاوز مراحل توتر عرفت ارتكاب 

 منه دعوة 6 يف املادة 1949انتهاكات خطرية ، تضمن الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف لعام 
  تسعى " : حيث تنص على مايلي )4(صرحية للدول على منح العفو الشامل لألفراد الذين شاركوا يف الرتاع املسلح 

  
  
  . 24 ، ص املرجع السابق الذكر:   قيدا جنيب محد- د)1(
  .  ، السلفادور و البريو  ، الشيلي ، األرجنتني كاألوروغواي )2(
   عن " جيش الرب " يعفى مبوجبه أي من عناصر " قانون العفو عن املتمردين  " 2000ة األوعندية كانت قد أصدرت سنة جتدر اإلشارة أن احلكوم  )3(

      و باشر مكتب املدعي العام  احلالة اليت يف مشال البالد إىل احملكمة" أوغندا " ، و بعدما أحالت  اجلرائم اليت ارتكبها يف حالة تسليم نفسه للسلطة      
 Joseph" املعارضة االتحقيقات اليت أشارت إىل االشتباه خبمسة من قادة الرب بأم ارتكبوا جرائم تدخل ضمن اختصاص احملكمة من بينهم زعيم      

Kony       "   و "Vincent Otti " م ، األمرم متهيدا ملقاضا الذي أثار ردود أفعال قامت احلكومة األوغندية بتعديل قانون العفو الستثناء املشتبه  
  .متباينة       

  . 102 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )4(
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 ملنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن لألشخاص الذين  – لدى انتهاء األعمال العدائية – السلطات احلاكمة
           ، أو الذين قيدت حريتهم ألسباب تتعلق بالرتاع املسلح ، سواء كانوا معتقلني أمشاركوا يف الرتاع املسلح 

"  Louis Joinetلويس جواين " ، و قد ورد التأكيد على هذا االرتباط يف التقرير الذي أعده األستاذ " حمتجزين 
  . األمم املتحدة لفائدة جلنة حقوق اإلنسان التابعة للمجلس االقتصادي و االجتماعي ملنظمة

و أشار التقرير أيضا ، إىل أن الغرض من إقرار العفو قد خيتلف ما بني السعي إىل االنتقال حنو نظام دميقراطي أو 
احتواء مجاعات معارضة ، أو تكريس مبادرة سالم جتاه مجاعات مسلحة ، أو تسهيل عودة الالجئني ، إال أا 

  )1( . هي جتاوز مرحلة التوتر لتحقيق السالم تشترك مجيعها يف الغاية النهائية ، و

و قد يتخذ إجراء العفو أشكاال مباشرة أو غري مباشرة ، فالنوع األول يأيت صرحيا سواء من حيث التسمية أو 
 أو ،املضمون يف شكل قانون أو اتفاقية ، و يكون منح العفو إما باإلشارة إىل طبيعة األفعال اليت مينح العفو بشأا 

األشخاص املستفيدين من العفو ، كقدامى احملاربني أو العسكريني أو ارمني العاديني ، و تتباين األنظمة صفة 
اليت " اجلزائر" ـ الوطنية يف حتديد اجلهة املخولة بإقرار العفو ، ما بني دول جتعلها من اختصاص رئيس الدولة ك

  .   "الصني" و " روسيا " طريق احلكومة كما هو الشأن يف مينح فيها الرئيس العفو بواسطة إصدار مراسيم ، أو عن 
أما النوع الثاين ، فقد يتخذ تسمية إجراء آخر غري العفو ، و يصدر يف أشكال قانونية متعددة ، إال أنه حيقق نفس 

ر فيها القانون  مثال ، اليت صد "األرجنتني" الغرض كالعفو متاما ، و جند األمثلة املعربة عن هذا النوع من العفو يف 
الذي نص على تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لألفعال املرتكبة من قبل العسكريني و أفراد ، و  )2( 22924رقم 

 الذي حدد آخر أجل للمتابعات القضائية بالنسبة للجرائم اليت 23521األجهزة األمنية ، مث أتبع بالقانون رقم 
 ، و إذا كانت أغلب اجلهات املعارضة إلجراء العفو ترى فيه 1983  سبتمرب26 و 1976 مارس 24ارتكبت ما بني 

تكريسا واضحا لثقافة اإلفالت من العقاب و إهدارا حلقوق الضحايا ، فإن أغلب الوثائق الدولية املتعلقة بقمع 
  .اجلرائم الدولية ، مل تتضمن نصوصا صرحية حول عدم شرعية هذا اإلجراء 

 اجلنائي الدويل موقفا صرحيا من املسألة ، حيث جند مثال أنه على الرغم من تأكيد و من جهته مل يتبىن القضاء
احللفاء صراحة على عدم جواز العفو عن مرتكيب اجلرائم الدولية اليت ميزت احلرب العاملية الثانية ، مل يتردد اجلنرال 

رغم حتمله املسؤولية الكاملة عن " و هيتو هري" يف إصدار قرار عفو عن اإلمرباطور الياباين " ر ثماك آر" األمريكي 
اليت غالبا ما تؤثر يف القرار و إقحام اليابان يف احلرب العاملية الثانية ، مما يدل على عدم إمهال االعتبارات السياسية ، 

  )3( .النهائي بعيدا عن قيم العدالة و دون مراعاة للضحايا و حقوقهم 

لمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني لكل من يوغسالفيا السابقة و رواندا صراحة كما مل يستبعد النظامني األساسسني ل
العفو عن املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية ، و من املالحظ أيضا خضوع سلطة القضاء الوطين يف رفض إعطاء أثر 

ة كأن تكون اتفاقية ثنائية قانوين إلجراءات العفو إىل بعض االستثناءات ، منها إذا كان العفو يستند إىل وثيقة دولي
  ك ، ـإضافة إىل ذل، و أو مجاعية ، و إن كان احترام االلتزامات يف هذه احلالة خيضع بدوره إىل مبدأ املعاملة باملثل 

  
  
  . 102 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة -د )1(
  . 1983 سبتمرب 27لصادر يف  ا22924 القانون رقم )2(
  . 103و  102 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة -د )3(
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لدولة أخرى ، و على  ميكن للدولة مبحض إرادا أن تقرر إعطاء أثر قانوين لقرار عفو صادر عن السلطات الوطنية
سم اخلالف بشأا يف إطار اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية ، مل تأيت خالف الكثري من النقاط اليت ح

هذه االتفاقية مبا يساعد على رفع اللبس الذي خييم على شرعية إجراء العفو طبقا للقانون الدويل ، إذ مل يتطرق 
 باهتمام خاص أثناء املفاوضات ، رغم كما أن املسألة مل حتظى، النظام األساسي ملسألة العفو ال صراحة و ال ضمنا 

التأكيد مرارا على ضرورة وضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب ، إضافة إىل عدم اعتبار العفو من أسباب رفض 
  .احملكمة قبول الدعوى ، و هو ما قد يفسر على أنه استبعاد للدفع باالستفادة من إجراء العفو أمام احملكمة 

 يبسط األمور كثريا خاصة إذا ما أخذنا بعني االعتبار فكرة إضفاء بعض املرونة على النظام اجاالستنتإال أن مثل هذا 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، مبا يتيح احتواءه على بعض االستثناءات ، كأن يرتبط األمر مبسار للمصاحلة 

  جنوب" نة احلقيقة و املصاحلة يف الوطنية يضمن بطرق أخرى كشف احلقيقة و حتقيق العدالة ، على شاكلة جل
   . "إفريقيا

و يبقى للمحكمة اجلنائية الدولية السلطة التقديرية يف حتديد ما إذا كان إجراء العفو يهدف فعال إىل املساعدة على 
كمة جتاوز األزمة اليت ارتكبت خالهلا اجلرائم املعفى عنها ، أم أنه جمرد حيلة لتفادي مثول بعض األشخاص أمام احمل

  .اجلنائية الدولية 
إن املالحظ هو أن الدول ختضع اجلرائم الدولية اليت ز الضمري العاملي إىل الواقع السياسي و ما يطرأ عليه من 

العدالة و على حقوق جمرى تغيريات عرب قرارات اإلعفاء ، و هذا اخليار السياسي يطغى يف معظم األحيان على 
سائد هو تقدمي خيار النسيان أو الغفران على املالحقة أو العقاب ، و طي صفحة املاضي ضحايا اجلرائم الدولية ، فال

  )1(العدالة على الدامية لفتح صفحة جديدة بيضاء ، انطالقا من فكرة أن االنسجام االجتماعي يقوم على النسيان ال 

يت تطلب من املغلوبني الغفران و ال الو إن قذارة احلروب و وحشيتها تدفع احلكومات إىل تبين احللول الوطنية ، 
تزيل النقمة من قلوب الغالبني ، و اليت تسامح قوى معينة على حساب قوى أخرى ، و تتحكم يف موازين القوى 

  .بعيدا عن جو املساواة و احملاكمات العادلة ، و متكني ضحايا اجلرائم الدولية من إستيفاء حقوقهم 
كما اتفاقيات  )2(" احلركة الشعبية لتحرير السودان "  احلكومة السودانية و للسالم بني" ماشاكوس " فاتفاقية 

 أو تعويض ضحاياه   "جنوب السودان" السالم األخرى خلت من أي إشارة إىل حماكمة جمرمي الصراع الدموي يف 
  )3(. كما خلت من ضمانات عدم تكرار الفظائع املستمرة 

 حيتاج إىل موافقة بني منح العفو و احلق يف حماكمة عادلة ، باعتباره من حقوق جتدر اإلشارة يف األخري إىل أن األمر
اإلنسان األساسية ، سواء كان من الضحايا أو من املتهمني ، إذ جيب مراعاة قدر التضحية من إقرار العفو بني 

 حماكمة و إدانة املتهمني  الفائدة اليت قد حيققها للمجتمع و الضرر الذي قد ينجر عن إلغاء حق السلطات املختصة يف
  )4(  .هااليت أصبح من املستحيل إقرار العفو عنو إضافة إىل درجة خطورة اجلرائم ، 

  

  
  . 107 و 104 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )1(
  . 2002لسودانية و احلركة الشعبية لتحرير السودان يف متوز للسالم بني احلكومة ا" ماشاكوس " وقعت اتفاقية  )2(
  .  24 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )3(
  . 108 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل : نصر الدين بومساحة -د )4(
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    الدوليةاالتفاقيات االختصاص مع تعارض : ثالثا
 من نظام روما األساسي على استثناء هام مينع احملكمة اجلنائية الدولية من الطلب من أي دولة 1  فقرة98دة نصت املا

املساعدة أو تقدمي األشخاص إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، إذا كان ذلك يستدعي خرق اتفاق كانت قد عقدته 
كذلك األمر إذا كان طلب املساعدة أو التقدمي يشكل و، الدولة الطرف مع دولة ثالثة ، إال مبوافقة هذه األخرية 

ختلفا عن موجبات الدولة الطرف النابعة من القانون الدويل العام مثل احلصانات الدبلوماسية ، إذ يف حني ال ميكن 
ها أن متنع الدولة الطرف مالحقة رئيسها أو وزير خارجيتها أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، ال جيوز أن تطلب من

 أما إذا تعاونت الدولة الطرف أو قدمت مسئويل دولة ثالثة أو ،احملكمة التعاون و التقدمي املتعلقني برمسيي دولة ثالثة 
  )1( .دبلوماسييها ، فيصبحون حتت وصاية احملكمة اجلنائية الدولية ، و يعاملون كغريهم من املدعى عليهم 

 ، جراء احلملة اليت يشنها على مستوى العامل بأسره بلد واحد هو و تشعر منظمة العفو الدولية ببواعث قلق شديد
 إلقناع دول بالدخول يف اتفاقيات لإلفالت من العقاب  2 فقرة 98الواليات املتحدة األمريكية ، مستغال نص املادة 

جرائم ضد اإلنسانية أو هدفها منع تسليم رعايا الواليات املتحدة األمريكية املتهمني باإلبادة اجلماعية ، أو بارتكاب 
  .جرائم حرب إىل احملكمة اجلنائية الدولية 

حيث حتظر اتفاقيات اإلفالت من العقاب هذه على الواليات املتحدة أو الدولة األخرى املوقعة على االتفاقية 
ذه اجلرائم املريعة التحقيق مع مواطن الواليات املتحدة األمريكية املتهم من جانب احملكمة اجلنائية الدولية بارتكاب ه

  .و تقدميه للمحاكمة ، إذا ما توافرت أدلة كافية مقبولة لذلك 
           و  "رومانيا" و قد أصبحت قائمة الدول املوقعة على هذه االتفاقيات طويلة ، بعد أن كانت تقتصر على 

 منه على ضرورة القبض 86ة الذي ينص يف املادو  ، رغم أما طرفني يف نظام روما األساسي ،  "طاجاكستان" 
  .على األشخاص املتهمني بارتكاب مثل هذه اجلرائم و تسليمهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية 

مع الواليات أما الدول املوقعة على اتفاقية روما ، فلم تتواىن هي األخرى يف توقيع اتفاقيات لإلفالت من العقاب 
 ، حيث متنع هذه االتفاقيات القبض على  "تيمور الشرقية" و " إسرائيل " ، و من بني هذه الدول املتحدة األمريكية 

مواطنني إسرائيليني و تسليمهم إىل احملكمة ، و الشيئ نفسه فيما خيص مواطين الواليات املتحدة األمريكية ، و 
          األساسي تكون الدولتان بذلك قد خرقتا التزامهما مبوجب القانون الدويل بعدم إحباط هدف قانون روما 

  .و غرضه 
و باإلضافة إىل ذلك ، فإن هذه الدول لن تتخلى فحسب عن حقها السيادي يف حتديد أي احملاكم ينبغي هلا أن 
متارس واليتها القضائية على األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم فوق أراضيها أو يتواجدون فوقها ، و إمنا ينبغي 

  )2( . ، بشأن مجيع اتفاقياا القائمة لتسليم املطلوبني عليها أيضا أن تتفاوض من جديد
و هكذا فقد قامت الواليات املتحدة األمريكية مبساعي دبلوماسية حول العامل لعقد اتفاقيات ثنائية حتمي مواطنيها 

  ظامـ من ن2فقرة  98من احملاكمة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، فقد استغلت الواليات املتحدة األمريكية نص املادة 
  
  
  . 142 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد- د)1(
 إلحراز اإلفالت من العقاب عن اإلبادة  الواليات املتحدة األمريكيةمساعي عن  تقرير ملنظمة العفو الدولية:   IOR 40/025//2002الوثيقة رقم  )2(

   . 2008 أفريل 20 بتاريخ www. iccnow. org :  املوقع اإللكتروينمن  مأخوذربجرائم احل و  و اجلرائم ضد اإلنسانية اجلماعية     
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طلب تسليم متهم ،  روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، الذي مينع احملكمة اجلنائية الدولية من املضي قدما يف
فعقدت اتفاقيات حصانة ، خرى إذا كان األمر يؤدي إىل خرق الدولة التفاقية سابقة كانت قد عقدا مع دولة أ

،               " رومانيا "  ،  "اهلند"  ،  "الكويت"   :من بينهاو  دولة ، 38ثنائية مع عدة دول بلغ عددها حوايل 
األمريكيني املواطنني متتنع فيها هذه الدول عن تسليم حيث ، " طاجاكستان "  و  "تايالند"  ،  " أوزباكستان"

  .كمة اجلنائية الدولية ليمثلوا أمام احمل
ملا رأته مؤامرة أمريكية ضد احملكمة اجلنائية " املكسيك " و " كندا " و من جهة أخرى ، تصدت بعض الدول منها 

لتعارضها مع نظام روما األساسي و ذلك الدولية و أعلن الربملان األورويب معارضته اتفاقيات احلصانة الثنائية ، 
، و بالفعل امتنعت الواليات املتحدة األمريكية عن تقدمي مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها للمحكمة اجلنائية الدولية 

 ، بسبب  "إرلندا"  و  "جنوب إفريقيا" ، " األردن "  دولة من بينها 30 مليون دوالر أمريكي ألكثر من 50قرابة 
  .ولية رفضها التوقيع على اتفاقية احلصانة من احملاكمة أمام احملكمة اجلنائية الد

            و هكذا تزيد الواليات املتحدة األمريكية من الضغوط على احملكمة اجلنائية الدولية ، من خالل تصويت 
على قوانني من شأا أن تزيد من الضغوطات على الدول الباقية عرب قطع املساعدات " الكونغرس األمريكي " 

  .املدنية و العسكرية 
 مليون دوالر كان سيستخدم لدعم مسرية 5,8ات املتحدة األمريكية عن تقدمي مبلغ حيث يتوقع أن حتجم الوالي

 ، "بريو" ، "اإلكوادور " ، و من املرجح أن يؤثر هذا اإلجراء يف الدول النامية مثل "  الشماليةإرلندا" السالم يف 
    . "الكارييب" و دول " مشال إفريقيا " دول 

 جاء من أجل محاية جنودها املوكلني مبهمة حفظ 1 فقرة 98مريكية لنص املادة إن استغالل الواليات املتحدة األ
اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، ألن ذلك حيول دون إمتام من السالم على أراضي دول أطراف يف معاهدة روما 

عددة اجلنسيات ، مبا فيها قوات حفظ السالم موجباا التحالفية العسكرية ، و حيول دون مشاركتها يف العمليات املت
   )1(  . التدخل اإلنساين إلنقاذ املدنيني

إن هدف نظام روما األساسي و غرضه هو وضع حد لإلفالت من العقاب عن أسوأ اجلرائم الدولية يف العامل طبقا 
تق الدول و لكنه الذي يلقي املسؤولية يف فتح حتقيق بشأن هذه اجلرائم و مقاضاة مرتكبيها على عاو ملبدأ التكامل ، 

  .يضمن للمحكمة اجلنائية الدولية القدرة على ممارسة واليتها القضائية عندما متتنع الدول عن النهوض مبسؤولياا 
و أحد املبادئ األساسية اليت يقوم عليها نظام روما األساسي ، هو أنه ليس من أحد فوق القانون و يتمتع باحلصانة 

 و اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب ، و لذلك جيب أن تؤول أي استثناءات حمتملة عن ارتكابه اإلبادة اجلماعية
  ) 2( .من هذا املبدأ يف نظام روما األساسي على حنو صارم ، و بطريقة تتسم و هدف نظام روما األساسي و غرضه 

  

  
  
  . 142 و 55،  54 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد- د)1(
 ل ــ أن على الدولة املوقعة على أي معاهدة أن متتنع عن اختاذ أي إجراءات إلعاقة عم1969 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 18املادة تنص ) 2(

 راءات ــ اختاذ إجو قد عملت الواليات املتحدة األمريكية و بعد فترة وجيزة من سحب توقيعها من ، ، حىت لو مل تصادق عليها املعاهدة اليت توقعها     
 إما لثنيها عن املعاهدة أو لوضع نصوص خاصة عرب اتفاقيات ثنائية حلماية ، خمتلفة و خوض مفاوضات و فرض ضغوطات على الدول األطراف املوقعة      
   . ، مما يشكل خرقا و حتايال على بنود النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية رعاياها و جنودها     
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اجلنائية الدولية و تاريخ صياغتها ، فإن هذه املادة قد للمحكمة  من النظام األساسي 2 فقرة 98ا تبني املادة وكم
  .أضيفت لضمان عدم إبطال االتفاقيات القائمة بشأن وضع القوات من قبل نظام روما األساسي التايل على نفاذها 

 الدولة – ألفراد القوات املسلحة يف واحدة من الدولو اتفاقية وضع القوات هي معاهدة حتكم الوضع القانوين 
و حتدد هذه أيضا على أي ،  مبوجب تلك االتفاقية  -  الدولة املستقبلة– املوجودين يف دولة أخرى - املرسلة

الدولتني يقع الواجب األويل للتحقيق مع أفراد القوات املسلحة للدولة املرسلة الذين يشتبه بارتكام جرائم فوق 
  .راضي الدولة املستقبلة ، و مقاضام ، إذا ما توافرت أدلة كافية مقبولة لذلك أ

بالسماح للدول و ذلك و مل يتم إقرار هذه املادة لتغدو رخصة لإلفالت من العقاب أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، 
 ، مبجملهللمحكمة اجلنائية الدولية بأن تدخل يف اتفاقيات ثنائية ثانية لإلفالت من العقاب تقوض البناء القانوين 

 من نظام 2 فقرة 98 أي املادة -حيث استغلت بعض الدول ، و من بينها الواليات املتحدة األمريكية هذا النص 
إلبرام عدد من االتفاقيات الثنائية لإلفالت من العقاب تضمن عدم مثول مواطين البلدين املربمني  -روما األساسي 

 و قواما املسلحة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، حيث حتظر هذه االتفاقيات تسليم مواطين على هذه االتفاقية
  .البلدين ، و كأن هذه االتفاقيات هي اتفاقيات لوضع القوات اليت راعتها اتفاقية روما 

س على اتفاقيات  من نظام روما األساسي على اتفاقيات وضع القوات القائمة ، و لي2 فقرة 98إذن تنطبق املادة 
وضع القوات اليت دخلت الدولة طرفا فيها بعد أن أصبحت طرفا يف نظام روما األساسي ، بيد أنه و حىت إذا ما 

أيضا على اتفاقيات وضع القوات اليت مت جتديدها أو اجلديدة ، ينطبق قضت احملكمة اجلنائية الدولية بأن هذا النص 
   .تتساوق مع نظام روما األساسي و سواه من القوانني الدولية فإن على اتفاقيات وضع القوات هذه أن 

و باإلضافة إىل ذلك ، فإن الدولة اليت تدخل يف اتفاقية لإلفالت من العقاب مع الواليات املتحدة األمريكية بعد 
 ، و توقيعها على نظام روما األساسي ، تكون قد تصرفت بطريقة من شأا إحباط هدف النظام األساسي و غرضه

  )1( .بالتايل ، تكون قد خرقت التزامها مبوجب القانون الدويل العريف الذي حيكم املعاهدات 
إن الناطقني باسم  " :" االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية " الداعي إىل انعقاد " وليام بريس" و يقول 

 ا مبوجب القانون األساسي الذي ظهرت به الواليات املتحدة األمريكية يقولون إن هذه االتفاقيات مسموح
  .د احملكمة اجلنائية الدولية إىل حيز الوجو

بيد أن خرباء قانونيني يف منظمات غري حكومية بارزة ، و خرباء لدى احلكومات ، ال يوافقون على ذلك ، و 
ا األساسي ، مبوجب  من نظام روم2 فقرة 98يعتربون ذلك خرقا لنظام روما األساسي و استغالال سيئا للمادة 

  .القانون الدويل العريف 
 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ، فإنه ينبغي تأويل معاهدة حبسن نية وفقا ملا 1 فقرة 31و حبسب ما تعكسه املادة 

  )2( .يعطى من معىن عادي للتعابري املستخدمة يف املعاهدة يف سياقها ، و يف ضوء هدفها و غرضها 
 98 إن أي إدعاء بأن اتفاقيات الواليات املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب تتساوق و أحكام املادةو بالتايل ، ف

   متامـا من نظام روما األساسي ال يليب متطلبات التأويل بنية حسنة ، و مثل هذا التأويل من شأنه أن يناقض2فقرة 
  
  
  
  .  1969لى اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  مل تصادق ع و إن الواليات املتحدة األمريكية وقعت)1(
  .  2008 أفريل 20 بتاريخ www. iccnow. org :  املوقع اإللكتروينمن : IOR 40/025//2002 الوثيقة رقم )2(
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  . ما رمت إليه الدول يف روما ، و بذا فهو مناقض للمبدأ الذي يعلو عليه يف تأويل االتفاقية مبقتضى القانون الدويل 
      ال يعين بالطبع ، تأويال تبسيطيا و حرفيا" وفقا للمعىن العادي لتعابري املعاهدة " إن شرط تأويل املعاهدة 

  " .للكلمات 
على حد سواء  " هدفها و غرضها  يف ضوء " و " يف سياقاا "  ، فإنه جيب تأويلها 1 فقرة 31و كما توضح املادة 

بينما ميكن أن يكون تعبريا ما بسيطا يف صيغته اردة ، فإن  " :ملعاهدات فإنه و كما أوضح أحد الباحثني يف جمال ا
ما ترغب حمكمة ما أن تؤكد عليه يف حكمها املبين على معىن املعاهدة هو املعىن النسيب للتعبري ، أي يف عالقته مع 

  " .الظروف اليت عقدت فيها املعاهدة 
نا لقانون املعاهدات أن سياق التعابري يشمل نص املعاهدة و ديباجتها ، و  من اتفاقية فيي2 فقرة 31و توضح املادة 

 وجوب أن يؤخذ يف احلسبان االتفاقيات التالية لألطراف و ممارساا ، و كذلك القواعد 3 فقرة 31تشترط املادة 
يف نظام روما األساسي و و ما تردد الدول األطراف ، القانونية ذات العالقة اليت تنطبق على العالقات بني األطراف 

الدول املوقعة عليه يف أن تدخل يف اتفاقيات إفالت من العقاب مع الواليات املتحدة األمريكية إال دليل إضايف يؤكد 
  . على تعارضها مع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

و كما تعكس املادة  -لقانون الدويل العريف و باإلضافة إىل ذلك فإنه جيوز اللجوء إىل وسائل إضافية للتأويل وفقا ل
 للتأكيد على املعىن الذي حدد حبسب الطريقة اليت عرضت فيما سبق ، أو - من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 32

جيوز اللجوء إىل وسائل  " :عندما يؤدي هذا األسلوب إىل الغموض ، أو إىل نتائج منافية للعقل أو غري منطقية 
تأويل ، مبا فيها األعمال التحضريية للمعاهدة و ظروف عقدها ، للتأكيد على املعىن املترتب على تطبيق إضافية لل

   : ما يلي 31 ، أو لتحديد املعىن ، عندما يكون من شأن التأويل طبقا للمادة 31املادة 
   أن يترك املعىن ملتبسا أو مبهما أو ، )أ(
  . أو غري منطقية على حنو ظاهر  أن يؤدي إىل نتيجة منافية للعقل ، )ب(

   98قصد باملادة ي من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، يؤكد أنه مل 2 فقرة 98إن تاريخ صياغة املادة 
  . أن تشمل اتفاقيات من قبيل اتفاقيات الواليات املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب 2فقرة 

 من نظام روما األساسي تغطي فعال هذه االتفاقيات من 2 فقرة 98 بأن املادة و يف حقيقة األمر ، فإن أي تأويل
  . منافية للعقل و املنطق شأنه أن يؤدي بصورة بادية للعيان إىل نتيجة

يف أنه ميكن لدولة طرف هدم املبدأ األساسي يف نظام روما نطقية املنافية للعقل و غري هذه النتيحة املتمثل و ت
إن أي شخص ، بغض النظر عن جنسيته يرتكب اإلبادة اجلماعية أو جرائم احلرب أو اجلرائم ضد األساسي القائل 

اإلنسانية فوق أراضي دولة طرف خيضع للوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة عندما تكون الدولة غري 
  )1( .فر األدلة الكافية املقبولة قادرة على التحقيق معه أو مقاضاته ، أو غري راغبة يف ذلك ، يف حال تو

  مسؤولياا و إذا ما تابعناه حىت ايته املنطقية ، فإن مثل هذا التأويل من شأنه أن يتيح لكل دولة طرف التنصل من
  بارتكاب  من نظام روما األساسي بالقبض على األشخاص من رعايا الدول غري األطراف املتهمني86مبقتضى املادة 
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  .جرائم دولية فوق أراضيها ، أو أراضي دولة طرف أخرى و تسليمهم 
يع و الغرض الكليني لنظام روما األساسي مها ضمان تقدمي املسؤولني عن اجلرائم الدولية إىل العدالة يف مج إن اهلدف

احلاالت و يف األساس من قبل الدول ، و لكنه ، و مبوجب املبدأ األساسي للتكامل ، إذا ما ثبت أن هذه الدول غري 
  .قادرة على القيام بذلك أو غري راغبة فيه ، فإن على احملكمة اجلنائية الدولية القيام بذلك كمالذ أخري 

ألساسي و حتول دون مباشرة احملكمة اجلنائية الدولية وظيفتها و من هنا فإن أي اتفاقية مل ينص عليها نظام روما ا
املتمثلة بالتصرف عندما ال تستطيع الدول ذلك أو ال ترغب فيه ، من شأا أن حتبط هدف النظام و ملية ، االتك

   .األساسي و غرضه 
إذ تؤكد على أنه جيب  " :و يتحدد هدف نظام روما األساسي و غرضه يف الديباجة ، و خاصة يف الفقرات التالية 

أن ال متر أشد اجلرائم خطورة اليت تعين اتمع الدويل بأسره دون عقاب ، و أنه جيب ضمان املقاضاة الفعالة عن 
  . هذه اجلرائم ، عن طريق اختاذ التدابري على املستوى الوطين ، و عرب زيادة التعاون الدويل 

كيب هذه اجلرائم من العقاب ، و بالتايل على اإلسهام يف منع إذ تعرب عن تصميمها على وضع حد إلفالت مرت
  .وقوع مثل هذه اجلرائم 

إذ تعيد إىل األذهان ، أن من واجب كل دولة ممارسة واليتها القانونية اجلنائية على األشخاص املسؤولني عن جرائم 
  .....دولية 

  ."  الدولية ، و أن تضعها موضع التنفيذ إذ تعرب عن عزمها األكيد ، بأن تكفل االحترام الدائم للعدالة
ليس للدول املصادقة أو غري املصادقة ، أن تتذرع باالتفاقيات السابقة اليت تربطها بالدول األطراف يف  فبالتايل

واجب عدم إحباط هدف معاهدة "  من اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات 18مبوجب املادة ، و ذلك معاهدة روما 
  .اليت تعترب انعكاسا للقانون الدويل العريف و "  قبل دخوهلا حيز التنفيذ ما و غرضها

ال جيوز لدولة وقعت على معاهدة ما التصرف بطريقة من شأا إحباط هدف املعاهدة و غرضها ، إىل حني ف
زمة باالمتناع عن فإن الدولة مل" اختاذها قرارا بشأن املصادقة عليها ، و حىت قبل دخول تلك املعاهدة حيز التنفيذ 

   :القيام بتصرفات من شأا إحباط هدف معاهدة ما و غرضها عندما 
 تكون قد وقعت على هذه املعاهدة ، أو قد تبادلت الصكوك اليت تشكل املعاهدة موضوع التصديق أو القبول أو )أ(

  :اإلقرار ، إىل حني إيضاح مقصدها بأا ال تعتزم أن تصبح طرفا يف املعاهدة أو 
 تكون قد أعربت عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة ، إىل حني دخول املعاهدة حيز التنفيذ ، شريطة أال يتم )ب(

  ." تأجيل نفاذ املعاهدة دون مربر كاف 
عندما و ذلك  ، 2002 أيار / مايو 6و بالطبع مل تعد الواليات املتحدة األمريكية حتت هذا االلتزام كدولة موقعة بعد 

  )2( .استنكرت توقيعها   أا قد قررت عدم املصادقة على نظام روما األساسي وأعلنت
  
  
  
  
 أن الواليات املتحدة األمريكية ال نية هلا بإرسال اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية للمصادقة بعد " بيل كلينتون "  أعلن الرئيس األمريكي )1(

  .ما نصح اإلدارة اليت ستليه بعدم اختاذ اإلجراءات الالزمة للمصادقة عليها ك ، التوقيع عليها سابقا      
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 من -دبلوماسيو اليت ظهرت إىل حيز الوجود يف مؤمتر روما ال - من نظام روما األساسي 98لقد صيغت املادة 
، و االلتزامات القائمة  أجل معاجلة العالقة بني التزامات الدول األطراف مبوجب نظام روما األساسي املستقبلي

للدول األطراف يف نظام روما األساسي ، و االلتزامات السابقة عليها مبوجب القانون الدويل بالنسبة ملا يتعلق 
        ، و خاصة تلك املتضمنة يف اتفاقية فيينا بشأن العالقاتباحلصانات الدبلوماسية و حصانات الدول 

  .الدبلوماسية 
 معاهدة ن من نظام روما األساسي معاجلة مشكلة األثر الذي يترتب ع98 من املادة 2 و بالتايل ، فقد قصد بالفقرة

 وضع القوات ، و يف كلتا على االتفاقيات القائمة ، أي اتفاقيات  - روما معاهدةأي   - تالية متعددة األطراف
احلالتني تبنت جلنة الصياغة نصوصا صيغت بعناية ، و تشتمل على استثناءات حمدودة للغاية ، أو استثناءات ظاهرة 

  .للعيان من اهلدف و الغرض العامني لنظام روما األساسي 
صياغة ، أن من صاغوها كانوا  نفسها ، حىت من دون أي رجوع إىل تاريخ ال2 فقرة 98و من الواضح أن لغة املادة 

الواردة يف تلك " الدولة املرسلة " يقصدون تغطية اتفاقيات وضع القوات ، و ليس االتفاقيات األخرى ، فعبارة 
الفقرة هي تعبري فين مستخدم على حنو حصري أو شبه حصري يف مثل هذه االتفاقيات ، لإلشارة إىل الدولة اليت 

  .  بناءا على االتفاقية " الدولة املستقبلة أو املضيفة "تعسكر قواا يف دولة أخرى 
" اتفاقية دولية " و تشكل ممارسات الدول الالحقة برفض مساعي الواليات املتحدة األمريكية إلعطاء عبارة 

 دليال إضافيا يؤكد هذا املعىن ، و رفضت اللجنة التحضريية 2 فقرة 98دالالت أوسع مما قصده من صاغوا املادة 
التحضريية لتفويض  محكمة اجلنائية الدولية رفضا قاطعا حماولة قامت ا الواليات املتحدة األمريكية لدى اللجنةلل

منظمة األمم املتحدة بتضمني اتفاقيتها بشأن العالقة مع احملكمة اجلنائية الدولية استثناء لرعايا الدول غري األطراف 
 األساس املفترض بأن اتفاقية العالقة هي اتفاقية دولية تشملها دالالت من الوالية القضائية للمحكمة ، استنادا إىل

    .2 فقرة 98املادة 
كما فشلت أيضا حماولة قامت ا الواليات املتحدة األمريكية للحصول على استثناء مبوجب قواعد اإلجراءات و 

الستثناء من خالل عقد اتفاقية مع األدلة ، عن طريق تفويض احملكمة اجلنائية الدولية صالحية منح مثل هذا ا
  . الواليات املتحدة األمريكية 

إذن ،كخالصة ملا تقدم ، مل يكن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الالحق ليبطل حبد ذاته االلتزامات 
ما األساسي حل  من نظام رو2 فقرة 98القائمة السابقة عليه ، و بالتايل فإن الفكرة من وراء النص على املادة 

الرتاعات القانونية اليت ميكن أن تربز بسبب اتفاقيات وضع القوات السارية املفعول فعليا ، و على عكس ذلك ، مل 
 خلق حافز ألن تقوم الدول األطراف مستقبال بعقد اتفاقيات لوضع القوات ترقى إىل مرتبة 2 فقرة 98يقصد باملادة 

  )1( . اليت تصدرها احملكمة اجلنائية الدولية العقبة يف وجه تنفيذ طلبات التعاون

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية متنع 2 فقرة 98مث ، و هذا هو األهم ، فإن قرار ما إذا كانت املادة 
 إذا التسليم مرهون باحملكمة اجلنائية الدولية وحدها ، حيث ختتص احملكمة اجلنائية الدولية باختاذ القرار خبصوص ما

  عـحنو ال يتساوق معلى كان التقدم بطلب للتسليم من شأنه أن يؤدي إىل أن تتصرف الدولة اليت قدم إليها الطلب 
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  . ، و هو ليس من شأن الدولة املستقبلة أو الدولة املرسلة 2 فقرة 98مع التزاماا مبوجب اتفاقية يشملها معىن املادة 
 من مسودة قواعد اإلجراءات و األدلة اإلجراء املتبع الختاذ احملكمة اجلنائية الدولية 1 فقرة 195و حتدد القاعدة 

ة بأن طلب التسليم أو  عندما ختطر الدولة اليت طلبت منها احملكم-أ " : قرارها ، حيث تنص تلك الفقرة على ما يلي
 ، تقدم الدولة اليت قدم إليها الطلب إىل احملكمة أي معلومات 98املساعدة يثري مشكلة يف التنفيذ بالعالقة مع املادة 

 ، و جيوز ألي دولة ثالثة ، أو دولة مرسلة معنية تقدمي معلومات 98ذات عالقة ملساعدة احملكمة على تطبيق املادة 
  " .كمة إضافية ملساعدة احمل

إن من شأن احملكمة اجلنائية الدولية أن تقرر ما إذا كان طلب للتعاون يتطلب من الدولة اليت يطلب منها ذلك كسر 
التزاماا مبوجب القانون الدويل ، و ال جيوز ألي دولة طرف يف النظام األساسي أن تستعيض بتقييمها القانوين هي 

   )1( .نفسها عن رأي احملكمة 
من اإلشارة هنا ، إىل أن الواليات املتحدة األمريكية مل توقع عددا من االتفاقيات السابقة على اتفاقية روما و ال بد 

متعلقة حبقوق اإلنسان بصفة عامة ،كما انسحبت من أخرى ، اتفاقيات هي املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية ، و 
حقوق الطفل ، كما أا مل تدعم اتفاقية تمييز ضد النساء و المنع فلم توقع على اتفاقية نزع األلغام ، و اتفاقية 

، كما أا رفضت التوقيع "  Anti Ballistic Missile System" و اتفاقية "  Nuclear Test Ban Treaty  "اتفاقية
    . 1948على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها لسنة 

و  )2(حدة األمريكية بعدم مصادقتها على اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية و هكذا ، فإن الواليات املت
إبرامها التفاقيات ثنائية لإلفالت من العقاب مع بعض الدول ، إمنا تفتح الباب واسعا للعديد من الدول للقيام 

  )3( .فاقيات بالشيئ نفسه و اإلخالل بااللتزامات الدولية الناشئة عن املعاهدات و االت
 تفسريا تعسفيا خيدم مصاحلها و توجهاا  2 فقرة 98إن الواليات املتحدة األمريكية قد عملت على تفسري املادة 

ذلك أن هذه املادة تتحدث عن االتفاقيات السابقة ، و اليت التزمت ا الدول قبل توقيعها أو تصديقها على النظام 
ة ميكن الدخول فيها لتوفري احلصانة ملواطين الدول اليت تعقدها ، و هذا هو األساسي ، و ال تقصد اتفاقيات جديد

التفسري الذي اعتمدته الواليات املتحدة األمريكية ، و الذي على أساسه بدأت تدخل يف اتفاقيات ثنائية لإلفالت 
  )4(. من العقاب ، و تضمن احلصانة ملواطنيها 

  
  
   .  2008 أفريل 20 بتاريخ www. iccnow. org : وقع اإللكتروين املمن : IOR/40/025/2002 الوثيقة )1(
 دولة    تعترب الواليات املتحدة األمريكية أن حماكمة اجلنود و الرعايا األمريكيني املوجودين على أراضي دولة قبلت اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية أو )2(

          ، و قد حصلت سابقة زادت من خماوف األمريكيني من احملكمة اجلنائية الدولية  طريا بسيادا القضائيةطرف يف النظام األساسي هلذه احملكمة مساسا خ      
     ة ـــأثناء وجوده يف فرنسا بشأن سياس" هنري كيسنجر " عندما طالب القضاء الفرنسي شهادة وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكية األسبق       
 ور ـالدكتات" أوغوستو بينوشيه "  فرنسيني يف عهد 5، و كان القاضي ينظر يف قضية اختفاء   سنة30 منذ  "الشيلي" ات املتحدة األمريكية يف الوالي      
  دته إضافة إىل و كلها انصبت على ضرورة إدالء الوزير األمريكي بشها، ، إضافة إىل الطلب نفسه من القضاء اإلسباين و األرجنتيين  الشيلي األسبق      
  . عن جرائم ارتكبت فيها  "فيتنام"  و  "كمبوديا"  و  "الوس" طلب حماكمته من طرف       

           ،  2009،  بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل احملكمة اجلنائية الدولية و تطور القانون الدويل اجلنائي ، منشورات احلليب احلقوقية ، :  زياد عيتاين-د )3(
                                                                                                . 430 و 429  ص        
   . 281 ، ص  املرجع السابق الذكر:  لندة معمر يشوي)4(
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    تطبيق مبدأ التكامل يف االختصاصتقويض : املطلب الثاين
ا الوطين مبحاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية يف الواقع العملي أكثر من كونه حربا مل يكن التزام الدولة عن طريق قضائه

على ورق يف أي معاهدة أو اتفاقية أو قرار دويل ، حيث وجد من املعوقات السياسية و الدبلوماسية و القانونية ما 
 مل يقتصر األمر على ذلك   و)1(إال خري دليل على ذلك " ليبزيج " حال دون وضعه موضع تنفيذ ، و ما حماكمات 

فقد أجربت الدول على التخلي حىت عن حقها يف ممارسة حقوقها السيادية ، أو مورست الضغوط من أجل إلغاء 
  ) 2( .قانوا الذي يسمح باالختصاص اجلنائي العاملي املطلق 

ائي الدويل ميكن أن يصبح و إن التطبيق العملي يبني أن التكامل يف االختصاص بني القضاء الوطين و القضاء اجلن
يتحول إىل صراع بينهما ، و ال أدل على ذلك مما حدث من جدل واسع و تعقيدات و تباين يف اآلراء ، و الذي 
بدا واضحا بني موقف احلكومة السودانية و موقف منظمة األمم املتحدة يف الكيفية الواجب اتباعها يف حماسبة 

 حلقوق اإلنسان و القانون الدويل اإلنساين اليت ارتكبت حبق املدنيني من قبل املسؤولني عن االنتهاكات املتكررة
  إحالة 2005مارس  31 بتاريخ 1593، و قد قرر جملس األمن مبوجب قراره رقم " دارفور" أطراف الرتاع الدائر يف 

 و من مجيع األطراف  "نالسودا" للمحكمة اجلنائية الدولية ، و طلب من  إىل املدعي العام" دارفور" الوضع يف 
األخرى يف الرتاع أن تتعاون مع احملكمة ، و دعا جملس األمن أيضا احلكومة و االحتاد اإلفريقي إىل مناقشة الترتيبات 

العملية اليت تيسر عمل املدعي العام و احملكمة اجلنائية الدولية ، مبا يف ذلك إمكانية تنفيذ إجراءات قانونية يف املنطقة  
 اليت أنشأها األمني "دارفور"ـ اإلحالة السابقة قد متت بناءا على توجيهات جلنة التحقيق الدولية املعنية بو كانت 

 ، و اليت أبلغت بدورها منظمة األمم املتحدة يف يناير 2004يف أكتوبر " كويف عنان " العام ملنظمة األمم املتحدة 
      اإلنسانية و جرائم حرب قد وقعت و ارتكبت يف إقليم  بأن هناك ما يدعو إىل االعتقاد بأن جرائم ضد 2005

  .  ، و أوصت بإحالة الوضغ إىل احملكمة اجلنائية الدولية "دارفور" 
 إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، أعلنت احلكومة السودانية عن رفضها البات "دارفور"و يف أعقاب إحالة الوضع يف 

عزيز موقفها السياسي الرافض للعدالة اجلنائية الدولية القمة اإلفريقية الثالثة لتلك اإلحالة ، و تضامنت معها يف ت
 ، و اليت قررت اإلسراع 2005ماي   17 و 16الليبية يومي " طرابلس  " ، و اليت انعقدت يف مدينة  "دارفور" حول 

  )3(. نية و القضائية الوطنية يف إطار النظم القانو" دارفور " يف إقامة احملاكمة ملرتكيب اجلرائم الدولية يف 
 ، و قد مت تشكيل جلان بالفعل هلذا الغرض "دارفور"ـ و قد سارعت احلكومة السودانية إىل تشكيل حماكم خاصة ب

من أفراد النيابة العامة ، و اليت كانت تتلقى البالغات يف خمتلف اجلرائم الدولية اليت تقع يف اإلقليم و التحقيق فيها ، 
يل امللفات إىل القضاء الوطين ليتوىل أمر احملاكمات ، و قد كانت تلك امللفات تشري إىل ارتكاب مثانية و من مث حتو

النهب املسلح ،  احلرابة ، االغتصاب ، االعتداء على العربات التجارية ، "  :أنواع من صور اجلرائم الدولية و هي 
 ى ــقرى ، االعتداء على قوات الشرطة ، االعتداء علاالعتداء على معدات املنظمات الطوعية ، حرق و إتالف ال

  
  
  . 8 ، ص املرجع السابق الذكر :طارق سرور  –د )1(
 ات ــــ، حيث هددت الوالي  أجربت بلجيكا على تعديل قانوا الذي يسمح مبحاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية طبقا ملبدأ االختصاص العاملي املطلق)2(

 .إذا مل تعدل بلجيكا قانوا العاصمة البلجيكية " بروكسل "من " الناتو " ة بنقل مقر قيادة حلف مشال األطلسي األمريكي املتحدة     
       .  40و  39 ، ص  املرجع السابق الذكر: زحل حممد األمني -د )3(
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   ." القوات املسلحة و االعتداء على قوات االحتاد اإلفريقي 
 إىل 2003 اخلاصة فيما خيتص باجلرائم ضد اإلنسانية للفترة من "دارفور"رب حماكم أما خبصوص ما مت من حماكمات ع

 حماكمة يف 85 حماكمة يف جرائم خاصة بالقتل و استعمال السالح ، 150 :  فكانت حصيلتها كالتايل2009غاية 
  . حماكمة يف جرائم االغتصاب 25 حماكمة يف جرائم األذى اجلسيم و 76جرائم النهب ، 

اليت وردت يف تلك اإلحصائيات جبرائم احلرب املوصوفة  على سبيل و طابقة اجلرائم املعاقب عليها جنائيا و مب
احلصر يف نظام روما األساسي ، جند أن بعض هذه اجلرائم تتطابق مع ما هو منصوص عليه يف النظام السابق ذكره ، 

ب معاقبة مرتكبيها على هذا األساس ، و حسب حيث يصبح التكييف الصحيح هلذه اجلرائم أا جرائم حرب يتوج
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، فإن احملاكم الوطنية يف البلد املعين هي صاحبة االختصاص األصيل مبعاقبة 

د شكلت  بني احملكمة اجلنائية الدولية و احملاكم الوطنية ، و ق)1(مرتكيب هذه اجلرائم انطالقا من العالقة التكاملية 
الكثري من احملاكم السودانية هلذا الغرض و باشرت اختصاصها بالفعل ، إال أن احملاكمات اليت أجرا احملاكم 

  "السودان " السودانية ظلت تصطدم بالرفض من قبل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ، و مربره يف ذلك أن
  . ها اخلطرية ألولئك الذين يتحملون املسؤولية الكربى عنولية الدمل جير حىت اآلن حماكمات يف معظم اجلرائم 

و من باب احلقيقة ال أكثر ميكن طرح بعض املالحظات ، من بينها عدم رفع اإلدعاء السوداين احلصانة عن 
 ، بل على العكس متت ترقية البعض منهم يف مسؤوليات و "دارفور" املسؤولني عن ارتكاب اجلرائم الدولية يف 

صب نوعية يف الدولة ، مع العلم أن التشريعات السودانية توفر احلماية و احلصانة لبعض كبار املسؤولني و الذين منا
من بينهم بعض هؤالء املتهمني ، كما مل يوجه املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية االام لبعض قادة التمرد ، و 

 سبق يتضح مدى زعزعة الثقة بني القضاء الوطين السوداين و الذين ثبت تورطهم يف بعض تلك اجلرائم ، و مما
  .حتركات املدعي العام الذي ميثل احملكمة اجلنائية الدولية مما يوحي بثغرات يف مبدأ التكامل 

 من 58مبوجب املادة " عمر البشري " أما عن توجيه املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية لالام للرئيس السوداين 
 غري مصادق على نظام  "السودان"  هذا القرار الكثري من اجلدل ، على أساس أن راثم روما األساسي ، فقد أنظا

  .روما األساسي ، و بالتايل ال والية للمحكمة اجلنائية الدولية عليه ، و إمنا الوالية للمحاكم الوطنية للسودان 
 الرئيس السوداين ، حىت أنه مت الطلب من جملس األمن أن و مما يالحظ هو احلملة اإلفريقية و العربية للدفاع عن

 من نظام روما األساسي يف تأجيل إصدار أمر إلقاء القبض على الرئيس السوداين 16يستخدم سلطاته مبوجب املادة 
 بناءا ال جيوز البدء يف حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة إثين عشر شهرا ، " :و اليت تنص على أنه 

على طلب من جملس األمن إىل احملكمة ذا املعىن ، يتضمنه قرار يصدر من الس مبوجب الفصل السابع من ميثاق 
، يف حني متسك املدعي العام للمحكمة اجلنائية " األمم املتحدة ، و جيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالشروط ذاا 

  )2( .الدولية بدعواه 

  

  
 س ــ، إذ يشري قرار إحدى حماكم االحتالل يف أملانيا استنادا إىل قانون جمل ، و إمنا له جذور يف القانون الدويل اجلنائي كامل ليس جديدا إن مفهوم الت)1(

   ال تقوم يف حالة  و ليكن من املالحظ أن والية القضاء الدويل فيما يتعلق باجلرائم ضد اإلنسانية ..… " : أن 1945 عام 10لرقابة على أملانيا رقم ا     
  ، إال إذا كانت الدولة غري قادرة أو رفضت وقف اجلرائم و معاقبة  ما إذا كان القانون اجلنائي يف الدولة به نصوص كافية للعقاب على هذه األعمال     
  . "  .....ارمني     

  . 46 و 45،  44 ، 43 ، 41 ، ص  املرجع السابق الذكر: زحل حممد األمني -د )2(
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    تعقيدات تطبيق مبدأ التكامل يف االختصاص  : الفرع األول
   نفسهالقواعد اليت حتكم املعاهدات و االتفاقيات الدوليةلإن نظام روما األساسي هو اتفاقية متعددة األطراف ختضع 

 ال تلزم إال الدول - حىت و إن كانت عامة - ، إذ أن كل اتفاقية 1969مبقتضى اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة 
   )1(. اليت صادقت عليها ، أو انضمت إليها 

و هذا ما أثار الشك حول إمكانية ترتيب آثار سلبية على هذه االتفاقية ، و اليت أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية و 
م ، و من مث تقليص أخرجتها إىل حيز الوجود ، و يعقد عليها ضحايا اجلرائم الدولية آماال كبرية يف استيفاء حقوقه

  .اآلثار و النتائج املرجوة منها 
إن املمارسة الدولية غنية جدا باألمثلة اليت جتعلنا نعتقد بأن هناك جماالت معينة متعلقة باملصاحل احليوية للجماعة 

ز هذه الدولية تتقلص فيها هذه النسبية بشكل كبري ، و يعد جمال القانون الدويل اإلنساين و حقوق اإلنسان أبر
 كما أن هذه النسبية ال متنع االتفاقيات الدولية من ترتيب آثار يف مواجهة الغري ، خاصة -  أي ااالت-األمثلة 

  .تلك اليت تستهدف املصاحل احليوية للجماعة الدولية 
سبب و هذا ما جعل البعض يعترب أن االدعاء القائل بعدم جدوى ردع جنائي دويل قائم على اتفاقيات دولية ب

 و منها -النسبية اليت تعاين منها هذه األخرية غري مؤسس دائما ، كون اخلصائص اليت تتمتع ا املعاهدات الدولية 
 جتعلها قادرة على التصدي هلذه النسبية و تسمح باملشاركة الكبرية -اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية 

  . الدويل بتركيبته اخلاصة للدول ، ألا تراعي متطلبات اتمع
و لعل اخلصائص اليت تتمتع ا االتفاقيات و املعاهدات الدولية هي اليت مسحت لرواد و معدي النظام األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية باللجوء إىل مبدأ التكامل كحل توفيقي ، و ركيزة قانونية حتكم اختصاص احملكمة اجلنائية 

ذا املبدأ مرآة عاكسة لقدرة تكيف اإلجراء االتفاقي مع املبادئ األساسية اليت يرتكز عليها الدولية ، حيث يعترب ه
اتمع الدويل ، كما مسحت أيضا لنظام روما أن يكون نظاما قانونيا مستقال حيكم الردع اجلنائي الدويل و من مث 

  . املسؤولية  اجلنائية الدولية 
 من النظام 5 الدولية باستهدافه نوعا حمددا من اجلرائم الدولية ، مبقتضى املادة إن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية

يستهدف اختصاصا استثنائيا أو احتياطيا ، فاحملكمة ال تتدخل إال إذا كان هناك تقصري من طرف احملاكم الوطنية يف 
لدولية مكلفة بقمع اجلرمية الدولية على تصديها للجرائم الدولية األكثر خطورة ، و عليه فإذا كانت احملكمة اجلنائية ا

  .أساس ثانوي ، فالدول مكلفة بقمع اجلرمية الدولية على أساس رئيسي ، و قد يكيف على أنه حصري 
و هذا ما جيعل القضاء اجلنائي الدويل هو القاعدة ، و القضاء اجلنائي الوطين هو االستثناء ، و بالتايل فاملسؤولية 

دولية مبقتضى مفهوم الردع اجلنائي الدويل ال تتمتع ببعد عام إال استثناءا ، بل و أكثر من ذلك اجلنائية املكيفة بال
  )2( .فإن النظام القانوين الذي حيكمها قد يتسبب يف مشاكل يف حال تطبيقه 

لية مكملة  من ديباجة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، فإن احملكمة اجلنائية الدو10و مبقتضى الفقرة 
  دأـمب للواليات القضائية اجلنائية الوطنية ، و للمحافظة على املنطق نفسه ، فإن حمرري نظام روما مل يكتفوا بإدراج

  
  
  
  .  من هذه االتفاقية15 و 14و ذلك وفقا للمادتني  )1(
  . 109و  108 ، ص املرجع السابق الذكر :بلخريي حسينة  )2(
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سوه بوضوح يف املادة األوىل من نظام روما ، للتأكيد على أمهية هذا املبدأ كأساس التكامل يف الديباجة ، بل كر
ترتكز عليه احملكمة اجلنائية الدولية ، باعتمادهم العبارة نفسها املشار إليها يف الديباجة ، حيث تنص املادة األوىل 

  .س مبدأ أولوية االختصاص الوطين و عليه تكر" تكون احملكمة مكملة للواليات القضائية الوطنية  " :على أن 
و يعترب موقف رواد نظام روما األساسي مبثابة تراجع حقيقي باملقارنة مع املنطق الذي اتبعه جملس األمن يف حاليت 

 ، حيث أن مبدأ األولوية هلاتني احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني املؤقتتني هو  "أروشا"  و حمكمة "الهاي"حمكمة 
  )1(. املهيمن 

إن احملكمة اجلنائية الدولية خمتصة بنظر اجلرائم الدولية يف حالة ما إذا وجد فراغ يف احملاكمة ، و هو فراغ حمدد بعدم 
الرغبة أو عدم القدرة على مالحقة و حماكمة و معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ، و هذا يعين أن احملكمة اجلنائية 

وطين ، و هو السمو الذي مت التراجع عنه ، حيث كان حاضرا بالنسبة الدولية ال تتمتع بسمو على القضاء ال
للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا ، و حىت احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ، حيث 

ترفع يدها عن عندما تضع يدها على دعوى سبق و أن وجدت أمام القضاء الوطين ، فإن على احملكمة الوطنية أن 
  .تلك الدعوى ملصلحة احملكمة اجلنائية الدولية املعنية 

و هذا السمو ال تتمتع به احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، و هو ما ميثل خطوة إىل الوراء يف هذا الشأن ، و هو 
ا الدبلوماسي إلعداد أيضا ما يتفق مع رغبة بعض الدول ، و خاصة الدول الكربى اليت كانت جمتمعة يف مؤمتر روم

  .النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
إن احملكمة اجلنائية الدولية تتمتع ببعض االمتيازات ، إذ ميكنها أن تضع يدها على دعوى منظورة أمام القضاء الوطين 

 تلك الدعوى يف صاحب الوالية ، إذا تبني هلا أن قضاء الدولة صاحبة الوالية ال يرغب ، أو ال يقدر على نظر
  .احلدود السابقة 

و يف هذه احلدود ، يكون للمحكمة اجلنائية الدولية الرقابة و اإلشراف على اإلجراءات اليت يتخذها أو اختذها قضاء 
الدولة الوطين يف سبيل الوصول إىل عدالة جنائية حقيقية ، فإذا تبني للمحكمة اجلنائية الدولية أن قضاء الدولة 

تجيب العتبارات العدالة تتصدى احملكمة اجلنائية الدولية لنظر الدعوى و تصبح هي صاحبة الوطين ال يس
االختصاص بنظرها و ليس القضاء الوطين ، مع األخذ يف االعتبار ما يكون قد نفذ من جزاءات على الشخص املعين 

لوطين متمتعا بقوة القضية املقضية تنفيذا للحكم الوطين إذا كان قد صدر فعال ، و يف هذه احلالة ال يكون احلكم ا
 نفسها ، و يف مواجهة الشخص ةالدولية عن اجلرمياجلنائية أو قوة األمر املقضي به ، إذ تعاد احملاكمة أمام احملكمة 

  )2(. نفسه 
إنه من الضروري أن نعترف أن االختصاص التكميلي له سلبيات و عقبات كثرية تعترضه ، ميكن تلخيصها يف طابعه 

و قائي عوضا عن الرقايب و التراجع يف أولويتة على القضاء الوطين ، و استبعاد مبدأ التكامل للدول غري األطراف الو
   . بسلطة الفصل يف تنازع االختصاص  القضاء اجلنائي الدويل يف ظلهفضال عن استئثار، ملسؤولية الدولة استبعاده 

  
  
  
  
  . 111 و 110 ص،  املرجع السابق الذكر: بلخريي حسينة  )1(
  .   334 و 333 ، ص  املرجع السابق الذكر:  عبد القادر قهوجي علي–د )2(
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   لدول غري األطراف اعلى االختصاصاستبعاد  : أوال
من املعلوم و كقاعدة عامة يف القانون الدويل التعاهدي أن االتفاقيات الدولية ال تلزم إال أطرافها ، ألن االتفاقيات ال 

  .ل اليت ارتضت ا فقط ، أما الدول األخرى فال ميكن أن تتأثر ا من الناحية القانونية تلزم إال الدو
 على أن املعاهدات ال تولد التزامات على الدول غري األطراف  )1( 1969ة نو تنص اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لس

لزم إال يساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لن النظام األيف و بالتايل و أخذا ذا التوجه ، فإن ما ورد من أحكام 
  .الدول األطراف املوقعة عليه ، و لن تستطيع احملكمة ممارسة اختصاصها و سلطاا إال على أقاليم هذه الدول 

إال أنه بالنظر إىل كون العديد من األحكام اليت اشتمل عليها النظام األساسي ما هي يف حقيقتها إال ترديد للعديد 
واعد القانون الدويل املستقرة ، سواء منه العريف أو التعاهدي ، اليت جتعل االلتزام مبعاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية من ق

  .عاما و شامال ، هلذا فهناك استثناءات جوهرية على تلك القاعدة العامة 
األوىل اليت طرحت فيها فكرة إن من أهم املسائل اليت أثارت جدال كبريا داخل جلنة القانون الدويل منذ املراحل 

إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ، هي مسألة إسناد االختصاص إىل احملكمة ، أي معرفة ما إذا كانت احملكمة ستمنح 
سيتم مباشرة احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها على الدول األطراف ، و معرفة ما إذا كان اختصاصا عاما و تلقائيا 

هذا ، و مدى امتداد م يتطلب ذلك شرطا مسبقا يتعلق بقبول الدولة الطرف هلذا االختصاص بشكل تلقائي ، أ
   .االختصاص ليشمل الدول غري األطراف يف النظام األساسي 

احملكمة  لقد أثارت هذه املسائل نقاشا حادا يف مؤمتر روما ، ففي الوقت الذي أصرت فيه غالبية الدول على منح
تصاصا تلقائيا دون احلاجة إىل االلتزام بقاعدة الرضائية بالنظر يف اجلرائم الداخلة يف اختصاصها اجلنائية الدولية اخ

عندما تتعلق القضية بدولة طرف ، فإن عدة دول أخرى ، و على رأسها الواليات املتحدة األمريكية أرادت أن 
لى أن متارس احملكمة اختصاصها بالنظر يف يكون اختصاص احملكمة التلقائي مقتصرا على جرمية اإلبادة اجلماعية ، ع

             اجلرائم األخرى بعد قبول الدولة هلذا االختصاص ، سواء أكانت هذه الدولة طرفا أم غري طرف يف 
  .ظام األساسي نال

و قد أصرت الواليات املتحدة األمريكية بشكل خاص ، على اشتراط قبول دولة جنسية املتهم الختصاص احملكمة 
جلنائية الدولية ، حيث أثار منح احملكمة االختصاص على مواطين دولة غري طرف إذا ما ارتكبت اجلرمية الدولية ا

على أرض دولة طرف أو على أرض دولة قبلت اختصاص احملكمة خماوف الواليات املتحدة األمريكية من أن متارس 
 األمريكيني يف اخلارج مع عدم قبوهلا الختصاص احملكمة اختصاصها على القوات العسكرية األمريكية و الرعايا

احملكمة ، مما سيمنع الواليات املتحدة األمريكية وفق رأي وفدها من الوفاء بالتزاماا جتاه حلفائها ، أو املشاركة يف 
  )2 (.عمليات التدخل اإلنساين 

  حيث، ة موقفها و تناقضها مع نفسها و يف احلقيقة ، فإن موقف الواليات املتحدة األمريكية هذا  قد فضح ازدواجي
  يـأن متسكها مببدأ السيادة باشتراطها موافقة دولة جنسية املتهم ما هو إال تنكر من جانبها لنظرية التدخل اإلنسان

  
  
  
  . 1969 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لستة 34 املادة )1(
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  .ذاا ، و اليت يتم يف هذه احلالة إنفاذها من قبل احملكمة اجلنائية الدولية حتت مظلة الشرعية الدولية 
 من النظام األساسي للمحكمة 12إال أنه يف النهاية مل يؤخذ مبوقف الواليات املتحدة األمريكية ، و جاء نص املادة 

 بينما كان واحدا من أهم األسباب اليت دعت الواليات )1(أي األغلبية يف هذا اال اجلنائية الدولية متفقا مع ر
  .املتحدة األمريكية لإلحجام عن التصديق على نظام احملكمة 

   : املتعلق بالشروط املسبقة ملمارسة االختصاص مبا يلي 12و جاء نص املادة 
 بذلك اختصاص احملكمة ، فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها يف  الدولة اليت تصبح طرفا يف هذا النظام األساسي تقبل-

   .5املادة 
 جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها ، إذا كانت واحدة أو أكثر من 13 من املادة )ج( أو )أ ( يف حالة الفقرة -

   .3الدول التالية طرفا يف هذا النظام األساسي ، أو قبلت باختصاص احملكمة وفقا للفقرة 
 الدولة اليت وقع يف إقليمها السلوك قيد البحث ، أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة ، إذا كانت اجلرمية قد -أ

  .ارتكبت على منت سفينة أو طائرة 
  . الدولة اليت يكون الشخص املتهم باجلرمية أحد رعاياها -ب
 ، جاز لتلك الدولة ، مبوجب إعالن 2رة  إذا كان قبول دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي الزما مبوجب الفق-

يودع لدى مسجل احملكمة ، أن تقبل ممارسة اختصاصها فيما يتعلق باجلرمية قيد البحث ، و تتعاون الدولة القابلة 
   . 9مع احملكمة ، دون أي تأخري أو استثناء وفقا للباب 

للمحكمة أن متارس اختصاصها  " : على ما يلي من النظام األساسي و املتعلقة مبمارسة االختصاص 13و تنص املادة 
  : وفقا ألحكام هذا النظام األساسي يف األحوال التالية 5فيما يتعلق جبرمية مشار إليها يف املادة 

 حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد 14 إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام وفقا للمادة -أ
  .ارتكبت 

ال جملس األمن متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ، حالة إىل املدعي العام يبدو فيها  إذا أح-ب
  .أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت 

   " .15 إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق جبرمية من هذه اجلرائم وفقا للمادة - ج
على الدول " قسريا " تني املادتني ، نالحظ أن احملكمة اجلنائية الدولية متارس اختصاصا تلقائيا و بالنظر ألحكام ها

   :األطراف يف نظامها األساسي ، دون شرط املوافقة املسبقة هلذه الدول ، و ذلك وفق ما يلي 
ائم اليت تدخل يف اختصاص  إذا أحال جملس األمن حالة إىل املدعي العام يبدوا فيها أن جرمية أو أكثر من اجلر-

  )2(. احملكمة قد ارتكبت ، وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 
  اص ــ إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم اليت تدخل يف اختص-
  
  
  

  ، و ذلك عندما يتم حتريك الدعوى من قبل دولة طرف أو  لصعوبات القانونية يف التطبيق العملي قد يثري عددا من ا12جتدر املالحظة أن نص املادة   )1(

  .حال ارتكاب اجلرمية يف إقليم دولة غري طرف ال تقبل اختصاص احملكمة  من قبل املدعي العام من تلقاء نفسه      
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  .احملكمة قد ارتكبت 
 إذا كان املدعي العام قد شرع بالتحقيق من تلقاء نفسه ، شريطة أن تكون اجلرمية يف كلتا احلالتني األخريتني قد -

ارتكبت يف إقليم دولة طرف ، أو على منت سفينة أو طائرة مسجلة لديها ، أو أن تكون اجلرمية قد ارتكبت من 
 الطرف ، أما احلالة األوىل فهي عامة تطبق على مجيع الدول ، سواء أكانت هذه الدولة طرفا أحد رعايا هذه الدولة

  .يف النظام األساسي أم من الدول غري األطراف 
و جتدر املالحظة يف هذا السياق ، إىل أنه يف الوقت الذي لن يثري فيه حتريك الدعوى من قبل جملس األمن صعوبات 

يفاء الشروط املسبقة ملمارسة احملكمة اختصاصها ، نظرا ألن قرار جملس األمن سيمنح احملكمة قانونية فيما يتعلق باست
، و تلقائيا ، أي دون احلاجة ملوافقة هذه الدول   -  أي يطبق على الدول األطراف و غري األطراف–اختصاصا عاما 

 تلقاء نفسه مثل هذه الصعوبات حني كما لن يثري حتريك الدعوى من قبل دولة طرف أو من قبل املدعي العام من
ترتكب اجلرمية الدولية على إقليم دولة طرف ، أو على إقليم دولة قبلت اختصاص احملكمة ، إال أنه بالرجوع إىل 

  )1( . جند أا تثري بعض الصعوبات يف التطبيق 2 يف فقرا 12نص املادة 
رابطة اإلقليم أو اجلنسية مع دولة طرف ، حيث تنص ذلك أن اختصاص احملكمة حسب هذه املادة يقوم على أساس 

 الدولة اليت وقع يف إقليمها السلوك قيد البحث ، أو دولة تسجيل السفينة -أ " : على ما يلي 12 من املادة 2الفقرة 
  .أو الطائرة إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت على منت سفينة أو طائرة 

  " .مية أحد رعاياها  الدولة اليت يكون الشخص املتهم باجلر-ب
أ جند أن اختصاص احملكمة ميتد ليشمل رعايا دولة غري طرف ، شريطة حصول إدعاء  / 2 / 12فحسب نص املادة 

بأن اجلرمية مرتكبة داخل إقليم دولة طرف ، على أال تتصف القضية بعدم املقبولية ، و هو ما يثري التساؤل حول 
ب جند أن اختصاص احملكمة ميتد ليشمل جرمية وقعت يف  / 2 / 12املادة كما أنه حسب ، املقصود بإقليم الدولة 

إقليم دولة غري طرف و ال تقبل باختصاص احملكمة ، إال أن اختصاص احملكمة يقوم لكون املتهم من رعايا دولة 
  . طرف ، أو رعايا دولة تقبل باختصاص احملكمة ، و هنا يثور التساؤل حول املقصود بالرعايا 

ب من نظام روما  /2 / 12يما يتعلق بالنقطة األوىل حول املقصود بإقليم الدولة ، فريى البعض أن املادة أما ف
  .األساسي ال توضح ما إذا كان اإلقليم يشتمل على اال اجلوي و البحر اإلقليمي للدول األطراف 

ر اللجوء إىل املمارسة على الصعيد الوطين كما أنه ال توجد سوابق دولية مفيدة تكون حال هلذه املسألة ، و هلذا جيد
  )2( .اليت ختتلف بدرجة كبرية و ال تضم قواعد مشتركة متفق عليها بشكل عام 

إال أنه و بتطبيق قواعد القانون الدويل العام ، فإن إقليم الدولة يشتمل على اال اجلوي ألراضيها و كذلك مياهها 
  1 فقرة 1املادة  على قدم املساواة إىل مياهها اإلقليمية ، و ذلك حسبما جاء يف اإلقليمية ، كما أن سيادة الدولة متتد

  ادةــ من ذات االتفاقية توسع السي2كما أن املادة  )3(  من اتفاقية جنيف بشأن املياة اإلقليمية و املناطق املتجاورة
  
  

 التدخل   النظام األساسي للمحكمة اعترب شكال من أشكال يفلدول غري األطراف  إن السريان القسري الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على رعايا ا)1(

  . املبادئ األساسية اليت حتكم املعاهدات الدولية نو خروجا ع     
     .353 و 352 ، ص املرجع السابق الذكر:  عمر حممود املخزومي -د )2(
  .اطق ااورة  بشأن املياه اإلقليمية و املن1958اتفاقية جنيف لعام  )3(
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  .بوضوح لتشمل اال اجلوي للبحر اإلقليمي و قاعدة تربته التحتية 
و ختضع هذه السيادة بطبيعة احلال إىل حق املرور الربي ، لكنها ال تنتقص من سيادة الدولة ، و من هنا تتبع واليتها 

 2بوضع عريف ، و قد مت تأكيدها يف املادة القضائية فيما يتعلق باألنشطة يف البحر اإلقليمي ، و تتسم هذه األحكام 
 و اليت توسع السيادة أيضا يف حالة دول األرخبيل لتشمل )1(من اتفاقية منظمة األمم املتحدة حول قانون البحار 

  .مياه األرخبيل من احلدود اخلارجية اليت يتم ترسيم البحر اإلقليمي منها 
إذا كانت اجلرمية قد " أ بصفة خاصة اختصاصا للمحكمة  / 2 / 12ادة و جتد هذه النتيجة دعما هلا يف واقع منح امل

  " .ارتكبت على منت سفينة أو طائرة دولة تسجيل تلك السفينة أو الطائرة 
ب ، فإنه سيخضع لعدد من املعايري غري املتفق عليها  / 2 / 12أما فيما يتعلق بتحديد مفهوم الرعايا وفق نص املادة 

ي سيخلق صعوبات تتعلق بتحديد إمكانية مباشرة احملكمة الختصاصها يف مواجهة عدمي اجلنسية ،  ، األمر الذدوليا
  .   الالجئ ، أو من يغري جنسيته و 

فبالنسية لعدمي اجلنسية ، جند العديد من الدول تعامله معاملة املواطن يف حالة حصوله على اإلقامة الدائمة ، يف حني 
جنيب ، إذ يصعب تطبيق معيار حمدد على هذه احلالة ، كما هو الشأن بالنسبة ملن يغري تعامله دول أخرى معاملة األ

  .جنسيته أو بالنسبة لالجئ 
فعلى الرغم من أن البعض يرى أنه يف حالة إثارة مسائل اجلنسية أمام احملكمة ، فعليها أن تطبق مبدأ الرابطة األصلية  

ل عبارة تتأرجح بشكل عام ، و قد ال تتفق و املمارسة احلديثة ، أو  ، متثاتشكاليتثري بعض اإلإال أا مسألة 
 طبيعة اجلنسية ، كما أا تثري العديد من التساؤالت اليت ال جتد معيارا حمددا و ثابتا نالتعليق احلديث املبدئي ع

  .ها نلإلجابة ع
دولية كمة قد جتد نفسها أمام جرمية و أخريا ، و حىت لو مل يثر حتديد جنسية املتهم أيا من الصعوبات ، فإن احمل

حيمل بعضهم جنسية دولة طرف أو دولة قبلت حيث يرتكبها جمموعة من األشخاص يف دولة غري طرف ، 
  .اختصاص احملكمة ، بينما ال حيمل البعض اآلخر مثل هذه اجلنسية 

لفئة األوىل من ارمني دون و يثار التساؤل حول موقف احملكمة يف هذه احلالة و ممارستها الختصاصها على ا
اآلخرين ، و هذه األسئلة و غريها تشري إىل عمق هذه اإلشكالية و احلاجة إلجياد خمرج هلا قبل أن تقع احملكمة يف 

  . عراقيل إزاء ممارستها حلاالت مشاة يف التطبيق العملي 
يات ال تلزم غري أطرافها ، و مبا أن اتفاقية و على الرغم من أن القاعدة العامة لقانون املعاهدات تقضي بأن االتفاق

 ليست ملزمة لغري أطرافها ، إال أن هناك بعض الدالئل اليت تشري  -  بناءا على ذلك  – إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية
  )2( .إىل إمكانية امتداد اختصاص احملكمة إىل دول ليست أطرافا يف النظام األساسي 

ئية الدولية االختصاص إزاء الدول غري األطراف يف حالتني ، فإما أن متارس هذا االختصاص فقد متارس احملكمة اجلنا
  :بصورة تلقائية قسرية دون حاجة لرضاء و قبول هذه الدول أو أن متارسه برضاء من هذه الدول يف احلاالت التالية 

  
 
  
  
  . 1982اتفاقية منظمة األمم املتحدة حول قانون البحار لعام  )1(
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حيث متارس احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها على الدول غري األطراف بصورة تلقائية و دون رضاء من هذه 
اصها على دولة غري الدول ، و ذلك إما بقرار من جملس األمن أو بالتبعية ، و متارس احملكمة اجلنائية الدولية اختص

  .طرف طبقا لقرار صادر من جملس األمن 
فإذا أحال جملس األمن حالة إىل املدعي العام يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص 

من لية حملكمة اجلنائية الدواكن متو أاحملكمة قد ارتكبت وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة ، 
 سالفة 12و ذلك حسب املفهوم من نص املادة   -أن متارس اختصاصها على مواطين دولة غري طرف بطريق التبعية 

 فإن احملكمة تستطيع أن متارس اختصاصها على مواطين الدول غري األطراف بشأن أحد اجلرائم املنصوص -الذكر
       دولة طرف ، أو على إقليم دولة قبلت اختصاصعليها يف النظام األساسي مىت ارتكبت اجلرمية على إقليم

  .احملكمة 
   أعلى من " و بشأن هذا االجتاه ، يرى البعض أن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية هو يف حقيقته اختصاص 

ما أن هناك ، ألنه ميكن أن ميتد ليشمل رعايا دول غري أطراف يف اتفاقية إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ، ك" الوطين 
حالة أخرى ميكن أن ميتد فيها اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ليشمل الدول غري األطراف حسب رأي البعض ، 
و ذلك فيما يتعلق باختصاص احملكمة جبرائم احلرب ، و هي اجلرائم اليت تعهدت الدول األطراف يف اتفاقيات 

  " .رام القانون الدويل اإلنساين حتترم و تكفل احت"  بااللتزام بأن 1949جنيف لعام 
كما أن هذا االلتزام تعتربه حمكمة العدل الدولية التزاما بالقانون الدويل العام ، و حسب هذا الرأي فإن طبيعة جرائم 

 و برغم )1(احلرب اليت ستكون معاقبا عليها من احملكمة تقود لالعتقاد بأن كل الدول األعضاء يف اتفاقيات جنيف 
ا أطرافا يف نظام روما األساسي ملزمون بالتعاون ملكافحة هذه اجلرائم ، كما أن التعاون مع احملكمة للقيام أم ليسو

مبهامها يف هذا الشأن ، سيكون أحد الوسائل اليت من خالهلا سيتم احترام و كفالة احترام القانون الدويل اإلنساين 
  . 1949من قبل الدول األعضاء يف اتفاقيات جنيف لعام 

 ، فإن للمحكمة أن متارس وظائفها و 2 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف فقرا 4و وفقا لنص املادة 
سلطاا على إقليم دولة غري طرف يف النظام األساسي مبوجب اتفاق خاص مع تلك الدولة ، كما أنه جيوز ألي 

 من النظام األساسي أن تقبل اختصاص احملكمة فيما يتعلق 12 من املادة 2دولة غري طرف ، طبقا ملا ورد بالفقرة 
  . من النظام األساسي  مبوجب إعالن يودع لدى مسجل احملكمة 5باجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

و يف هذه احلالة يكون على تلك الدولة أن تتعاون مع احملكمة تعاونا كامال بشأن التحقيقات اليت جتريها ، و أن 
 من النظام األساسي ، و بالتايل يكون لألحكام الصادرة عن 9ية قرارات صادرة عنها وفقا ألحكام الباب تذعن أل

احملكمة اجلنائية الدولية حجية كاملة أمام السلطات الوطنية للدول غري األطراف اليت قبلت اختصاص احملكمة على 
 القسري الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على رعايا و جتدر اإلشارة يف األخري ، إىل أن السريان، النحو املتقدم 

الدول غري األطراف كان أحد األسباب األساسية إلحجام الكثري من الدول عن التصديق على النظام األساسي 
  )2( .للمحكمة ، حيث اعترب شكال من أشكال التدخل و خروجا عن املبادئ األساسية اليت حتكم املعاهدات الدولية 

  
  
   .1949 اتفاقيات جنيف لعام )1(
  . 357 و 356،  355 ، ص  املرجع السابق الذكر: عمر حممود املخزومي - د)2(
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   االختصاص مبسؤولية الدولةاستبعاد  : ثانيا
إن االختصاص مبقاضاة الدول املرتكبة جلرائم دولية يكون منعقدا حملكمة العدل الدولية ، و هلا إعالن مسؤولية 

إذا عرض ة مدنيا و جنائيا ، و كذلك هلا أن حتكم عليها بالتعويض املناسب جبانب العقوبة املناسبة ، فالدولة املعتدي
نزاع متعلق جبرمية دولية على حمكمة العدل الدولية ، حيق لألخرية أن حتدد مسؤولية الدولة املعتدية و مدى هذه 

على الدول األطراف حول جدية تلك الدول يف تنفيذ فكأن حمكمة العدل الدولية متثل رقابة قضائية  )1(املسؤولية 
   )2(. االتفاقيات املتعلقة باجلرائم الدولية 

من مبادئ القانون الدويل أن كل إخالل يقع من دولة بأحد  " :لقد أكدت احملكمة الدائمة للعدل الدويل أنه 
فسه ، دون حاجة إىل أن يكون منصوصا عليه يف تعهداا يستتبع التزامها بالتعويض املالئم ، و االلتزام به قائم من ن

و التعويض هو إصالح الضرر احلادث على شكل دفع مبالغ نقدية ، و يتم ، " االتفاق الذي حيصل اإلخالل به 
اللجوء إىل التعويض إذا تعذر إعادة احلال إىل ما كانت عليه ، و يشمل ما حلق املدعي من خسارة و ما فاته من 

الدولة  " : و اخلاصة بقواعد احلرب الربية على ما يلي 1907 من اتفاقية الهاي الرابعة لسنة 3ادة و تنص امل، كسب 
اليت ختل بأحكام االتفاقية تلتزم بالتعويض إن كان لذلك حمل ، و تكون مسؤولة عن كل األفعال اليت تقع من أي 

  " .فرد من أفراد قواا املسلحة 
 مسؤولية الدولة عن األضرار اليت تلحق باألشخاص الذين ن ع1949ف الرابعة لسنة  من اتفاقية جني29و تنص املادة 

 من اتفاقية جنيف 147يقعون يف دائرة االحتالل من جراء أعمال أفراد و أجهزة سلطة االحتالل ، و تنص املادة 
 التعذيب و النفي ، اإلبعاد و  القتل العمد ،: جمموعة من املخالفات اخلطرية من بينها ن مسؤولية احملتل عنالرابعة ع

االعتقال ، أخذ الرهائن ، و التدمري الشامل للممتلكات أو االستيالء عليها دون ضرورة حربية و بطريقة غري 
   )3(. مشروعة 

 بتوفري كل الوسائل و اإلمكانيات الالزمة لقمع و منع 1948و يف إطار اهتمام اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية لعام 
كل نزاع ينشأ بني الدول املتعاقدة يف شأن تفسري أو تطبيق  "  : منها على ما يلي9نصت االتفاقية يف املادة ،  اإلبادة

أو تنفيذ هذه االتفاقية ، مبا يف ذلك املنازعات اخلاصة مبسؤولية الدولة عن أعمال إبادة اجلنس البشري أو أي فعل 
ال أمره إىل حمكمة العدل الدولية ، و ذلك بناءا على طلب الدولة ذات من األفعال املنصوص عليها يف املادة الثالثة حي

  )4(" . الشأن 
من هذه املادة يتضح أنه إذا عرض نزاع متعلق باإلبادة على حمكمة العدل الدولية ، حيق لألخرية أن حتدد مسؤولية 

  ولـاألطراف حة قضائية على الدول الدولة املعتدية و مدى هذه املسؤولية ، فكأن حمكمة العدل الدولية متثل رقاب
  
  
  
ضد   تستطيع حمكمة العدل الدولية أن تقوم بإعالن مسؤولية إحدى الدول عن ارتكاب جرمية أو جرائم دولية متهيدا ألن يقوم جملس األمن باختاذ إجراء)1(

 ى ــإىل ما ميكن حملكمة العدل الدولية أن تفرضه من تعويض مايل علباإلضافة  ، تلك الدولة كونه اجلهاز املعين باحلفاظ على األمن و السلم الدوليني     
   .الدولة املعتدية لصاحل الدولة املعتدى عليها      

  .   605، ص  املرجع السابق الذكر  : حممد عادل حممد سعيد-د )2(
       . 352و  257 ، 256 ص،  املرجع السابق الذكر :  عبد العزيز خميمر عبد اهلادي-د )3(
   .  839 و 605 ، ص املرجع السابق الذكر : حممد عادل حممد سعيد -د )4(
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   )1(. جدية تلك الدول يف تنفيذ االتفاقية 
و تعترب الدولة مسؤولة عن االنتهاكات اليت تصدر من قواا املسلحة ألا مسؤولة عن أعمال كافة األجهزة التابعة 

أن هذه األعمال ارتكبت من أشخاص رمسيني يعملون يف الدولة و باسم هلا سواء كانت مدنية أو عسكرية ، طاملا 
  .الدولة 

 اخلاصة باحترام عادات و أعراف احلرب الربية ، مث 1907 من اتفاقية الهاي 3و قد ورد النص على ذلك يف املادة 
تطبيقا للقاعدة العامة  من الربوتوكول اإلضايف األول ملعاهدات جنيف ، و يعد ذلك 91أعيد النص عليه يف املادة 

            بشأن مسؤولية الدولة عن األعمال غري املشروعة دوليا ، و اليت تعترب الدولة وفقا هلا مسؤولة عن 
  .تصرفات أجهزا 

 كلها تنص على وجوب 1949و تعترب القوات املسلحة جهازا من أجهزة الدولة ، و اتفاقيات جنيف األربع لعام 
ضافة ملسؤولية األفراد يف حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة ، و أعيد النص على ذلك يف مسؤولية الدولة إ

   )2(  . الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية
لية و بالتايل فإن كافة أفعال الدولة و منها القوات املسلحة تنسب إىل الدولة ، و تعد مسؤولة عنها فضال عن املسؤو

الفردية املترتبة عن اجلرائم الدولية املرتكبة ، ألنه عقب االنتهاء من كل نزاع مسلح تثور مشكلة التعويضات عن 
  .األضرار النامجة عن ذلك الرتاع 

و تستند هذه املسؤولية على املبدأ القاضي بأن الدولة اليت ترتكب عمال عدوانيا بواسطة قواا املسلحة تلتزم 
ه ، بصرف النظر عما إذا كانت قد خالفت أو مل ختالف قاعدة ما من قواعد القانون نضرار املترتبة عبتعويض كل األ

  .الدويل اخلاص بالرتاعات املسلحة ، و ذلك حلماية ضحايا هذه الرتاعات 
 من 131 من اتفاقية جنيف الثانية ، املادة 52 من اتفاقية جنيف األوىل ، املادة 51و قد أكدت على ذلك املواد 

ع املواد املتعلقة مبسؤولية الدولة عن و من مشر4 من اتفاقية جنيف الرابعة و املادة 148اتفاقية جنيف الثالثة ، املادة 
سعى لصياغة القواعد الرئيسية للقانون يع و هذه املشر- 2001األفعال غري املشروعة دوليا اليت مت اعتمادها عام 

 من الربوتوكول 91 و 90كما أكدت املادة  -ماهلا غري املشروعة دوليا الدويل خبصوص مسؤولية الدولة عن أع
  .اإلضايف األول التفاقيات جنيف على حتمل الدولة لدفع تعويضات 

 من الربوتوكول اإلضايف األول أن 91و باإلضافة إىل ما جاء يف نصوص اتفاقيات جنيف األربع ، فقد ورد يف املادة 
 االتفاقيات أو الربوتوكولني يلتزم بالتعويض إذا اقتضى األمر ذلك ، و يكون مسؤوال الطرف يف الرتاع الذي ينتهك

   )3( .عن كل األفعال اليت يرتكبها األشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته املسلحة 
   )4( 692 و القرار رقم 680و قد صدرت عدة قرارات من جملس األمن ذا اخلصوص ، و من بينها القرار رقم 

   و الثاين "لكويت ا" ـ ألول خاص مبطالبة العراق بدفع تعويضات عن املعاناة واخلسائر الذي تسبب فيها بغزوه لفا
  
  

  . 839 ، ص  املرجع السابق الذكر:حممد عادل حممد سعيد  -د )1(
   .1954حلماية املمتلكات الثقافية لسنة   الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقية الهاي)2(
  . 297 و 296 ، ص  املرجع السابق الذكر:بيل حممود حسن  ن- د)3(
  . 1991 يف سنة املؤرخ 692 و رقم 1991 يف سنة املؤرخ 680قراري جملس األمن رقم  )4(
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من جراء الغزو العراقي ، و أصبح " الكويت " ـ بإنشاء صندوق لدفع التعويضات عن األضرار اليت حلقت بخاص 
ن املسؤولية عن األفعال غري املشروعة لقواا املسلحة ، و أصبحت املسؤولية الدولية ال ميكن ألي دولة أن تتحرر م

  .هنا ثابتة ، و ال تستطيع دولة التحلل منها حبجة أن الشخص املخالف قد متت معاقبته 
يا و توجد سوابق قضائية وطنية متعددة تدعم ذلك و تؤكده ، فقد أشارت إحدى احملاكم األملانية يف إحدى قضا

على أن مسؤولية الدولة تشمل املسؤولية الناشئة عن اعتقال مجيع األشخاص التابعني " قضية ديستومو "  التعويضات
  )1( .للقوات املسلحة إذا ارتكبوا أفعاال ال تتماشى و القانون الدويل العام 

أن الدولة  "دوسكو تاديتش "   قضيةكما قررت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف حكمها االستئنايف يف 
 حتت 1999و ي يول15مسئولة عن تصرفات قواا املسلحة ، و قد صدر هذا احلكم عن الدائرة االستئنافية بتاريخ 

  )2(  . 94 /108رقم 
 سنة ، مث استأنف 20حيث أدانته احملكمة االبتدائية بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية و حكمت عليه بعقوبة بلغت 

كم و رفضت احملكمة الطعن ، و أدانت املذكور على أساس املسؤولية اجلنائية الفردية عن املخالفات اجلسيمة احل
   .1949التفاقيات جنيف األربع املؤرخة يف 

و أقرت احملكمة يف ذات احلكم ، أن الدولة مسؤولة عن تصرفات قواا املسلحة ، كما أن الدولة مسئولة عن 
 أجهزا ، إذا كان الواجب يقتضي عدم التقصري ،كما يف حالة املسؤولية عن منع جرائم التقصري الذي يقع من

  .احلرب بالنسبة للقادة أو املسئولني 
أن الدولة اليت " ماكس هوبري " ، ذكر احملكم   "املغرب" ففي قضية املطالب الربيطانية يف املنطقة اإلسبانية يف 

نع األعمال غري املشروعة للجماعات املسلحة أو معاقبتها ميكن أن تعترب تتخلف عن ممارسة االهتمام الواجب مل
مسؤولة عن هذا التخلف ، كما خلصت اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب إىل الرأي ذاته فيما يتعلق 

  )3( .  "تشاد" بالقتل و سوء املعاملة أثناء الرتاع املسلح يف دولة 
 من نظامها بقبول اختصاصها بنظر مسؤولية الدولة ، و جيب تنفيذ 36مة مبوجب املادة إن حمكمة العدل الدولية ملز

 من ميثاق منظمة األمم املتحدة اليت خولت الدول 94ألا ملزمة طبقا للمادة  القرارات الصادرة عن هذه احملكمة
  )4( .املتضررة اللجوء إىل جملس األمن 

 بشأن دفع  "صربيا" ضد " البوسنة و اهلرسك  "  الدولية بشأن قضيةو جتدر اإلشارة إىل أن حكم حمكمة العدل
 و مل تلزمها بدفع تعويضات ، و مرد ذلك عدم  "صربيا" التعويضات جاء خميبا لآلمال ، حيث برأت احملكمة 

م وجود وجود أدلة كافية على أن احلكومة أعطت األوامر مباشرة إىل القوات اليت ارتكبت اإلبادة اجلماعية ، و عد
 لقيام مسؤولية احلكومة عن جرمية يالقصد العمدي لدى احلكومة الرتكاب اإلبادة ، و هو العنصر املعنوي األساس

  دفع تعويضات مادية   الصربية و بالتايل قررت حمكمة العدل الدولية أنه ال يتوجب على احلكومة،اإلبادة اجلماعية 
  
  
    . 2003عام " ديستومو "  قضية )1(
   .1999عام " دوسكو تاديتش " قضية  )2(
  . 1955عام " املغرب "  قضية املطالب الربيطانية يف املنطقة اإلسبانية يف  )3(
  . 298و  297، ص  املرجع السابق الذكر :نبيل حممود حسن -د )4(
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 تكلفة عاليةتعويضات عن األمالك اليت تضررت أثناء عمليات اإلبادة ، ألن ذلك سيفضي إىل  الضحايا أو ألهايل
   .على احلكومة الصربية قد تصل إىل ماليني الدوالرات أو اليورو 

هو املسؤول عن ازرة ، رغم أن احملكمة قد قررت  " Ratok Miladic" و خلصت احملكمة إىل أن اجلنرال الصريب 
مبجهود كاف ملنع   تقميف بداية حكمها أن احلكومة الصربية كانت تدعم عسكريا و ماليا القوات العسكرية ، و مل

  )1( . اإلبادة اجلماعية ، رغم وجود تقارير تفيد باحتمال ارتكاا
السابقة مبوجب القرارات الصادرة من جملس األمن على " يوغسالفيا " و رغم أن اجلزاءات الدولية توالت على 

هذه اجلزاءات مشلت فقط حظر توريد  ، إال أن 94 / 824و   93 / 787 ، 92 / 783،  92 / 770 ، 92 / 764 : التوايل
 فرض احلظر اجلوي و احلظر البحري و اإلمدادات االقتصادية ، و لكنها مل تشمل تعويض واألسلحة و الذخائر 

   .الضحايا مثلما هو احلال بالنسبة للعقوبات و اجلزاءات الدولية من جملس األمن لصاحل ضحايا الغزو العراقي 

ألفراد ضحايا االتفاقيات الدولية و يف ممارسات الدول يلمح اجتاها متصاعدا حيبذ متكني إن املستقرئ للمواثيق و ا
اجلرائم الدولية من املطالبة بشكل مباشر جبرب الضرر من الدولة املسؤولة مبعرفة هؤالء األفراد و دون اختاذ إجراءات 

  )2( .من قبل دوهلم 
 يف 2ة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا يف الفقرة ع املواد املتعلقور من مش33فقد ورد بنص املادة 

ال خيل هذا بأي حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدولية ، فقد يترتب هذا  " : "مضمون املسؤولية الدولية للدول " باب 
  " .احلق مباشرة ألي شخص أو كيان آخر غري الدولة 

 أنه عندما يوجد التزام باجلرب جتاه دولة ما ، فإن اجلرب ال 33نص املادة و قد جاء يف تعليق جلنة القانون الدويل على 
يتوجب بالضرورة ملصلحة تلك الدولة ، و مثال ذلك أن مسؤولية الدولة عن خرق التزام يتعلق حبماية حقوق 

  .اإلنسان قد تنشأ جتاه مجيع أصحاب احلقوق ذات الصلة 
مم املتحدة خبصوص يوغسالفيا السابقة أقرت حق ضحايا التطهري العرقي و يف قرار سابق للجمعية العامة ملنظمة األ

بتلقي جرب عادل للضرر الذي حلق م ، و حثت كافة األطراف على تنفيذ اتفاقام ذا الشأن ، و قد يكون جرب 
رب العاملية الثانية ففي أعقاب احل، الضرر بالنسبة لألفراد املضرورين على أساس اتفاقات بني الدول توقع ذا الشأن 

أجربت أملانيا مبوجب عدد من االتفاقيات على رد املمتلكات املسروقة كاوهرات و األدوات املرتلية الثمينة و 
  )3( .ممتلكات ثقافية إىل الضحايا 

 نشأتللسالم اليت أ" دايتون "و من األمثلة احلديثة على جرب الضرر ألفراد على أساس اتفاق بني الدول اتفاقية 
  وضـفاللجنة اخلاصة باإلدعاءات بشأن عقارات األشخاص النازحني و الالجئني يف البوسنة و اهلرسك ، و الذي 

  
  
 دعوى مماثلة " البوسنة و اهلرسك " ، كما رفعت  يف هذا الشأن دعوى ضد الواليات املتحدة األمريكية أمام حمكمة العدل الدولية"  نيكاراغوا  "رفعت )1(

 من حمكمة العدل هذه األخريةو طلبت  ،"  البوسنة"  بارتكاب جرائم إبادة على أراضي ها فيها تتهم1993  مارس20السابقة يف "  يوغسالفيا"  ضد     
    1948 لسنة دعواها على نص املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة" البوسنة و اهلرسك "  قد أسست و ،  عن ذلك "يوغسالفيا" الدولية إعالن مسؤولية      
 ــر، األم 1993 أفريل 8، األمر الصادر يف  1993 مارس 20منها األمر الصادر يف  كمة العدل الدولية عدة أوامر يف هذه الدعوىحم و أصدرت     

  أمام حمكمة العدل  دعوى 1999 يوليو 2 يف  "كرواتيا" ، و كذلك رفعت  1997 دبسمرب 17 و األمر الصادر يف 1993بتمرب س 13الصادر يف      
  .هذه األخرية  السابقة تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة ضد مواطنيها و طلبت من احملكمة إعالن مسؤولية  "يوغسالفيا " الدولية ضد     

   . 442و  441 ، ص املرجع السابق الذكر:   مجيل حرب علي-د )2(
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  1991اللجنة النظر يف مطالب إعادة العقارات و التعويض عن خسارة امللكية يف سياق العمليات العدائية منذ عام 
  .إن مل يكن من املمكن إعادا إليهم 

ن املعينة بقرار من جملس األم " UNCC "و من األمثلة األخرى ، نذكر جلنة التعويضات التابعة ملنظمة األمم املتحدة 
 ، فقد مشلت  "لكويتا" ـ للنظر يف طلبات التعويض عن اخلسائر و األضرار املباشرة الناجتة عن الغزو العراقي ل

قد منحت هذه اللجنة تعويضات ألسرى ، و األحكام هنا انتهاكات القانون الدويل اإلنساين اليت عاىن منها األفراد 
، و الذين كانوا عرضة لسوء املعاملة اليت تشكل انتهاكا التفاقية   "العراق" احلرب السابقني الذين كانوا يف قبضة 

  .جنيف الثالثة حلماية املدنيني حتت االحتالل 
و قد أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب نظامها األساسي الصندوق االستئماين اخلاص بتعويض الضحايا طبقا 

ل و غريه من املمتلكات احملصلة يف صورة غرامات و كذلك  من نظام روما األساسي ، و هو يتضمن املا79للمادة 
األموال و املمتلكات املصادرة من اجلناة بأمر احملكمة ، و أي متويل آخر يأيت من املسامهات الطوعية للدول ، 

  .املؤسسات ، املنظمات و األفراد 
 و مببادرة منها  "أملانيا" ذلك قيام دولة مثال و و ميكن أن تقوم الدولة جبرب الضرر من جانبها بتصرف منفرد منها ، 

بدفع التعويضات إىل نزالء معسكرات االعتقال و ضحايا التجارب الطبية إبان احلرب العاملية الثانية ، و الشيء 
 لألشخاص الذين عانوا من اإلجراءات التعسفية أثناء احلرب العاملية الثانية و ال سيما  "النرويج" نفسه قامت به 

بإصدار تشريعات تنص على رد األشياء اخلاصة بالضحايا ، و قامت الواليات " النمسا " كما قامت ،  اليهود
  . املتحدة األمريكية بسن تشريعات مماثلة جلرب خسائر األمريكيني من أصل ياباين سجنوا أثناء احلرب العاملية الثانية 

ترام عادات و تقاليد و أعراف احلرب الربية ، و  اخلاصة باح1907و املستقرئ التفاقية الهاي الرابعة لعام 
 على التعويض دون اإلشارة إىل من يتلقى االربوتوكول اإلضايف األول جيد أن املعاهدة و الربوتوكول قد نص

  .التعويض ، أهي الدولة أم األفراد ، و دون حتديد آللية من ينظر يف طلبات التعويض 
نية بأا مل يعد مينعها شيئ من معاجلة مسألة التعويضات بالنسبة لألفراد ، و  ، قضت احملاكم األملا1990و يف عام 

 عدم وجود قاعدة يف 1999بالتايل قررت احملكمة الدستورية األملانية يف قضية العمل القسري بشأن التعويض عنه عام 
  )1( .القانون الدويل متنع دفع التعويضات لألفراد عن انتهاكات القانون الدويل العام 

 جاءت أحكام احملاكم االحتادية األملانية العليا بأا غري مسؤولة عن دفع تعويضات ، ألن احلرب 2003إال أنه يف عام 
يف مفهومها عالقة دولة بدولة ، و املسؤولية ال تقع إال على الدول قبل بعضها البعض ، و ليس للضحايا من األفراد 

لدويل يعطي احلق يف ممارسة محاية رعايا الدولة للدولة ذاا و يبقى هلا احلق حق طلب التعويض مباشرة ، و القانون ا
  )2( .يف طلب التعويض 

  
  
  
 ون ـ  القاعدة اليت تنص على أن الدولة مسؤولة عن كافة األعمال اليت يقترفها األشخاص الذين يشكلون جزءا من قواا املسلحة قاعدة قدمية يف القان)1(

   دــ اخلاصة باحترام عادات و أعراف احلرب الربية و أعي1907 أكتوبر 18 من اتفاقية الهاي املؤرخة يف 3، حيث وردت يف املادة  ريفالدويل الع      
 ن ـم 38 من اتفاقيات جنيف على التوايل و املادة 148 و 131،  52،  51 ، و يف املواد  من الربوتوكول اإلضايف األول91النص عليها يف املادة       
  .الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي اخلاص حبماية املمتلكات الثقافية       

  . 336 و 335، 334 ، 331 ، ص  املرجع السابق الذكر:نبيل حممود حسن  - د)2(
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إال أنه قد صدرت أحكام أخرى ضد هذا التيار السابق منح فيها تعويض ألشخاص طبعيني نتيجة أذى حلق م 
و كذلك  لعاملية الثانية ، و جرب الضرر بالطرق املشار إليها ينطبق على املنازعات املسلحة الدوليةخالل احلرب ا

املنازعات املسلحة غري الدولية ، و إن كانت طبيعة األخرية تقتضي إجراءات تتناسب معها ، ففيها يعاين الضحايا 
  .ضرر من خالل حماكمهم الوطنية من االنتهاكات يف دولتهم و يسعون للحصول على التعويض و جرب ال

 من الربوتوكول الثاين التفاقية 38 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و املادة 75و املستقرئ للمادة 
الهاي حلماية املمتلكات الثقافية ، جيد األوىل قد قررت أنه ليس يف هذه املادة ما يفسر على أنه ينطوي على مساس 

 من الربوتوكول املشار إليه تقضي صراحة 38ليهم مبقتضى القانون الوطين أو الدويل ، و املادة حبقوق اين ع
  . دويل أو غري دويل كان هذا األخري نزاع بواجب الدول يف تقدمي تعويضات تطبق يف أي نزاع مسلح سواء 

حلول فعالة "لطات االتفاقية بتوفري  قرارا حثت فيه الس1996كما اعتمدت اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة عام 
، كما أن االتفاق بشأن األشخاص الالجئني و " و حقيقية لضحايا االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين 

، و الذي أنشأ اللجنة اخلاصة باالدعاءات بشأن عقارات األشخاص النازحني " دايتون  "النازحني امللحق باتفاقيات 
لبوسنة و اهلرسك نص على وجوب تعويض هؤالء األشخاص الذين حرموا من ممتلكام أثناء و الالجئني يف ا

  . إن مل يكن من املمكن إعادا إليهم 1991العمليات العسكرية عام 
 ، حيث صدر مقرر التعويض " كوسوفو "و جاء أيضا احلكم السابق نفسه يف الئحة بعثة منظمة األمم املتحدة يف 

 أن على 1995 لسنة 77فقدوا حقهم يف امللكية نتيجة للتمييز ، كما قرر جملس األمن يف قراره رقم لألشخاص الذين 
 تأمني إعادة املمتلكات املنهوبة ، هذا إضافة إىل حق الضحايا دائما يف التقدم بدعوى  "ليبرييا" قادة الفصائل يف 

      )1( . للتشريعات الوطنية طبقاو ذلك مدنية يف بالدهم ضد اجلناة عن األذى الالحق م ، 
 من نظام روما 4 فقرة 25و ال تتمتع احملكمة اجلنائية الدولية بسلطة النظر يف مسؤولية الدول ، و تؤكد املادة 

األساسي أن األفراد الذين يعملون حلساب الدولة ، أو يتصرفون بامسها و إن مل يتمتعوا بسلطاا ، حياكمون على 
      )2(.  أن يعفي االختصاص الشخصي هذه الدولة من مسؤوليتها أساس شخصهم ، من دون

 من نظام روما 25و بالتايل فإن احملكمة اجلنائية الدولية متارس اختصاصها على األشخاص الطبيعيني وفقا للمادة 
سواء خبصوص األساسي ، و معىن ذلك أن الطلبات اليت يتقدم ا الضحايا أمام أجهزة احملكمة اجلنائية الدولية ، 

تقدمي معلومات أو يف إطار إجراءات جرب الضرر ، أو غريها من اإلجراءات القضائية اليت جيوز للضحايا املشاركة 
  .فيها ينبغي أن تتعلق باألفراد 

أما األشخاص املعنويني كالدول أو املنظمات املدنية و السياسية ، أو الشركات و غريها ، فال اختصاص للمحكمة 
 بتحمل املسؤولية أمام هيئات ا ، مع اإلشارة إىل أن ذلك ال ميس حقوق الضحايا يف مطالبته25ا للمادة عليها طبق

     )3( . قضائية أخرى وفقا للقانون الدويل و القوانني الوطنية
  
  
  
       . 340 و 339 ، 338 ، 337 ، ص  املرجع السابق الذكر:نبيل حممود حسني  -د )1(
  . 141 ، ص  املرجع السابق الذكر: د قيدا جنيب مح-د )2(
  . 88 و 87 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )3(
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 من نظام روما األساسي يف فقرا األخرية بني املسؤولية اجلنائية الفردية ومسؤولية الدول 25لقد ميزت املادة 
، إذ أن إقرار املسؤولية اجلنائية لألفراد مبوجب أحكام هذا النظام األساسي ، سواء بصفتهم مبوجب القانون الدويل 

موظفي الدولة أو أعضاء يف منظمات أو بصفتهم خواص ، تكون مبعزل عن مسؤولية الدولة طبقا ألحكام القانون 
 و تقوم مسؤولية ،كيب اجلرمية الدولية  اليت ال تقوم إال يف حالة ثبوت عالقة مباشرة ما بني الدولة ومرت، والدويل 

، أو حتت إدارا أو  الدولة يف تلك احلاالت ، إذا تبني أن مرتكيب اجلرائم الدولية قد تصرفوا بناءا على تعليمات منها
   )2( .حول مشروع املواد املتعلق مبسؤولية الدولة  )1( مراقبتها ، وفق ما هو مبني يف تقرير جلنة القانون الدويل

ليس يف هذا الباب ما يفسر  " : من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ما يلي 10و نصت املادة 
على أنه يقيد ، أو ميس بأي شكل من األشكال قواعد القانون الدويل القائمة أو املتطورة ، املتعلقة بأغراض أخرى 

  " .غري هذا النظام األساسي 
ال يؤثر أي حكم يف هذا النظام األساسي يتعلق باملسؤولية  "  : من النظام نفسه على ما يلي4 فقرة 25و نصت املادة 

، فهاتان املادتان ختوالن إمكانية اللجوء إىل حمكمة " اجلنائية الفردية يف مسؤولية الدول مبوجب القانون الدويل 
  .العدل الدولية ، و تؤكدان على مسؤولية الدول عن اجلرائم الدولية 

و حمكمة العدل الدولية هي املعنية بنظر الدعاوى املرفوعة من الدول ضد بعضها البعض ، أو مبعىن أدق إعالن 
مسؤولية الدول ، فجاء نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية غري مقيد لذلك ، و تطبيقا لذلك كانت كل 

تتهماها " يوغسالفيا " ام حمكمة العدل الدولية ضد قد رفعتا دعوى أم" كرواتيا " و " البوسنة و اهلرسك " من 
بارتكاب جرائم إبادة ضد شعبيهما ، و نظرت احملكمة يف هذه الدعاوى و فرضت بعض التدابري ، مما يؤكد هذا 

  )3( .النوع من احلماية 

 ، 2001 دوليا عام لقد توصلت جلنة القانون الدويل إىل اعتماد مشروع مسؤولية الدولة عن األعمال غري املشروعةو 
و الذي ميثل تطورا كبريا يف جمال القانون الدويل اجلنائي ، و خاصة فيما يتعلق مبسؤولية الدول عن اجلرائم الدولية 

 الصادر A/Res/56/83اخلطرية ، و قد مت اإلطالع على املشروع من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار 
ا املشروع يقرر مسؤولية الدول عن كل التصرفات الصادرة عن أجهزا أو األشخاص  ، و هذ2001 جانفي 12يف 

   .الذين يتصرفون بامسها و حلساا 
و لكن املالحظ أن مبدأ االختصاص التكميلي لن يليب احلاجة إىل إقرار مسؤولية الدولة سواء من القضاء اجلنائي 

  احتواء تطلعات الضحايا يف منازعة الدولة املسؤولية عن نعالدويل أو من القضاء الوطين ، مما جيعله عاجزا 
  )4( .التعويض 

  
  
  . 1998لسنة  تقرير جلنة القانون الدويل )1(
   . 105و  104 ، ص  املرجع السابق الذكر:حممد عبد املنعم عبد الغين  –د )2(
  ت القانون الدويل اإلنساين و عن االنتهاكات اجلسيمة لقواعد و أعراف   ينص عدد من كتيبات الدليل العسكري على أن الدولة مسؤولة عن انتهاكا)3(

 ،  ، اململكة املتحدة احلرب منها الدليل العسكري لألرجنتني ، كندا ، كولومبيا ، أملانيا ، هولندا ، نيوزيالندا ، نيجرييا ، روسيا ، إسبانيا ، سسويسرا      
   .الواليات املتحدة و يوغسالفيا       

  .  606و  605 ، ص  املرجع السابق الذكر:  حممد عادل حممد سعيد–د )4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 287  

    هيمنة الطابع الوقائي على الطابع الرقايب: ثالثا
 جلنة خاصة : جلنتني  –  استنادا إىل مشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  –  شكلت اجلمعية العامة

 النقاط األساسية املطروحة يف مشروع النظام ، و جلنة حتضريية إلنشاء اسةها درإلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية مهمت
 مهمتها سبك مسودة مشروع نظام أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يقدم إىل الدول يف و احملكمة اجلنائية الدولية

  )1( .مؤمتر دبلوماسي فيالقي قبوال واسعا 
ة اجلنائية الدولية أفضلية على احملاكم الداخلية شبيهة إىل حد كبري و كانت جلنة القانون الدويل تريد للمحكم

باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، حبيث ال ميكن للمحاكم الداخلية أن ترفع يد املدعي العام الدويل عن 
مع السيادة الوطنية عرف غري أن اللجنة اخلاصة طرحت مفهوما أكثر توافقا و انسجاما ، القضية لتتوالها بنفسها 

عدم رغبتها يف مببدأ التكامل ، فاحملكمة اجلنائية الدولية ال متارس اختصاصها ، إال يف حال عجز احملاكم الداخلية أو 
    .املالحقة و املقاضاة 

ة اجلنائية إن إختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ينطلق من مبدأ التكامل ، األمر الذي يفرض عالقة مساواة بني احملكم
الدولية و احملاكم الداخلية ، على عكس العالقة بني احملاكم الداخلية و احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة اليت أسستها 
منظمة األمم املتحدة و اليت تتفوق على األوىل ، إذ أا أنشأت يف املقام األول بسبب فشل القضاء الوطين أو عدم 

  .كفاءته 
ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املدعي العام بإعطاء النظام القضائي الوطين األولوية يف لقد ألزم النظام ا

االختصاص ، من خالل مراعاة شروط مقبولية الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، حيث ميتنع املدعي العام عن 
قليمي أو الشخصي غري قادرة ، أو غري البدء بالتحقيق أو املالحقة إىل أن يثبت أن الدولة صاحبة االختصاص اإل

  .راغبة يف املالحقة 
و يأيت هذا نتيجة مبدأ التكامل و عدم تفوق احملكمة اجلنائية الدولية على االختصاص الوطين ، على عكس احملاكم 

 على حساب املؤقتة اليت أنشأها جملس األمن ، و اليت تعطى فيها األولوية للقضاء اجلنائي الدويلالدولية اجلنائية 
ذ القرار ببدء التحقيقات أو العزوف عنها ، و اإلجراءات اليت اختا يةكيفحول القضاء الوطين ، و يطرح السؤال 

  .يتوجب على املدعي العام مراعاا يف هذه اإلطار 
 من يتلقى املدعي العام إحالة أو معلومات بشأن حالة يعتقد أا تشكل جرمية داخلة يف اختصاص احملكمةحيث 

جملس األمن ، الدول األطراف و جهات أخرى منها مكتب املدعي العام ، و سبب تقسيم مصادر  :ثالث مصادر 
  .اإلحاالت هو اختالف اإلجراءات اليت يتبعها املدعي العام باختالف املرجع الذي تقدم باإلحالة 

يترتب إبالغ الدول املعنية ، و ال يصار إىل فقد اعترب النظام األساسي جملس األمن املصدر األكثر ثقة ، و عليه فال 
استصدار إذن بالتحقيق من دائرة ما قبل احملاكمة ، بل تتبع إجراءات مستعجلة تقتضي البدء بالتحقيق مباشرة ، و 

  )2( .من دون أي تدابري متهيدية 
  
  
  
   .1995 و شكلت اللجنة الثانية يف سنة 1994 شكلت اللجنة األوىل يف سنة )1(
  . 179 و 171،  170،  46 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )2(
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أما إذا كانت الدولة احمليلة طرفا يف معاهدة روما ، فيلتزم املدعي العام يف خطوة أوىل إبالغ الدول األطراف و 
ا أو مقتضبا ال الدول املختصة عادة يف النظر يف اجلرائم موضوع اإلحالة ، على أن إشعار الدول قد يكون سري

   .يكشف عن املعلومات كاملة ، و ذلك لضمان محاية األدلة أو األشخاص ، أو منعهم من الفرار 
و بعد مضي شهر على إشعار الدولة املعنية ، هلا أن تبلغ املدعي العام بقيامها بالتحقيقات املتعلقة باألفعال اجلنائية ، 

نازل ، ما مل تقرر دائرة ما قبل احملاكمة اإلذن له بالتحقيق ، و مع و أن تطلب منه التنازل عن التحقيق معهم فيت
ذلك ، ميكن للمدعي العام إعادة النظر يف قرار التنازل بعد مضي ستة أشهر عليه ، أو يف أي وقت يستدل فيه على 

  .عدم قدرة الدولة على التحقيق ، أو عدم رغبتها يف ذلك 
 من النظام األساسي 17ق من  توفر شروط املقبولية ، و ذلك وفقا للمادة و عليه ينبغي على املدعي العام التحق

للمحكمة اجلنائية الدولية ، أي عدم مباشرة الدولة إلجراءات التحقيق و التقاضي يف الدولة املختصة ، و ال يعود 
ملالحقة ، أو عاجزة عن هذا السبب قائما إذا اتضح للمحكمة اجلنائية الدولية أن الدولة غري راغبة يف التحقيق و ا

القيام به ، أو منع الدولة حماكمة املتهم بعد إمتام التحقيقات الالزمة ، شرط أال يكون هذا املنع ناجتا عن عدم القدرة 
 ضده أمام احملكمة اجلنائية ىعلى املالحقة ، أو عدم الرغبة يف ذلك ، أو صدور حكم يتعلق بسلوك املتهم املدع

  .الدولية 
و باستثناء ذلك تقبل ، بول يأيت يف هذه احلالة تطبيقا ملبدأ عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاا مرتني و عدم الق

الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية إذا افتقدت احملاكمة االستقاللية و الرتاهة أو جرت يف ظروف تتناىف مع نية 
  )1( . در من اخلطورة يربر مالحقتهاتقدمي املتهم إىل العدالة ، أو عدم متيز اجلرمية بق

 عدم رغبة الدولة ، أو عدم : إن احملكمة اجلنائية الدولية هي قضاء احتياطي للواليات القضائية الوطنية يف حالتني مها
و ، الختبائه حتت عباءة الدولة لإلفالت من العقوبة أو عدم جديتها يف املالحقة و ذلك قدرا على مالحقة اجلاين ، 

ما يعرب عنه بعدم نزاهة القضاء الوطين حيال مالحقة مرتكيب إحدى اجلرائم الدولية اليت خيتص ا القضاء اجلنائي هو 
هي اليت تفسر لنا هيمنة الوالية القضائية الوطنية على حماكمة مرتكيب اجلرائم " االحتياطية " و تلك الصفة ، الدويل 

ية للمحكمة اجلنائية الدولية ، رغم أن عدم القدرة و عدم الرغبة مفترضة يف الدولية ، و تبعية الوالية القضائية الدول
  . القضاء الوطين و ليس القضاء اجلنائي الدويل 

لقد تأكد مبدأ أولوية القضاء اجلنائي الدويل على القضاء الوطين يف األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية 
  مة مرتكيب بعض اجلرائم الدولية اليت وقعت يف ظروف معينة أو يف أماكن معينةاليت أنشأت خصيصا حملاكو املؤقتة ، 

 تنيمثل احملكمة العسكرية يف نورمبورغ و طوكيو ، و على املنوال نفسه أكد النظامني األساسيني لكل من احملكم
اجلنائي الدويل على القضاء بيوغسالفيا السابقة و رواندا على مبدأ أولوية القضاء تني خلاصتني االدوليتني اجلنائي

  )2( .اجلنائي الوطين 
إن املالحظ أن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مل يكتفي بعدم إعطاء القضاء اجلنائي الدويل األولوية يف 

   عـــاالختصاص ، متاشيا مع ما كان عليه احلال يف احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة ، بل لقد تنازل حىت عن توزي
  
  
  . 180و  179،  172 ، 171 ، ص  املرجع السابق الذكر: جنيب محد  قيدا -د )1(
  . 40  و29 ، ص  املرجع السابق الذكر:  طارق سرور-د )2(
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االختصاص بني القضاء الوطين و القضاء اجلنائي الدويل ،كما كان عليه احلال يف احملكمتني العسكريتني الدوليتني 
  .لنورمبورغ و طوكيو 

 املنشئة للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ أن االتفاقية ال متس 1945 من اتفاقية لندن سنة 6شارت املادة فقد أ
اختصاصات أو سلطات أي حمكمة وطنية ، أو أي حمكمة من حماكم االحتالل أقيمت أو تقام يف أي دولة من 

  . حملاكمة جمرمي احلرب  "أملانيا" الدول املتحالفة أو يف 
متت حماكمات أخرى بالفعل بعد اية احلرب العاملية الثانية ، إىل جانب حماكمة ارمني الكبار من طرف و قد 

احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ و احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو ، حيث أقيمت يف املناطق احملتلة حماكمات 
ملان ، هذا باإلضافة إىل عقد حماكمات أخرى يف الدول نتهت بإدانة الكثري من جمرمي احلرب األاجنائية دولية 

   :األوروبية ، مت إنشاؤها حملاكمة جمرمي احلرب الذين تواجدوا على أراضيها ، و من هذه احملاكمات نذكر ما يلي 
انيني حملاكمة مرتكيب جرائم احلرب ضد األسرى الربيطذلك  و ، )1( "برونشويك " احملكمة العسكرية الربيطانية يف -

   . "النرويج" يف 
         حملاكمة املتهمني الذين ارتكبوا جرائم حرب يف ذلك و  ، )2( "شنغهاي "  احملكمة العسكرية األمريكية يف -
  . ضد اجلنود األمريكيني  "الصني" 
 و كان من ،" يرجن "  مرتكيب جرائم احلرب األملان يف معسكر ةاكمو ذلك حمل احملكمة العسكرية الربيطانية ، -

  .بني الضحايا برطانيني و إيطاليني و جمريني 
   الذين ارتكبوا جرائم حرب يف مستشفىحملاكمة ارمنيذلك و   ، )3( "فسباون "  احملكمة العسكرية األملانية يف -
  )4( .و كان الضحايا روس و بولنديني " هادمر" 

 ، و أيهما له األولوية يف االختصاص مبحاكمة مرتكيب إن الصراع بني القضاء اجلنائي الدويل و القضاء الوطين
اجلرائم الدولية ، جاء جتسيدا للعالقة بني القانون الدويل و القانون الداخلي ، فمنذ ظهور القواعد التقليدية للقانون 

ال نظريتان الدويل العام ، حاول الفقهاء حتديد العالقة بينها و بني قواعد القانون الداخلي ، فظهر يف هذا ا: 
النظرية األوىل تقول بازدواج القانونني الداخلي و الدويل و انتماءمها إىل نظامني قانونيني خمتلفني ، أما النظرية الثانية 

  .فتقول بوحدة القانونني الداخلي و الدويل 
يع و الوظيفة ، لذلك قد و نظرية ازدواج القانونني مفادها أن هناك اختالفا بني القانونني من حيث املصادر و املواض

  )5( .يوجد يف بعض األحيان تعارض بني القانونني الداخلي و الدويل 
أما نظرية وحدة القانونني فتعترب أن القانونني ميثالن كتلة قانونية واحدة ال تنفصل عن بعضها ، و إن كان أنصار 

  اـتكسبهليت تسود مجيع القواعد األخرى و هذه النظرية اختلفوا حول القانون الذي تكمن فيه القاعدة األساسية ا
  
  
  . 1946 جويلية 2يف  "برونشويك " احملكمة العسكرية الربيطانية يف أنشأت  )1(
  . 1946 أفريل 15يف " شنغهاي " احملكمة العسكرية األمريكية يف  أنشأت )2(
  . 1945 نوفمرب 15يف " فسباون " احملكمة العسكرية األملانية يف  أنشأت )3(
  . 41 و 31 ، ص ، و قواعده املوضوعية و اإلجرائية مبادئه:  القضاء اجلنائي الدويل:  عصام عبد الفتاح مطر -د )4(
   .151و  150 ، 149 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي عبو سلطان اهللا عبد–د )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 290  

الدولة بالذات ، و أطلق على هذا ث اعترب البعض أا موجودة يف القانون الداخلي و يف دستور يقوا اإللزامية ، ح
االجتاه نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الداخلي ، بينما البعض اآلخر اعترب أن القاعدة األساسية موجودة يف 

  .القانون الدويل ، و هذا يعين نفاذ القانون الدويل مباشرة يف قوانني الدول ، دون حاجة للنص فيها على ذلك 
ا سارت عليه الدول يف عالقاا املتبادلة ال يدل على األخذ بأي من النظريتني سواء وحدة و لكن يبدو أن م

         القانون الدويل على القانونمسوهما ، و لكن االعتبارات العملية فرضت ضرورة يت ازدواجوالقانونني أ
  .الداخلي 

الناجتة عن القانون الدويلاو بالتايل على الدول إعطاء التزاما الناشئة عن ا اجلنائي أولوية يف التطبيق على التزاما 
القانون اجلنائي الوطين ، فإذا اعترب القانون الدويل اجلنائي فعال ما مكونا جلرمية ، يف حني أن القانون اجلنائي 

  .الداخلي ال يعده كذلك ، فهنا على األفراد عدم اقتراف الفعل ارم و إال خضعوا للعقاب 
ن عدم معاقبة القانون الوطين على الفعل الذي يشكل جرمية يف نظر القانون الدويل اجلنائي ال يعفي و هكذا فإ

مقترفه من املسؤولية وفقا للقانون الدويل اجلنائي ، و ال ميكن التخلص من هذه املسؤولية حبجة التمسك بالتشريع 
  .الوطين 

قانون اجلنائي الداخلي من خالل عدة وثائق و اتفاقيات دولية  و قد تأكد مبدأ سيادة القانون الدويل اجلنائي على ال
عدم معاقبة القانون اجلنائي الداخلي على فعل يعتربه  " :فقد جاء يف صياغة جلنة القانون الدويل ملبادئ نورمبورغ أن 

   ."القانون الدويل جناية دولية ، ال يعفي الفاعل الذي ارتكبه من املسؤولية يف القانون الدويل 
إن هذا املبدأ يعترب القانون الدويل أمسى من  " :  "عبد الوهاب حومد" و يف تعليقه على هذا املبدأ يقول الدكتور 

القانون الوطين ، فإذا تضاربت نصوصهما كان حق التقدم لألول ، و هذا أمر يسهل تعليله ، ألن القانون الدويل 
 مث إن ،القانون الوطين قانون إقليمي حيكم عددا حمدودا من الناس قانون عاملي يلزم سائر بين البشر ، يف حني أن 

القانون الدويل يف الغالب تعاقدي ينشأ عن موافقة الدولة على اخلضوع ألحكامه ، إما بناءا على معاهدة التزمت 
  )1( .هي نفسها ا بصورة طوعية ، أو بناءا على موافقة غالبية أعضاء األمم املتحدة 

 ، 1968د هذا املبدأ يف اتفاقية األمم املتحدة حول عدم تقادم اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب عام كما مت تأكي
، " إذ بعد أن عددت االتفاقية اجلرائم اليت ال ختضع للتقادم ذكرت االتفاقية أن األفعال اخلاضعة هلا تشكل جرائم 

   " .نون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه حىت و لو كانت األفعال املذكورة ال تشكل إخالال بالقا
أن اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية و أمنها هي  "  :لتؤكد )2(مث جاءت مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية و أمنها 

جرائم مبقتضى القانون الدويل ، و يعاقب عليها ذه الصفة ، سواء أكان معاقبا عليها أم مل تكن معاقبا عليها 
  )3( ".ب القانون الوطين مبوج

و ميكن القول أن هذا املبدأ نتيجة طبيعية و مالزمة ملبدأ املسؤولية اجلنائية الدولية ، إذ ما دام القانون الدويل قد اعترب 
  ةـاجلنائياألفراد مسؤولني عن األفعال اليت متثل جرائم يف القانون الدويل ، فإنه من الصعب إعفاؤهم من املسؤولية 

  
  
  . 151 و 150 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي عبو سلطان عبداهللا –د )1(
  . 1996مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية و أمنها لعام   )2(
  . 151 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي عبو سلطان عبداهللا –د )3(
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 حصل تنازع بني قواعد القانون الدويل و رد أن هذه األفعال مل يرد النص عليها يف التشريع الداخلي ، و لذلك إذا
   .قواعد القانون الوطين بالنسبة للمسؤولية الشخصية ، فإن قواعد القانون الدويل هي اليت جيب أن تسود 

إن إعطاء الصالحية للمحكمة اجلنائية الدولية يف أن تقوم بإعادة حماكمة شخص ما سبق أن حوكم أمام احملاكم 
سها ، إذا ما تبني للمحكمة أن إجراءات احملكمة الوطنية مل تتم برتاهة و حيادية ، أو كان الوطنية عن اجلرمية نف

 3 فقرة 20الغرض منها إفالت الشخص من املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم اليت ارتكبها ، طبقا ملا نصت عليه املادة 
اجلنائي  نون الداخلي ، ألن القانون الدويلمن نظام روما األساسي ، يؤكد سيادة القانون الدويل اجلنائي على القا

اليت تشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان من العقاب ، فإذا تأكد أن الدولية يريد أن يضمن عدم إفالت مرتكيب اجلرائم 
اإلجراءات القضائية الداخلية مل تكن جدية تدخل ليفرض سيادته على هذه اإلجراءات ، عن طريق إعادا بواسطة 

  .نائية الدولية احملكمة اجل
جتدر اإلشارة إىل أن هذه الصالحية املمنوحة للمحكمة اجلنائية الدولية كانت حمل انتقاد ، ألا أخضعت مجيع 
احملاكمات اليت تتم أمام احملاكم الوطنية للسلطة التقديرية للمحكمة اجلنائية الدولية ، و أعطتها احلق يف عدم 

  .احملاكم و إعادة حماكمة الشخص مرة أخرى االعتراف باألحكام الصادرة عن هذه 
 يفم عن قصور النظام األساسي تنو اعترب البعض أن السلطات اليت تتمتع ا احملكمة اجلنائية الدولية يف هذا اإلطار ، 

ألنه مبوجب هذه السلطة أصبحت والية احملكمة اجلنائية الدولية يف الواقع ليست مكملة  )1( استيعاب مبدأ التكامل
لوالية القضاء الوطين يف الدول األطراف بل أعلى منها ، لكوا متلك سلطة الرقابة عليها و سوف ينال الشك 

   .بالطبع قدرة احملاكم يف الدول النامية قبل غريها 
إن هذه السلطة ضرورية ، إذ قد ترغب أية "  :بينما ترى اللجنة التحضريية إلنشاء احملكمة عكس ذلك بقوهلا 

لية يف محاية املتهم من التعرض لعقوبة أكرب بأن تفرض عليه عقوبة أدىن ، و من مث مينع ذلك احملكمة اجلنائية حمكمة حم
، و عليه قررت اللجنة وجوب عدم تفسري مبدأ عدم جواز حماكمة الشخص " الدولية من اختاذ أي إجراء قانوين 

  .  احملاكمة الفعلية مرتني عن اجلرمية نفسها بأسلوب يسمح للمجرمني بالفرار من
 ن السلطة املمنوحة للمحكمة اجلنائية الدولية بإعادة احملاكمة مرة أخرى عن اجلرمية نفسهاأو جتدر اإلشارة إىل 

اليت قد ختل بالعدالة اجلنائية الدولية إذا ما و صورة من صور تأثري االعتبارات السياسية على احملكمة اجلنائية الدولية ، 
  )2( .ري صحيحة استغلت بصورة غ

 جلنة : جلنتني -   استنادا إىل مشروع النظام األساسي– 1994لقد شكلت اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يف عام 
مهمتها درس النقاط األساسية املطروحة يف مشروع النظام ، و جلنة و خاصة إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ، 

مهمتها سبك مسودة مشروع أساسي للمحكمة اجلنائية و  ، 1995 الدولية عام حتضريية إلنشاء احملكمة اجلنائية
  )3( .الدولية يقدم إىل الدول يف مؤمتر دبلوماسي فيالقي قبوال واسعا 

  
  

 ي ــلوقائي يف النظام األساس يرى البعض أن مبدأ التكامل قد حتول من الدور الرقايب يف األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة إىل الدور ا)1(

  . ، و هو ما اعترب نوعا من التراجع يف العدالة اجلنائية الدولية لصاحل ضحايا اجلرائم الدوليةللمحكمة اجلنائية الدولية      
  .  159 و 157 ، 157 ، ص املرجع السابق الذكر : علي عبو سلطان عبداهللا –د )2(
  . 46 ، ص بق الذكراملرجع السا :  قيدا جنيب محد-د )3(
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إن مسألة عدم مسو القضاء اجلنائي الدويل على القضاء الوطين جاءت متوافقة مع رغبة بعض الدول و خاصة الكربى 
منها أثناء اجتماعها يف مؤمتر روما الدبلوماسي إلعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و لكنها كانت 

  .انون الدويل اجلنائي حمل نقد شديد من قبل فقهاء الق
إذ عدت خطوة إىل الوراء يف جمال القضاء اجلنائي الدويل ، خاصة و أن النظامني األساسيني لكل من احملكمتني 

، اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا قد نصا على مسو اختصاص هاتني احملكمتني على القضاء الوطين 
ن أبدت الرغبة و القدرة على القيام مبحاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية ، فإا ميكن أن فاحملاكم الوطنية ، حىت و إ

تتساهل مع املتهمني ، و ال تستجيب العتبارات العدالة أو احلياد أو االستقاللية ، خاصة و أن من يتهمون عادة 
  .كذا جرائم يكون هلم مرتبة عليا يف الدولة ، سواءا سياسيا أو عسكريا 

التايل ميكن أن يكون هلم تأثريهم اخلاص و السليب بالتأكيد على القضاء ، و هو األمر الذي قد يتسبب يف إفالم و ب
من توقيع اجلزاء العادل عليهم ، و من مث حيتمون باحلكم الصادر عن احملاكم الوطنية ، لتجنب املثول أمام احملكمة 

  .ب ائيا اجلنائية الدولية ، فيتم بذلك متلصهم من العقا
 من النظام األساسي اخلاص ا ، إذ جاء يف 20و إذا كانت احملكمة اجلنائية الدولية قد حترزت هلذا األمر يف املادة 

الفقرة الثالثة من هذه املادة ، أنه جيوز حماكمة الشخص مرة أخرى أمام احملكمة و إن كان قد حوكم أمام احملاكم 
اكمة قد اختذت محاية للشخص املعين من املسؤولية اجلنائية ، أو إذا ثبت أن الوطنية ، إذ ثبت أن إجراءات احمل

  .اإلجراءات مل تتسم باالستقاللية أو الرتاهة 
و مع أن أحكام هذه املادة توفر مقدارا من العدالة املطلوبة يف هذا اال ، إال أنه كان ميكن االستغناء عنها يف النظام 

الدولية ، بإعطاء األولوية للمحكمة اجلنائية الدولية يف نظر اجلرائم الدولية و معاقبة األساسي للمحكمة اجلنائية 
  .املتهمني بارتكاا 

حيث أن هذه األولوية تعطي للمحكمة احلق يف نظر القضية و الطلب من احملكمة الوطنية التوقف عن نظرها ، و يف 
و الشهود أكثر من انتظار إثبات عدم نزاهة القضاء الوطين ، هذا بالتأكيد توفري للوقت و اإلجراءات و حفظ األدلة 

  . بعد إصادره احلكم ضد املتهم 
و مع ذلك ، ال ميكن وصف مبدأ التكاملية إال بأنه عالمة حية على مدى حرص النظام األساسي للمحكمة على 

 املبدأ يعطي الدولة املنسوب إليها التوفيق يف العالقة بينه و بني القوانني و التشريعات الوطنية ، خاصة و أن هذا
الفعل غري املشروع فرصة إصالحه و معاجلته بنفسها ، و دومنا تدخل من أي جهة خارجية عنها ، حىت أن هذا 
املبدأ ميكن أن ميثل حافزا قويا للدول األطراف لتعديل تشريعاا الداخلية لضمان قدرة اهليئات الوطنية على أداء 

  . االلتزمات الدولية للدول مهامها  مبا يتفق و
و إضافة لذلك جاء النظام األساسي مؤكدا على عدم تعارضه مع القوانني و التشريعات الوطنية ، من ذلك ما 

 من النظام ، و تتعلق بالعقوبات اليت توقعها احملكمة ، من أنه ليس هناك ما مينع الدول من توقيع 80نصت عليه املادة 
 يف قوانينها الوطنية أو حيول دون تطبيق قوانني الدول اليت ال تنص على العقوبات احملددة العقوبات املنصوص عليها

  )1(. يف النظام 
  
  
  . 133و  132، ص   املرجع السابق الذكر:  لندة معمر يشوي)1(
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   االختصاصتنازع سلطة الفصل يف االستئثار ب : رابعا
سيكون مكمال  " :املادة األوىل على أن اختصاص احملكمة نص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف 

، و قد ذهب العديد من أساتذة القانون الدويل اجلنائي إىل اعتبار احملكمة "  القضائية الوطنية  -  ألنظمةا – للواليات
حاكم اجلنائية الدولية ذات اختصاص احتياطي للمحاكم اجلنائية الوطنية ، و بأن االختصاص األصيل يبقى للم

اجلنائية الوطنية باملقام األول ، و بأن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يسري فقط عند ختلي األصيل عن صالحياته  
  )1( .بسبب عدم القدرة أو عدم الرغبة 

 و جتنبا للدخول يف سجال ، فإن هناك حقائق قانونية موثقة مبواد من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تبني
 من نظام روما األساسي 17حقيقة دور احملكمة و بعده عن الدور املكمل وفق النص السابق ، فقد منحت املادة 

و احملكمة اجلنائية الدولية " رغبة الدولة يف االضطالع بالتحقيق و املقاضاة " احملكمة اجلنائية الدولية سلطة حتري 
ي الوطين ، إذا ما ارتأت أن هناك قرارا من الدولة بعدم جدية ذات سلطة تقديرية لسحب الدعوى من القضاء اجلنائ

  .احملكمة الوطنية بقصد محاية الشخص املرتكب للجرمية الدولية 
- 2 / 17و للمحكمة اجلنائية الدولية و للمدعي العام حق اإلشراف على إجراءات التحقيق و املقاضاة طبقا للمادة 

ماطلة فيها ، و أيضا مدى نزاهة اإلجراءات و استقالليتها ، و بذلك تكون ب و حتري اإلجراءات القائمة و عدم امل
احملكمة اجلنائية الدولية بسلطاا التقديرية املبنية على حترياا قادرة على سحب الدعوى من القضاء اجلنائي الوطين ، 

  .  بأن هناك مماطلة و هنا نتساءل عن املعيار الزمين الذي ستعتمده احملكمة اجلنائية الدولية للحكم
السلطة العليا للمدعي العام يف احملكمة اجلنائية تكرس  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 18املادة إن 

الدولية على االدعاء الوطين وفق سلطاته التقديرية ، حبيث يكون للمدعي العام حق منح الدولة شهرا واحدا طبقا 
ألساسي للقيام بواجباا ، و حق االطالع الدوري على التقدم احملرز ، و بالتايل ال يستوي  من النظام ا2 / 18للمادة 

  .مفهوم التكامل و دور املشرف أو صاحب القرار األصيل 
عدم جواز احملاكمة عن  " من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مقننة للمبدأ اجلنائي 20جاءت املادة و 

، و لكن احملكمة اجلنائية الدولية أعطيت سلطة تقديرية إلعادة النظر يف األحكام النهائية " تني اجلرمية ذاا مر
الصادرة عن احملاكم اجلنائية الوطنية حبجة عدم إتسام املقاضاة أو التحقيقات باالستقاللية أو الرتاهة ، أو عدم وجود 

احملاكم الوطنية فلها " نية " صلت احملكمة اجلنائية الدولية إىل النية اجلدية أثناء مقاضاة الشخص ملعاقبته ، و إذا ما تو
سلطة إعادة املقاضاة رغم حجية احلكم النهائي ، و بذلك ال حيق ألي حمكمة وطنية أو إقليمية مراجعة أحكام 

  )2(  .20احملكمة من خالل املادة 
 ، و ذلك لسهولة الناميةصة يف الدول و خنلص إىل أن دور احملكمة اجلنائية الدولية لن يكون مكمال ، و خا

  الناميـةالتشكيك يف قضائها اجلنائي الوطين ، و بالتايل فإن عمل احملكمة اجلنائية الدولية سينحصر تلقائيا يف الدول 
  
  

 اوف ـتثري العديد من الشكوك و املخعلى الرغم من وجود معايري تسهل إىل حد ما حتديد عدم قدرة و عدم رغبة الدولة يف العقاب إال أا تبقى مرنة   )1(

 ـوىأن هذه املعايري رمبا تؤدي إىل حتكم احملكمة على النحو الذي جيعلها تتوسع يف تفسري هذه املعايري لتسوغ تدخلها يف شأن دعمن  فهناك من خيشى      
  .تنظرها احملاكم الوطنية       

  . 480  و479 ، ص  املرجع السابق الذكر:  مجيل حرب علي- د)2(
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 " إسرائيل"  اجلرائم الدولية املرتكبة من طرف ندون الدول الكربى و حلفائها ، و نتحقق من ذلك يف السكوت ع
 و اجلرائم الدولية  2005عام   يف السودان"دارفور"، و اإلسراع يف إحالة اجلرائم الدولية اليت وقعت يف  "غزة" يف 

عن طريق جملس إىل احملكمة اجلنائية الدولية   2011 يف  "ليبيا" ضد املدنيني يف " العقيد القذايف نظام "  اليت ارتكبها 
  )1( .ب من نظام روما األساسي /13األمن مبوجب املادة 

لقد حرصت الدول منذ بدء أعمال اللجنة التحضريية اخلاصة بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية على التأكيد على 
 على إقليمها ، و ما يستتبعه من حقها يف ممارسة سلطتها القضائية على ما يدخل وجوب احترام مبدأ سيادة الدول

و قد أشارت ديباجة مسودة النظام األساسي استنادا لذلك ، إىل أن ، يف نطاق هذه السلطات من جرائم دولية 
ا من الدول أعربت يف القصد من وراء إنشاء هذه احملكمة هو أن تكون مكملة للنظم القضائية الوطنية ، إال أن عدد

مؤمتر روما عن عدم موافقتها على هذا النص نظرا لتعارضه مع املادة األوىل من مسودة النظام األساسي ، و اليت تعد 
احملكمة مكملة للواليات القضائية الوطنية ، إضافة إىل أن اعتبار احملكمة مكملة للنظم القضائية الوطنية سيعين إقامة 

ب احملكمة اجلنائية الدولية على السلطات القضائية الوطنية ، كما لو رأت احملكمة يف العقوبة رقابة دائمة من جان
  .املفروضة على الفاعل ما ال يتناسب مع نظرا خلطورة اجلرمية الدولية املرتكبة 

يات القضائية و هكذا جاءت ديباجة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لتؤكد دور احملكمة التكميلي للوال
تنشأ  " :حيث جاء فيها ما يلي ، الوطنية ، كما أشارت املادة األوىل من النظام إىل هذا الدور التكميلي صراحة 

ذا حمكمة جنائية دولية ، و تكون احملكمة هيئة دائمة هلا السلطة ملمارسة اختصاصها على األشخاص إزاء أشد 
 ذلك على النحو املشار إليه يف هذا النظام األساسي ، و تكون احملكمة اجلرائم خطورة موضع االهتمام الدويل ، و

مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية ، و خيضع اختصاص احملكمة و أسلوب عملها ألحكام هذا النظام 
  ." األساسي 

متابعة الدعوى اجلنائية ة فرصة نو استنادا هلذا النظام األساسي متنح الدولة ذات االختصاص بالنظر يف دعوى معي
بنفسها دون أي تدخل خارجي ، و خاصة أن الغرض من إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية هو ضمان عدم إفالت أحد 
من العقاب عن ارتكاب اجلرائم الدولية ، األمر الذي ميكن حتقيقه عن طريق احملاكمة يف القضاء الوطين ، فإذا تعذر 

و الذي يفضل البعض استنادا إليه تسمية احملكمة باحملكمة ، نائية الدولية التكميلي ذلك يقوم اختصاص احملكمة اجل
و قد تكفلت عدة نصوص يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بإيضاح املراد ذا  ، الدائمة االحتياطية

ملقبولية أو شروط قبول احملكمة  من النظام األساسي املتعلقة با17االختصاص التكميلي للمحكمة ، و خاصة املادة 
اجلنائية الدولية النظر بالدعوى املقدمة إليها ، و اليت جيب على احملكمة استنادا للفقرة األوىل منها أن تقرر عدم قبوهلا 

   :النظر بالدعوى يف إحدى احلاالت األربع التالية 
ورة اليت تربر تدخلها للنظر فيها ، و يتفق هذا  إذا مل تكن الدعوى املقدمة إىل احملكمة على تلك الدرجة من اخلط-

 استنادا ملا ،مع اختصاص احملكمة بالنظر يف أشد اجلرائم خطورة و اليت هي موضع اهتمام اتمع الدويل بأسره 
  )2( . منه 5نصت عليه ديباجة النظام األساسي و الفقرة األوىل من املادة 

  
  
    .481 ، ص الذكر املرجع السابق : علي مجيل حرب - د)1(
   . 101و  100،  99 ، ص املرجع السابق الذكر :سوسن مترخان بكة  - د)2(
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 إذا كانت حمكمة وطنية ذات اختصاص قد سبق هلا أن أصدرت حكما قضائيا عن ذات السلوك موضوع الدعوى -
 من النظام األساسي واليت ال جتيز 20 املقدمة إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، و يستند ذلك إىل الفقرة الثالثة من املادة

  .استنادا لقواعد القانون اجلنائي حماكمة الشخص عن ذات اجلرمية مرتني 
و مع ذلك ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية ممارسة اختصاصها يف حال أثبتت أن إجراءات احملاكمة الوطنية متت 

ائم الدولية احملددة يف املادة اخلامسة من النظام األساسي بغرض محاية الشخص من املساءلة اجلنائية الدولية عن اجلر
للمحكمة ، أو أن هذه اإلجراءات مل تتسم باالستقالل أو الرتاهة وفق املعايري اليت يقبل ا القانون الدويل ، و اليت مل 

  .يقم النظام األساسي بتحديدها 
 الدعوى و قررت عدم احملاكمة عنها ، ما مل  إذا كانت حمكمة وطنية ذات اختصاص قد أجرت التحقيق يف ذات-

  .يكن قرارها نامجا عن عدم رغبة ، أو عدم قدرة يف إجراء هذه احملاكمة 
 إذا كانت حمكمة وطنية ذات اختصاص تقوم بإجراءات التحقيق أو احملاكمة عن ذات الدعوى ، ما مل تكن -

  .احملكمة غري راغبة أو غري قادرة على احملاكمة 
 سيقع عبئ إثبات عدم االستقالل و الرتاهة يف احملاكمة أو عدم الرغبة أو عدم القدرة عليها على عاتق و بالطبع

 من نظام 17و قد حددت الفقرتني الثانية و الثالثة من املادة  )1(احملكمة اجلنائية الدولية يف احلاالت الثالث األخرية 
   : القدرة مبا يليروما األساسي كيفية حتديد احملكمة لعدم الرغبة أو 

 لتحديد عدم الرغبة يف دعوى معينة ، تنظر احملكمة يف مدى توافر واحد أو أكثر من األمور التالية حسب -2 ....." 
  .احلالة ، مع مراعاة أصول احملاكمات اليت يعترف ا القانون الدويل 

لشخص املعين من املسؤولية اجلنائية عن  جرى االضطالع باإلجراءات ا ، أو جرى القرار الوطين بغرض محاية ا-أ
  .  5جرائم داخلة يف اختصاص احملكمة على النحو املشار إليه يف املادة 

  . حدث تأخري ال مربر له يف اإلجراءات مبا يتعارض يف هذه الظروف ، مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة -ب
 أو نزيه ، أو بوشرت أو جتري مباشرا على حنو ال  مل تباشر اإلجراءات أو ال جتري مباشرا بشكل مستقل- ج

  .يتفق يف هذه الظروف مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة 
 لتحديد عدم القدرة يف دعوى معينة تنظر احملكمة فيما إذا كانت الدولة غري قادرة ، بسبب ايار كلي أو -3

 إحضار املتهم أو احلصول على األدلة و الشهادة جوهري لنظامها القضائي الوطين ، أو بسبب عدم توافره على
  .  "الضرورية ، أو غري قادرة لسبب آخر على االضطالع بإجراءاا 

 سيكون عبئ إثبات احملكمة اجلنائية الدولية لعدم قدرة الدولة ذات االختصاص على القيام قبسو كما يبدوا مما 
االت االيار الكلي أو اجلزئي للنظام القضائي ، كما يف حاليت بعبء التحقيق أو احملاكمة أمرا ميسرا ، خاصة يف ح

  )2( . ، حيث يغلب على عدم القدرة املعيار املوضوعي الذي من السهل تبينه  "رواندا" و " يوغسالفيا " 
  
  
  
حمل القضاء الوطين يف قضية معينة ، و يف املقابل كان هناك إصرار من بعض الدول على منح احملكمة اجلنائية الدولية صالحية تقرير مدى مالءمة حلوهلا  )1(

   .فقد أصرت بعض الدول على قصر اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على أوضاع استثنائية ينهار فيها القضاء الوطين ، أو ال يعود حريا ذا اإلسم       
   . 103 و 102 ، 101 ، ص  املرجع السابق الذكر:سوسن مترخان بكة  -د )2(
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بينما لن يكون من السهل على احملكمة اجلنائية الدولية إثبات عدم رغبة الدولة ذات االختصاص يف احملاكمة أو يف 
 سابقيت الذكر  )  ج-أ( الرتيهة و املستقلة و الذي يغلب عليه املعيار الشخصي ، خاصة فيما يتعلق بالفقرتني  احملاكمة 

ئية الدولية احلصول على معلومات تثبت نية احملكمة الوطنية يف محاية حيث لن يكون من السهل على احملكمة اجلنا
  )1( .الشخص من احملاكمة ، أو عدم نزاهة و استقاللية إجراءاا 

جدال واسعا بني ممثلي وفود " غري قادرة " و " غري راغبة " و جتدر اإلشارة إىل أنه يف مؤمتر روما أثار مصطلح 
وف من تضييق اختصاص احملكمة بتبين مصطلحات يغلب عليها الطابع واملعيار الدول املشاركة ، بسبب التخ

  .الشخصي ال املوضوعي 
و هو ما حاول نظام روما األساسي جتنبه من خالل اإلشارة إىل بعض املعايري االسترشادية اليت ميكن أن يستخلص 

ع مبهام التحقيق و احملاكمة ، و هو ما عاجلته منها فيما إذا كانت الدولة غري راغبة أو غري قادرة فعال على االضطال
  .  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 17 من املادة 3 و 2على التوايل الفقرتان 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أكثر 17 من املادة 3 و 2و تعاجل احلاالت املشار إليها يف الفقرتني 
ا ، و اليت قد تلجأ إليها الدول املعنية لسلب احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها التكميلي و حاالت التحايل شيوع

احليلولة دون مباشرته ، و ذلك عندما تتجه إرادة الدولة املعنية إىل عدم الرغبة يف إجراء احملاكمة و عدم السماح 
إلفالت من العقاب و محايته من اخلضوع للمحكمة أيضا مبباشرة اختصاصها ، و ذلك دف متكني املتهم من ا

لقواعد العدالة اجلنائية الدولية ، فتلجأ مثال إىل التباطؤ يف إجراءات التحقيق و احملاكمة أو عدم اتباع اإلجراءات 
و هو ما ، السليمة ، فال تستدعي الشهود أو تتجاهل أدلة اإلثبات و در الوقائع و القرائن الثابتة و املستقرة  

 مبجموعه إهدارا لقواعد العدالة و املنطق القانوين السليم ، مما يعطي احملكمة اجلنائية الدولية صالحية التدخل يشكل
و عدم االعتداد بكل ما اتبعته الدولة املعنية من حيل قانونية غري مشروعة ، و بالتايل تقرير أن الدولة املعنية غري 

 املقاضاة ، و هو ما يعين أن تباشر احملكمة اجلنائية الدولية بنفسها هذه راغبة حقا يف القيام بواجبها يف التحقيق و
   )2( .اإلجراءات لينعقد االختصاص هلا يف مثل هذه احلالة 

 من النظام األساسي للمحكمة 17 من املادة 3و أما بالنسبة لتقرير وجود حالة عدم القدرة ، فقد أشارت الفقرة 
يد عدم القدرة يف دعوى معينة ، تنظر احملكمة فيما إذا كانت الدولة غري قادرة بسبب اجلنائية الدولية إىل أنه لتحد

ايار كلي أو جوهري للنظام القضائي الوطين ، أو بسبب عدم توافره على إحضار املتهم أو احلصول على األدلة و 
  .الشهادة الضرورية ، أو غري قادرة لسبب آخر على االضطالع بإجراءاا 

هذه احلالة أن تكون الدولة املعتدية عاجزة عن حماكمة األشخاص املتهمني بارتكاب جرمية العدوان بسبب و مثال 
ايار نظامها القضائي بتأثري الفوضى اليت جنمت عن خضوعها للجزاءات الدولية ، أو إثر ممارسة الدولة املعتدى 

ة و غياب السلطة ر الدولة املعتدية نفسها إثر اهلزميعليها حلق الدفاع الشرعي الفردي أو اجلماعي ، أو بسبب ايا
  )3( .املركزية 

  
  
  . 133 و 132 ، ص املرجع السابق الذكر : عبد اهللا األشعل و آخرون -د )1(
 . 1995عام  " Tadicتش تادي" كان أول من طبق عليه مبدأ اإلحالة من القضاء الوطين إىل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  هو املتهم  )2(
  . 104 و 103 ، ص املرجع السابق الذكر:  سوسن مترخان بكة -د )3(
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مما يستدعي أن ، ففي كل هذه احلاالت تكون الدولة املعنية صاحبة االختصاص غري قادرة فعال على أداء مهامها 
و ،  أصاب النظام القضائي الوطين ينعقد االختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية لتكمل بذلك النقص و االيار الذي

يف مطلق األحوال ، فإن عبئ إثبات عدم الرغبة يقع دائما على عاتق احملكمة اجلنائية الدولية ، و النظام األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية بتبنيه هلذه القاعدة إمنا يساهم أيضا يف تشجيع الدول على االنضمام و التصديق على 

كمة ، و دون خوف من العودة إىل املاضي و مساءلة الدولة عن جرائم دولية كانت قد ارتكبتها معاهدة إنشاء احمل
  )1( . فيما مضى

إذن ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية إذا ما توافرت حاالت عدم الرغبة أو عدم القدرة أن تبدأ التحقيق يف اجلرائم 
 تثبت تداعي النظام القضائي أو عدم وجوده عند دولة  أن17الدولية اليت تعرض عليها ، و كما نصت املادة 

االختصاص ، أو إثبات عدم الرغبة إذا ما تبني هلا تأخري غري مربر من قبل الدولة يف تقدمي املتهم للعدالة ، و باإلضافة 
كمة اجلنائية إىل حتديد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية للمعايري اليت يعتمد عليها لتحديد اختصاص احمل

الدولية ، فقد منح قضاة احملكمة سلطة تقديرية لتقدير مدى توافر هذه املعايري من عدمه ، و من مث تقرير ما إذا 
و إذا كان إشراف و رقابة احملكمة اجلنائية الدولية على  )2(كانت الدعوى مقبولة أمام احملكمة اجلنائية الدولية أم ال 

م الدول الوطنية صاحبة الوالية له ما يربره ، فإن تقدير احملكمة اجلنائية الدولية هلذا اإلجراءات اليت تتخذها حماك
يتعني أن يكون برتاهة و حيادية مطلقة ، حبيث يكون املعيار موضوعيا و " عدم الرغبة و عدم القدرة " املربر ، أي 

التطبيق العملي هو الذي سيثبت  ذلك ، حيث واحدا بالنسبة جلميع الدول ، و بالنسبة جلميع األنظمة القانونية ، و 
 و لذلك يعول على حسن الظن باحملكمة اجلنائية الدولية و ،ال  متييز لدولة على أخرى و ال لنظام  قانوين على آخر 

  )3( .نزاهتها و حيادها ، و اليت  هلا من ضمانات االستقالل و الرتاهة و احلياد ما جيعل الكثريين حيسنون الظن ا 
القدرة   و من األمور اليت أثارت النقاش يف مؤمتر روما مدى تأثري األحكام املتعلقة بتقرير وجود عدم الرغبة أو عدم

على ما تتبعه بعض الدول يف أعقاب احلروب األهلية من منح العفو العام ملرتكيب جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة 
كمة ال يأخذ بالعفو عن مرتكيب اجلرائم الدولية و يبقى التساؤل حول اجلنائية الدولية ، إذ أن النظام األساسي للمح

جلوء احملكمة إىل إعمال اختصاصها ، باعتبار أن ذلك يعرب عن عدم رغبة الدولة يف إجراء احملاكمة ، أم سيتم 
ؤكد أن حماولة االعتراف للدولة بسيادا يف هذا الشأن بعده من صميم صالحياا التشريعية و القضائية ، و من امل

 أن 53ج من املادة /1مثل هذه ميكن أن حتظى باالحترام من قبل املدعي العام الذي ميكنه مبوجب الفقرة الفرعية 
يقرر بأن إجراء التحقيق لن خيدم مصاحل العدالة ، و لكن األمر القابل للنقاش هو رفض الدول للسلطة التقديرية 

 ماثلة "دارفور"دم رغبة أو عدم قدرة القضاء الوطين على احملاكمة ، و قضية للمحكمة اجلنائية الدولية يف إقرار ع
معه  ، حيث تنازع القضاء الوطين و القضاء اجلنائي الدويل حقه يف احملاكمة باعتباره األحق ا و مل جتري أمام أعيننا

  )4(. احملاكمة ، مما شكل عائقا أمام الضحايا الستيفاء حقوقهم 
  
  
   .133 ، ص  املرجع السابق الذكر:اهللا األشعل و آخرون عبد  -د )1(
  . 131 و 130 ، ص  املرجع السابق الذكر: لندة معمر يشوي )2(
    . 334 ، ص املرجع السابق الذكر:  علي عبد القادر قهوجي -د )3(
  .  237، ص  املرجع السابق الذكر: براء منذر كمال عبد اللطيف -د )4(
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                                           االختصاص باجلرائم الدولية تقييد : الفرع الثاين
يقوم االختصاص النوعي للمحكمة اجلنائية الدولية على أساس نوع اجلرمية الدولية اليت نص نظام روما األساسي 

 للمحكمة  من النظام األساسي5على اختصاص احملكمة بالفصل فيها و مالحقة مرتكبيها ، و قد حددت املادة 
  .اجلنائية الدولية هذا االختصاص 

و قد جاء فيها أنه يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة ، و اليت تكون موضع اهتمام اتمع الدويل 
بأسره ، و للمحكمة اجلنائية الدولية مبوجب هذا النظام األساسي اختصاص النظر يف جرائم احلرب ، جرمية العدوان  

بادة اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية ، على أنه يتوقف اختصاص نظر احملكمة جبرمية العدوان على موافقة جرمية اإل
مجعية الدول األطراف الحقا على تعريف جرمية العدوان و الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها فيما 

  )1( .يتعلق ذه اجلرمية 
 أن احملكمة لن ختتص بنظر جرمية العدوان ، و يعترب )2(  كمة اجلنائية الدوليةو يالحظ على االختصاص النوعي للمح

ختتص ا احملكمة الدولية الدولية ، إذ كانت هذه اجلرمية اجلنائية استبعادها خطوة إىل الوراء يف جمال العدالة 
نظرا ، استيفاء حقوق ضحاياها العسكرية الدولية لنورمبورغ و احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو ، مما حيول دون 

اليت تعترب يف نظر البعض أم و الدولية ، لعدم إمكانية مالحقة القادة السياسيني و العسكريني املرتكبني لتلك اجلرمية 
  .اجلرائم 

و لقد عارضت النص على هذه اجلرمية بعض الدول العظمى ، و بصفة خاصة الواليات املتحدة األمريكية حىت ال 
بتلك اجلرمية وسيلة حملاربة حاالت التدخل العسكري وفقا مليثاق منظمة الدولية اص احملكمة اجلنائية يكون اختص

األمم املتحدة ، كما عارض ذلك أيضا بعض الدول خشية تدخل جملس األمن يف حتديد العدوان و التحكم تبعا 
  .لذلك يف الوظيفة القضائية للمحكمة يف هذا الشأن 

 من نظام روما األساسي على حكم انتقايل خطري يف آثاره ، ترتب عليه استبعاد اختصاص 124كما نصت املادة 
 عندما تصبح طرفا يف النظام األساسي  -  طبقا هلذه املادة–احملكمة جلرائم احلرب لفترة طويلة ، إذ أنه جيوز للدولة 

 فيمالنظام األساسي عليها ، و ذلك أن تعلن عدم قبوهلا اختصاص احملكمة ملدة سبع سنوات من بدء سريان هذا ا
 لدى حصول إدعاء بأن مواطنني  -  و هي املادة املتعلقة جبرائم احلرب – 8يتعلق بفئة اجلرائم املشار إليها يف املادة 

  )3( .من تلك الدولة قد ارتكبوا جرمية من تلك اجلرائم ، أو أن اجلرمية قد ارتكبت يف إقليمها 
ى هذا النص االنتقايل تعليق نظر جرائم احلرب أمام احملكمة اجلنائية الدولية ملدة سبع و هذا يعين أنه يترتب عل

و هي مدة طويلة إذا أخذنا يف االعتبار أيضا أن نفاذ النظام األساسي قد يتأخر إىل وقت بعيد إذا أعلنت ، سنوات 
  ىــعل وقعتة أحد رعاياها أو إذا الدولة اليت أصبحت طرفا فيه عدم قبوهلا اختصاص احملكمة إذا ارتكب اجلرمي

  
   
  
   .  324و  323 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي عبد القادر قهوجي -د )1(
 حدوثها  من الطعون اليت قدمت من قبل ممثلي الدفاع أمام احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ أن اجلرائم اليت عوقب عليها املتهمني مل تكن جمرمة عند )2(

  .   "ال جرمية و ال عقوبة إال بنص"  بالتايل فإن هذه احملاكمات ختالف مبادئ القانون اجلنائي و قواعد اإلجراءات اجلزائية و من أمهها مبدأ  و    
    . 327و  326،  325،  324 ، ص املرجع السابق الذكر:  علي عبد القادر قهوجي -د )3(
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   )1( .إقليمها 
 من ديباجة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و ما جاء يف املادة 10فقرة و باالستناد إىل ما جاء يف ال

  .األوىل منه ، فإن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يعترب اختصاصا مكمال للواليات القضائية الوطنية 
 ظام األساسي للمحكمة الذي مت من خالله اعتماد الن-إذ يبدو جليا أن املتفاوضني يف مؤمتر روما الدبلوماسي

 قد حرصوا كل احلرص على وضع عالقة متوازنة بني النظام األساسي و النظم الوطنية ، و ذلك -اجلنائية الدولية 
      دف تسهيل قبول الدول املشاركة يف املؤمتر لفكرة احملكمة اجلنائية الدولية و قبول نظامها و احلرص على 

  العمل به  
بني األنظمة القضائية الوطنية و النظام " تكاملية " لنهاية على أن يكون هذا التوازن جبعل العالقة وكان بأن اتفق يف ا

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و هذا يعين أن الدول األطراف ينعقد هلا االختصاص أوال بنظر اجلرائم الدولية  
 ذا اخلصوص و تأيت احملكمة اجلنائية الدولية يف املرتبة الثانية .  

 من نظامها األساسي  5 للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة -  املوضوعي–و لقد جاء النص على االختصاص النوعي 
و اقتصر هذا االختصاص على أشد اجلرائم الدولية خطورة و اليت م اتمع الدويل ، و لذلك مشل اختصاص 

  .  اإلنسانية ، جرائم احلرب و جرمية العدوان احملكمة جرمية اإلبادة اجلماعية ، اجلرائم ضد
و قد أخذ موضوع اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية جانبا مهما من نقاشات مؤمتر روما ، و خاصة مسألة قبول 

مبعىن ، اختصاص احملكمة ، حيث رأى عدد من الدول و خاصة الغربية منها األخذ باالختصاص األصيل للمحكمة 
صبح طرفا يف النظام األساسي تقبل تلقائيا باختصاص احملكمة يف كافة اجلرائم اليت تدخل يف أن الدولة اليت ت

  .اختصاصها 
بينما رأت دول أخرى و منها الدول العربية األخذ خبيار القبول ، حيث يكون للدولة الطرف أن تقبل باختصاص 

ن مودع لدى املسجل عند موافقتها على االلتزام على حدى بإعالدولية كافة أو لكل جرمية الدولية احملكمة للجرائم 
بالنظام األساسي ، كما للدولة غري الطرف القبول باختصاص احملكمة و التعاون معها بإعالن يودع لدى املسجل 

  .أيضا 
و توالت االقتراحات حول قبول االختصاص ، و كان أبرزها االقتراح األمريكي الذي كان يرى األخذ 

اري و رفض االختصاص األصيل ، مث غري االقتراح بعد ذلك إىل القبول باالختصاص األصيل باالختصاص االختي
  .فيما يتعلق جبرمية اإلبادة اجلماعية وحدها ، و بقاء االختصاص اختياري بالنسبة لباقي اجلرائم الدولية 

كافة ، و هو األمر الدولية م إال أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد أخذ باالختصاص األصيل للجرائ
الدولة اليت تصبح طرفا يف  " : ، حيث جاء فيها ما يلي 1 من النظام األساسي يف فقرا 12الذي نصت عليه املادة 

و سنتطرق فيما يلي   )2( " 5هذا النظام تقبل بذلك اختصاص احملكمة فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها يف املادة 
ال االختصاص النوعي للمحكمة اجلنائية الدولية و ذلك مقارنة مع غريها مع احملاكم اجلنائية لبعض الثغرات يف جم

  . الدولية املؤقتة أو احملاكم العسكرية الدولية ، و اليت تنعكس سلبا على تطبيق مبدأ التكامل 
 
  
  
    . 327 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي عبد القادر قهوجي -د )1(
  . 179و  129 ، ص املرجع السابق الذكر : ر يشوي لندة معم)2(
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     االختصاص جبرائم احلربتعليق : أوال
 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية التحفظات عليه ، و التحفظ حبسب اتفاقية فيينا 120متنع املادة 

ا ، و من شأنه استثناء البنود املتحفظ هو بيان صادر عن طرف واحد عند توقيع معاهدة أو قبوهلا أو املصادقة عليه
  .عليها من مفاعيلها القانونية أو تغيري هذه املفاعيل عند تطبيق البنود 

 من نظام روما األساسي اليت تنص على ما " حكم انتقايل " 124و انطالقا من هذا التعريف ، و عند حتليل املادة 
جيوز للدولة عندما تصبح طرفا يف هذا النظام األساسي أن تعلن  ، 12 من املادة 2 و 1رغم أحكام الفقرتني  ":يلي 

عدم قبوهلا اختصاص احملكمة مدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام األساسي عليها ، و ذلك يف ما يتعلق بفئة 
ئم ، أو أن  لدى حصول ادعاء بأن مواطين الدولة قد ارتكبوا جرمية من تلك اجلرا8اجلرائم املشار إليها يف املادة 

اجلرمية قد ارتكبت يف إقليم من أقاليم هذه الدول ، و ميكن يف أي وقت سحب اإلعالن الصادر مبوجب هذه املادة  
فإنه يبدو أن ،  " 123 من املادة 1و يعاد النظر يف أحكام هذه املادة يف املؤمتر االستعراضي الذي يعقد وفقا للفقرة 

ة إبداء التحفظ يئة إعالن صادر عن الدولة الطرف تعلن فيه عدم قبوهلا اختصاص هذه املادة ختفي يف طياا إمكاني
 من نظام روما األساسي ، و ذلك ملدة سبع سنوات  8احملكمة يف ما يتعلق جبرائم احلرب املنصوص عليها يف املادة 

  . ابتداءا من بدء سريان النظام األساسي 

كمة اجلنائية الدولية قد وضعت يدها على القضية ، بناءا على إحالة دولة إن إعالن عدم القبول يطبق إذا كانت احمل
طرف أو عندما يكون املدعي العام قد باشر بالتحقيقات ، و ال يطبق إعالن عدم القبول يف حال كان جملس األمن 

  .هو املبادر يف رفع الدعوى 
ستنتج أنه ال جيوز التحفظ على النظام األساسي  من نظام روما األساسي ، ن120 على املادة 124و عند عطف املادة 

 هو 124 ، و يف الواقع ، فإن الغاية من وضع املادة 124إال يف ما يتعلق باإلعالنات احملددة زمنيا اليت أجازا املادة 
كايف  الوقت ال)1(  "فرنسا" إعطاء الدول القلقة بشأن التحقيق يف قضايا جرائم احلرب يرتكبها األفراد ال سيما 
  .لتقبل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية و مراقبة تطبيقها األحكام املتعلقة ذه اجلرائم 

 يف نظام روما األساسي ، نظرا إىل أن مبدأ التكامل املكرس يف 124إن هناك من يشكك يف الغاية من تضمني املادة 
رك قضائها الداخلي ضد األفراد املتهمني يف نظام روما األساسي يؤمن للدول القلقة ضمانة كافية ، تكمن يف حت

  .جرائم احلرب ، فتنتفي إمكانية حتريك الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و بذا تنتفي هذه املخاوف 
اليت ترتكبها قواا املسلحة من أي حتقيق دويل ، " جرائم احلرب " لدى الدول يف استبعاد " كريهة " إن هناك رغبة 

 ، األمر الذي ال مينع جتديد مهلة السنوات السبع اليت يعلق خالهلا  "أحكام انتقالية" ـ  معنونة ب124فاملادة 
  )2( .اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بالنظر يف جرائم احلرب 

  
  
  
ة ـجرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنساني نسبة إىلمبوافقة غريها من الدول دائمة العضوية يف جملس األمن تعليق اختصاص احملكمة بال "ا فرنس" اقترحت  )1(

 ادرت ـ، ب"  اململكة املتحدة" و " اليابان " ، "  روسيا"  ،"  األمريكية الواليات املتحدة" ،   "الصني" و يف حني وافقت كل من  ، فترة عشر سنوات     
، و من هنا جاءت مدة  و ملدة ثالث سنوات و الزمنية ليقتصر على جرائم احلرب فقطإىل طلب تقليص هذا االقتراح من الناحيتني املوضوعية " أملانيا "      
   . كحل وسطي السبع سنوات     

  . 58و  57 ، 56 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد - د)2(
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حلرب ، ليس و بعد مضي السنوات السبع اليت يعلق خالهلا اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بالنظر يف جرائم ا
للدولة إال قبول اختصاص احملكمة دون جتزئة كغريها من الدول األطراف ، أو االنسحاب من املعاهدة على حساب 

  .احملافظة على ماء الوجه أمام اتمع الدويل و الرأي العام 
ي و تبين التعديالت و ليس من املستبعد إمكانية معاودة الضغط لتجديد هذه املهلة ضمن إطار مراجعة النظام األساس

عليه يف مؤمتر استعراضي ، و لكن ذلك سيتطلب تصويت ثلثي الدول األطراف و مصادقة سبعة أمثاا ، لذا جيب 
  .على الدول األطراف التنبه هلذه اإلمكانية و التصدي هلا يف املستقبل 

لو كما  نفسها يف املستقبل ،  من نظام روما األساسي أوضاعا ميكن أن تطرح124من جهة أخرى ، أغفلت املادة 
 املتعلقة 8قررت أي دولة حجب اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بشكل انتقائي ، ليشمل بعض فقرات املادة 

   .جبرائم احلرب دون غريها 
و ذلك  " :أو يأخذ حبرفية املادة " من يستطيع األكثر يستطيع األقل " مبدأ حيث ميكن طرح السؤال حول تطبيق 

و بالنسبة إىل ، فتستبعد االنتقائية يف عدم قبول االختصاص  " 8ما يتعلق بفئة اجلرائم املشار إليها يف املادة يف 
 ، 124 املتهمني احلاملني جنسية أكثر من دولة أبدت إحداها عدم قبول اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للمادة

   .ع احملاكمة عنه يترتب على ذلك منيطرح السؤال حول ما إذا كان 
 من نظام روما األساسي احلل الواجب التطبيق إذا كانت الدولة اليت وقعت 12و يف السياق نفسه ، أغفلت املادة 

على أراضيها جرمية احلرب قد قبلت اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية من دون أي حتفظ ، يف حني أن دولة جنسية 
   . من نظام روما األساسي 124مادة املتهم قد أعلنت عدم قبوهلا وفقا لل

إن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية تلقائي يأيت نتيجة مباشرة للمصادقة على نظام روما األساسي ، إال أن للدولة 
 ملرة واحدة 8املصادقة أن تعلن عن عدم قبوهلا اختصاص احملكمة يف ما يتعلق بفئة جرائم احلرب الواردة يف املادة 

        ول املعاهدة حيز التنفيذ مدة سبع سنوات فقط ، تبدأ من تاريخ بدء نفاذ املعاهدة يف وجه فقط قبل دخ
  .الدولة املعلنة 

 فئة جرائم احلرب يوحي باعتبارها أقل جدية من اجلرائم األخرى ، فهو يسمح للدول بإقصائها 124و تناول املادة 
مة مرتكبيها طوال مدة السنوات السبع ، كما أن النظام األساسي من اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية و منع حماك

للمحكمة اجلنائية الدولية مل يعاجل مصري جرائم احلرب املرتكبة أثناء فترة السنوات السبع ، إال أن هناك من الباحثني 
األساسي انتقالية و  من نظام روما 124من استنتج قابلية هذه اجلرائم للمالحقة بعد مضي سبع سنوات ، ألن املادة 

  )1( .مؤقتة بطبيعتها 
يبدو هذا االستنتاج منطقيا ، إذ ال ميكن أن دف أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل إفالت و 

جمرمي احلرب من العقاب ، و هو مستساغ خاصة أنه ال ميكن عندها التذرع باالختصاص غري العادي عندما 
األطراف ، أي أن االستنتاج السابق ال يشكل ختطيا إلرادة الدول األطراف و هو مقبول يف يتخطى إرادة الدول 

   )2( .القانون الدويل 
  
  
  
   .170و  59 ، 58 ، ص املرجع السابق الذكر :  قيدا جنيب محد-د )1(
  . 84 ص،   حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )2(
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لقد أسفرت احملاولة التوفيقية بني متطلبات الدولة السيادية و متطلبات اتمع الدويل يف عدالة جنائية دولية ناجعة 
 من نظام روما األساسي على حد وصف 124عن انعكاسات هامة جتلت فيما يعرف باملادة الفاضحة و هي املادة 

سان ، فهذه املادة املكيفة باالنتقالية متنح لكل دولة طرف يف االتفاقية املنظمات غري احلكومية املدافعة عن حقوق اإلن
حق تعليقها و عدم تطبيق بنودها ملدة سبع سنوات ، و هي املدة اليت قد ترتكب فيها أعمال بشعة على إقليم هذه 

 كل ممثلي الدولة و أيضا و بطبيعة احلال يستفيد رئيس الدولة من هذا القيد ، و كذا )1(الدولة ، أو من قبل رعاياها 
 ، أي ال ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية أن تنظر يف مسؤولية هؤالء األفراد العاديون من غري ذوي الصفة الرمسية

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عبارة عن قيد قانوين 124األشخاص ملدة سبع سنوات ، فاملادة 
 ، ودي على ضوء قيد زمين يعد طويال قياسا بأمهية احلقوق اليت يفترض محايتها واضح لالختصاص الشخصي و املا

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واردا يف املشروع الذي قدمته اللجنة للوفود 124مل يكن نص املادة 
م األساسي و ذلك املشاركة يف مفاوضات روما ، حيث أضيف يف آخر اللحظات اليت سبقت اعتماد هذا النظا

 أبرزها الواليات املتحدة -حل وسط ما بني املخاوف اليت أبدا بعض الدول كاقتراحا من الوفد الفرنسي 
 و جمموعة من الدول اليت رفضت أي امتيازات أو استثناءات يكون من شأا عرقلة دور و اختصاص -األمريكية 

  .احملكمة اجلنائية الدولية 
املتحدة األمريكية أثناء املفاوضات ربط ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها على جرائم فقد طالبت الواليات 

احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية ، باملوافقة املسبقة للدولة اليت حيمل املتهم جنسيتها ، أو بوضع بروتوكول ملحق 
 سنوات قابلة 10ل جرائم احلرب ملدة يسمح للدولة الطرف إعالن رفض اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية حو

و أمام متسك بقية الدول برفض االقتراحات األمريكية ، و الرغبة يف التوصل إىل اتفاق بشأن اعتماد ، للتجديد 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جاء نص هذه املادة الذي يعد يف حقيقة األمر تنازال عن اختصاص 

 )2(احلرب ، و أثار انتقادات بعض الدول و املنظمات الدولية املشاركة يف مفاوضات روما احملكمة يف نظر جرائم 

  )3(. حيث عربت عن رغبتها يف عدم جلوء الدول إىل القيام بذلك اإلعالن 

 سنوات فيما يتعلق جبرائم احلرب 7و ألغراض هذه املادة ، تصدر الدولة إعالا بعدم قبول اختصاص احملكمة ملدة 
اء بدء سريان هذا النظام األساسي عليها ، و ذلك ملرة واحدة غري قابلة للتجديد ، و يف احلالة الوحيدة اليت يكون أثن

 هلا عليها ، فال جيوزفيها املتهم من رعاياها ، فإن مل تصدر الدولة ذلك اإلعالن عند بدء سريان النظام األساسي 
  ن املتهم ليس من رعاياها فإنوالن طبقا ملا هو منصوص عليه لكالقيام بذلك الحقا ، و إن كانت قد أصدرت اإلع

  
  

 ة ـأسلح  نص يقضي بتجرمي راجدإما طالبت به الوفود العربية و دول عدم االحنياز من  كان من أهم ما أثار اخلالفات حول جرائم احلرب بشكل عام )1(

ة ــاألمريكي ، األمر الذي حتفظت عليه الواليات املتحدة  األسلحة الكيماوية و البيولوجيةو عدم االقتصار على جترمي  ، الدمار الشامل بشىت أنواعها     
 ى أنــو مت يف النهاية التوصل لتسوية قضت بتجرمي كافة أسلحة الدمار الشامل عل ، ، إضافة لعدد من الدول اليت متلك أسلحة نووية بشكل خاص     
، بينما  و على هذا سيكون بإمكان الدول املمتلكة للسالح النووي التذرع بعدم وجود هذه االتفاقية ، عددة األطرافتكون قد جرمتها اتفاقية دولية مت     
 و  على كل حال لقد مثل هذا النص الشامل أحد املكاسب اليت حققتها اموعة العربية  ، سيكون على الدول األخرى انتظار إبرام مثل هذه االتفاقية     
  .روما ؤمتر ميف      

  . 151 ، ص املرجع السابق الذكر :بلخريي حسينة  )2(
  . رعاياها فرنسا  من الدول اليت استعملت نص هذه املادة يف رفض اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية خبصوص جرائم احلرب اليت يكون املتهم فيها أحد)3(
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اجلنائية الدولية إذا وجهت إليها طلبات لذلك الغرض هذا األمر ال يعطي للدولة احلق يف رفض التعاون مع احملكمة 
 ، و يكون بوسع هذه الدولة أن تضع حدا لذلك اإلعالن بسحبه يف أي وقت قبل انتهاء فترة سبع 9وفقا للباب 

 و من املفترض أن ختضع أحكام هذه املادة إىل إعادة النظر خالل املؤمتر االستعراضي الذي 1سنوات املبينة يف الفقرة 
و يكون الباب مفتوحا خالل ذلك املؤمتر على ، يدعوا إليه األمني العام ملنظمة األمم املتحدة بعد مرور سبع سنوات 

كأن يتم إلغاؤها من النظام األساسي أو تعديلها أو االحتفاظ ا كما هي ،  )1(مجيع االحتماالت املرتبطة ذه املادة 
جلانب التطبيقي للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بصفة عامة و و ما من شك أن هذا األمر مرتبط كثريا با

  ) 2( .أحكام هذه املادة بصفة خاصة على مدى السبع سنوات اليت تلي دخول النظام األساسي حيز التنفيذ 
ه إن قررت  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، أن124و لعل أكرب أثر سليب يترتب على إعمال املادة 

 من نظام روما األساسي ، 124أي دولة أصبحت طرفا يف النظام األساسي استعمال احلق املمنوح هلا مبوجب املادة 
و ذلك بإصدار إعالن بعدم قبول اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ملدة سبع سنوات من بدء سريان النظام األساسي 

ء بأن مواطنني من تلك الدولة قد ارتكبوا جرمية من تلك اجلرائم أو عند حصول إدعا، عليها يف نظر جرائم احلرب 
أن اجلرمية قد ارتكبت يف إقليمها ، فإذا أقدمت الدولة على إصدار هذا اإلعالن ، فإنه ال جيوز لضحايا جرائم 

إىل احملكمة اجلنائية احلرب اليت ترتكب خالل تلك الفترة من قبل مواطين الدولة املعنية أو فوق إقليمها تقدمي طلبام 
  ) 3(. الدولية 

 من نظام روما األساسي اليت تسمح 124و إصافة ملا سبق ذكره ، فإن هناك من يثري التعارض القانوين بني املادة 
 من 29 املتعلقة جبرائم احلرب و عدم تطبيقها ملدة سبع سنوات و املادة 8للدولة العضو يف اتفاقية روما بتعليق املادة 

وما األساسي اليت تنص على عدم سقوط اجلرائم الدولية بالتقادم دون استثناء و اليت تدخل يف اختصاص نظام ر
   . احملكمة اجلنائية الدولية

 من النظام األساسي 124إذن ، فعلى الرغم من خطورة جرائم احلرب و أمهية العقاب عليها ، فقد تضمنت املادة 
ا تصبح طرفا يف هذا النظام عدم قبوهلا اختصاص احملكمة على جرائم نصا مسحت مبوجبه للدولة أن تعلن عندم

احلرب املرتكبة من قبل مواطنيها أو املرتكبة على إقليمها ملدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ 
  .وقت تشاء يف أي بالنسبة هلا ، و ميكن للدولة على كل حال سحب هذا اإلعالن 

هذا النص تقليل ختوف الدول اليت عادة ما ترسل جنودها إىل اخلارج من حماكمة هؤالء اجلنود و إن من مربرات 
  120 املادة و يتناقض حكم هذه املادة مع حكم )4(أمام احملكمة اجلنائية الدولية عما قد يرتكبونه من جرائم حرب 

  
  

ادة ــمن بدء سريان النظام األساسي و بالتدقيق بآلية التعديالت و إع عد سبع سنوات االستعراضي الذي يعقد بباملؤمتر 124 ربط إعادة النظر باملادة )1(
  124 تبني لنا بوضوح صعوبة إن مل نقل استحالة التعديل أو إعادة النظر و بذلك تتحول املادة 123 و 122 و 121النظر املنصوص عليها يف املواد      
 من ميثاق األمم املتحدة على عقد مؤمتر إلعادة النظر يف أحكامه بعد بدء نفاذه بعشر 109، فقد نصت املادة   مؤقت إىل حكم دائم"انتقايل" من حكم      
  . سنوات     

  . 257و  256 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة  : احملكمة اجلنائية الدولية:نصر الدين بومساحة  -د )2(
  . 84 ، ص  الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل حقوق ضحايا اجلرائم : نصر الدين بومساحة- د)3(
  . 151و  150 ، ص  املرجع السابق الذكر:بلخريي حسينة  )4(
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من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و اليت ال جتيز إبداء أي حتفظات على هذا النظام األساسي ، فعلى 
ا ال تعدو أن تكون من الناحية القانونية حتفظا مؤقتا على نصوص الرغم من إدراج هذه املادة كحكم انتقايل ، إال أ

 أمام احملكمة اجلنائية النظرحيث يستبعد من  )1(املعاهدة ، هذا إضافة إىل أن إدراجها غري مقبول من الناحية املنطقية 
ا سبع سنوات كفيلة الدولية إحدى أهم اجلرائم الدولية اليت أنشأت احملكمة من أجلها فترة طويلة من الزمن مد

  )2( .بارتكاب جرائم حرب ختلف آالف الضحايا 
 من نظام روما األساسي هي أنه عندما تطلب الدولة عدم قبول 124إن اإلشكالية األكرب اليت تطرحها املادة 

ص اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على جرائم احلرب ملدة سبع سنوات ، فذلك يعين عدم قبوهلا هذا االختصا
على جرائم ترتكبها خالل تلك الفترة ، و هذا يعين أن نظام روما األساسي ال يسري عليها فعليا إال بعد انقضاء 
مدة السبع سنوات ، و مبا أن النظام األساسي ال تطبق أحكامه إال بعد نفاذه على الدولة الطرف ، و يكون ذلك 

 الدولة بغري ذلك ، فإن هذا سيؤدي إىل إفالت مرتكيب اجلرائم على اجلرائم اليت ترتكب بعد هذا النفاذ إال إذا قبلت
اليت حدثت قبل ذلك من العدالة ، و هذا أمر غري مقبول على اإلطالق يف ظل ما حتاول احملكمة اجلنائية الدولية 

  )3( .الدولية إرساؤه من قواعد العدالة خاصة للضحايا 

 من نظام روما 8 و 7 ، 6 اجلرائم املنصوص عليها يف املواد و من جهة أخرى ، فإنه و نظرا لتداخل العديد من
و يفلت مرتكبوها إذا ما تداخلت اجلماعية األساسي ، فإنه ميكن أن ترتكب جرائم ضد اإلنسانية و جرمية اإلبادة 

 الدولية مع جرائم احلرب ، و يظهر ذلك خاصة يف جرمية القتل العمد ، و اليت تعد جرمية مشتركة بني أنواع اجلرائم
  . الثالث إضافة إىل غريها من اجلرائم األخرى 

الدولية ما كان جيب أن يكون ، و كان حريا بواضعي النظام األساسي اجلنائية و هذا الشق الكبري يف جدار العدالة 
اليت و ية ، للمحكمة اجلنائية الدولية أن يبذلوا جهدا أكرب يف حماولة تغليب العدالة السليمة على االعتبارات السياس

"  ، تعد 2005اية بداية سنة غو إىل  )4(غالبا ما تعترض هذه العدالة و تقف عائقا أمام استيفاء حقوق الضحايا 
الدولة الوحيدة من بني الدول األطراف اليت استعملت نص هذه املادة يف رفض اختصاص احملكمة خبصوص " فرنسا 

  )5( .اها جرائم احلرب اليت يكون املتهم فيها أحد رعاي
  

 سنوات من أية قيود موضوعية 7 اليت جتيز للدولة عدم قبول سريان اختصاص احملكمة على جرائم احلرب يف إقليمها ملدة 124 املالحظ هو خلو املادة  )1(
ا ـــبل أبقت األمر خاضع، مها أو ضوابط قانونية على الدولة الطرف جلهة قبول أو عدم قبول سريان اختصاص احملكمة على جرائم احلرب يف إقلي      
   . لإلرادة املنفردة للدولة الطرف      

  . 150 ، ص املرجع السابق الذكر :بلخريي حسينة  )2(
 ىــ هي الوحيدة اليت متنح االختصاص عل8، ألن املادة   إخراج جرائم احلرب من اختصاص احملكمة يعين عدم االختصاص بالرتاعات املسلحة الدولية)3(

 ال ــو بذلك نفتح ا، دولية خمتصة بالرتاعات املسلحة الوطنية الداخلية فقط جنائية و بالتايل نكون أمام حمكمة ، جرائم الرتاعات املسلحة الدولية      
 ، حيث  رة القانونية اخلطرية من نظام روما األساسي ما ميكن تسميته بالثغ26تركت املادة  و إضافة لذلك ، فقد ، للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول     
 ، و هكذا سيبقى من هم دون هذا السن دون عقاب رغم   سنة كجرمية حرب18 من النظام األساسي على جترمي جتنيد من هم دون 8اقتصرت املادة      
       ال ـو يبقى اإلشك، رتكب عادة من طرف هؤالء أن ما شهدته الرتاعات املسلحة يف اآلونة األخرية خاصة الداخلية منها ما يوحي بأن أبشع اجلرائم ت     
          ر ـ طفل جمندون عب15000حالة ما إذا مل تكن القوانني الوطنية تعاقب مرتكيب اجلرائم الدولية يف هذا السن خاصة إذا علمنا أن ما يزيد عن  قائما يف     
   . نزاعات عديدة يف العامل     

   .172و  171 ، ص جع السابق الذكر املر: لندة معمر يشوي )4(
  . 256 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة:  احملكمة اجلنائية الدولية :نصر الدين بومساحة  - د)5(
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     جرائم احلرب من إحالة جملس األمنإقصاء : ثانيا
حملكمة اجلنائية لقد اتفقت الدول دائمة العضوية يف جملس األمن على ضرورة منح جملس األمن حق اإلحالة إىل ا

الدولية ، إال أن الواليات املتحدة األمريكية انفردت بالرأي القائل بضرورة انفراد جملس األمن ذا احلق ، األمر 
الذي كان مثار انتقاد و اعتراض شديدين من جانب معظم الوفود ، ملخالفة هذا الرأي للمنطق و ما سيؤديه من 

 إال أن هذا املقترح األمريكي قد طرح )1( لتصبح أداة سياسية يف يد جملس األمن إفراغ احملكمة من مضموا القانوين
جانبا ، بل أكثر من ذلك ، فقد كان منح جملس األمن سلطة اإلحالة إىل جانب الدول األطراف و املدعي العام يف 

  .حد ذاته مثارا للجدل و اخلالف خالل املفاوضات يف مؤمتر روما الدبلوماسي 
ضت بعض الدول على منح جملس األمن مثل هذه السلطة خمافة التأثري على مصداقية احملكمة ، و تقويض فقد اعتر

استقالليتها و حيادها ، حيث تصبح أكثر عرضة للضغط السياسي من جانب الدول الكبرية و خاصة األعضاء 
هم ما اعترضت عليه بعض الوفود الدائمني يف جملس األمن فيما لو أسيئ استخدام حق النقض ، و قد كان هذا من أ

  .يف مؤمتر روما 
 منح جملس األمن مثل هذه السلطة حمذرة من أن إعطاء جملس األمن الذي يعترب هيئة سياسية  "ليبيا" فقد عارضت 

احلق يف حتريك إجراء سوف يقوض الثقة يف حياد و استقالل احملكمة ، و بالتايل ينقص من مصداقيتها ، و مثل هذا 
     ب سوف ميكن األعضاء الدائمني يف جملس األمن من جعل احملكمة أداة ملمارسة الضغط على البلدان الترتي

   .الفاشلة 
 اقتصار سلطة اإلحالة على جملس األمن وحده ، دون بقية أجهزة منظمة األمم املتحدة ، و  "األردن" فيما انتقدت 

ه ليس من الواضح لديه ملاذا ينفرد جملس األمن مفضال على أشار املندوب األردين خالل تلك املناقشات ، إىل أن
        أجهزة منظمة األمم املتحدة األخرى ، بأن يؤذن له بتقدمي إحاالت إىل احملكمة ، كما أعربت وفود كل من 

 دور  عن ختوفها من القرارات السياسية اليت يتخذها جملس األمن ، و حثت على اإلبقاء على "مصر" و " املغرب " 
  .جملس األمن يف حدود ضيقة لتجنب تسييس احملكمة 

و يف مقابل هذا الرأي ، كان عدد من الدول يدعم هذا اخليار بشدة ، و على رأسهم بالطبع الواليات املتحدة 
نائية األمريكية ، ملا ميكن أن حيققه يف رأيهم من نتائج إجيابية ، منها احليلولة دون قيام جملس األمن بإنشاء حماكم ج

دولية خاصة على غرار احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا ، مما يعين أن هذا سيشكل تعزيزا 
  )2( .لفاعلية احملكمة اجلنائية الدولية يف رأيهم 

  ةـاجلنائية ب من النظام األساسي للمحكم/13إال أنه يف النهاية قد حسم األمر ، و ذلك حسبما جاء يف نص املادة 
  
   

  
        كما أن هذا االلتزام ، " حتترم و أن تكفل احترام القانون الدويل اإلنساين "  بااللتزام بأن 1949 لقد تعهدت الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف لعام )1(

 احلرب املعاقب عليها من احملكمة اجلنائية الدولية تقود لالعتقاد بأن و بالتايل فإن طبيعة جرائم ، تعتربه حمكمة العدل الدولية التزاما بالقانون الدويل العام     
 من النظام األساسي إال أم ملزمني من ناحية  124 و برغم أم ميكنهم االستفادة من نص املادة 1949كل الدول األعضاء يف اتفاقيات جنيف لعام      
  م ــ مع احملكمة اجلنائية الدولية للقيام مبهامها يف هذا الشأن سيكون أحد الوسائل اليت من خالهلا سيتو التعاون ، أخرى بالتعاون ملكافحة هذه اجلرائم     
 ن ـــو بالتايل أصبحنا أمام التزامني دوليي،  1949 احترام و كفالة احترام القانون الدويل اإلنساين من قبل الدول األعضاء يف اتفاقيات جنيف لعام     
   . و النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية1949تقررمها اتفاقيات جنيف لعام متناقضني      
  .   359 و 358 ، ص  املرجع السابق الذكر:  عمر حممود املخزومي-د )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 306  

الدولية ، و اليت يكون من موجبها لس األمن إحالة قضية ما إىل احملكمة اجلنائية الدولية متصرفا مبوجب الفصل 
ن ميثاق منظمة األمم املتحدة اخلاص باحلفاظ على السلم و األمن الدوليني إذا ارتكب رعايا دولة ما جرمية السابع م

أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام األساسي ، مىت رأى جملس األمن أن هذه اجلرائم تشكل ديدا لألمن 
  .و السلم الدوليني 

 أي هل سيحد اختصاص اإلحالة - التكميلي للمحكمة اجلنائية الدوليةو حول عالقة جملس األمن باالختصاص 
املخول لس األمن من اختصاص السلطات الوطنية يف القيام بدورها األويل يف التحقيق و املقاضاة بالنسبة جلرائم 

حمكوما مببدأ  يرى البعض يف إجابة عن هذا السؤال بأن عمل جملس األمن يف هذا اخلصوص يكون - النظام األساسي
مبعىن أن جملس األمن عندما يكون بصدد إحالة حالة من تلك الداخلة يف ، االختصاص التكميلي للمحكمة 

اختصاص احملكمة عليه أن يضع يف اعتباره مدى رغبة الدولة املعنية و قدرا على مساءلة مرتكيب هذه اجلرائم 
  .الدولية 

ميكن أن يواجه بعدم قبول هذه اإلحالة من قبل احملكمة اجلنائية الدولية ، فإذا مل يأخذ جملس األمن ذلك يف اعتباره 
 من النظام األساسي ، فاألمور املتعلقة بقبول الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية  جيب مراعاا  17طبقا لنص املادة 

  .سواء يف حالة اإلحالة إليها من قبل الدول األعضاء أو من قبل جملس األمن 
اإلحالة من قبل جملس األمن حتمل ذات القيمة القانونية لإلحالة من جانب الدول األطراف ، إذ أنه ال تعين التزام ف

املدعي العام مبباشرة إجراءات احملاكمة و لكن تلفت انتباهه فقط إىل وقائع قد تستلزم إجراء التحقيق ، و ما يقدمه 
  .  معقوال للمحاكمة ذلك التحقيق من أدلة كافية هو ما يشكل أساسا

و يف رأي آخر ، فإن جملس األمن مىت أحال حالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية متصرفا مبوجب الفصل السابع من 
ميثاق منظمة األمم املتحدة ، فإن ذلك يغل يد السلطات الوطنية من التصدي لتلك احلالة ، و بصفة خاصة إذا 

ك احلالة أحد البنود اليت تتطلب من الدول االمتناع عن التدخل يف احلالة ضمن جملس األمن قراره الصادر بشأن تل
  .املعروضة ، أو إتيان تصرفات معينة بشأا 

 إحالة حالة إىل احملكمة :و معىن ذلك أن تطبيق مبدأ االختصاص التكميلي سوف يقتصر على إحدى حالتني و مها 
لقاء نفسه ، أما إحالة حالة من قبل جملس األمن فمن شأا أن من دولة طرف ، أو تصدي املدعي العام حلالة من ت

  .تقلص من دور السلطات الوطنية يف هذا الشأن 
ن منح جملس األمن حق اإلحالة قد ال ينطوي على ذلك القدر من اخلطورة اليت يصورها فإو يف كل األحوال ، 

 حتديدا ال تثري إشكالية قانونية باعتبار أن البعض ، فسلطة جملس األمن يف اإلحالة يف حالة وجود جرمية حرب
املشكلة اليت يتعني تداركها ليست هي اإلحالة إىل احملكمة و هي اجلهاز القضائي الدويل ، و إمنا هي العكس ، أي 
سلب احملكمة اختصاصها و عدم إسناد تلك احلاالت إليها ، و معاجلتها يف جملس األمن بصورة سياسية و بأسلوب 

تقائي خالفا لقواعد العدالة و بعيدا عن املنطق القانوين السليم ، و لن تظهر الصورة احلقيقية لذلك ، إال حتكمي ان
  )1( .من خالل التطبيق العملي 

  لـلقد استفادت معاهدة روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية من صالحيات جملس األمن االستثنائية حتت الفص
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السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة لتفعيل االختصاص اجلنائي العاملي ، من خالل إعطاء جملس األمن صالحية 
حتريك الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و ذلك استثناءا على االختصاص اإلقليمي و الشخصي و مبدأ سيادة 

  .ة الدول
 من 5لذا فإن لس األمن أن حييل أي قضية إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، إذا تعلقت جبرائم دولية واردة يف املادة 

نظام روما األساسي ، و مرتكبة بعد نفاذ النظام األساسي على إقليم دولة طرف أو إقليم دولة ثالثة من قبل رعايا 
 ، و من دون أن تتوقف اإلحالة على قبول الدولة الصريح ، بل يتعدى األمر الدول األطراف أو رعايا الدول الثالثة

  .ذلك ، فتكون الدولة الثالثة ملزمة بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ذا الصدد 
ة و مثة استثناء على االختصاص غري العادي للمحكمة اجلنائية الدولية يف ما يتعلق جبرائم احلرب ، إذ تتعطل صالحي

جملس األمن بإحالة هذه اجلرائم إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، إذا كانت دولة اجلنسية أو اإلقليم قد أعلنت عدم قبوهلا 
  . من نظام روما األساسي 124اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للمادة 

 نتيجة مباشرة للمصادقة على نظام روما و قد أشرنا سابقا إىل أن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية تلقائي ، يأيت
األساسي ، إال أن للدولة املصادقة أن تعلن عن عدم قبوهلا اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بفئة جرائم 

 ملرة واحدة فقط قبل دخول املعاهدة حيز التنفيذ مدة سبع سنوات فقط تبدأ من تاريخ 8احلرب الواردة يف املادة 
  .ذ املعاهدة يف وجه الدولة املعلنة بدء نفا

 و إن كان هذا مينحه سلطة الفيتو على -  إن إشراك جملس األمن يف آلية التقاضي أمام احملكمة اجلنائية الدولية
 يوسع من جهة -  اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ضمن حدود الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة

ام احملكمة اجلنائية الدولية بتحريرها من صالت اإلقليم و اجلنسية أو االنضمام و القبول من أخرى نطاق املالحقة أم
    )1( . من نظام روما األساسي 124دون أن يؤدي ذلك إىل ختطي إرادة األطراف املعلنة ، استنادا إىل املادة 
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    االختصاص جبرمية العدوانتعطيل : ثالثا
 يف 1967وافقت اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة على تعريف جرمية العدوان الذي أعدته اللجنة اخلاصة لعام 

 بعد جهود بدأت منذ أكثر من أربعني عاما ، و لكن اهتمام منظمة األمم املتحدة يرتكز على )1( 3314القرار 
دوان بصفته عمال ترتكبه الدول ال األفراد ، و بالتايل فإن تعريف جرمية العدوان ال يتطرق إىل أركان هذه اجلرمية الع

  .عندما يرتكبها األفراد بشقيها املادي و املعنوي 
النظام و مبا أن احملكمة اجلنائية الدولية معنية مبالحقة األفراد ، كان ال بد من تعريف واف جلرمية العدوان يؤكد 

األساسي على وجوب تناسقه مع ميثاق منظمة األمم املتحدة ، إذ أناط هذا األخري مبجلس األمن مسألة تقرير 
  .حدوث عدوان كشرط أساسي ملمارسته صالحيته وفقا للفصل السابع من امليثاق 

 تسري يف وجه جملس و تطرح جمموعة من التساؤالت حول ترتيب حكم احملكمة اجلنائية الدولية ملفاعيل قانونية
األمن ، سواء أحدث عدوان أم مل حيدث ، و إمكانية التسليم بأن جملس األمن يتمتع باحلق احلصري إلقرار حصول 
جرمية عدوان ، و أن قراره هذا يسري بوجه هيئة أنشأا معاهدة متعددة األطراف وظيفتها مالحقة اجلرائم الدولية 

ألمن يف احلكم مبسألة وقوع جرمية العدوان تعديا على استقاللية احملكمة اجلنائية الفردية ، و اعتبار انفراد جملس ا
  . الدولية ، و استحالة مقاضاة أي من الدول دائمة العضوية بتهمة ارتكاب جرمية العدوان 

ذي أدان  ال)2( 387و اجلدير بالذكر أن جملس األمن مل يقر حبصول جرمية عدوان إال مرة واحدة ، و ذلك يف قراره 
انتهاك  " ـ ب "لكويتل" ـ  ل "العراق"  ، حىت أنه وصف اجتياح  "أنغوال" على " جنوب إفريقيا " عدوان 
   أيضا باألعمال اليت دد السالم" ناميبيا " ضد جرياا و " جنوب إفريقيا " و أعمال العدوان اليت ارتكبتها " السالم 

 من عمل اللجنة التحضريية ، منها ما يؤيد اختاذ جملس األمن املبادرة لقد طرحت عدة اقتراحات مع املراحل األوىل
يف تقرير حصول عدوان لتكمل احملكمة اجلنائية الدولية املالحقة من هذه النقطة ، و منها ما حيدد فترة زمنية الختاذ 

ن إذن جملس األمن ، أو إحالة جملس األمن املبادرة حتت طائلة وضع احملكمة اجلنائية الدولية يدها على املسألة من دو
القضية إىل اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة إذا مل يتحرك جملس األمن ، أو حىت منع احملكمة اجلنائية الدولية من 

  .التحرك من دون مبادرة منظمة األمم املتحدة 
ن ، قرر مؤمتر منظمة األمم املتحدة بالنسبة إىل تعريف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جلرمية العدواو 

للمفوضني الدبلوماسيني يف وثيقته اخلتامية إنشاء جلنة حتضريية لوضع مقترحات بشأن جرمية العدوان و أركاا و 
شروطها تقدم إىل مجعية الدول األعضاء يف مؤمتر استعراضي بعد سبع سنوات من بدء نفاذ النظام األساسي و تدخل 

  )3( .سبة إىل الدول األطراف وفقا لألحكام املرعية يف هذا الشأن حيز التنفيذ بالن
 و ،و جرى نقاش حول وضع قائمة بأعمال العدوان ، شبيهة بقائمة األعمال اليت وضعت للجرائم الدولية األخرى 
 رحص حول ما إذا كان ينبغي أن تكون هذه القائمة حصرية أو جمرد داللية ، و متحورت إحدى املقترحات حول

  استخدام القوة ملهامجة سالمة األراضي اإلقليمية أو االستقالل السياسي لدولة أخرى " :تعريف جرمية العدوان بـ 
  
   
   .1974  كانون األول14 يف 3314قرار اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة رقم  صدر )1(
  . 1976 يف سنة 387صدر قرار جملس األمن رقم  )2(
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، هذا فضال عن اقتراح حصر اإلدعاء بالنسبة ملرتكب اجلرمية ضد من يسيطر " انتهاكا مليثاق منظمة األمم املتحدة 
استبعاد احللفاء الصغار املشجعني و املتواطئني يف عمل  على الدولة و يوجه سياستها أو عملها العسكري ، مع

 و هو يف احلقيقة حرب الدولة املعتدية بالوكالة عن الدولة املشجعة أو املتواطئة ، و املثال على ذلك عدواين ،
 الذي يعتقد أنه مت بتحريض من رئيس الواليات املتحدة و ، 1974 عام  "تيمور الشرقية" ـ  ل "اندونيسيا" احتالل 

و يف اية املطاف ، كان من املفترض تبين  ، "سنجرهنري كي" و وزير الدولة " جريالد فورد " األمريكية آنذاك 
 ، و قد قررت 1998 ، و ظلت اجتماعات مناقشة هذا التعريف مستمرة منذ 2009تعريف جرمية العدوان قبل عام 

 تأسيس جمموعة عمل خاصة تعىن جبرمية العدوان مبشاركة مفتوحة للدول 2002مجعية الدول األطراف يف أيلول 
  . ت اخلاصة ملنظمة األمم املتحدة كلها و الوكاال
بسبب الصعوبات اليت واجهت اللجنة التحضريية يف تعريف جرمية العدوان من جهة ، و إصرار الدول و هكذا ، و 

دائمة العضوية يف جملس األمن على إبقاء مسألة حتديد وقوع العدوان حتت سيطرته من جهة أخرى استبعدت جرمية 
 .هائي للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية العدوان كليا من النص الن

 على إجياد  "عدم االحنياز"  مع جمموعات أخرى ، ال سيما جمموعة و لكن اموعة العربية عملت جنبا إىل جنب
حل وسطي قضى يف النهاية باستبعاد هذه اجلرمية الدولية مدة سبع سنوات فقط من بدء نفاذ النظام األساسي لتعود 

   )1(. نقضائها و تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بعد ا
و بالتايل ، فإن حقوق ضحايا جرمية العدوان أمام احملكمة اجلنائية الدولية ترتبط فقط جبرائم احلرب و اجلرائم ضد 

 من 2طبقا للفقرة ا  اليت علق االختصاصواإلنسانية و جرمية اإلبادة اجلماعية ، و يستثىن من ذلك جرمية العدوان ، 
 متارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان مىت اعتمد حكم ذا الشأن وفقا - من نظام روما األساسي5املادة 

 يعرف جرمية العدوان و يضع الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها يف ما يتعلق ذه 123 و 121للمادتني 
إىل حني اعتماد   -  متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدةاجلرمية ، و جيب أن يكون هذا احلكم

حكم ذا الشأن بعد مضي سبع سنوات من دخول االتفاقية حيز التنفيذ يعرف جرمية العدوان ، و يضع الشروط 
   )2( .الالزمة ملمارسة احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها عليها 

 اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة جلرمية العدوان بني مؤيد و معارض ، و أثارت لقد اختلفت اآلراء حول تعريف
مسألة إدراجها يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جدال طويال استمر حىت الساعات األخرية من مؤمتر 

كانت الدول العربية يف مقدمة الدول و بالطبع ، روما الدبلوماسي إلعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
 أملانيا" ، " روسيا االحتادية " ـ ، إضافة لدول هامة كالدولية ة ذه اجلرمياملؤيدة الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 

ما ،  ، و على الرغم من أن الدول املؤيدة مثلت األغلبية الساحقة يف مؤمتر رو "اليابان"  و  "الصني"  ،  "اهلند"  ، "
، نتيجة لضغط الدول املعارضة إلدراج هذه اجلرمية ، و الدولية إال أا جنحت جناحا جزئيا فيما يتعلق ذه اجلرمية 

  )3(  " .إسرائيل "  و "الواليات املتحدة األمريكية" اليت كان على رأسها 
  
  
  . 168 و 167،  49 ، 48 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )1(
  . 87 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:  نصر الدين بومساحة -د )2(
  . 111 ، ص املرجع السابق الذكر: سوسن مترخان بكة  - د)3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 310  

و قد استندت هذه الدول يف معارضتها إلدراج جرمية العدوان يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية إىل عدد من 
 القانونية اليت كان من السهل من الناحية النظرية تفنيدها ، و خاصة أا كانت ختفي من ورائها أغراض األسانيد

و كان على رأس هذه األسانيد ، عدم االتفاق حول تعريف جرمية العدوان ، إضافة ملا ميكن أن ، سياسية واضحة 
تعترب الواليات املتحدة األمريكية تعريف يثريه إدراجها من مشاكل تتعلق بتحديد دور جملس األمن ، حيث مل 

ته جمرد تكرار رب تعريفا مرضيا ، بل اعت1974 لعام 3314العدوان يف قرار اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة رقم 
لتعريف هذه اجلرمية الدولية يف الئحة نورمبورغ ، رغم التأكيد من جانب هام من الفقه الدويل على أن هذا 

لدولية ، كما هو احلال بالنسبة ا عرفا دوليا معترفا له ذه الصفة يف الفقه الدويل و يف اجتهاد احملاكم التعريف غدا
  ) 1( .  "الواليات املتحدة األمريكية"  ضد  "نيكاراغوا" حلكم حمكمة العدل الدولية يف دعوى 

 لتسوية تتفق إىل حد بعيد مع ميزان و على كل حال ، مت يف اللحظات األخرية من مؤمتر روما الدبلوماسي التوصل
القوى أكثر من اتفاقها مع القانون أو املنطق ، إال أا مثلت أقصى ما ميكن الوصول إليه يف ضوء الوضع احلايل 

  .للقانون الدويل و خاصة القانون الدويل اجلنائي ممثال يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
 نصت الفقرة الثانية من املادة اخلامسة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ما و استنادا هلذه التسوية

 123و  121 متارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان مىت اعتمد حكم ذا الشأن وفقا للمادتني -2 " :يلي 
 فيما يتعلق ذه اجلرمية ، و جيب أن يعرف جرمية العدوان و يضع الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها

  " .يكون هذا احلكم متسقا مع األحكام ذات الصلة يف ميثاق األمم املتحدة 
 سيكون على الدول املؤيدة إلدراج جرمية العدوان يف نظام احملكمة اجلنائية 123 و 121و هكذا و وفقا للمادتني 

نظام ، حيث سيعقد األمني العام ملنظمة األمم املتحدة مؤمترا الدولية انتظار مرور سبع سنوات من بدء نفاذ هذا ال
استعراضيا للدول األطراف للنظر يف التعديالت املقترحة على النظام ، و اليت سيكون من بينها بالتأكيد تعاريف 

 تعريف هلذه خمتلفة جلرمية العدوان تتالءم مع واقع القانون الدويل ، و إن كان ليس من املؤكد أن يتم االتفاق على
   )2(. اجلرمية حىت بعد مرور فترة زمنية طويلة 

لقد تباينت مواقف الدول من إدراج جرمية العدوان ضمن االختصاص النوعي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و 
روما  انقسمت بني أغلبية مؤيدة هلذا االختصاص ، و أقلية معارضة له ، حيث بدا ذلك واضحا أثناء انعقاد مؤمتر

   .1998 متوز سنة 17 حزيران و 15دبلوماسي إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية و الواقع بني ال
و ، و قد كانت هناك إرادة لدى غالبية الدول من أجل أن يشمل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية جرمية العدوان 

كلمات الرمسية يف املؤمتر أو من قد عربت عن ذلك من خالل املناقشات اليت دارت بني الدول ، أو عن طريق ال
  )3( .خالل املناقشات املفصلة اليت متت يف اجتماعات اللجان املتخصصة 

  قـدو الدول العربية من الدول اليت أبت إال أن يكون الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية النظر جبرمية العدوان ، و 
  
  
  . 1986يف سنة املؤرخ " الواليات املتحدة األمريكية " ضد " نيكاراغوا " حكم حمكمة العدل الدولية يف دعوى  )1(
 . 113و  112 ، ص  املرجع السابق الذكر:سوسن مترخان بكة  - د)2(
 و  293، ص 2007 ، ، الطبعة األوىل ، األردن عمان ، ، دار الثقافة  جرمية العدوان يف ظل نظام احملكمة اجلنائية الدولية : نايف حامد العليمات-د )3(

         394                                                                                                                                                        
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     :ملؤمتر و اليت جاء فيها أنه عن موقف الدول العربية يف الكلمة اليت ألقيت أمام ا" مصر العربية " عربت مجهورية 
 دائما إدراج العدوان ضمن هذه" مصر "  بالنسبة للجرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ، فقد أيدت ....." 

اجلرائم ألا تشكل أقسى و أفضع اجلرائم يف حق البشرية ، و ال ميكن أن تترك بال عقاب من نظام قضائي جاء 
على الرغم من الصعوبات اليت تعترض إدراج هذه اجلرمية ، إال أن تلك و    الدويل ،ليدعم العدالة يف اتمع

  . " .....الصعوبات ميكن التغلب عليها إذا توافرت اإلرادة الالزمة لذلك 
ضرورة متكني ... .. " :هذا املوقف عن طريق الوفد السوري ، و قد جاء يف كلمته على د يأكمت التباإلضافة لذلك 

، و الدولة اليت عارضت " من مالحقة مرتكيب العدوان بوصفه جرمية ضد السالم بدقة و معيار واحد احملكمة 
اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بنظر جرمية العدوان هي الواليات املتحدة األمريكية ، حيث أكد مندوا يف 

يف ، و مشكلة دور جملس األمن ، و أا  الجتماعات اللجنة أن إثارة جرمية العدوان تثري مشكلة التعر6اجللسة 
متشككة فيما إذا كان املؤمتر سوف يستطيع أن يعتمد تعريفا مرضيا من أجل إقرار املسؤولية اجلنائية قبل الغري ، و 

 ال حياول تعريف العدوان كجرمية فردية ، و ما يفعله هو جمرد 3314أن قرار اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة رقم 
رار صيغة الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ، و هلذا فإن الواليات املتحدة األمريكية تعارض إدراج تك

  . للمحكمة اجلنائية الدولية النوعيجرمية العدوان ضمن االختصاص 
ه غري و قد أيد املندوب اإلسرائيلي ذلك ، حيث أورد احلجج نفسها اليت صاغها املندوب األمريكي ، و أكد أن

مقتنع بوجوب إدراج جرمية العدوان يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، و قال إن النظام األساسي هلذه احملكمة 
ينص على جزاءات عقابا على األفعال اإلجرامية أو االمتناع ، و يتعني أن يستند إىل تعاريف دقيقة و مقبولة عامليا ، 

ريف جلرمية العدوان ذا الشكل ، و قد يؤدي عدم وجوده إىل استعمال و ال يلوح يف األفق حىت اآلن ظهور تع
  .تعاريف وراءها دوافع سياسية ، قد تؤثر على استقالل احملكمة اجلنائية الدولية و طابعها غري السياسي 

اجلرائم اليت إن األفعال العدوانية ترتكبها دول ضد دول ال تنتمي إىل فئة  " :كما أضاف املندوب اإلسرائيلي قائال 
  " . يرتكبها األفراد انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين ، و هذه األفعال هي ما يقصد النظام األساسي أن يتصدى هلا 

 ألن هلذه اجلرمية الدولية أشكاال متعددة ، و تظهر هذه )1(إن جرمية العدوان من اجلرائم الدولية املعقدة و الشائكة 
ر ، و وضع تعريف هلذه اجلرمية الدولية سيؤدي إىل إضفاء الوضوح عليها ، كما األشكال اجلديدة من حني آخ

يؤدي تعريف جرمية العدوان إىل معرفة األشكال و الصور اليت تتجلى فيها هذه اجلرمية الدولية و انعقاد االختصاص 
   )2( .للقضاء اجلنائي الدويل ا بشكل دقيق 
بادة اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية مت تعريفها و حتديد أركاا و عناصرها و عليه ، فإن جرائم احلرب و جرمية اإل

املكونة هلا مبقتضى أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و بالتايل فإن احملكمة اجلنائية الدولية متارس 
 ، مع بعض االستثناءات بالنسبة اختصاصها على هذه اجلرائم الدولية مبجرد دخول النظام األساسي حيز التنفيذ

  )3( .جلرائم احلرب و عالقتها بانضمام الدول إىل اتفاقية روما 
  

  ." و إمنا هو اجلرمية الدولية العظمى ، إن شن حرب اعتداء ليس فقط جرمية دولية " :جاء يف حكم للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ  )1(
  . 295 ، ص السابق الذكر املرجع : نايف حامد العليمات -د )2(
  . 124 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد اهللا األشعل و آخرون -د )3(
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 و 121سيتم تعريفها و دخوهلا حيز النفاذ وفقا ألحكام املادتني حيث ، فاألمر خمتلف جلرمية العدوان أما بالنسبة 
 يف هذا الصدد أنه بعد انقضاء سبع سنوات من  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و اللتان تقرران123

بدء نفاذ النظام األساسي يقوم األمني العام ملنظمة األمم املتحدة بدعوة لعقد مؤمتر استعراضي للدول األطراف ، و 
لثي يف هذا املؤمتر ينبغي أن تتم املوافقة على تعريف العدوان املقترح ، إما بإمجاع آراء الدول األطراف أو بأغلبية ث

  .تلك الدول 
و مىت حتققت األغلبية املطلوبة ، فإن احملكمة اجلنائية الدولية متارس اختصاصها خبصوص جرمية العدوان بعد مرور 

  )1(. سنة واحدة من تاريخ إيداع صكوك التصديق أو القبول بالنسبة للدول اليت وافقت عليه 
 من املادة )ب(ساسي شرطا ملمارسة االختصاص بالنسبة للفقرة  من نظام روما األ13 من املادة )أ(و ال تعترب الفقرة 

 ، و ذلك بإحالة 2نفسها ، حيث أن كل فقرة من املادة ميكن تطبيقها على حدى ، حيث أنه ميكن البدء يف الفقرة 
عام و جملس األمن وقوع جرمية العدوان متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة إىل املدعي ال

كان قد قرر أو أوصى بأن حالة ارتكاب عدوان قد حصلت ، و أن جملس األمن قد اختذ من اإلجراءات وفق 
الفصل السابع ، حيث أن جملس األمن هو سلطة سياسية و ال يستطيع حماكمة األفراد و لكن يستطيع اختاذ 

  .تحدة و تطبيقها على الدول اإلجراءات املنصوص عليها يف الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم امل
و الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة حيض جملس األمن على اختاذ قرارات ، إذا كان وقع ديد للسلم أو 

إخالل به ، أو كان ما وقع عمال من أعمال العدوان ، مث بعد ذلك خوفا من تفاقم املوقف يتخذ الس تدابري مؤقتة  
  .ب أال ختل حبقوق املتنازعني و مطالبهم أو مبركزهم و هذه التدابري جي

مث يتخذ جملس األمن تدابري ال تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ قراراته ، كما و يطلب من أعضاء منظمة 
ة ال األمم املتحدة تطبيق هذه القرارات ، أما إذا رأى جملس األمن أن التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوات املسلح

تفي بالغرض ، أو ثبت أا مل تف به ، جاز له أن يتخذ بطريق القوات اجلوية و البحرية و الربية من األعمال ما 
   .يلزم حلفظ السلم و األمن الدوليني ، أو إلعادما إىل نصاما 

 للمحكمة من اختصاص فإذا كان الشرط األول يكفي توافره النعقاد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، و ميثل ما
اختياري على األقل يف حق الدولة بأن تنضم إىل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أو تعلن قبوهلا اختصاص 

منه ) ب( فقرة 13هذه احملكمة بالنسبة جلرمية العدوان ، فإن أخذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة 
وحده النعقاد اختصاص هذه احملكمة بسلطة جملس األمن الدويل بإحالة جرمية العدوان كشرط مسبق أيضا يكفي 

إىل املدعي العام بواسطة قرار من هذا الس وفقا للفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة ، و قد مينح هذه 
اء ، و هذا ما أثار حفيظة بعض احملكمة يف هذه احلالة وحدها ما يشبه االختصاص اإلجباري و العاملي على حد سو

و من مث تستطيع إذا ما أرادت محاية أحد ، الواليات املتحدة األمريكية اليت متلك حق الفيتو يف جملس األمن كالدول 
  )2( .رعاياها املتهمني أن تستخدم هذا احلق 

  
  
  
  . 125و  124 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد اهللا األشعل و آخرون -د )1(
    . 243 و 242،  241 ، ص املرجع السابق الذكر:  نايف حامد العليمات -د )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 313  

و من مث فإنه عند مراجعة احملكمة اجلنائية الدولية لقرار جملس األمن بإحالة الدعوى ، جيب أن يصدر عن جملس 
، و خاصة يف عملية األمن الدويل قرار متوافق مع مجيع اإلجراءات املنصوص عليها يف ميثاق منظمة األمم املتحدة 

  .التصويت 
و حيث أن جملس األمن الدويل يصدر نوعني من القرارات ، منها اليت تصدر يف املسائل اإلجرائية ، و منها قرارات 
تصدر يف املسائل املوضوعية ، فإن قرارات جملس األمن الدويل باملبادرة بإحالة أية قضية إىل احملكمة اجلنائية الدولية 

ل املوضوعية اليت يشترط فيها تصويت أغلبية تسعة أصوات من بينهم الدول اخلمس دائمة العضوية يف هي من املسائ
  . جملس األمن متفقة 

إن جملس األمن قد يعطل عمل احملكمة اجلنائية الدولية ، و هلذا فإنه جيب عند وضع تعريف جلرمية العدوان و وضعها 
ب أن يكون هناك آلية تنظم عمل جملس األمن الذي يتخذ قراره موضع اختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية ، جي

وفق الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة مع مباشرة احملكمة اجلنائية الدولية الختصاصها حول جرمية 
جرمية العدوان ، مبا يتفادى أي تعطيل الختصاص احملكمة أو يتعارض مع تفعيل دور احملكمة فيما يتعلق بإقرار أن 

  . العدوان قد وقعت 
إن جملس األمن يستطيع تعطيل عمل احملكمة اجلنائية الدولية ، و خاصة عندما تصوت الدول دائمة العضوية على 

ون الدولة املعتدية تعترب حليفة ، أو لكون هناك ك  "الفيتو" وقوع جرمية العدوان ، و قد تستخدم بعض الدول حق 
  .يف جملس األمن ة و إحدى الدول دائمة العضوية  املعتديةاتفاق ما بني الدول

باإلضافة إىل أنه قد يكون لتلك الدولتني مصاحل جتمعهما ، مما يدفع إحدى الدول أو عدد من الدول دائمة العضوية 
لذلك ،  ، و يف هذه احلالة ال يستطيع جملس األمن أن يتخذ قرارا بوقوع جرمية العدوان  "الفيتو" أن تستخدم حق 

ى البعض ضرورة تنظيم العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية و جملس األمن ، و خاصة يف جرمية العدوان كوا ير
 ، إال أن ذلك يعترب أمرا صعبا جدا يف هذه  "الفيتو" اجلرمية األشد خطورة على اتمع الدويل ، حبيث يتم إلغاء حق 

  .ماية مصاحلها االستراتيجية يف العامل الفترة ، ألن الدول العظمى متمسكة ذا احلق حل
، حبيث يف جملس األمن و جيب أن ينظر إىل التصويت الذي تقوم به الدول دائمة العضوية و غري دائمة العضوية 

يأخذ بنظام األغلبية اليت صوتت على القرار ، و اعتبارها حالة عدوان عندما تصوت أغلبية الدول على هذا القرار 
  .ة عدوان باعتبارها جرمي

 أصوات من جمموع الدول األعضاء سواءا كانت دوال دائمة العضوية 10أو أن يكون التصويت بنظام الثلثني ، أي 
 ألي من الدول دائمة العضوية ، حبيث ال ميكنها رفض القرار  "الفيتو" أو غري دائمة العضوية ، دون إعمال حق 

  )1(. املتخذ 
جتاوز ميثاق منظمة األمم املتحدة ، و منه جتاوز صالحيات جملس األمن يف مسألة إن نظام روما األساسي ال ميكنه 

العدوان و اختصاصه يف تقرير وجود هذه احلالة من عدمها ، و هذا أمر من شأنه تعطيل عمل احملكمة اجلنائية 
  )2( .الدولية قانونيا ، و السيطرة عليها سياسيا 

  
  
  . 285 و 243 ، ص ع السابق الذكر املرج:نايف حامد العليمات  -د )1(
  . 218 ، ص  املرجع السابق الذكر: لندة معمر يشوي )2(
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  مت اعتماد 2010 جوان 11و بعد انعقاد املؤمتر االستعراضي جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي بتاريخ 
ر تعريف جرمية العدوان و االختصاص بنظر  بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثالثة عشر ، و خيص هذا القرا6القرار 

  .هذه اجلرمية أمام احملكمة اجلنائية الدولية 
 مكرر بعد 8 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و مت إدراج املادة 5 من املادة 2حيث حذفت الفقرة 

 يف 15 مكرر بعد املادة 15ادة  مكرر جرمية العدوان ، و من جهة أخرى أدرجت امل8 ، و عرفت املادة 8املادة 
  .النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و تتعلق هذه املادة مبمارسة االختصاص بشأن جرمية العدوان 

 مكرر على أنه جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها 15نصت املادة " املبادرة الذاتية " فبالنسبة لإلحالة من الدول 
رهنا بأحكام هذه املادة ، و جيوز للمحكمة فقط أن متارس ) ج(و ) أ (13ا للمادة بشأن جرمية العدوان وفق

اختصاصها املتعلق جبرائم عدوان ارتكبت بعد مرور سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديالت من ثالثني دولة 
رار يتخذ بأغلبية دول طرف ، و متارس احملكمة اختصاصها على جرمية العدوان رهنا بأحكام هذه املادة و مبوجب ق

          أطراف تساوي األغلبية املطلوبة العتماد تعديالت على النظام األساسي و ذلك بعد األول من كانون 
  .2017الثاين 

 أن متارس اختصاصها املتعلق جبرمية العدوان اليت تنشأ عن فعل عدواين ارتكب من 12و جيوز للمحكمة وفقا للمادة 
تكن الدولة الطرف أعلنت مسبقا بإيداع إعالن مع املسجل أا ال تقبل االختصاص ، و ميكن ما مل ، دولة طرف 

 .و جيب النظر فيه من قبل الدولة الطرف خالل ثالث سنوات ، أن يتم سحب هذا اإلعالن يف أي وقت 
حكمة أن متارس ال ميكن للم، و فيما يتعلق بدولة ليست طرف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

اختصاصها املتعلق جبرمية العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك الدولة أو ترتكب على إقليمها ، و عندما خيلص 
املدعي العام إىل وجود أساس معقول للبدء يف إجراء حتقيق فيما يتعلق جبرمية عدوان عليه أن يتأكد أوال مما إذا كان 

فعل عدوان ارتكبته الدولة املعنية ، و على املدعي العام أن يبلغ األمني العام جملس األمن اختذ قرارا مفاده وقوع 
 .مبا يف ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة ، لألمم املتحدة بالوضع القائم أمام احملكمة 

ة عدوان ، و جيوز للمدعي العام يف احلاالت اليت يكون فيها جملس األمن قرر ذلك أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق جبرمي
 يف غضون ستة أشهر بعد اإلبالغ جيوز للمدعي العام أن يبدأ التحقيق القبيلو يف حالة عدم حدوث تقرير من هذا 

فيما يتعلق جبرمية عدوان شريطة أن يكون قسم الدائرة التمهيدية قد أذن ببدء التحقيق فيما يتعلق جبرمية عدوان وفقا 
   .16أن ال يكون جملس األمن قرر خالف ذلك استنادا للمادة  ، و 15لإلجراءات الواردة يف املادة 

و ال خيل التحديد الصادر من جهاز من خارج احملكمة خبصوص وقوع فعل عدوان مبا ختلص إليه احملكمة يف إطار 
سة  و اليت جتيز للمحكمة ممار2 مكرر 15هذا النظام األساسي فيما يتعلق بوقوع فعل عدوان ، كما مت إضافة املادة 

فعل عدوان من جانب جهاز  ، و ال يكون تقرير حدوث) ب (13اختصاصها على جرمية العدوان طبقا للمادة 
  .خارج احملكمة جمحفا بالنتائج اليت تتوصل إليها احملكمة مبوجب النظام األساسي 

يف مستوى تطلعات و يبدوا واضحا أن التعديالت اليت جاء ا املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي مل تكن 
  )1( .ضحايا اجلرائم الدولية خاصة بالنسبة لعدم قسرية و إلزامية االختصاص جبرمية العدوان بالنسبة جلميع الدول 

  
  
   . مرجع سابق الذكر: RC/Res.6  الوثيقة )1(
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  االختصاص جبرمية العدوان  إقصاء : رابعا
ئية الدولية بعد تعريفها و املوافقة عليها من قبل مجعية إن جرمية العدوان سوف تصبح حمل اختصاص احملكمة اجلنا

 من نظام روما األساسي ، إما باإلمجاع أو بأصوات 2  /5الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية ، طبقا للمادة 
  .ثلثي أغلبية الدول األطراف يف حالة ما مل يكن هناك إمجاع 

 فإنه سيصبح قابال للتطبيق على الدول األطراف اليت قامت بالتصديق و بعد املوافقة على تعريف جرمية العدوان ،
 من نظام روما األساسي ، و لن تصبح جرمية 2على التعديل بعد عام من إيداع مستندات التصديق طبقا للمادة 

  )1( . العدوان قابلة للتطبيق على الرغم من ذلك بالنسبة للدول األطراف اليت مل توافق على التعديل

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تتيح للدول األطراف عدم قبول أي تعديالت 5 فقرة 121 املادة إن
و بالتايل ، فإن الدولة الطرف اليت ال تقبل التعديل ، يكون على احملكمة اجلنائية الدولية أال متارس ،  5تلحق باملادة 

لتعديل ، عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون من تلك الدولة ، أو اختصاصها عليها فيما يتعلق جبرمية مشمولة با
  )2( .ترتكب اجلرمية يف إقليمها 

، فإن احملكمة اجلنائية الدولية ليس هلا أن  إن الدول اليت مل توافق على تعريف جرمية العدوان يف املؤمتر االستعراضي
      تكب يف إقليم هذه الدولة ، أو يرتكبها أحد متارس اختصاصا فيما يتعلق ذه اجلرمية ، و ذلك عندما تر

  .مواطنيها 
و هذا يعين أنه إذا أمكن التوصل إىل تعريف متفق عليه للعدوان لن تستطيع احملكمة اجلنائية الدولية أن متارس 

سي قبل انقضاء مثاين سنوات على األقل من بدء دخول النظام األساالدولية اختصاصها بالنسبة هلذه اجلرمية 
يز النفاذ ، و هي بال شك فترة طويلة سينعم خالهلا قادة الدول املعتدية بالطمأنينة و حللمحكمة اجلنائية الدولية 

  .األمان من أي إمكانية ملالحقتهم شخصيا على الصعيد الدويل 
جلرمية العدوان و فضال عن ذلك فإن نظام روما األساسي تضمن العديد من الثغرات القانونية و املفارقات بالنسبة 

على وجه التحديد ، حيث أن نظام روما يعطي ميزة للدول األطراف لإلفالت من املالحقة عن جرمية العدوان ، و 
  .ذلك فيما إذا كانت الدولة الطرف يف النظام األساسي قد رفضت قبول تعريف العدوان 

يف مواجهتها ، يف حني أن الدولية ه اجلرمية فعندئذ ليس للمحكمة اجلنائية الدولية ممارسة اختصاصها بالنسبة هلذ
الدولة اليت ستنضم إىل النظام األساسي بعد اعتماد التعريف ستكون ملزمة به ، و لن يكون بوسعها التهرب من 

  .الدولية اختصاص احملكمة بالنسبة هلذه اجلرمية 
نائية الدولية أا تعطي للمحكمة فإن املفارقة يف نصوص النظام األساسي للمحكمة اجل، و باإلضافة إىل ذلك 

صالحية النظر يف جرمية العدوان يف مواجهة دولة غري طرف ، مىت كانت هذه الدولة غري الطرف قد ارتكبت جرمية 
العدوان على إقليم دولة طرف أو إقليم دولة غري طرف و لكنها قبلت اختصاص احملكمة بالنسبة هلذه اجلرمية ، يف 

  )3( .ولة الطرف اليت مل توافق على التعريف حني يتعذر مالحقة الد
  
  

    .408 و 407 ، ص  املرجع السابق الذكر: مجال سيف فارس )1(
  . 136 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )2(
  . 126 و 125 ، ص املرجع السابق الذكر :عبد اهللا األشعل و آخرون  -د )3(
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 قد حاول تأجيل حسم )1(ي للمحكمة اجلنائية الدولية و بصدد جرمية العدوان و مما سبق ، نرى أن النظام األساس
مشكلة العدوان بدال من مواجهتها ، و هو تبين احلل السياسي على حساب العدالة القانونية و حقوق ضحايا 

 هي الدول األكثر اجلرائم الدولية و صاحل اجلماعة الدولية ، و هو ما كان حمال لالنتقاد من جانب الدول العربية و
  .تضررا من جرمية العدوان 

و هلذا فقد جاء يف بيان اموعة العربية يف اجللسة اخلتامية ملؤمتر روما الدبلوماسي املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية  
ترى أنه أن اموعة العربية كانت ترى أنه من املمكن إدراج جرمية العدوان كجرمية معرفة يف النظام األساسي ، و 

من املؤسف أن خيرج نظام روما األساسي مبجرد عبارات عامة ، و أن عليها أن تنتظر عددا من السنوات حىت 
  )2( .متارس احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها يف جرمية العدوان ، و هي يف احلقيقة أم اجلرائم 

فيما يتعلق باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بالنظر و هكذا ، فإنه بالنسبة جلرمية العدوان ، و اليت مل تصبح نافذة 
فيها ، فإن األمر خيتلف عن اجلرائم الدولية األخرى ، كون جرمية العدوان مل ترى النور بعد ، حيث تنطبق عليها 

فذا  من هذا النظام يكون نا5 من نظام روما األساسي ، و اليت تنص على أنه يصبح أي تعديل على املادة 121املادة 
  .بالنسبة إىل الدول األطراف اليت تقبل التعديل و ذلك بعد سنة واحدة من إيداع التصديق أو القبول اخلاص ا 

و استطردت املادة حول الدولة الطرف اليت ال تقبل التعديل ، حيث يكون على احملكمة اجلنائية الدولية أال متارس 
رتكب ت عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون من تلك الدولة ، أو اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة بالتعديل ،

  .اجلرمية يف إقليمها 
و هذا ما ينطبق على جرمية العدوان ، حيث أن الدول األطراف عند وضع تعريف جلرمية العدوان و وضع شروط 

ية إذا ما مل تقبل ذا ممارستها ال تصبح نافذة على الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدول
    التعديل و هذا شيئ خطري ، حيث سيفلت األشخاص أو األفراد الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب جرمية

  .العدوان 
أما الدول اليت ستنضم إىل نظام روما األساسي الحقا ، فإنه سيطبق عليها التعريف و الشروط اليت وضعت بشأن 

      حيقق العدالة بني الدول األطراف يف معاهدة روما املنشئة للمحكمة اجلنائية جرمية العدوان ، و هذا ما ال 
   .الدولية 

   جمانب للصواب و العدل عندما تنص على من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 5 فقرة 121 إن نص املادة
  جلرائم الدولية اليت ختتص احملكمة اجلنائية الدوليةو هذه املادة تنص على ا " ..... 5أي تعديل بالنسبة للمادة  ....." 

  )3( . ، و من ضمنها جرمية العدوان امبمارسة اختصاصها 
 احملكمة حبيث أن الدول األطراف يف اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية اليت ال تقبل التعديل ال متارس

  ي ـــ تقع يف إقليمها ، أما الدولة اليت تنضم الحقا للنظام األساساليتو اختصاصها على هذه اجلرمية على أفرادها 
   

  
 ة ـ من أجل استئناف صياغ1974 لعام 1314على الرغم من توصل اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة لتعريف جرمية العدوان مبوجب قرارها رقم  )1(

  . القرارعن إنشاء حمكمة جنائية دولية اا إال أنه مل يذكر شيئ يف هذمشروع قانون اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية و أمنه     
  . 126 ، ص  املرجع السابق الذكر:عبد اهللا األشعل و آخرون  -د )2(
   . 297 و 271 ، ص  املرجع السابق الذكر: نايف حامد العليمات - د)3(
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، فلو طبقنا هذه املادة على جرمية العدوان ، ة هلا بالنسباحملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها على هذه اجلرمية فتمارس 
فإن مجيع الدول ال تقبل هذا التعديل ، ألن رؤساء الدول و املسؤولني فيها و قادة اجليش هم الذين يرتكبون جرمية 
ن العدوان و من يتحكم يف العمل السياسي و العسكري يف الدول ، مما يدفعهم إىل عدم القيول بالتعديل ، و ذلك م

  .أجل إفالم من العقاب و عدم مساءلتهم عن جرمية العدوان 
لذلك كان من األحسن لصاحل ضحايا اجلرائم الدولية و لصاحل مبدأ التكامل يف االختصاص بني احملكمة اجلنائية 

، ألا و الدولية و القضاء الوطين أن ال تطبق هذه املادة على جرمية العدوان ، و باألحرى جيب تعديل هذه املادة 
  )1(.  حقوق ضحاياها إهداربكل بساطة تؤدي إىل إفالت مرتكيب جرمية العدوان من العقاب و 

إن احلكم الذي أورده النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حول جرمية العدوان ، و الذي يؤكد أن اختصاص 
إضافة إىل إمكانية عدم بسط احملكمة  -صر أصبحت جرمية الع-احملكمة سيكون مستقبليا بالنسبة هلذه اجلرمية 

اختصاصها على من ال يوافق على التعديل اخلاص ا ، يعد ثغرة قانونية واسعة يف جدار النظام األساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية خيشى صعوبة سدها ، بسبب ما تنم عنه األوضاع الدولية الراهنة ، و كون أكرب دول العامل و 

اليوم للوجود القانوين هلذه احملكمة هي من متارس أكرب عملية عدوان يف القرن احلادي و العشرين و الرافضة لغاية 
  )2(. دون وضع أي اعتبار للرأي العام العاملي أو لقرارات منظمة األمم املتحدة 

 من الئحة 5دة  من الئحة نورمبورغ ، و املا6و جتدر اإلشارة إىل أن جرمية العدوان كانت معرفة مبقتضى املادة 
 من ميثاق منظمة 4 فقرة 2 الصادر عن جملس الرقابة على أملانيا ، و املادة 10 من القانون رقم 2طوكيو ، و املادة 

  )3( . من مشروع التقنني اخلاص باجلرائم ضد سالم و أمن البشرية 1األمم املتحدة ، و املادة 
وان املعني من طرف مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية و لقد عقد اجتماع للفريق اخلاص املعين جبرمية العد

 ، 2005 حزيران 15 إىل 13بالواليات املتحدة األمريكية يف الفترة من " نيوجرسي " بوالية " برينستون " الدولية يف 
ابعة جلمعية حيث توصل اتمعون إىل اقتراحني غري ائيني بشأن تعريف جرمية العدوان مت عرضهما على الدورة الر

   . 2005 كانون األول 3 تشرين الثاين إىل 28الدول األطراف يف الهاي من 
راض هذا النظام األساسي ، يرتكب الشخص جرمية العدوان عندما غأل " :و يتمثل االقتراح األول يف ما يلي 

و توجيهه بالفعل ، يشارك بينما يكون يف وضع يتيح له التحكم يف العمل السياسي أو العسكري لدولة ما ، أ
 مكررا على الفقرة الثالثة )د(على أن تضاف فقرة فرعية جديدة "  ..... مشاركة فعالة يف عمل من أعمال العدوان

 من )د( إىل )أ(فيما يتعلق جبرمية العدوان ، تنطبق الفقرات الفرعية  " : من النظام لتنص على ما يلي 25من املادة 
يكونون يف وضع يتيح هلم التحكم يف العمل السياسي أو العسكري لدولة ما ، أو  على األشخاص الذين 3الفقرة 

  )4(" . توجيهه بالفعل دون غريهم 
  عـوضراض هذا النظام األساسي ، تعين جرمية العدوان قيام من يكون يف غأل " : فيتمثل فيما يلي )ب(أما االقتراح 

  
  

   .298 ، ص ذكراملرجع السابق ال: نايف حامد العليمات  - د)1(
  . 217 ، ص املرجع السابق الذكر :لندة معمر يشوي  )2(
 187 ، ص 1992،  ، اجلزائر ، بن عكنون ، ديوان املطبوعات اجلامعية  األساسية يف القانون الدويل اجلنائياملقدمات : عبد اهللا سليمان سليمان -د )3(
  .  504و  503 ، ص املرجع السابق الذكر:   زياد عيتاين-د )4(
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عمل  ..... (وضع يتيح له التحكم يف العمل السياسي أو العسكري هلذه الدولة أو توجيهه بالفعل ، بدفع الدولة إىل 
فيما يتعلق جبرمية العدوان ،  " : مكرر كما يلي 3 على أن تضاف فقرة فرعية )مجاعي ، عمل من أعمال الدولة 

يف العمل السياسي أو العسكري لدولة ما ، أو توجيهه بالفعل األشخاص الذين يكونون يف وضع يتيح هلم التحكم 
  " .فقط هم الذين يسألون جنائيا و يكونون عرضة للعقاب 

و قد اتفق الفريق العامل على اعتبار جرمية العدوان جرمية قيادية ، و جيب بالتايل استبعاد املشاركني الذين ال ميكنهم 
اجلنود الذين ينفذون األوامر ، كما أنه من األفضل أن يبقى كاب هذه اجلرمية التأثري على السياسة املؤدية إىل ارتك

  .تعريف اجلرمية ضيقا نسبيا 
و ال بد من التمييز بني العمل اجلماعي للعدوان و عما إذا جيب املعاقبة على الشروع فيه ، و بني االشتراك االنفرادي 

وع فيه ، و لكن املهم هو وقوع الفعل العدواين و ال جرمية دون يف العمل اجلماعي و ما إذا جيب املعاقبة على الشر
  )1(. وقوع هذا العمل 

 الذي مت تبنيه من قبل مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي يف املؤمتر االستعراضي 6و طبقا للقرار رقم 
و وفقا للمادة  -ليت مت استحداثها و ا - مكرر 15 ، فإنه جيوز للمحكمة طبقا للمادة 2010 جوان 11للنظام بتاريخ 

،  من نظام روما أن متارس اختصاصها املتعلق جبرمية العدوان اليت تنشأ عن فعل عدواين ارتكب من دولة طرف 12
  .ما مل تكن الدولة الطرف أعلنت مسبقا بإيداع إعالن مع املسجل أا ال تقبل االختصاص 

و ، و جيب النظر فيه من قبل الدولة الطرف خالل ثالث سنوات ، و ميكن أن يتم سحب هذا اإلعالن يف أي وقت 
فيما يتعلق بدولة ليست طرف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ال ميكن للمحكمة أن متارس 

   .اختصاصها املتعلق جبرمية العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك الدولة أو ترتكب على إقليمها
ؤمتر االستعراضي الذي علق عليه اجلميع و خاصة فئة الضحايا آماال كبرية جلهة إنصافهم بضبط و هذا يعين أن امل

خارج الدولية كن يف مستوى التطلعات ، حيث بقيت هذه اجلرمية يالقواعد اليت حتكم االختصاص جبرمية العدوان مل 
  . الدول جمال االختصاص القسري أو اإللزامي للمحكمة اجلنائية الدولية على مجيع 

إن بعض التعديالت اليت جاء ا املؤمتر االستعراضي كانت يف صاحل ضحايا اجلرائم الدولية و يف صاحل استيفاء 
حقوقهم الناجتة عن ارتكاب هذه اجلرمية الدولية مثل عدم قصر اإلحالة هلذه اجلرمية على جملس األمن ، حيث  

إىل ما يسمى باإلحالة من الدول  " 6القرار رقم " روما األساسي  مكرر من التعديل اجلديد لنظام 15أشارت املادة 
  " .املبادرة الذاتية " 

) أ (13 مكرر على أنه جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها بشأن جرمية العدوان وفقا للمادة 15و قد نصت املادة 
علق جبرائم عدوان ارتكبت بعد رهنا بأحكام هذه املادة ، و جيوز للمحكمة فقط أن متارس اختصاصها املت) ج(و 

مرور سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديالت من ثالثني دولة طرف ، و متارس احملكمة اختصاصها على جرمية 
العدوان رهنا بأحكام هذه املادة و مبوجب قرار يتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي األغلبية املطلوبة العتماد 

  )2(  .2017و ذلك بعد األول من كانون الثاين ، تعديالت على النظام األساسي 
 
 

  
  .  504 و 503، ص املرجع السابق الذكر:  زياد عيتاين -د )1(
   . ذكرالمرجع سابق  :RC/Res.6   الوثيقة) 2(
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و عندما خيلص ،  مكرر للمدعي العام مباشرة التحقيق يف وقوع هذه اجلرمية 15و من جهة أخرى خولت املادة 
 إذا ، عليه أن يتأكد أوال ما إىل وجود أساس معقول للبدء يف إجراء حتقيق فيما يتعلق جبرمية عدوان ملدعي العاما

  .كان جملس األمن اختذ قرارا مفاده وقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة املعنية 
ذلك أي معلومات أو مبا يف ، و على املدعي العام أن يبلغ األمني العام لألمم املتحدة بالوضع القائم أمام احملكمة 

وثائق ذات صلة ، و جيوز للمدعي العام يف احلاالت اليت يكون فيها جملس األمن قرر ذلك أن يبدأ التحقيق فيما 
  .يتعلق جبرمية عدوان 

جيوز للمدعي العام أن يبدأ ، و يف حالة عدم حدوث تقرير من هذا القبيل يف غضون ستة أشهر بعد اإلبالغ 
جبرمية عدوان شريطة أن يكون قسم الدائرة التمهيدية قد أذن ببدء التحقيق فيما يتعلق جبرمية التحقيق فيما يتعلق 

  .16 ، و أن ال يكون جملس األمن قرر خالف ذلك استنادا للمادة 15عدوان وفقا لإلجراءات الواردة يف املادة 
دولية أن تكييف الفعل على أساس أنه و من بني التعديالت اجلديدة كذلك و اليت كانت يف صاحل ضحايا اجلرائم ال

 6 مكرر من القرار رقم 15 من املادة 9مل يعد مقتصرا على جملس األمن ، حيث أشارت الفقرة  جرمية عدوان
اخلاص بتعديل نظام روما األساسي إىل أن التحديد الصادر من جهاز من خارج احملكمة خبصوص وقوع فعل عدوان 

  . يف إطار النظام األساسي فيما يتعلق بوقوع فعل عدوان ال خيل مبا ختلص إليه احملكمة
) ب (13 و اليت جتيز للمحكمة ممارسة اختصاصها على جرمية العدوان طبقا للمادة 2 مكرر 15كما مت إضافة املادة 

ط أن و جيوز للمحكمة فق، أي جواز إحالة هذه اجلرمية الدولية إىل احملكمة اجلنائية الدولية من قبل جملس األمن 
متارس اختصاصها املتعلق جبرائم عدوان ارتكبت بعد مرور سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديالت من ثالثني 

  .دولة طرف 
و متارس احملكمة اختصاصها على جرمية العدوان رهنا بأحكام هذه املادة و مبوجب قرار يتخذ بأغلبية دول أطراف 

و ال  ، 2017ت على النظام األساسي و ذلك بعد األول من كانون الثاين تساوي األغلبية املطلوبة العتماد تعديال
يكون تقرير حدوث فعل عدوان من جانب جهاز خارج احملكمة جمحفا بالنتائج اليت تتوصل إليها احملكمة مبوجب 

  .النظام األساسي 
هناك إال أن ، ئم الدولية ضحايا اجلرا ززت مسار استيفاء حقوقعإال أنه رغم هذه التعديالت اإلجيابية اليت 

 ، 5 و 4 مكرر يف فقرتيها 15تعديالت أخرى مل تكن يف صاحلهم و نذكر منها على سبيل املثال ما أقرته املادة 
حيث جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها املتعلق جبرمية العدوان اليت تنشأ عن فعل عدواين ارتكب من دولة طرف 

سبقا بإيداع إعالن مع املسجل أا ال تقبل االختصاص ، و ميكن أن يتم سحب ما مل تكن الدولة الطرف أعلنت م
 .هذا اإلعالن يف أي وقت و جيب النظر فيه من قبل الدولة الطرف خالل ثالث سنوات 

و فيما يتعلق بدولة ليست طرف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ال ميكن للمحكمة أن متارس 
لق جبرمية العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك الدولة أو ترتكب على إقليمها ، و كذلك ما أدرجته اختصاصها املتع

 و اليت قصرت تطبيق أحكامها على األشخاص الذين يكونون يف وضع  ميكنهم من 5 يف فقرا 2 مكرر 15املادة 
  )1( .التحكم فعال يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيهه 
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    استيفاء حقوق الضحايا يف جمال اإلجراءات عقبات  : املبحث الثاين
إن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية هو أمر ينسجم مع حقوق املتهم يف إجراء حماكمة عادلة أمام حمكمة حمايدة يتمتع 

 وفقا للمبادئ القانونية العامة ، و هذا ما ال يتحقق فيما إذا متت حماكمته فيها بالضمانات القانونية الثابتة و الراسخة
  .دولية مؤقتة مت إنشائها خصيصا حملاكمته ، أو أمام حماكم وطنية تابعة ألعدائه جنائية أمام حمكمة 

ال تكون متأثرة و بالتايل فإن مصلحة الفرد املتهم هي أن حياكم أمام حمكمة جنائية دولية حمايدة موجودة سلفا ، 
بدوافع الثأر و االنتقام إذا ما أنشأت خصيصا حملاكمة املتهمني يف قضية معينة بذاا ، و كان إنشاؤها من جانب 

  . حملاكمة خصومهم من جمرمي احلرب املهزومني ناملنتصري
ا ، فإا يف هذه احلالة فإذا كانت الدولة ذات العالقة هي اليت تقرر العدالة عن طريق تأسيس حمكمة حملاكمة أعدائه

متثل دور اخلصم و احلكم يف آن واحد ، و هذا أمر ال تقره القواعد العامة للقانون اجلنائي و مبادئ العدالة ، و يف 
مثل هذه احلالة سيكون من الصعب جدا إبعاد الشبهات عن قرارات مثل هذه احملاكم ، و هو أمر أمكن جتنبه بإنشاء 

لية اليت توفر فيها للمتهم كل ضمانات العدالة ، مبا يف ذلك إجراء احملاكمة بسرعة و سهولة ، و احملكمة اجلنائية الدو
  .اليت تعد نوعا من القضاء الطبيعي بالنسبة للجرائم الدولية ، هذا من جهة 

 حماكمة هو األمر الذي ينسجم مع مبادئ املساواة يف )1(و من جهة أخرى ، فإن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية 
مجيع األشخاص املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية ، و بغض النظر عن اعتبارات النصر و اهلزمية ، ففي حالة عدم 
وجود حمكمة جنائية دولية ، ستصبح حماكمة ارمني ممكنة فقط يف حالة حسم أحد أطراف الرتاع احلرب ملصلحته 

يع الدول املنتصرة تشكيل حماكم خاصة حملاكمة مرتكيب اجلرائم و هزمية الطرف اآلخر و استسالمه ، فعندئذ تستط
 و حماكمة قادا عن  "أملانيا"  و  "اليابان" الدولية ، و هو ما حدث فعال بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية باستسالم 

زومة فقط و هو التسبب جبرمية شن العدوان و ارتكاب جرائم احلرب ، حيث اقتصرت احملاكمات على الدول امله
أمر غري منطقي و خيل بقواعد املساواة ، ألنه من غري املعقول أن يكون اجلانب املنتصر بريئا بالكامل ، حبيث مل 

  .يرتكب أحد أفراده جرائم دولية يتعني حماكمته عنها  
الة املنتصر ، و بكل تأكيد فإن فكرة عد" رعدالة املنتص"إن تلك احملاكمات قامت أساسا على ما أطلق عليه 

ذلك أن العدالة ينبغي أن يكون مصدرها القانون و القانون وحده ، و نتيجة احلرب ال عالقة هلا بفكرة ، مرفوضة 
  .العدالة 

 : عندما قال 1950رئيس جلنة القانون الدويل يف دورة انعقادها الثانية عام  " سيل" و قد أكد ما سبق ذكره األستاذ 
 يولد يف النفس أمال يف قيام – أي احملكمة اجلنائية الدولية – أن إنشاء هذه احملكمة  و ليس عندي شك يف....." 

  عدالة دولية حقيقية حملاكمة جمرمي احلرب و غريهم من مرتكيب اجلرائم الدولية ، مهما كان الفريق الذي ينتمي 
  )2(  " ......إليه 

  
  
 ي ـ و إلجياد توافق على النظام األساس1998ظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف مؤمتر روما  كان على الوفود املشاركة يف مناقشات إعداد الن)1(

تليب  ، و هذه السيل و النصوص اليت وضعت تشكل القاسم املشترك بني الدول األطراف و ال للمحكمة اعتماد أنسب السيل لبلوغ األهداف املتوخاة     
         استيفاء  ، لذا إنطوى النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على بعض الثغرات اإلجرائية و اليت تشكل عقبة أمام  طلقمطالب و رؤية كل منها بامل     
   . حقوق ضحايا اجلرائم الدولية أمام احملكمة السابق ذكرها     
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إن احملكمة اجلنائية الدولية ختتلف عن احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا بالنظر لكوا 
و  دائمة ال تنشأ مبناسبة حادثة واحدة ختتص ا و تزول بعدها ، وهلذا فقد لقي إنشاؤها تأييدا كبريا دوليةحمكمة 

 مليون شخص ، و مل يستطع أحد 170 قتل حبسب تقديرات أكثر من 1945عام تعلقت ا أمال كبرية ، ألنه و منذ 
يصف القرن  " Douglass Cassel" بسبب القوانني السائدة مالحقة املسئولني جنائيا عن قتلهم ، و هو ما جعل 

  :العشرين بأنه 

 ما يزيد عن مليوين" بوت بول " املاليني ، و قتل " جوزيف ستالني "كان قرنا جيدا للطغاة ، حيث قتل ....." 
أوغوستو " بتقاعد مريح ، فيما هرب اجلنرال الشيلي " ول سيدراس ؤرا"و " عيدي أمني " شخص ، و حظي 

  .من احملاكمة بسبب التعقيدات و اإلجراءات القانونية " بينوشيه 
لواحد و العشرين أعدل بعض و لكن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية إمنا يعين إعطاء العدل فرصة ، و جعل القرن ا

   " . .....الشيئ ، و كذلك إجبار طغاة القرن الواحد و العشرين على اخلوف 
إن احملاكمة العادلة للمتهم بارتكاب اجلرائم الدولية يستفيد منها ضحايا اجلرائم الدولية الذين ال يتوقف حقهم يف 

نائي الدويل ممثال يف احملكمة اجلنائية الدولية ، و إمنا احلصول على العدالة على جمرد انعقاد االختصاص للقضاء اجل
 العقباتحيتاج األمر أيضا إىل عدم االصطدام ببعض العوائق القانونية املتعلقة باإلجراءات ، و ميكن تقسيم هذه 

 يف جمال تتعلق بتحريك الدعوى اجلنائية الدولية ، و أخرى تتعلق بالتعاون الدويلقبات املتعلقة باإلجراءات إىل ع
  .اإلجراءات اجلنائية 

و ال تقتصر العوائق اليت حتد من عزم اتمع الدويل على وضع حد الرتكاب اجلرائم الدولية على عدم رغبة 
سلطات الدولة اليت وقعت فيها اجلرمية الدولية ، أو عدم قدرا على مالحقة اجلاين ، أو عندما تكون احملاكمة 

باة أو جماملة ، أو عندما تقع اجلرمية من الرمسيني يف الدولة أو مبوافقة سلطاا ، بل تتعلق صورية ، أو تنطوي على حما
أيضا بعوائق تعترض آليات اإلدعاء و التحقيق ، و عقبات تعترض تسليم املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية حىت يف 

  )1( .إجراء احملاكمة يف حالة الرغبة الصادقة 
عقبات اإلجرائية املتعلقة باالدعاء إىل عقبات تتعلق بتحرك املدعي العام                                                               حيث ميكننا تقسيم ال

و                                  و اشتراط حصوله على اإلذن املسبق من دائرة ما قبل احملاكمة ، إعاقة جملس األمن لتحركه ،  منها
  . عدم إمكانية الطعن يف قرارات املدعي العام إمكانية تقرير املدعي العام عدم خدمة املقاضاة لصاحل العدالة و 

حق جملس األمن يف منع التحقيق أو املالحقة ، أو وقف ، فنذكر منها أما العقبات اخلاصة بتحرك جملس األمن 
ضد مالحقة " الفيتو " ضافة الستعمال حق باإلحقة ، أو جتديد منع أو وقف التحقيق أو املالحقة ، التحقيق أو املال

                             .                                                           مرتكيب اجلرائم الدولية 
عدم وجود جهاز جرائي فسنتطرق لبعضها و من بينها و بالنسبة للعوائق اإلجرائية يف جمال التعاون القضائي اإل

                                                              و تعدد و تعارض طلبات تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية ، و تنفيذي لتنفيذ قرارات التسليم ، 
د التزام دويل سابق متعلق حبصانة األشخاص وجورفض الدول غري األطراف للتعاون مع القضاء  اجلنائي الدويل ، و 

  .  إضافة إىل العوائق اإلجرائية اليت تطرحها اتفاقيات اإلفالت من العقاب 
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    تقويض جهود االدعاء و التحقيق : املطلب األول
عام للمحكمة اجلنائية الدولية القيام بإجراءات االستقصاء و التحقيق األويل أو التمهيدي جيب أن لكي يبدأ املدعي ال

 13 طرق ثالث حددا املادة ىحدإحياط علما باجلرمية أو اجلرائم الدولية اليت وقعت ، و يتصل علم املدعي العام ب
   :من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كما يلي 

 أحالت دولة طرف إىل املدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم الداخلة يف اختصاص  إذا-
احملكمة اجلنائية الدولية قد ارتكبت ، و أن تطلب من املدعي العام التحقيق يف هذه احلالة و البحث فيما إذا كان 

 اجلرائم ، و على الدولة احمليلة أن حتدد احلالة قدر يتعني توجيه االام إىل شخص معني أو أكثر بارتكاب هذه
املستطاع و الظروف املتصلة ا ، و أن يكون طلبها مرفقا مبا يوجد حتت يد تلك الدولة من مستندات مؤيدة 

   . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 14لطلبها ، طبقا ملا نصت عليه املادة 
 حالة إىل املدعي العام يبدو فيها – استنادا للفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة – إذا أحال جملس األمن -

  .أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم الدولية قد ارتكبت 
 من النظام األساسي للمحكمة 15 إذا علم املدعي العام شخصيا بوقوع جرمية من تلقاء نفسه ، طبقا للمادة -

  .اجلنائية الدولية 
ا توافرت إحدى الطرق السابقة ، فإن للمدعي العام أن يباشر التحقيقات األولية ، إما بناءا على إحالة دولة فإذ

طرف ، أو إحالة جملس األمن ، أو من تلقاء نفسه ، على أساس املعلومات املتعلقة جبرائم دولية تدخل يف اختصاص 
مات املتلقاة ، و جيوز له هلذا الغرض احلصول على معلومات و يقوم بتحليل جدية املعلو، احملكمة اجلنائية الدولية 

إضافية من الدول ، أو أجهزة منظمة األمم املتحدة ، أو املنظمات احلكومية الدولية أو غري احلكومية ، أو أية مصادر 
  .أخرى موثوق ا يراها مالئمة ، و جيوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية يف مقر احملكمة 

إذا انتهى املدعي العام من حتقيقاته األولية ، و استنتج منها وجود أساس معقول للشروع يف إجراء حتقيق ، يقدم ف
إىل الدائرة التمهيدية طلبا لإلذن له بإجراء حتقيق ابتدائي ، و جيب عليه أن يلحق ذا الطلب ما مجعه من مواد و 

الدائرة التمهيدية مساع أقواهلم يف هذا الشأن وفقا للقواعد اإلجرائية أن يطلبوا من ضحايا أدلة تؤيد طلبه ، و جيوز لل
  )1( .و قواعد اإلثبات 

 وجود أساس معقول للشروع يف إجراء – بعد دراسة طلب املدعي العام و املواد املؤيدة –فإذا تبني للدائرة التمهيدية 
كمة ، كان عليها أن تأذن بالبدء يف إجراء حتقيق ابتدائي ، و أن الدعوى تدخل على ما يبدو يف اختصاص احمل

  )2( .التحقيق ، و ذلك دون املساس مبا تقرره احملكمة فيما بعد بشأن االختصاص و قبول الدعوى 
    نـلكبينما إذا تبني للدائرة التمهيدية عدم جدية طلب املدعي العام ، رفضت اإلذن بإجراء التحقيق االبتدائي ، و 

  
  

ة ـــ، فقد رأى بعض األعضاء أثناء مناقشات إعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائي جلهات اليت هلا احلق يف اختاذ اإلجراءات القضائية فيما يتعلق با)1(
 يف   و أشريالدولية أنه ينبغي االعتراف لكيانات أخرى خالف الدول مثل املنظمات غري احلكومية و املنظمات احلكومية و حىت األفراد إلقامة الدعوى       
الدول   ، تستطيع منظمة غري حكومية اقتراح اختاذ اإلجراءات اجلنائية بشكل أيسر مما تستطيع هذا الصدد إىل أنه يف حالة وقوع جرمية ضد البيئة مثال      
 ى ـــوق اإلنسان اليت يكون من السهل علو األمر كذلك بالنسبة إىل جرائم احلرب و االنتهاكات اجلسيمة حلق ، اليت حترص على عالقاا الدولية      

   .املنظمات اإلنسانية غري احلكومية تناوهلا       
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ما إذا الرفض ال حيول دون تقدم املدعي العام بطلب جديد يستند إىل وقائع و أدلة جديدة تتعلق باحلالة ذاا ، أهذا 
استنتج املدعي العام بعد التحقيق األويل أن املعلومات املقدمة ال تشكل أساسا معقوال إلجراء حتقيق ،كان عليه أن 
يبلغ مقدمي املعلومات بذلك ، فإذا قرر املدعي العام عدم وجود أساس معقول ملباشرة التحقيق ، كان عليه أن يبلغ 

ان لديه أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن إجراء حتقيق لن خيدم مصاحل الدائرة التمهيدية بذلك ، و كذلك إذا ك
العدالة ، و بصفة خاصة ظروف ارتكاب اجلرمية ، و مدى خطورا ، و مصاحل اين عليهم ، و سن أو اعتالل 

   .الشخص املتهم بارتكاب اجلرمية أو دوره يف اجلرمية 
 ،ا تأثريها السليب على استيفاء ضحايا اجلرائم الدولية حلقوقهم و يبدو أن هذه األسباب السابق ذكرها سيكون هل

اليت منحت سلطة خطرية جدا لس األمن و  من نظام روما األساسي ، 16هذا فضال عن التأثري السليب للمادة 
ملادة أنه ال تتضمن شل نشاط احملكمة اجلنائية الدولية ، و تعليق دورها يف التحقيق و احملاكمة ، فقد جاء يف تلك ا

جيوز البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة اثنيت عشر شهرا ، بناءا على طلب جملس 
األمن إىل احملكمة اجلنائية الدولية ذا املعىن يتضمنه قرار يصدر عن الس مبوجب الفصل السابع من ميثاق منظمة 

   .جتديد هذا الطلب بالشروط ذاااألمم املتحدة ، و جيوز للمجلس 
و يعطي هذا النص جملس األمن سلطة خطرية يعطل مبقتضاها نشاط احملكمة اجلنائية الدولية ، بل قد يترتب عليها 

 فله أن مينع البدء يف التحقيق ، أو يوقف االستمرار فيه أو مينع البدء يف احملاكمة ، أو يوقف ،إلغاء دور تلك احملكمة 
 فيها ملدة سنة كاملة قابلة للتجديد إىل ما ال اية يف حالة اضطراب األمن و السالم العاملي ، أو ديدمها االستمرار

و ميكن تصور خطورة هذا الوضع يف الفرضية اليت يهب فيها جملس األمن ملساعدة دولة طرف يف النظام ، باخلطر 
وقعت دولية ة اجلنائية الدولية و بني الفصل يف جرائم األساسي أو تقبل باختصاص احملكمة ، للحيلولة بني احملكم

على إقليم تلك الدولة ، أو ارتكبت بواسطة رعاياها ، و هكذا تتدخل السياسة يف العدالة ، مع أنه كان من 
  .الواجب الفصل بينهما 

اقتراح عدم جتديد مدة و قد حاولت الدول املتفاوضة يف مؤمتر روما الدبلوماسي احلد من آثار هذه السلطة اخلطرية ب
 16التعليق أو جتديدها ملرة واحدة فقط ، و لكن هذه االقتراحات رفضت و مل يتم األخذ ا ، و صدر نص املادة 

 و إذا كان املندوبون الذين تفاوضوا يف مؤمتر روما الدبلوماسي )1(من نظام روما األساسي على النحو السابق ذكره 
مة اجلنائية الدولية منتمني ألنظمة و تقاليد قانونية خمتلفة و كان معظمهم دبلوماسيني إلعداد النظام األساسي للمحك

يفتقرون للخربة العملية اجلنائية من أي نوع كان ، لكنهم مع ذلك كانوا يهدفون للوصول التفاق ال ختفى صعوبة 
ي كان سائدا ، و إن كانت قد حتقيقه ، فكانت احللول الوسط إذن هي أفضل ما ميكن التوصل إليه يف الوضع الذ

حتد من فعالية احملكمة و استقالهلا ، ذلك أنه قد غلبت االعتبارات الواقعية إلرضاء مجيع الوفود و إخراج نظام روما 
األفكار املثالية اليت سعى البعض إىل حتقيقها ، و من أبرز األمثلة على ذلك دور و سلطات حساب إىل الوجود على 
دعي العام ، و الذي يبدو أن املتفاوضني مل ينجحوا يف جعل هذا الدور لصاحل استيفاء حقوق جملس األمن و امل

  )2( .ضحايا اجلرائم الدولية 
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  قبات املتعلقة بصالحيات جملس األمن  الع : الفرع األول
إن النظر عن كثب إىل معاهدة روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية من جهة و الفصل السابع من ميثاق األمم 
املتحدة من جهة أخرى يعكس وجهة نظر مفادها أن نظام روما األساسي جاء لتأصيل التقدم املنجز يف جمال القانون 

و الذي خاضت فيه األمم املتحدة شوطا ال بأس به عند تأسيسها احملاكم اجلنائية الدولية  )1(و زيادته الدويل اجلنائي 
املؤقتة ، حيث دخل جملس األمن جمال مالحقة اجلرائم الدولية اجلزائية كجزء من مهامه يف حفظ األمن و السلم 

  .مة اجلنائية الدولية الدائمة و تعزز ذلك مبنحه صالحية حتريك الدعوى أمام احملك )2(الدوليني 

و يف حماذاته ، تقلدت احملكمة اجلنائية الدولية منصبا رادعا يف صيانة األمن و السلم الدوليني يكمن يف مالحقة 
مرتكيب اجلرائم الدولية اليت دد سالم و أمن و استقرار العامل و إنزال العقوبات م ، و بالتايل منع ارتكاب مثل 

  .الدولية يف املستقبل هذه اجلرائم 
لكن من ناحية أخرى يالحظ أن نظام روما األساسي يغلب االعتبارات السياسية على املعطيات القانونية ، و 
يعترف بالدور احلازم لس األمن يف العالقة بينه و بني احملكمة اجلنائية الدولية يف كل ما يتعلق باألمن و العدالة 

 ذلك تدخال يف املنظومة القانونية التابعة هليئة قضائية مستقلة ، مما يهدد استقالليتها و الدوليني ، إىل درجة اعتبار
  . شرعيتها و سلطتها و مصداقيتها 

و تشكل عالقة احملكمة اجلنائية الدولية مبجلس األمن إشكالية كبرية ناشئة عن موجبات جملس األمن ، عمال 
جهة ، و مكانة احملكمة اجلنائية الدولية بالنسبة إىل ميثاق األمم املتحدة بالفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة من 

و نظرا للدور الريادي الذي يلعبه جملس األمن يف حفظ السلم و األمن الدوليني ، فإنه ال مناص ، من جهة أخرى 
اص احملكمة إىل احملكمة من إعطائه احلق يف إحالة القضايا اليت متس األمن و السلم الدوليني ، و الداخلة يف اختص

  .اجلنائية الدولية 
 من نظام روما األساسي تشكل فرصة غري مسبوقة لس األمن للتدخل يف شؤون هيئة قضائية 16و لكن املادة 

 من نظام روما األساسي خماوف العديد من الدول ، ألنه يعطي جملس األمن 16مستقلة ، و يثري نص املادة 
 أدىن شك على جمرى العدالة اجلنائية الدولية ، و على مسار استيفاء حقوق ضحايا صالحيات واسعة تؤثر دون
  )3(. اجلرائم الدولية بصفة خاصة 

 احملكمةإن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يعطي إذن جملس األمن سلطة خطرية ، يعطل مبقتضاها نشاط 
  ن ، وــئية الدولية و معها العدالة اجلنائية الدولية إلرادة جملس األماجلنائية الدولية ، مما يعين خضوع احملكمة اجلنا

  
  
  
  . بدأت من احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ  املسامهة الفعلية يف تطور القضاء و القانون اجلنائي الدويل)1(
صة للتحقيق يف اجلرائم املرتكبة يف يوغسالفيا السابقة وتعقيبا  القاضي بتشكيل جلنة خا1992 تشرين األول 6 يف 780 أصدر جملس األمن القرار رقم )2(

جلرائم و ا  بإنشاء حمكمة جنائية دولية حملاكمة األشخاص املسئولني عن1993 شباط 22 يف 808على أول تقرير للجنة أصدر جملس األمن القرار رقم      
للتحقيق يف تلك   اخلاص بإنشاء جلنة اخلرباء935، كما أصدر جملس األمن القرار رقم  بقةاالنتهاكات اجلسيمة اليت ارتكبت يف أراضي يوغسالفيا السا     
 ة ـبإنشاء احملكمة اجلنائي 955االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين و اليت أصدرت جمموعة من التقارير أصدر تبعا هلا جملس األمن القرار رقم      
  .الدولية لرواندا      

  . 105و  104 ، 101 ، ص املرجع السابق الذكر :  قيدا جنيب محد-د )3(
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 فإذا كانت سلطة اإلحالة يف صاحل ضحايا اجلرائم الدولية ، فإن )1(تحصيل حاصل للدول دائمة العضوية فيه ك
   .سلطة اإلرجاء و التعليق ليست يف صاحل هؤالء الضحايا 

، ذلك أن اختصاصات جملس األمن تتعلق أساسا حبفظ األمن و و لكن هناك من ينظر إىل األمور من زاوية أخرى 
السلم الدوليني ، لذلك فإن أي قرار يصدر منه يصب يف خانة احلفاظ على األمن و السلم الدوليني ، فمجلس األمن 

  ميثاق األمم املتحدة ، و اليت جيب أن تعطى األولوية على حساب كافة االلتزامات األخرى يف حالةنصوصيطبق 
  .  من ميثاق األمم املتحدة 103التعارض بينها ، و هذا طبقا للمادة 

إن التخوف ناتج من الشك يف نزاهة أعضاء جملس األمن الدائمني عند استعماهلم للسلطات املمنوحة هلم مبقتضى 
 حمددة زمنيا ، فإن الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ، و باعتبار أن سلطة جملس األمن يف اإلرجاء و التعليق غري

 لس -  و هي جهاز قضائي ينبغي أن يتمتع باالستقاللية- ذلك يفتح الطريق أمام تبعية احملكمة اجلنائية الدولية
    )2( .األمن و هو جهاز سياسي يتمتع بسلطات تقديرية واسعة 

، إذ تعد مظهرا من مظاهر النظام إن مما عجل يف إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية هو انتهاء صراع احلرب الباردة 
و لقد ، الدويل اجلديد ، و العامل الثاين هو إنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني لكل من يوغسالفيا السابقة و رواندا 

كانت عالقة احملكمة اجلنائية الدولية وفق نظام روما األساسي مع جملس األمن الدويل أحد أهم املسائل املختلف 
ل املناقشات اليت جرت يف مؤمتر روما عند مناقشة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، و حوهلا خال

                 ال يزال هذا املوضوع حمل نقاش من قبل فقهاء القانون الدويل اجلنائي إىل الوقت احلاضر و سيبقى
  .ملدة طويلة 

س األمن الدويل بسبب عدم فاعلية النظم القضائية الوطنية يف مالحقة و إذا كانت الدول قد جلأت سابقا إىل جمل
املتهمني بارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب ، فإنه من املفترض أن دقة تطبيق مبدأ التكامل و االلتزام به  

     املنازعات سيجعل الدول يف غري حاجة إىل اللجوء إىل جملس األمن ، أو أي جهاز غري قضائي للفصل يف
  .القانونية 

لذلك فإن التكامل بني القضائني الوطين و الدويل سيمأل الفراغ الذي كان قائما سابقا ، و ذلك ببسط قواعد 
املنصوص عليها يف النظام األساسي الدولية العدالة اجلنائية مبفهومها الشامل على كل من يرتكب جرمية من اجلرائم 

  . ، أو خرقا للقواعد القانونية الوطنية على حد سواء للمحكمة اجلنائية الدولية
و إذا كان مبدأ التكامل مبفهومه املوضوعي و تطبيقه العادل الذي ينبغي أن خيلو من أية جتاوزات تسيطر عليه 

ر النص الرتاعات السياسية يكون مبثابة نقطة حتول يف مفهوم العدالة اجلنائية الدولية و آلياا و أهدافها ، فإن إقرا
الذي يعطي لس األمن صالحيات إرجاء التحقيق على النحو الذي سيبني الحقا ينذر بوجود قدر من التدخل 

فرص التشكيك يف إمكانية مباشرة احملكمة اجلنائية الدولية الختصاصها من السياسي لس األمن ، و هو ما قد يزيد 
    )3( .بعيدا عن أية تأثريات سياسية 

  
  

  .، فرنسا و الصني  ، بريطانيا ، روسيا  الواليات املتحدة األمريكيةاملطالبات العديدة للدول بقيت العضوية الدائمة يف جملس األمن حمصورة يفرغم  )1(
  . 352 و 351 ، ص املرجع السابق الذكر:   أمحد بشارة موسى-د )2(
  . 109و  108 ، 103 ، ص  املرجع السابق الذكر:  خالد عكاب حسون العبيدي-د )3(
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   حق جملس األمن يف منع التحقيق و املالحقة : أوال
 من نظام روما األساسي أزمة قانونية ، ألنه يعطي جملس األمن صالحية منع التحقيق أو املالحقة 16يثري نص املادة 

أو مقاضاة مبوجب هذا ال جيوز البدء أو املضي يف حتقيق  " : 16أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و قد جاء يف املادة 
النظام األساسي ملدة إثين عشر شهرا ، بناءا على طلب من جملس األمن إىل احملكمة ذا املعىن ، يتضمنه قرار يصدر 
        عن الس مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ، و جيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالشروط

  " . ذاا 
ادة يف إدخال اجلرائم الدولية األكثر خطورة على اتمع الدويل يف املعادلة السياسية ، و و تكمن خطورة هذه امل

إخراجها من دائرة املالحقة القضائية ، فهذه املادة تسمح بغض الطرف عن اجلرائم الدولية مىت يأمر جملس األمن 
  .باسم األمن و السلم الدوليني و ذلك بذلك ، 

وضع حد إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من  "د أهم غايات إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية و يؤدي هذا إىل تقويض أح
    كما ورد يف ديباجة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية" العقاب و على اإلسهام بالتايل يف منع هذه اجلرائم 

  )1( .الدولية 
إىل هيئة خاضعة لس األمن ، و جعل العدالة اجلنائية كما يؤدي أيضا إىل تبخيس احملكمة اجلنائية الدولية بتحويلها 

الدولية رهن الرتوات السياسية للدول دائمة العضوية يف جملس األمن ، من خالل إيالء هيئة سياسية و هي جملس 
 حمكمة األمن سلطة التدخل يف إدارة العدالة اجلنائية الدولية ، و جملس األمن ال يتمتع ذه الصالحية و ال حىت جتاه

  )2( .العدل الدولية 
 من النظام 16 و احملامون و القضاة الدوليون و املنظمات اإلنسانية يف إيضاح حدود املادة الباحثونلذا اجتهد 

من خالل  )3(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و تطبيقها يف ضوء نية املشرعني ، و سعت منظمة العفو الدولية 
 حماولة جملس األمن غري القانونية يف منح مواطين الواليات :احملكمة اجلنائية الدولية " دراسة مفصلة هلا بعنوان 

 من نظام روما األساسي و حمدوديتها من 16إىل شرح استثنائية املادة " املتحدة حصانة دائمة من العدالة الدولية 
  .حيث املضمون و الزمن 

بالتوافق مع مضمون ، حبسن نية   من معاهدة فيينا1  فقرة31فمن حيث املضمون ، تفسر املعاهدات وفقا للمادة 
املعاهدة ، حبسب أهدافها و الغاية من وضعها ، و إن الغاية من إقامة احملكمة اجلنائية الدولية تتجلى يف ديباجة نظام 

  )4( .روما األساسي اليت تؤكد خطورة اجلرائم الدولية الداخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 
  علىجيب أال متر دون عقاب ، و أنه جيب ضمان مقاضاة مرتكبيها " و تشدد يف الوقت نفسه على أن هذه اجلرائم 

  
  

  
  . 106 و 105 ، ص املرجع السابق الذكر : قيدا جنيب محد - د)1(
 ة ــ لكن الواقع أثبت تدخل هذا األخري يف عمل حمكم، و  ال ميلك جملس األمن حق التدخل يف عمل حمكمة العدل الدولية طبقا مليثاق األمم املتحدة)2(

اء ـيف مسـ" مريكان بن أ" بتسليم مواطنيها املتهمني بإسقاط طائرة " ليبيا " عندما أصدر جملس األمن قراره بإلزام " لوكريب " العدل الدولية يف قضية       
  . الدولية قرارها بقانونية أو عدم قانونية التسليم ، و ذلك قبل أن تصدر حمكمة العدل االسكتلندية" لوكريب "       
    .و قد عرفت بتقاريرها الالذعة عن وضعيات حقوق اإلنسان يف العامل  منظمة العفو الدولية هي منظمة مستقلة)3(
  . 109 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد -د )4(
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 و ،" ى وضع حد إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب  و أن الدول األطراف قد عقدت العزم عل ....حنو فعال
من هنا ، فإن تضمني معاهدة روما بندا مينع التحقيق يف جرم دويل أو يوقف املالحقة القضائية أمر غري منطقي ، و 

 األمن ، و يسلم املفتاح إىل جملسرتكيب اجلرائم الدولية بالتايل يوفر أساسا لالنتهاكات اإلنسانية و ميناء أمان مل
 طبيعة استثنائية و جمال تطبيق ضيق يتناسب مع روحية معاهدة روما و أهدافها ، و جيب أن 16لذلك ، فإن للمادة 

  )1( . تفسريا ضيقا حيقق إرادة األطراف و يضمن استقاللية احملكمة اجلنائية الدولية 16تفسر املادة 
  2002 جويلية 12لنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف  من ا16و مل يتوان جملس األمن عن اللجوء إىل املادة 

حىت قبل بدء عمل احملكمة اجلنائية الدولية ، و بعد بضعة أيام فقط من دخول معاهدة روما حيز التنفيذ  فقد أعلنت 
بل يف حالة عدم  املتعلقة حبفظ السالم يف املستقتالواليات املتحدة عن نيتها يف استخدام حق الفيتو يف كل الطروحا

 من أجل محاية عمليات منظمة األمم املتحدة من املالحقة القضائية أمام احملكمة اجلنائية 16تفعيل جملس األمن املادة 
 القاضي بإعفاء موظفي 2002 متوز / يوليو12 الصادر يف  )2( 1422الدولية ، و بالفعل ، تبىن جملس األمن القرار 

ل غري األطراف من احملاكمة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ملدة اثين عشر شهرا ، مع نية األمم املتحدة التابعني للدو
    كلما دعت  " يف جتديد إرجاء املالحقة أمام احملكمة اجلنائية الدولية -  يف الفقرة الثانية من القرار-واضحة 
 يف جملس األمن عند طرح موضوع  "فيتوال" أي كلما هددت الواليات املتحدة األمريكية باستخدام حق " احلاجة 

    )3( .استمرار عمليات حفظ السالم 
" إال إذا قرر جملس األمن عكس ذلك " حتديد مدة استمرار وقف التحقيق أو املقاضاة باثين عشر شهرا  و الواقع أن

و قد ،  املتحدة األمريكية  ال معىن له ، ألن قرار جملس األمن سيتخذ بإمجاع الدول دائمة العضوية مبا فيها الواليات
  .صرحت هذه األخرية بأا لن تقبل قرار جملس األمن ذا الشأن 

  : على ما يلي 1422و تنص الفقرات الثالث من قرار جملس األمن 

 من قانون روما األساسي ، أن ال تباشر احملكمة اجلنائية الدولية إذا ما 16 يطلب بالتساوق مع أحكام املادة -1" 
قضية تشمل مسئولني أو موظفني حاليني أو سابقني ينتمون إىل دولة مسامهة غري عضو يف قانون روما نشأت 

األساسي ، و تتعلق بأفعال أو تقصري يتصالن بعمليات األمم املتحدة القائمة أو املخول ا ، حتقيقا يف مثل هذه 
 جويلية 1لفترة مدا اثنا عشر شهرا اعتبارا من القضية ، أو إجراءات للمقاضاة بشأا ، أو املضي قدما يف ذلك ، 

  . ما مل يقرر جملس األمن خالف ذلك 2002
 مبوجب الشروط نفسها يف األول من جويلية من كل عام و 1 يعرب عن نيته يف جتديد الطلب الوارد يف الفقرة -2

  . شهرا ، طاملا كان ذلك ضروريا 12لفترات إضافية مدة كل منها 
  )4( ".و مع التزاماا الدولية  1 تقوم الدول األطراف بأي فعل ال يتساوق مع الفقرة  يقرر أن ال-3

  املتحدة عدم استناده إىل الفصل السابع من ميثاق األمم 1422و من أبرز الشوائب اليت تعيب قرار جملس األمن رقم 
  
  

  . 109 و 106 ، 105 ، ص املرجع السابق الذكر :  قيدا جنيب محد-د )1(
  . بأغلبية األصوات يف جملس األمن رغم معارضة اجلمعية العامة لألمم املتحدة له 2002 متوز 12الصادر يف  1422قرار جملس األمن رقم أختذ  )2(
  . اليت تتطلب إمكانيات عسكرية و مادية هامة و تعترب الواليات املتحدة األمريكية من أكثر الدول مشاركة يف عمليات حفظ السالم )3(
  . 111 و 110 ، 109 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد -د )4(
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فرغم أن جملس األمن قد أشار يف القرار ذاته إىل أنه يعمل وفقا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ، فإن وجود 
 جيعل من هذا  ،1422خرق لألمن و السلم الدوليني أو ديد له ، و عدم وجود حالة اعتداء عند اختاذ القرار 

 ، بل قد يقلب املنطق السائد يف عمليات حفظ السالم رأسا على عقب ، و من 16األخري وثيقة تعيد تفسري املادة 
 من نظام روما 16 عدم توافقه مع نية واضعي املادة 1422اليت تعيب قرار جملس األمن رقم كذلك الشوائب 
  .  األساسي 

نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل تفعيل هذه املادة يف حاالت  من ال16لقد اجتهت نية معدي املادة 
استثنائية ، خيص فيها جملس األمن حالة حمددة بقرار مينع املقاضاة أمام احملكمة اجلنائية الدولية أو يوقفها ، حىت ال 

حليلولة دون مالحقة قائد  هو ا16تتعارض املالحقة القضائية مع مساعي الس يف حفظ األمن ، فمراد املادة 
  )1(. حكومي أو قائد جمموعة مسلحة قد باشر مفاوضات سالم حتت رعاية جملس األمن 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ملنع املالحقة 16 فهو يستغل املادة 1422أما قرار جملس األمن رقم 
مواطين الدول غري األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية املسبقة و االنتقائية لشرحية كبرية من األفراد ، مثل 

الدولية و املشتركني يف عمليات تقررها منظمة األمم املتحدة ، و يسعى القرار إىل محاية الرمسيني و املوظفني احلاليني 
مليات ذاا إىل كل ما  فحسب ، كما أن احلماية تعدت العينيبالتايل فهو يشمل املدنيني ال العسكر، و و السابقني 

هو مرتبط ا و هذه عبارة واسعة تشمل شىت النشاطات كالتخطيط ، التدريب ، التمويل ، التزويد باللوجستيات و 
  .املعلومات االستخبارية ألي عملية 

اواة  قد قوض مبدءا أساسيا يف القانون الدويل اجلنائي ، أال و هو املس1422و بذلك يكون قرار جملس األمن رقم 
أمام القضاء اجلنائي الدويل و ذلك بسبب الكيل مبكيالني ، أحدمها ملواطين الدول غري األطراف يف النظام األساسي 

  .للمحكمة اجلنائية الدولية املشاركني يف عمليات منظمة األمم املتحدة ، و آخر للعامل بأسره 
 ، أنه أفرز تناقضا يف موجبات 1422ن رقم و من بني الشوائب األخرى كذلك اليت تأخذ على قرار جملس األم

 من الدول االلتزام مبوجبني متناقضني ، مها عدم اإلخالل 1422الدول ، حيث تطلب الفقرة الثالثة من القرار 
 و مبضمون قرار -و منها طبعا االلتزام مبعاهدة روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية من جهة  -باملوجبات الدولية 

  )2( . الذي يتناقض بذاته مع معاهدة روما من جهة أخرى 1422 من رقم جملس األ
 ، هو رفض 1422و لعل القيد الوحيد الذي أفلحت منظمة األمم املتحدة يف فرضه على قرار جملس األمن رقم 

 ليت يسوغهااملساعي األمريكية املطالبة بإحاطة العمليات الصادرة عن منظمة األمم املتحدة كلها ، مبا فيها تلك ا
و ،  امليثاق أو اهليئات التابعة ملنظمة األمم املتحدة ضمنا أو مباشرة باحلماية من املالحقة أمام احملكمة اجلنائية الدولية

مينع هذا الرفض الواليات املتحدة األمريكية من محاية املواطنني و العساكر األمريكيني املتورطني يف عمليات تقررها 
 من ميثاق 51 املتحدة ، مثل العمليات ضد اإلرهاب و عمليات الدفاع عن النفس وفقا للمادةمبوجب ميثاق األمم 

  أتــأمامها ، جل األمم املتحدة و عمليات املنظمات احلكومية اإلقليمية يف حفظ السالم ، و بعد سد هذا الباب
  
  

  . 111 و 110 ، 109 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد -د )1(
لضحايا     يرى الكثري من الباحثني يف القانون الدويل أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حيرص أكثر على حتقيق السالم أكثر من توفري العدالة)2(

   . اجلرائم الدولية     
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ريها دبلوماسيوها مع الواليات املتحدة األمريكية  إىل حتصني قواا يف اخلارج من خالل االتفاقيات الثنائية اليت جي
دول العامل ، و يف السياق ذاته جرت مناقشات عدة بني احملامني الدوليني يف ما يتعلق بصالحية احملاكم الدولية يف 
مناقشة شرعية قرارات جملس األمن ، حىت أن حمكمة العدل الدولية تتردد يف مناقشة هذه الشرعية حبجة أن ميثاق 

  .تبية بني هيئات منظمة األمم املتحدة األمم املتحدة ال يؤسس لترا
أما احملكمة اجلنائية الدولية فهي خارج هذه املعادلة ، باعتبارها هيئة غري تابعة ملنظمة األمم املتحدة ، حىت أن 

لإلشارة إىل عدم امتالك جملس األمن أي سلطة على " طلب من جملس األمن  " املشرعني تعمدوا استخدام كلمة 
 التدخل يف عمل ةاحملكمة اجلنائية الدولية ، و مبا أن ميثاق األمم املتحدة ال يويل جملس األمن سلطهيئة مستقلة ك

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية هي اليت تعطي جملس األمن حق 16هيئة قضائية مستقلة ، بل املادة 
ية الدولية هي املرجع الصاحل ملراقبة تطبيق نظامها طلب وقف التحقيق أو عدم مباشرته ، و بذا تكون احملكمة اجلنائ

  . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 16األساسي ، و حتديدا شروط املادة 
 من نظام روما 21و تراعي احملكمة اجلنائية الدولية يف ذلك القوانني الواجب تطبيقها ، و الوارد ذكرها يف املادة 

ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، وثيقة أركان اجلرمية ، و القواعد اإلجرائية و قواعد النظام ا : األساسي أي
اإلثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية ، و كذلك املعاهدات و مبادئ القانون الدويل و قواعده ، و منها تلك 

ويل اإلنساين و القوانني الدولية اليت ترعى املتعلقة بالرتاعات املسلحة ، و هذا ما يستتبع االسترشاد بالقانون الد
حقوق اإلنسان ، و يف حالة عدم التوصل إىل نتيجة يف ضوء تلك القواعد ، تلجأ احملكمة اجلنائية الدولية إىل القواعد 

هو و ، العامة للقوانني الوطنية من دون أن تتعارض مع القواعد السابق ذكرها و أبرزها مبدأ املساواة أمام القانون 
   )1( .مبدأ مشترك بني األنظمة القانونية املختلفة 

 31 بتاريخ 4572 يف جلسته رقم )2( 1422وهكذا فقد رضخ جملس األمن لالبتزاز األمريكي و أصدر قراره رقم 
الذي منح احلكومة األمريكية احلصانة اليت طلبتها جلنودها ، حتت غطاء حصانة القوات العاملة يف و  2002جويلية 
 و اخلاص 1502 السلم و األمن الدوليني ، و قد وافقت الواليات املتحدة األمريكية على قرار جملس األمن رقم حفظ

  )3(. احملكمة اجلنائية الدولية اختصاص حبماية مباين األمم املتحدة و أشخاصها بعد حذف الفقرة اليت تشري إىل 

ية يف تقييم طلب جملس األمن يلقي بعبء تعليل طلب الوقف و جتدر اإلشارة إىل أن صالحية احملكمة اجلنائية الدول
أو املنع على عاتق جملس األمن نفسه ، أما بالنسبة إىل النظر يف شرعية قرار جملس األمن من جهة التزامه حبدود 

  ة ـــمالزم لصالحية احملكمو الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة فهو جزء عرضي من املسألة ككل ، 
  
  

  . 113 و 112 ، 111 ، ص  املرجع السابق الذكر: قيدا جنيب محد -د )1(
    ر دونــ، و لكن القرار م 2002يف أيار "  تيمور الشرقية "  من نظام روما األساسي عند جتديد قوات الطوارئ الدولية يف16طرح موضوع املادة  )2(
  و طرح من جديد و لكن بقوة هذه املرة عندما حان جتديد مدة قوات لقا خبفض عدد القوات الدوليةن الواليات املتحدة األمريكية و كان متعمحتفظ       

م ـ مبوجب قرار جملس األمن رق2002 جوان 21اليت كانت ستنهي عملها يف  " UNMIBH" "  البوسنة و اهلرسك "لطوارئ الدولية العاملة يفا      
 ة ـ، و عندما طرح موضوع التجديد على التصويت عشي 2002 جوان 30 إىل 1418 تقنية مبوجب القرار  و اليت مدد العمل ا ألسباب1357      
 ة ـــالبوسن "  جلهة مدة عمل قوات الطوارئ يف 1357، عندما تقرر جتميد العمل بالقرار   واجه القرار حق النقض األمريكي2002 جوان 30      
  .ساحا للمجال أمام املشاورات  إف2002 جويلية 30اهلرسك إىل  و      

  . 145 و 144 ، ص املرجع السابق الذكر :عبد اهللا األشعل و آخرون  -د )3(
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 اجلنائية الدولية يف التأكد من تطبيق نظامها األساسي ، و حمدد بالقدر الالزم لتحقيق العدالة من دون أن ينشئ
ف ، و يف األحوال مجيعها يبقى قرار جملس األمن رقم  إليها الدول األطرايجديدة أو يعكس غايات مل ترم موجبات

 مثاال لسيطرة الواليات املتحدة األمريكية على السياسة الدولية و على العدالة اجلنائية الدولية ، و وصمة عار 1422
    )1( .مشينة على جبني جملس األمن 

ائية يستخدمها جملس األمن انتقائيا و سياسيا إن نظام روما األساسي قد حول احملكمة اجلنائية الدولية إىل أداة قض
، شأن ذلك عرقلة عمل احملكمة اجلنائية الدولية و املدعي العام على حد سواء  و من )2(وفقا ملصاحل أعضائه الدائمني 

    كما أن هذه الصالحية من شأا أن تفتح اال واسعا إلقحام االعتبارات السياسية يف عمل احملكمة اجلنائية 
  .الدولية 

حيث يتسم عمل جملس األمن بالطابع السياسي ، و ما يزيد من احتماالت تدخل جملس األمن بعمل احملكمة بصورة 
مستمرة هو أن الواليات املتحدة األمريكية ظلت تناصب احملكمة العداء ، أو تسعى جاهدة إىل إفشال مشروع 

 الصالحية ، ناهيك عن أن ثالثة من الدول دائمة العضوية إنشائها ، بل هي اليت وقفت وراء منح جملس األمن هذه
   )3(. يف جملس األمن مل تصادق على النظام األساسي 

و أمام كل هذه احلقائق ، فإن متادي جملس األمن يف استعمال صالحياته بطلب تأجيل إجراء التحقيق أو احملاكمة 
ية مل جتد يف هذه الصالحية ما يكفي لعرقلة عمل احملكمة يبقى أمرا قائما ، و يبدو أن الواليات املتحدة األمريك

اجلنائية الدولية ، بل سعت إىل منح جملس األمن حق جتديد هذا الطلب لعدد غري حمدد من املرات و هو ما حتقق هلا  
  )4( . من نظام روما األساسي مؤكدا هلذه الرغبة 16حيث جاء نص املادة 

مني على ضرورة منح جملس األمن حق اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، إال أن لقد اتفق أعضاء جملس األمن الدائ
الواليات املتحدة األمريكية انفردت بالرأي القائل بضرورة انفراد جملس األمن ذا احلق ، األمر الذي كان مثار 

ث أن من شأنه أن يفرغ انتقاد و اعتراض شديدين من جانب معظم الوفود ، خاصة و أنه خمالف للمنطق ، حي
  .احملكمة اجلنائية الدولية من مضموا القانوين لتصبح أداة سياسية يف يد جملس األمن 

و بعيدا عن املقترح األمريكي املستهجن ، كان منح جملس األمن سلطة اإلحالة إىل جانب الدول األطراف و املدعي 
، وما إلعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية العام يف حد ذاته حمل خالف شديد خالل املفاوضات يف ر

و على خالف هذا الرأي وجد من يدعم بشدة هذا اخليار من بني الوفود ، و على رأسهم بالطبع الواليات املتحدة 
نائية دولية ملا ميكن أن حيققه يف رأيهم من نتائج إجيابية ، منها احليلولة دون قيام الس بإنشاء حماكم ج، األمريكية 

خاصة على غرار احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا ، ما يعين أن هذا سيشكل تعزيزا لفاعلية 
  )5(. احملكمة اجلنائية الدولية يف رأيهم 

  
  
  . 113 و 112  ، 111 ، ص  املرجع السابق الذكر : قيدا جنيب محد-د )1(
  . 481 ، ص رجع السابق الذكر امل: علي مجيل حرب - د)2(
  .، روسيا و الواليات املتحدة األمريكية   يتعلق األمر بالصني)3(
   .198، ص املرجع السابق الذكر:   علي يوسف الشكري- د)4(
   .123و  122 ، ص  املرجع السابق الذكر: سوسن مترخان بكة - د)5(
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   حق جملس األمن يف وقف التحقيق و املالحقة : ثانيا
 من نظام روما األساسي ، فإن املادة 16 جانب حق جملس األمن يف منع التحقيق و املالحقة مبوجب نص املادة إىل

نفسها متنح جملس األمن صالحية وقف التحقيق و املالحقة أمام احملكمة اجلنائية الدولية إذا رأى ضرورة لذلك على 
يقرر جملس األمن أن مصلحة األمن و السلم الدوليني ضوء الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ، أي عندما 

 من النظام األساسي 16و قد يوفر تطبيق املادة ،  " الهاي "تقتضي سلوك طريق آخر غري ذلك الذي يؤدي إىل 
للمحكمة اجلنائية الدولية خمرجا بعد تقدمي الدعوى إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، فال يستطيع جملس األمن أن مينع 

و ال حيول اعتماد جملس األمن املادة ، ع املعلومات و األدلة ، و ال أن مينع اعتماد التهم أمام دائرة ما قبل احملاكمة مج
 من نظام روما األساسي ، إال استنادا 61 من نظام روما األساسي دون حفظ املدعي العام األدلة ، طبقا للمادة 16

  .ة ، أي عند توافر االعتداءات أو التهديدات على األمن و السالم إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحد
إال أن هذا الطرح ينتقد ، أوال لتغاضيه عن إغفال املرجع الصاحل لتقييم مدى التزام جملس األمن حبدود الفصل 

الل الس تفوقه من  من نظام روما األساسي ، و ثانيا إلمهاله إمكانية استغ16السابع من امليثاق لالستناد إىل املادة 
أجل حماصرة نظام روما األساسي ، و ال سيما أن بعض العمليات اليت يفوضها جملس األمن ال تستند أساسا إىل 

و بناءا على هذه املادة ، بدال من أن حييل جملس األمن على املدعي العام  )1(الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 
ة عليها ، يصدر قرارا موجها إىل احملكمة اجلنائية الدولية بغرض وقف التحقيق أو حالة للتحقيق فيها أو املقاضا

 عشر شهرا قابلة للتجديد ، و هو ما اعتربته بعض الوفود املشاركة يف  احلالة املعروضة عليها ملدة اثيناملقاضاة يف
ن يؤدي إىل عرقلة سري اإلجراءات أمام مفاوضات روما إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية مبثابة إجراء سليب من شأنه أ

  )2( .احملكمة اجلنائية الدولية 
إن احملافظة على استقاللية احملكمة اجلنائية الدولية باعتبارها جهازا قضائيا و احليلولة دون تدخل جملس األمن ، 

ة اإلحالة إىل توجب أن يكون دور جملس األمن يف حتريك الدعوى يف أضيق احلدود ، و أن يقتصر على إمكاني
 اليت هلا أن تقرر بعدئذ حتريك الدعوى من عدمه بشأن تلك اإلحاالت ، أما حق جملس )3(احملكمة اجلنائية الدولية 

 أن تكون اجلرمية الدولية قد حصلت فعال و أوهلما  :األمن يف إرجاء التحقيق أو املقاضاة فهو مقيد بتوافر شرطني 
 39و اشتراط حصول اجلرمية الدولية فعال توجبه أيضا املادة ، ة أو بناءا على إحالة بدأ املدعي العام حتقيقاته مباشر

يقرر جملس األمن ما إذا كان قد وقع ديد السلم  " : من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة اليت تنص على أن
 و اإلخالل به و أعمال العدوان و هذا التهديد للسلم، "أو كان ما وقع عمال من أعمال العدوان ، أو إخالل به 

  )4(  .هي اليت تعقد صالحيات جملس األمن للتصرف وفقا للفصل السابع

  

  
  . 170 و 108 ، 105 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )1(
  . 92 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )2(
  ةـ و يف القضية الليبي2005 يف 1593 السودانية مبوجب قراره " دارفور " استعمل جملس األمن حقه يف اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف قضية )3(

  . 2011 يف 1973مبوجب القرار      
وت بري ، منشورات احلليب احلقوقية ،إلنساين و آفاقه الدويل  تأصيل القانون ا: آفاق و حتديات : القانون الدويل اإلنساين : و آخرون  أسعد دياب -د )3(

   . 67 ص ، 2005 ، األوىل الطبعةلبنان ، اجلزء األول ،           
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 و الشرط الثاين أن يوجب تأجيل التحقيق أو احملاكمة اجلنائية الدولية ضرورات نامجة عن تطبيق جملس األمن مهامه
  .مة األمم املتحدة فقا للفصل السابع من ميثاق منظو

 من نظام روما األساسي اليت تشكل ديدا للسلم أو 5 فبعد أن تقع إحدى اجلرائم الدولية املنصوص عليها يف املادة
في هذه احلالة يقرر جملس األمن ف من ميثاق األمم املتحدة ، 39إخالال به أو عمال من أعمال العدوان ، طبقا للمادة 

 حلفظ األمن و السلم الدوليني ، و يعود له أن يطلب من 42 و 41ري وفقا ألحكام املادتني ما جيب اختاذه من التداب
  .احملكمة اجلنائية الدولية تأجيل التحقيق أو احملاكمة يف جرمية حمددة ملدة سنة قابلة للتجديد 

انوين اليت جتيز لس األمن  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية السند الق16هلذا السبب ال تعترب املادة 
إعفاء دولة من اخلضوع للمحكمة اجلنائية الدولية بصورة مسبقة ، ألنه إعفاء مطلق من كل اجلرائم الدولية اليت قد 

و هو ما خيالف شرط أن تكون اجلرمية الدولية معينة بالذات و متت قبل طلب تأجيل التحقيق فيها ، كما ، ترتكب 
اليت ال جتيز لس األمن اللجوء إىل أحكام الفصل السابع إال بعد و  األمم املتحدة ، خيالف نص ميثاق منظمة

  .حصول اجلرمية الدولية 
 من ميثاق منظمة األمم املتحدة هو 24إن من أهم األمثلة على جتاوز جملس األمن لصالحياته احملددة مبوجب املادة 

 من ميثاق منظمة األمم 105ذي جاء خمالفا لصريح نص املادة  و ال)1( 1422التجاوز الذي ارتكبه يف قراره رقم 
عقد االتفاقيات املتعلقة مبنح مندويب و موظفي صالحية املتحدة اليت أعطت للجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة 
  :منظمة األمم املتحدة احلصانات و االمتيازات و هذا نصها 

اء األمم املتحدة و موظفو هذه اهليئة باملزايا و اإلعفاءات اليت يتطلبها  و كذلك يتمتع املندوبون عن أعض-2 ..... " 
  .استقالهلم يف القيام مبهام وظائفهم املتصلة باهليئة 

 من هذه املادة ، و هلا 2  و1 للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد حتديد التفاصيل اخلاصة بتطبيق الفقرتني -3
  " .د اتفاقيات هلذا الغرض أن تقترح على أعضاء اهليئة عق

و استنادا هلذه الفقرة ، فإن املرجع الصاحل ملنح قوات حفظ السالم التابعة ملنظمة األمم املتحدة هو اجلمعية العامة 
اليت يتوجب عليها إبرام معاهدة يف هذا الشأن مع احملكمة اجلنائية الدولية ، و يكون جملس األمن مبنحه هذه 

زات قد تعدى على اختصاصات اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة ، مما جيعل هذا القرار الصالحيات و االمتيا
  )2( .باطال 

 ةإن إقدام جملس األمن على منح رعايا الواليات املتحدة األمريكية حصانة ملدة عام من اخلضوع للمحكمة اجلنائي
ذا اإلعفاء ،كما يثري اخلوف من أن تتكرر احملاولة و الدولية يتضمن تعديال لنظام روما األساسي الذي ال جييز مثل ه

مينح جملس األمن العديد من الدول هذه احلصانة ، مما يعين إسقاط نظام روما األساسي ، و هو اهلدف الذي لطاملا 
  )3( .سعت إليه الواليات املتحدة األمريكية 

  ق ــلية أن جملس األمن ميلك حق إرجاء التحقي من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدو16إن مفاد نص املادة 
  
  
  ."  البوسنة و اهلرسك  " كان هذا القرار مبناسبة جتديد مهمة بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم يف)1(
  .ألمن توسيع اختصاصات جملس األمن الدويل على حساب اجلمعية العامة رغم أا األكثر متثيال للدول مقارنة مبجلس اهو  املالحظ )2(
   . 70 و 69،  68 ، 67 ، ص  املرجع السابق الذكر: و آخرون أسعد دياب -د )3(
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املقاضاة حىت و لو كانت احملكمة اجلنائية الدولية قد بدأت بالفعل يف السري يف إجراءات التحقيق ، و قد حدد و
 التاريخ الذي تبدأ منه مدة النص مدة اثين عشر شهرا تتوقف فيها مجيع اإلجراءات ، و يالحظ أن النص مل يوضح

االثنا عشر شهرا ، و هل هو تاريخ تقدمي الطلب من جملس األمن ، أم تاريخ وصول العلم به إىل احملكمة ، كما أن 
النص مل حيدد عدد املرات اليت جيوز فيها لس األمن طلب إرجاء التحقيق أو املقاضاة ، و من مث يستطيع الس أن 

  .ديدة ، و من شأن ذلك أن يعرقل سري التحقيقات جيدد الطلب مرات ع
 ملنع تقدمي )1(إن هذا النص قد أعطى صالحيات مطلقة لألعضاء الدائمني يف جملس األمن الستخدام حق الفيتو 

إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، و هو ما ميثل حصانة مقنعة ملواطين هذه املتهمني بارتكاب جرائم دولية مواطنيهم 
، و عند ممارسة جملس األمن هلذه السلطة دون مربر فإنه يكون مبثابة القيد السليب لعرقلة سري إجراءات الدول 

التحقيق و إهدار قيم العدالة اجلنائية الدولية ، باإلضافة إىل أن بطء سري العدالة اجلنائية الدولية و تراخيها قد يؤدي 
 و فقدان الشهود ، أو إحجامهم عن اإلدالء بشهادم ، و هي أمور إىل إهدار األدلة و ضياع آثار اجلرمية الدولية ،

  .قد تؤثر على حسن سري التحقيقات 
إن جملس األمن هو أداة سياسية ، بينما احملكمة اجلنائية الدولية هي آلية قضائية ، و ال ينبغي للسلطة السياسية أن 

فالسياسة هي فن ،  على منظومة العدالة اجلنائية الدولية متارس اختصاصاا على السلطة القضائية ، حىت ال يؤثر ذلك
حتقيق املمكن ، و هذا املمكن يتلون و يتشكل حبسب ظروف كل حالة ، أما القضاء فهو رمز حتقيق العدالة من 

  .خالل األدلة و األسانيد و تقرير الشرعية و موضوعية احلكم على الدعوى ليكون بذلك عنوانا للحقيقة 
فإذا كان لس األمن احلق بإحالة أي حالة يرى أا تدخل ضمن إطار ، ة للمحكمة اجلنائية الدولية أما بالنسب

اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، فإن له من جهة أخرى احلق باختاذ قرار يوصي مبقتضاه وقف 
  .كمة التحقيق أو املقاضاة يف أي مرحلة من مراحل التحقيق أو احملا

فإذا اختذ جملس األمن مبوجب الفصل السابع من امليثاق قرارا يطلب فيه من احملكمة اجلنائية الدولية عدم املضي يف 
أي حتقيق أو مقاضاة ، فإن األمني العام حييل هذا الطلب على الفور إىل رئيس احملكمة اجلنائية الدولية و مدعيها 

  )2( .ة التقيد مبقتضاه العام ، و على احملكمة اجلنائية الدولي
و من الواضح أن هذه السلطة املمنوحة لس األمن تشكل قيدا يكبل يد احملكمة اجلنائية الدولية من االستمرار 

ابتداءا من التحقيق و إىل ما قبل استصدار ، مبمارسة اختصاصها يف نظر أي دعوى و يف أية مرحلة كانت عليها 
ها ، و ملدة سنة قابلة للتجديد ملرات غري حمددة ، بالنظر لإلطالق الذي ورد عليه احملكمة اجلنائية الدولية أحكام

 الذين مل الضحاياالنص املتقدم ، ما دام جملس األمن راغبا يف ذلك ، و دون مراعاة ألي اعتبار آخر ، مبا يف ذلك 
ليها السياسة ال العدالة  ، فضال عن أن حتكم جملس األمن كجهة دولية تسيطر عتأخذ حقوقهم بعني االعتبار

      القانونية ، يثري الشك حول نزاهة و حياد التحقيقات القضائية و احملاكمات اجلنائية الدولية ، إذا ما أجلت 
    )3( .مرات  عدة
  
  
    .ق الفيتو اعترضت الدول العربية على منح جملس األمن حق االدعاء أمام احملكمة اجلنائية الدولية خشية إساءة استعمال ح)1(
  . 351و  350،  449 ، ص مبادئه و قواعده املوضوعية و اإلجرائية : القضاء اجلنائي الدويل :  عصام عبد الفتاح مطر-د)2(
  .  139 و 138 ، ص  املرجع السابق الذكر:  براء منذر كمال عبد اللطيف-د )3(
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انت أشد بكثري مما أثري حول سلطة كتحضريية لذلك فإن االنتقادات اليت وجهت هلذا النص يف مناقشات اللجنة ال
  .جملس األمن يف إحالة حالة ما إىل احملكمة اجلنائية الدولية 

و بالرغم من معارضة الكثري من الوفود املشاركة يف مؤمتر روما الدبلوماسي إلعداد النظام األساسي للمحكمة 
الدول رضوخها إىل مطالب الدول دائمة العضوية يف اجلنائية الدولية ، فقد مت مترير هذا النص ، حيث سوغت بعض 

جملس األمن ، بأن هذه السلطة رغم خطورا على مستقبل احملكمة اجلنائية الدولية ، إال أنه يلزم ملمارستها صدور 
 أعضاء من أعضائه اخلمسة عشر ، و عدم استخدام أية دولة 9قرار إجيايب من جملس األمن ، و هو ما يتطلب موافقة 

ضده ، بعكس التصويت السليب الذي يكفي فيه استخدام حق النقض من قبل " الفيتو " ائمة العضوية حق النقض د
             إحدى الدول دائمة العضوية ، و لذلك يرون بأن استخدام هذه السلطة ستكون بعيدة عن تعسف 

   .الدول العظمى 
 موازين القوى العاملية ، متكنت الواليات املتحدة و لكن الواقع العملي أثبت عكس ذلك ، ففي ظل اختالل

األمريكية من تسخري تلك السلطة املمنوحة لس األمن بطلب منح احلصانة ملدة عام جلنودها العاملني يف حفظ 
السالم يف البلقان من املثول أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، إال أن املشروع صوتت عليه وحدها باإلجياب يف حني 

  .عن التصويت " سنغافورة " و " سوريا "  دولة ، و امتنعت 12رفضته 
، و تقدم األمني العام " البوسنة و اهلرسك "  بعثة األمم املتحدة يف مدة مهمة حزيران من العام ذاته انتهت 30و يف 

 متبع ، فتقدمت بعض  أشهر أخرى كما هو6لألمم املتحدة بتقريره عنها إىل جملس األمن طالبا متديد مهمتها ملدة 
و استغلت الواليات املتحدة األمريكية هذه الفرصة ، ، الدول األعضاء يف الس مبشروع قرار ذا اخلصوص 

سبب بعن التصويت " بلغاريا "  عضوا باإلجياب و امتناع 13فعارضت مشروع القرار الذي مل يعتمد رغم تصويت 
 و عللت الواليات املتحدة األمريكية موقفها بأا تريد املشاركة يف )1(ة التصويت السليب للواليات املتحدة األمريكي

عمليات حفظ السالم الدولية ، و لكنها و هي الضامن الرئيسي للسلم و األمن الدوليني ، ال و لن تقبل بوالية 
  .تحدة احملكمة اجلنائية الدولية على عمليات حفظ السالم اليت تنشئها و تأذن ا منظمة األمم امل

فالغاية من هذا املوقف ،كما هو واضح إجبار الدول األعضاء يف جملس األمن على املوافقة على طلبها السابق ، 
             خبصوص منح احلصانة ملدة عام جلنودها العاملني ضمن قوات حفظ السالم من املثول أمام احملكمة 

   )2( .اجلنائية الدولية 
 يف ثالث  "كندا"  ، و تبديدا لإلام الذي يكتنف إجراءات جملس األمن ، طالبت تياو حلل ما تقدم من إشكال

مناسبات بتنظيم جلسة مفتوحة بشأن هذا املوضوع ، و بعد أن باءت احملاولتان األوليتان بالفشل ، عقدت اجللسة 
مناقشة ما طرحته  كذلك، و املطلوبة ملناقشة مسألة تطبيق أحكام النظام األساسي على قوات حفظ السالم الدولية 
  للمحكمةاللجنة التحضريية  الواليات املتحدة األمريكية بشأن قواا العاملة يف حفظ السالم األمر الذي أثار حفيظة

  
  
  
  . 140و  139 ، ص  املرجع السابق الذكر:  براء منذر كمال عبد اللطيف-د )1(
 ام ــ مع حصانتها من املتابعة القضائية أم "ليبرييا"  تضمن إنشاء قوات حلفظ السالم يف 2003  أوت1 بتاريخ 1497 جملس األمن القرار رقم اختذ )2(

   دة و ــ و املتعلق حبماية موظفي األمم املتح2003 آب 26 بتاريخ 1502احملكمة اجلنائية الدولية و لكنه مل يستطع إدراج هذا الشرط يف قراره رقم      
      ا و العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية يف مناطق الصراع األفراد املرتبطني.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 335  

  . قلقها الشديد إزاء تلك التطورات  بيانا تعرب فيه عن 2002 جويلية 3الدولية ، حيث أصدرت يف اجلنائية 
ألمم إن اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية إذ تضع يف اعتبارها ميثاق ا " : وقد نص البيان على ما يلي

املتحدة ، ال سيما أحكامه املتعلقة بسلطات جملس األمن و مهامه ، تشعر بالقلق الشديد إزاء التطورات الراهنة يف 
  .جملس األمن بشأن احملكمة اجلنائية الدولية و حفظ السالم الدويل 

عملها على حنو مستقل و و تطلب اللجنة التحضريية إىل كافة الدول احلرص على ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية ل
فعال ، ألنه مكمل للواليات القضائية الوطنية ، و تناشد اللجنة التحضريية الدول األعضاء يف جملس األمن أن تكفل 

  " .نصا و روحا  )1(لتلك التطورات نتيجة حتترم بشكل تام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
 أعربت يف اجللسة العامة عن معارضتها القتراح الواليات املتحدة األمريكية )2(ول و على الرغم من أن الكثري من الد

و رفضها إمكانية قيام جملس األمن بإعادة فتح باب التفاوض بشأن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، 
فاعتمد باإلمجاع ،   على مشروع قرار يستهدف حال وسطا)3( 4572صوت أعضاء جملس األمن يف اجللسة رقم 

 و الذي يضمن ملدة عام احلصانة جلميع األمريكيني املشاركني يف عمليات حفظ سالم يف العامل أمام 1422القرار 
  .احملكمة اجلنائية الدولية 

و تغطي هذه احلصانة اليت وردت يف القرار مجيع رعايا الدول اليت مل توقع على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 
ة من العاملني يف قوات حفظ السالم ، و على الرغم من أن هذه احلصانة قد تقررت ملدة عام ، إال أن جملس الدولي

    األمن عرب عن نيته بتجديدها طاملا لزم األمر ، و ذلك يف األول من متوز من كل سنة ملدة جديدة تبلغ عاما 
  .كامال 

من على متديد احلصانة املمنوحة ملوظفي منظمة األمم  ، وافق جملس األ2003 حزيران سنة 17و بالفعل ، ففي 
املتحدة يف عمليات حفظ السالم من احملاكمة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و ملدة اثين عشر شهرا تبدأ اعتبارا من 

  .األول من جويلية 
و " أملانيا "  و  "فرنسا" ي  دولة لصاحله و امتناع ثالث بلدان عن التصويت ، ه12و مت جتديد هذا القرار بتصويت 

 و اضطرار جملس األمن إىل التجاوب مع املطلب األمريكي هو أمر يعرب يف جوهره عن النظرة األمريكية "سوريا " 
  .االستعالئية من ناحية ، و جيسد قانون القوة يف أسوأ صوره من ناحية ثانية 

فإعطاء جملس األمن حق تأجيل أو إرجاء و بالتايل  )4(فالقوة تفرض رؤيتها ، و على اتمع الدويل أن يتجاوب 
التحقيق و احملاكمة سيكون له تأثريه السليب ، فمثال سيؤدي إىل ضياع األدلة و تعطيل العدالة اجلنائية الدولية لصاحل 

  ) 5(. ضحايا اجلرائم الدولية 
  
  
  
  
    . ني للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا جملس األمن هو اجلهة الوحيدة املخولة بتعديل النظامني األساسي)1(
  .  دولة 130 بلغ عدد الدول اليت اعترضت على اقتراح الواليات املتحدة األمريكية )2(
  . 2002 جويلية 12 ـ املنعقدة يوم اجلمعة املوافق ل4572 جلسة جملس األمن رقم )3(
  . 142و  141 ، 140 ، ص  املرجع السابق الذكر:  براء منذر كمال عبد اللطيف- د)4(
  . 185 ، ص  املرجع السابق الذكر: حيدر عبد الرزاق محيد - د)5(
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    حق جملس األمن يف جتديد منع أو وقف التحقيق و املالحقة:ثالثا 
 أمام احملكمة  من نظام روما األساسي على إعطاء جملس األمن حق منع التحقيق أو املالحقة16مل يقتصر نص املادة 

اجلنائية الدولية أو وقفه ، بل أجاز أيضا جتديد املنع و الوقف من دون أن يكون للدول القدرة على وضع حد هلذا 
  .التجديد 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، جيب 16و من حيث الزمان و انطالقا من التفسري الضيق للمادة 
تفسريا حرفيا ، مبعىن أن جتديد املنع أو الوقف يتم " جتديد هذا الطلب بالشروط ذاا جيوز للمجلس " تفسري عبارة 

بالتايل ال ميكن أن جيري جملس األمن جتديدا على التجديد  ، عند توافر الشروط املطلوبة بناءا على طلب جملس األمن 
ة العدالة بشكل عام ، ألا حتد من و السبب أن طلبات التجديد املتكررة و الالمتناهية تؤدي إىل تراجع مسري

  .ات احملكمة اجلنائية الدولية يف إحقاق العدالة لصاحل ضحايا اجلرائم الدولية يإمكان
فقدرة احملكمة اجلنائية الدولية على التحقيق و املالحقة القضائية عرضة للشلل ، ملا تتيحه مدة وقف التحقيق أو منعه 

 حترم ضحايا -  أي طلبات التجديد- لة ، أو ترهيب الشهود أو الضحايا ، كما أامن إتالف الرباهني أو إخفاء األد
اجلرائم الدولية من حقهم يف التعويضات ، و حترم املتهم بارتكاب اجلرمية الدولية من حقه يف حماكمة مباشرة ، 

  .فيوقف عندها توقيفا احتياطيا ألجل غري حمدد من دون حماكمة 
 طلبات التجديد املستمرة إىل مزيد من اإلعفاءات عن جرائم احلرب ، و اجلرائم ضد من ناحية أخرى ، تؤدي

 ، و ال سيما أن اختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةاإلنسانية ، و هذا يعين فعليا إفالت ارمني من العدالة اجلنائية 
م املتحدة و أهدافها الرامية إىل الدولية مكمل لالختصاص الداخلي ، و هذا يتناىف أصال مع مبادئ منظمة األم

تشجيع احترام حقوق اإلنسان و حريات اجلميع األساسية ، من دون متييز بني األجناس و األعراق و اللغات و 
  )1( .الديانات 

 يف مفاوضات روما أن تقيد هذا اإلجراء الذي رأت فيه خطورة على استقاللية )2(لقد حاولت جمموعة من الدول 
ائية الدولية ، و طالبت بأن يكون قابال للتجديد مرة واحدة فقط ، إال أن هذا االقتراح واجه معارضة احملكمة اجلن

شديدة من قبل الدول دائمة العضوية اليت استطاعت أن متنح جملس األمن و هو جهاز سياسي هذه السلطة على 
مكانية عرقلة نشاط احملكمة اجلنائية حساب اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية و هي جهاز قضائي ، و بالتايل إ

  .الدولية نتيجة مساومات سياسية ختدم مصاحل الدول دائمة العضوية 
غري أن سلطة جملس األمن يف تعليق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مرتبطة بافتتاح إجراءات الفصل السابع من 

لذي جيريه املدعي العام حبالة متثل ديدا للسلم ، و أن ميثاق األمم املتحدة ، حبيث يشترط لذلك أن يرتبط التحقيق ا
 من ميثاق األمم املتحدة ، أي بتصويت تسعة أعضاء 27يقدم الطلب يف صورة قرار يتم التصويت عليه طبقا للمادة 

  )3( .من بينهم اخلمسة دائمني 
  إجـراءاتنائية الدولية أن تستأنف و يف حالة عدم جلوء جملس األمن إىل جتديد الطلب مرة ثانية جاز للمحكمة اجل

  
  
  . 108 و 107، ص املرجع السابق الذكر :  قيدا جنيب محد-د )1(
  . يتعلق األمر بدول أمريكا الالتينية )2(
  . 71 ، ص املرجع السابق الذكر:  حممد عبد املنعم عبد الغين -د )3(
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ذلك يكون لصاحل احملكمة اجلنائية الدولية ، و بالتايل التحقيق أو املقاضاة ، أما يف حالة استخدام حق الفيتو ، فإن 
   .إمكانية البدء أو املضي يف التحقيق أو املقاضاة دون أي عائق 

و يف مجيع احلاالت السابقة ، سواء ارتكبت اجلرمية الدولية قيد البحث من طرف أحد رعايا دولة طرف ، أو فوق 
يها ، أو يف كال احلالتني بالنسبة لدولة غري طرف أصدرت إعالنا إقليمها أو على منت سفينة أو طائرة مسجلة لد

تقبل فيه اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، أو مهما كانت جنسية و مكان ارتكاب اجلرمية الدولية ، إذا متت 
  .اإلحالة بناءا على قرار من جملس األمن فإن ذلك ال يؤثر على حقوق ضحايا اجلرائم الدولية 

ق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، بناءا على أي من احلاالت السابقة ، أمكن لضحايا اجلرمية الدولية قيد فإذا حتق
البحث تقدمي طلبام أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و ال تطبق عليهم شروط كتلك املعتمدة بالنسبة  للمتهم و 

  .اجلرمية 
 أعدادهم و ال أماكن إقامتهم تؤثر على مركزهم القانوين أمام احملكمة حيث ال جنسية ضحايا اجلرائم الدولية و ال

اجلنائية الدولية ، حىت و لو كانوا من عدميي اجلنسية ، و ذلك بالنظر إىل عدم احتواء النظام األساسي أو القواعد 
   )1( . هماإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية ما يفيد وجود شروط مسبقة تطبق علي

و لقد ثبت مبا ال يدع جماال للشك من خالل قرارات جملس األمن أن مصاحل الدول الكربى هي اليت تتحكم يف 
،  )2( ةقرارات الس و ليس العدالة الدولية ، و أن التعامل مع األحداث يتم يف أعلب األحيان مبعايري مزدوج

يثاق األمم املتحدة يف سابقة نادرة على سبيل القياس و مجلس األمن استخدم بشكل واسع الفصل السابع من مف
 ااالحتمال و التصور ، و ليس من قبيل معاجلة حالة قائمة متس السلم و األمن الدوليني ، أي أن هناك مفهوم

ن  لتهديد األمن و السلم الدوليني ، كما أنه مينح حصانة مستقبلية من املالحقة القضائية عن أعمال ميكن أااستباقي
            يرتكبها أشخاص مستقبال و تشكل جرائم دولية معاقب عليها مبوجب النظام األساسي للمحكمة 

  .اجلنائية الدولية 
 ، ميكن املالحظة بأما يشكالن 1487 و 1422 من نظام روما األساسي و القرارين 16و من حتليل نص املادة 

تظم منع احملكمة اجلنائية الدولية من ممارسة اختصاصها بشأن أية انتهاكا لتلك املادة ، كوما يرسيان بشكل من
قضية تشمل مسئولني أو موظفني حاليني أو سابقني تابعني لدولة مسامهة ليست طرفا يف نظام روما األساسي ، فيما 

         دة ،يتصل بأي فعل مهما كانت درجة خطورته ، طاملا أنه يتعلق بالعمليات اليت تنشئها منظمة األمم املتح
  )3( .تأذن ا    أو 

و ال متنح احلصانة املكرسة يف هذين النصني ملواطين الدول غري األطراف فحسب ، و إمنا تشمل كذلك مواطين 
الدول األطراف يف نظام روما األساسي ، و بالتايل يكفي أن تكون إحدى الدول املسامهة يف عمليات تابعة ملنظمة 

أطراف أم ال ،  ل غري األطراف ، بغض النظر عما إذا كان اخلاضعون ألوامرها من رعايا دولاألمم املتحدة من الدو
  سبيلالدولية ، فعلى  ليتمتع كافة املواطنني احلاليني و السابقني العاملني لديها باحلصانة من اختصاص احملكمة اجلنائية

  
  
  . 93 ، ص  ضوء أحكام القانون الدويل حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على: نصر الدين بومساحة -د )1(
   . 166 ، ص 2010 ، ، الطبعة األول ، األردن ، عمان ، دار الثقافة  مبادئ املنظمات الدولية العاملية و اإلقليمية:  سهيل حسني الفتالوي-د )2(
   . 143 ، ص  املرجع السابق الذكر : براء منذر كمال عبد اللطيف- د)3(
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لواليات املتحدة األمريكية و هي دولة غري طرف يف اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية املثال ، إذا أوفدت ا
 إىلدولة طرف يف اتفاقية روما للمشاركة يف عمليات حفظ السالم " بريطانيا " الدولية مواطنا بريطانيا ، و 

كب ذلك املواطن الربيطاين جرمية  ، و هي دولة طرف يف اتفاقية روما ، و ارت "الكونغو الدميقراطية" مجهورية 
  .دولية تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، فإن هذا الشخص سيتمتع باحلصانة بشكل آيل 

و أخريا ، فإن القرار ال يشري إىل أية آلية حملاكمة هؤالء األشخاص املرتكبني للجرائم الدولية أمام اهليئات القضائية 
ل إفالم من املالحقة القضائية و بالتايل من العقاب ائيا ، و هو أمر يتناقض و متطلبات الوطنية ، مما يعين احتما

  .سواء حد العدالة اجلنائية الدولية و الوطنية على 
 من النظام األساسي 16و مما سبق يتضح لنا أن الواقع العملي أثبت أن اشتراط التصويت اإلجيايب إلعمال املادة 

لدولية ال حيول دون متكن إحدى الدول دائمة العضوية يف جملس األمن من فرض إرادا املنفردة للمحكمة اجلنائية ا
فالتصويت اإلجيايب ليس مستحيال يف ظل هيمنة القطب الواحد ، و ، على اتمع الدويل لتمرير القرار الذي تريده 

تعامل معه بشكل إجيايب و أكثر جدية ، و عدم هو أمر كان على األطراف يف مؤمتر روما الدبلوماسي التنبه إليه و ال
االقتناع بأن جمرد اشتراط التصويت اإلجيايب سيحول دون تعسف إحدى الدول دائمة العضوية يف استعمال نفوذها 

  .   يف جملس األمن ، للحصول على حصانات تعيق مبقتضاها عمل احملكمة اجلنائية الدولية 
 جوا بنقد شديد من منظمات حقوق اإلنسان و )1( 1487 و 1422من رقم و على الرغم من أن قراري جملس األ

    كويف "  كما أن األمني العام لألمم املتحدة )2(" التحالف الدويل من أجل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية " من 
إال أنه كان من "  األمن إن هذه القرارات تقوض احملكمة اجلنائية الدولية و شرعية جملس " :وصفهما بالقول " عنان 

  .الضروري أن يقول اتمع الدويل كلمته األخرية بوقف التجديد املستمر هلذه احلصانة 
يف جملس األمن مشروع قرار يطلب فيه  )3( قدم السفري الدائم للواليات املتحدة األمريكية 2004 مارس 19و يف 

 ساعة ، و عندما كانت الدول 48التصويت عليه خالل  ، و طلب من األعضاء 1487جتديد قرار جملس األمن رقم 
تتوقع ضغطا من الواليات املتحدة األمريكية لتجديد القرار ، فإن املفاجأة كانت بأن العديد من الدول و املنظمات 

سب سلطوا الضوء على أنه من غري املنا" التحالف الدويل من أجل احملكمة اجلنائية الدولية " الدولية و بعض أعضاء 
  أن تتقدم الواليات املتحدة األمريكية ذا الطلب ، يف ضوء التقارير األخرية حول اإلساءة اليت ارتكبها جنودها يف

  )4(  . "العراق" 
 بظالهلا على املناقشات اليت دارت يف أروقة جملس األمن من أجل )5( "سجن أبو غريب " حيث ألقت فضيحة 

   املتحدةملفاوضات جوبه خالهلا املشروع باملعارضة املستمرة ، اضطرت الواليات جتديد القرار ، و بعد أسابيع من ا
  
  
  
   . دون أن يتضمن فقرة جتديد احلصانة للقوات العاملة يف جمال حفظ السالم2004 جويلية 9 بتاريخ 1551 صدر قرار جملس األمن رقم )1(
  .  منظمة و هيئة دولية و خرباء قانونيني يعملون لدى احملكمة 2000يضم أكثر من " ية  من أجل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولالتحالف الدويل"  )2(
  . "  James Cunningham" السيد )3(
  . 144 و 143 ، ص املرجع السابق الذكر :  براء منذر كمال عبد اللطيف- د)4(
   ."  أبو غريب" ـ  األمريكيني يف السجن املسمى بيتعلق األمر بانتهاكات و تعذيب للسجناء العراقيني ارتكبت من طرف اجلنود )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 339  

  .ىل تقدمي نص معدل للمشروع األمريكية إ
و ينص مشروع التعديل على أن هذا التجديد سيكون للمرة األخرية ، و لكنه مل حيظى بالدعم املطلوب ، حيث 

 9ا أن القرار سيحتاج إىل موافقة بأا ستمتنع عن التصويت ، و مب  )1(  أعربت بعض الدول األعضاء يف جملس األمن
 عضوا من أعضاء جملس األمن ، و عدم استخدام حق النقض من أحد الدول دائمة 15أعضاء على األقل من أصل 

   )2( . إىل سحب مشروعها 2004 حزيران 23العضوية ، فقد اضطرت الواليات املتحدة األمريكية يف 

سي للمحكمة اجلنائية الدولية أوقع ذاته عمدا بالتناقض بني مواده  و من املستغرب قانونيا كيف أن النظام األسا
فبعد أن نص يف مادته الثانية على تنظيم العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية و منظمة األمم املتحدة مبوجب اتفاق 

ائية الدولية نيابة عنها تعتمده مجعية الدول األطراف يف هذا النظام األساسي ، و يربمه بعد ذلك رئيس احملكمة اجلن
  .عاد و حدد عالقة احملكمة اجلنائية الدولية حصريا بأهم جهاز يف منظمة األمم املتحدة و هو جملس األمن 

ب من نظام روما األساسي حصرا ، دون سائر أجهزة /13 من خالل منحه حق اإلحالة طبقا للمادة و قد مت ذلك
مة اجلنائية الدولية جبميع أجهزا لسلطان جملس األمن و إرادته ، و يطرح منظمة األمم املتحدة ، عندما أخضع احملك

  .التساؤل حول الكيفية اليت مت ا ذلك 
 سلطة الوصاية على احملكمة 16فوض النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جملس األمن مبوجب املادة لقد 

وز البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة ، مبوجب هذا النظام ال جي " : اجلنائية الدولية و أجهزا فنص على أنه
 مبوجب ساألساسي ملدة اثين عشر شهرا بناءا على طلب من جملس األمن إىل احملكمة ، يتضمنه قرار يصدر عن ال

ضح و يرتب هذا النص الوا،  " .....الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ، و جيوز للمجلس جتديد هذا الطلب 
الذي ال لبس فيه تداعيات سلبية على احملكمة اجلنائية الدولية خاصة ، و على اجلزاء الدويل املعاصر عامة ، و حتديدا 

  .على اجلزاء الدويل املستهدف لألفراد املرتكبني للجرائم الدولية 
ها ألداة دولية سياسية تتمتع  من نظام روما األساسي تفقد احملكمة اجلنائية الدولية استقالليتها و ختضع16فاملادة 

بصالحيات ال حدود هلا ، و احملكمة اجلنائية الدولية هيئة دولية متخصصة جنائيا ، و يعترب التحقيق و التحري و 
  .مجع األدلة أهم ركائزها اجلنائية 

اءات املدعي  من نظام روما األساسي تأيت لتمنح جملس األمن حق الوقف الكامل للتحقيقات و إجر16و لكن املادة 
العام ملدة إثيت عشر شهرا قابلة للتجديد ، و هذا يعين أن مسرح اجلرمية الدولية و هو األصل جنائيا لبناء القضية أمام 

  . املعلومات تالشياحملكمة اجلنائية الدولية ، سيكون عرضة لضياع األدلة و 
 تكون القضية منظورة أمام سلطة احلكم يف إن ذلك ميكن اجلاين من اإلفالت ضمن تلك املهل الزمنية ، و عندما

 شهرا قابلة للتجديد ، و نتساءل 12الدائرة االبتدائية أو دائرة االستئناف ، يكون لس األمن احلق بإرجائها ملدة 
  )3(. حول مصري املوقوفني أو املتهمني حينئذ ، و التربير القانوين لذوي ضحايا اجلرائم الدولية 

  
  
  
  .مر بالربازيل ، فرنسا ، أملانيا ، الصني ، رومانيا ، إسبانيا ، بنني و الشيلي  يتعلق األ)1(
  . 145 ، ص  املرجع السابق الذكر:  براء منذر كمال عبد اللطيف- د)2(
  . 482و  481، ص املرجع السابق الذكر : علي مجيل حرب -د )3(
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 متنح 16نائية الدولية بإرادة جملس األمن ، فاملادة  من نظام روما األساسي تعطل اختصاص احملكمة اجل16إن املادة 
لتحكم يف مصري احملكمة اجلنائية الدولية و اختصاصها استنسابيا من االدول دائمة العضوية يف جملس األمن و حلفائها 

ت دوهلم  احملكمة اجلنائية الدولية ، حىت و لو كانسلطةجهة ، و تبعد مواطنيها أو رعاياها أو مواطين حلفائها عن 
  .أطرافا يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من جهة أخرى 

إن التساؤل الذي يسيطر على أذهان الكثريين هو مدى استقاللية احملكمة اجلنائية الدولية ، أم أا أداة قضائية جنائية 
يادية ، و ليست فرعا تابعا ملنظمة ملحقة مبجلس األمن الدويل ، و ما احلكمة من النص على أا حمكمة مستقلة و ح

األمم املتحدة و منشأة مبوجب معاهدة طاملا مت إخضاعها لسلطان جملس األمن ، و للتعرف على النية املبيتة يذكر 
 إىل 5املواد  -إن املواد يف اجلزء الثاين " :  " احملكمة اجلنائية الدولية " يف كتابه  )1( "حممد شريف بسيوين " الدكتور 

 أي صبيحة التوقيع و اإلعالن عن قيام احملكمة -  1998 جويلية17متت إحالتها إىل جلنة الصياغة يف  - ضمنا 21
 مباشرة من اللجنة العامة ، و أن التصويت عليها كان مباشرا بغري إمكانية مناقشاا ، أو  - اجلنائية الدولية يف روما

   )2( " .إدخال التعديالت عليها 
 من النظام 16قيقية تكمن يف منح جملس األمن سلطة إرجاء التحقيق أو املقاضاة وفق نص املادة إن اخلطورة احل

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و اليت ختوله سلطة اإلرجاء مبوجب قرار صادر استنادا ألحكام الفصل السابع 
 اية ، و تعد هذه من أهم الثغرات يف نظام  شهرا قابلة للتجديد إىل ما ال12من ميثاق منظمة األمم املتحدة ملدة 

روما األساسي اليت مل تستطع الدول الرافضة هلا سدها ، نظرا للضغوط الشديدة للدول دائمة العضوية يف جملس 
األمن ، و اليت كانت حريصة أشد احلرص على منح الس دورا مهما و حامسا يف ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية 

   .الختصاصها
و يف احلقيقة ، يعد هذا تسييسا واضحا للمحكمة اجلنائية الدولية ، و ال ميكن أن يقلل املخاوف من استخدام جملس 

 نصا توفيقيا حيترم اختصاصات جملس األمن الواردة يف ميثاق األمم 16األمن هلذه السلطة اعتبار البعض نص املادة 
ه السلطة تدخال يف جمريات العدالة ، نظرا القترانه بشرطني يتمثالن املتحدة ، و عدم اعتبارهم منح جملس األمن هلذ

 السياسي ملثل هذا القرار  بئبوجوب صدور قرار من جملس األمن ، و الذي يستتبع يف رأيهم حتميل جملس األمن الع
دى الدول فال وجود لصعوبة يف استصدار قرار من جملس األمن ، ما دامت توافرت الرغبة السياسية املشتركة ل

األعضاء الدائمني فيه ، و هذا ما أكدته سوابق عديدة يف تاريخ منظمة األمم املتحدة ، األمر الذي يشكل خطورة 
  .حقيقية على حسن سري عمل احملكمة اجلنائية الدولية و يقوض مصداقيتها 

اء حمكمة جنائية دولية و هكذا ، و على الرغم من احملاوالت احلثيثة لعدد كبري من وفود الدول يف ضمان إنش
مستقلة بعيدة عن أي تأثري خارجي ، سواء كان هذا التأثري لدول أو منظمات دولية حكومية أو غري حكومية ، جاء 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليشري إىل عدم إمكانية حتقق ذلك يف ضوء الضغوط املستمرة للدول 

   )3(. من الكربى دائمة العضوية يف جملس األ
  
  
  . رئيس جلنة الصياغة للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )1(
  . 485 و 481 ، ص  املرجع السابق الذكر:  علي مجيل حرب- د)2(
  . 126و  125 ، ص  املرجع السابق الذكر: سوسن مترخان بكة - د)3(
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  ملنع اإلحالة  استعمال حق الفيتو : رابعا
تحدة األمريكية هلجتها بعد دخول معاهدة روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية حيز النفاذ لقد صعدت الواليات امل

ببضعة أيام ، معلنة أا ستمارس حق الفيتو ضد قرارات جملس األمن املستقبلية املتعلقة بعمليات حفظ السالم و 
  .ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية األمن كلها ، إىل أن يتبىن جملس األمن قرارا خيرج هذه العمليات من ا

البوسنة و "  ، و بالتزامن مع نقاشات جملس األمن حول جتديد بعثة األمم املتحدة إىل 2002و يف اية جويلية 
 إذا مل تتوفر هلم احلصانة  "شرق تيمور"هددت الواليات املتحدة األمريكية بسحب فرق حفظ السالم من " اهلرسك 

  .  القاضي بإعفاء قوات حفظ السالم من املالحقة القضائية 1422 بالقرار 2002 األمن يف متوز و تقدم إثر ذلك جملس
إن إشراك جملس األمن يف آلية التقاضي أمام احملكمة اجلنائية الدولية يوسع من نطاق املالحقة أمام احملكمة اجلنائية 

بول ، من دون أن يؤدي ذلك إىل ختطي إرادة الدولية بتحريرها من صالت اإلقليم ، اجلنسية ، االنضمام و الق
  . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 124األطراف املعلنة ، استنادا إىل املادة 

و هكذا ، عندما تعيق أحكام اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مالحقة اجلرائم الدولية األشد خطورة ، تأيت 
و لكن يبقى كل ذلك  )1( ا يتخطى عقبات النص يف صاحل العدالة اجلنائية الدوليةصالحية جملس األمن استثناءا حامس
   . "الفيتو" مرهونا باالستعمال الصائب حلق 

        يف جملس األمن أن متارس حق "الفيتو" و بإمكان الواليات املتحدة األمريكية ، أو أي دولة أخرى متلك حق 
تعلقة بعمليات حفظ السالم و األمن لإلفالت من العقاب ، فقد سبق للواليات ضد قرارات جملس األمن امل" الفيتو" 

     املتحدة األمريكية أن صعدت هلجتها بعد دخول معاهدة روما حيز التنفيذ ببضعة أيام ، معلنة أا ستمارس حق
ا ، إىل أن يتبىن جملس ضد قرارات جملس األمن املستقبلية املتعلقة بعمليات حفظ السالم و األمن كله"  الفيتو "

  .األمن قرارا خيرج هذه العمليات من اختصاص احملكمة 
"   يندابور "و من مواقف الواليات املتحدة األمريكية يف هذا اال  تأخري قرار جملس األمن بشأن مساعدة 

 شخصا 160 لالجئني ، قضى فيه أكثر من " Gatumbaغاتومبا "  على خميم 2004 آب 13ملالحقة منفذي هجوم 
  . حنبهم "التوتسي "من 

 1و رغم موافقة الواليات املتحدة األمريكية على قرار جملس األمن بشأن متديد عمليات حفظ السالم هناك حىت 
، و الذي يتفق " غاتومبا "  على اجلزء املتعلق بالتحقيق يف جمزرة  )2( ، رد سفريها لدى األمم املتحدة 2004حزيران 

 وافقت على القرار على  "واشنطن" احملكمة اجلنائية الدولية ستكون املرجع هلذه التحقيقات ، أن األطراف على أن 
   )3(. أساس عدم تعاون العاملني يف حفظ السالم لدى األمم املتحدة مع احملكمة اجلنائية الدولية ، أو دعمها 

   ، من أجل استثناء أفراد قوات2002يف "  الفيتو" و قبل ذلك كانت الواليات املتحدة األمريكية قد استعملت حق 
  

  
  " وـكوسوف " يف إقليم  بعد إنشاء جملس األمن للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة وقعت أحداث دامية راح ضحيتها اآلالف من الضحايا)1 (

 مجع املعلومات املتصلة   إىلمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  دعا فيه مدعي عام احملك 1998 آذار   31 يف 1160ألمن القرار رقم    افأصدر جملس         
ة ــــ الذي دعا فيه مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولي1998 تشرين األول 24 يف 1203، مث أصدر الس القرار رقم  بالعنف يف ذلك اإلقليم       
  .  "  كوسوفو "يف مجيع األعمال الوحشية اليت ارتكبت يف إقليمإىل إجراء حتقيق فوري و كامل ليوغسالفيا السابقة       

  . " John Danforthجون دانفورث "   السيد )2(
  . 169 و 56 ، 55،  54 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )3(
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" وليام بريس "  أعلن 2002آب /  أغسطس 13حفظ السالم من متابعة و مالحقة احملكمة اجلنائية الدولية ، و يف 
أن التهديد بقطع املعونة العسكرية و األفعال  " :  "االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية" لداعي إىل انعقاد ا

القائمة على اإلكراه اليت اختذت مؤخرا يف جملس األمن للحصول على استثناء ألفراد قوات حفظ السالم هي جزء 
 و القانون الدويل و الدوليةيات املتحدة األمريكية لتقويض العدالة اجلنائية من مسعى متعدد السبل حلكومة الوال

حيث أكرهت الواليات املتحدة األمريكية الدول األعضاء يف جملس األمن على استثناء أفراد ، حفظ السالم الدويل 
 املاضي ، بالرغم من اإلمجاع قوات حفظ السالم من متابعة و مالحقة احملكمة اجلنائية الدولية يف جملس األمن الشهر

على أن هذا سيشكل خرقا للقانون الدويل اجلنائي و ميثاق منظمة األمم املتحدة و نظام روما األساسي ، فمن غري 
   ) 1(" . املمكن إخضاع القانون الدويل إلرادة بلد واحد 

صل مخسة عشر دون اشتراط أن و هكذا ، جيب أن يصدر قرار اإلحالة من قبل الس بأغلبية تسعة أعضاء من أ
 عضاء الدائمني ، ألن اشتراط أن يكون من بينهم اخلمسة دائمني سوف لن يؤدي إىل حتقيقاأليكون من ضمنهم 

 ، أي بعضوية  "الفيتو" العدالة اجلنائية الدولية ، ألن الدولة غري الطرف يف نظام روما األساسي و اليت تتمتع حبق 
مها الدولية اليت ارتكبها جنودها موضوعا لقرار إحالة من الس إىل احملكمة اجلنائية دائمة سترفض أن تكون جرائ

 أن احترام االتفاقيات الدولية و تنفيذها ال يزال متفاوتا من دولة إىل "وفاء مرزوق"و ترى األستاذة  )2(الدولية 
 األداة التنفيذية - تتجلى يف جملس األمن أخرى ، كما أنه ال يزال خيضع الجتاهات سياسية متحكمة يف العامل و اليت

الذين يتمتعون حبق نقض أي قرار حىت و لو كان ملصلحة و  ال سيما أعضاؤه اخلمسة دائمني ، -هليئة األمم املتحدة 
  )3( .الذي مييزها عن غريها من الدول " الفيتو " اإلنسانية من خالل 

كمة اجلنائية الدولية يف الكلمة اليت ألقاها ممثل الواليات و يتلخص االعتراض األمريكي على أغراض و أهداف احمل
إن الواليات املتحدة  " :املتحدة األمريكية يف مؤمتر روما بشأن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية و اليت جاء فيها ما يلي 
 من الئحة طويلة من األمريكية ترى أن جرائم احلرب كما تضمنتها املادة الثامنة من نظام روما األساسي تتألف

احللف  - تشارك أو تساهم مع حكومات خمتلفة يف حتالفات عسكرية  "واشنطن"  ، و حيث أن ).....(األعمال 
 و كذلك مع قوات منظمة األمم املتحدة ، و أيضا مع قوات متعددة اجلنسيات يف عمليات حفظ السالم -األطلسي

 املنتشرين بعيدا عن وطنهم األم معرضني لضغوط و إلجراءات الدويل ، لذا ال ميكن تصور اجلنود األمريكيني
  ." تالحقهم سياسيا و قضائيا 

 أن التصديق على املعاهدة 2002 ماي 4وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكية يف " كولن باول " و قد صرح 
ؤدي إىل احتمال إثارة فوضى يف سيمكن احملكمة من مراجعة األحكام اليت أصدرا احملاكم األمريكية ، مما قد ي

  )4( .للمحاكمة األمريكية ويل الواليات املتحدة ؤالواليات املتحدة األمريكية ، نتيجة تعرض جنود و مس

  
  
  
  .  2008 أفريل 20 بتاريخ www.iccnow.org : اإللكتروين عن املوقع IOR/40/025/2002الوثيقة  )1(
   .330 املرجع السابق الذكر ، ص : عبد اهللا علي عبو سلطان -د )2(
      ، بريوت ، منشورات احلليب احلقوقية ، تقدمي األستاذ الدكتور حسان حالق  أسرى احلرب يف الفقه اإلسالمي و االتفاقيات الدولية: وفاء مرزوق -د )3(
  . 103و  102 ص ، 2008 ، ، الطبعة األوىل لبنان          
  .  63 و 62 ، ص  املرجع السابق الذكر: و آخرون أسعد دياب  -)4(
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 جوان ، قدمت الواليات املتحدة األمريكية مشروع قرار إىل جملس األمن يقضي مبنح رعاياها حصانة 27و يف 
 و على رأسهم  عضوا يف الس12وقائية دائمة و شاملة ، فرد جملس األمن طلبها يف اليوم املوايل ، بعد أن اختذ 

بريطانيا و فرنسا موقفا متشددا من مطالب الواليات املتحدة األمريكية ، و صوتوا ضد منح اجلنود األمريكيني 
حصانة ضد احملاكمة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، لعدم االقتناع بأن جنودها العاملني يف هذه القوات قد تتم 

  .لدولية حماكمتهم ظلما أمام احملكمة اجلنائية ا
و بعد صدور هذا القرار ، هددت الواليات املتحدة األمريكية بأنه إذا مل يتم منحها هذه احلصانة ، فإا سوف تعيد 
النظر يف مشاركتها يف مجيع قوات حفظ السالم التابعة ملنظمة األمم املتحدة يف مجيع أحناء العامل ، و عمدت إىل 

  )1(  . "البوسنة و اهلرسك"  التجديد لقوات حفظ السالم يف  ضد2006 جوان 30استخدام حق النقض يف 

 على مواصلة جتاهل النداءات الدولية املكثفة ، و ديدها بسحب بعثاا اليت تعمل يف  "واشنطن" و نتيجة إصرار 
 جمال حفظ السالم واحدة تلو األخرى ، ما مل يصدر جملس األمن قرارا حيصن جنودها العاملني يف قوات حفظ

 مل يكن أمام )2(ولني األمريكيني يف اخلارج ضد املالحقة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ؤالسالم و غريهم من املس
 على إعفاء األمريكيني ملدة 2002 جويلية 12جملس األمن سوى الرضوخ للموقف األمريكي ، فوافق باإلمجاع يف 

   .1422 مبوجب القرار عام من حماكمتهم أمام أول حمكمة جنائية دولية دائمة
يف جملس األمن الذي عرب عن خيبته من صدور القرار ، و " كندا " ومن املواقف املنتقدة هلذا القرار موقف ممثل 

كانت الواليات املتحدة األمريكية قبل مؤمتر روما قد تقدمت باقتراح إنشاء حمكمة جنائية دولية عن طريق جملس 
و يتضمن االقتراح إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة ،   "روسيا" و " الصني "  و" بريطانيا " األمن بتأييد من 

كجهاز تابع لس األمن و متارس اختصاصها القضائي بناءا على قرارات تصدر من جملس األمن بإحالة اجلرائم إليها  
حب االختصاص األصيل و قد ساقت الواليات املتحدة األمريكية مجلة من احلجج  تتمثل يف أن جملس األمن صا

ولني عن ديد األمن و السلم الدوليني ، قد أثبت فعاليته يف ؤحلفظ األمن و السلم الدوليني و القادر على معاقبة املس
  .احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة اليت أنشأها يف رواندا و يوغسالفيا السابقة 

الدولية إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية عرب جملس األمن متصرفا و قد عارض معظم ممثلي الدول املشاركة يف املؤمترات 
مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ، و تبنوا فكرة إنشاء حمكمة جنائية دولية مبوجب معاهدة دولية ، 

اء على موضوعيتها و معللني موقفهم بضرورة احملافظة على استقاللية احملكمة اجلنائية الدولية جتاه جملس األمن و اإلبق
حيادها ، و إبعادها قدر اإلمكان عن السياسة االنتقائية ، أو عن الوقوع أسرية الصراعات بني الدول دائمة العضوية 

  )3( .يف جملس األمن 

 للتوجه العام للدول املشاركة يف إعداد نظام روما و 1422و استنادا إىل هذه التربيرات نستطيع تبني خمالفة القرار 
  النظام ما يشكل انقالبا على احملكمة اجلنائية الدولية ، عرب إعادة هيمنة جملس األمن عليها بصورة خمالفة ألحكام هو
  
  
   . 63 ، ص  املرجع السابق الذكر: و آخرون أسعد دياب -د )1(
 مؤمتر   ، و كان يشغل منصب رئاسة  اجلنسيةو هو كندي "  Kirch كريش فيليب"  األستاذ أول رئيس للمحكمة 2003فرباير  / انتخب يف شباط )2(

  . 2006 أفريل 11و جدد انتخابه يف " روما      
  . 65 و 64 ، 63 ، ص  املرجع السابق الذكر: و آخرون أسعد دياب -د )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 344  

  من نظام روما األساسي ، اليت تؤكد على عدم االعتداد27األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية استنادا إىل املادة 
بالصفة الرمسية للمتهم بارتكاب اجلرائم الدولية ، و عدم إيالء احلصانات و االمتيازات اليت يتمتع ا مرتكبو اجلرائم 

  .الدولية أي اعتبار 
و تأكيدا ملا جاء يف ديباجة نظام روما األساسي من العزم على وضع حد للجرائم الدولية املرتكبة ، فإن احلصانة 

 من اخلضوع للمحكمة اجلنائية الدولية جيب أن ال يكون هلا أي مفعول جتاهها ، خاصة و أن املمنوحة لألمريكيني
 من نظام روما األساسي ال جتيز إبداء التحفظات على النظام األساسي ، مما جيعل حتفظ جملس األمن باطال 120املادة 

  )1( .ملخالفته قاعدة جوهرية من قواعد القانون الدويل اجلنائي 
بشكل تعسفي ، ففي حالة عدم تعاون دولة مع احملكمة اجلنائية " الفيتو " مسألة أخرى تثري استعمال حق و مثة 

الدولية و خاصة يف جمال تسليم املتهمني بارتكاب جرائم دولية ، فإن احملكمة اجلنائية الدولية تسجل الواقعة و 
  .  حالة حتريك الدعوى من قبل هذا األخريتعرض األمر على مجعية الدول األطراف ، أو على جملس األمن يف

و مل ينص نظام روما األساسي على توقيع مجعية الدول األطراف لعقوبات على الدولة الرافضة للتعاون مع احملكمة 
 و لكن ،اجلنائية الدولية ، أما بالنسبة لس األمن فاألمر خمتلف ، ألن جملس األمن يتمتع بسلطة إقرار عقوبات 

 يف جملس  "الفيتو" لذي يطرح نفسه هو مدى قدرة جملس األمن على فرض عقوبات على دولة متلك حق السؤال ا
  )2(. كالواليات املتحدة األمريكية مثال اليت ترفض أصال املصادقة على نظام روما األساسي  األمن

ارات جملس األمن بشكل عام ، و هناك حتفظات على أهلية جملس األمن بتركيبته احلالية ، مما يؤثر على مشروعية قر
فتركيبة جملس األمن منتقدة من حيث العدد احملدود ألعضاء الس ، و التمييز بني األعضاء الدائمني و غري الدائمني  

  .   "الفيتو" حق و من حيث طريقة إصدار الس لقراراته اخلاضعة حلق الدول دائمة العضوية يف استخدام 
ميثاق األمم املتحدة نظام التصويت يف جملس األمن بالشكل الذي يضمن عدم إصدار  من 27حيث حددت املادة 

 من 27/3قرار من الس بغري موافقة الدول اخلمسة دائمة العضوية ما عدا القرارات اإلجرائية ، حيث تنص املادة 
 مبوافقة  -  غري اإلجرائية-افة تصدر قرارات جملس األمن يف املسائل األخرى ك " :ميثاق األمم املتحدة على ما يلي 

  " .تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات األعضاء الدائمني متفقة 
و إن كان نظام التصويت يف جملس األمن وفقا مليثاق األمم املتحدة يضمن مشاركة األعضاء غري الدائمني يف إصدار 

 أربعة أصوات أخرى إلصدار القرار ، إال أنه يف القرارات ، حيث حتتاج الدول دائمة العضوية يف حال اتفاقها إىل
لضمان عدم صدور أي قرار ال توافق عليه إحدى هذه " الفيتو " الوقت نفسه مينح الدول دائمة العضوية امتياز 

  )3( .الدول 
قلة أي الذي تتمتع به الدول دائمة العضوية ، و الذي من شأنه منح أي منها القدرة على عر" الفيتو " و إضافة حلق 

املتحدة يف  قرار بغض النظر عن عدد الدول املؤيدة له داخل جملس األمن ، فإن الدول الكربى و خصوصا الواليات
  ارجــالقوى خ الدرجة األوىل ، و بريطانيا و فرنسا يف الدرجة الثانية متلك وسائل الضغط الالزمة ، حبكم ميزان

  
  
  
   . 66 و 65 ، ص ق الذكر املرجع الساب: و آخرون أسعد دياب -د )1(
  .  60 ، ص  املرجع السابق الذكر: منتري مسعود -د )2(
  . 554و  553 ، 552 ، ص  املرجع السابق الذكر: عمران عبد السالم الصفراين -د )3(
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الس للتأثري على الدول األعضاء األخرى ، مما جيعلها متارس واقعيا هيمنة كاملة على عملية صنع القرار داخل 
  .األمم املتحدة منظمة لس األمن ، و ليس فقط منع صدور القرار كما هو مقرر يف ميثاق جم

و هلذا يقوم التشكيك يف مشروعية قرارات جملس األمن باالستناد إىل نظام العضوية و التصويت ، على أساس أن 
عله يتصرف موضوعيا و بفعالية جملس األمن ال يتمتع بإرادة ذاتية نابعة من جمموع إرادات الدول األعضاء بشكل جي

يف حد ذاته ميثل مظهرا من مظاهر اهليمنة املؤدية " الفيتو "  حق فضال عن أنيف مجيع احلاالت اليت تستلزم تدخله ، 
  .إىل عدم املشروعية 

م ربطها و على هذا األساس غالبا ما ختتلط املصلحة الدولية يف فرض احترام حقوق اإلنسان باعتبارها قيما مجاعية يت
بالسلم الدويل استجابة ملصاحل اجلماعة الدولية ككل باملصلحة الذاتية للدول املهيمنة على عملية صنع القرار يف 
جملس األمن ، و هذا األمر يؤدي حتما و منطقيا إىل زعزعة الثقة يف أهداف تدخل جملس األمن ، و إىل االحنراف 

             التضحية بأهداف اجلماعة الدولية يف سبيل املصاحل الذاتية ذا التدخل عن أهدافه املعلنة ، و أحيانا 
  )1(. لبعض الدول 

إذن ، من الصعب التوفيق بني مبدأ حمكمة جنائية مستقلة و غري متحيزة ، و احتمال أن تكون هذه احملكمة تابعة 
و من ، ن تفي بالتزاماا بكل حرية لس األمن يف بعض األحوال أو خاضعة لعملها ، و يستحيل عليها بالتايل أ

أجل احترام املبدأ القانوين األساسي الذي يشترط أن تكون احملكمة اجلنائية الدولية مستقلة و غري متحيزة ، ينبغي أال 
تكون خاضعة المتياز يرجع إىل جملس األمن و يسمح له مبنع أو تأجيل التعهد باملالحقة ، إذا كان يهتم بنفسه حبالة 

  )2( .ها الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة يشمل
إن املالحظ هو كثرة التناقضات يف مواقف جملس األمن جتاه العديد من القضايا و الوقائع املشاة اليت تدخل يف 

جلنائية  إىل احملكمة ا )3( "دارفور "اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، فبينما أحال جملس األمن الرتاع يف إقليم 
  .  و غريها من احلاالت منطلقا من نفس الدوافع "العراق"  و  "غزة"  حيل قضايا ملالدولية 

و قد أثارت تلك التناقضات املذكورة حتفظات الكثري من الدول جتاه نظام روما األساسي ، و مدى جدواه يف 
ك املعايري املزدوجة ، و قد أقر املدعي العام حتقيق عدالة جنائية دولية ميكن أن تعم اتمع الدويل بأسره يف ظل تل

  )4( يف لقاء مع القسم العريب يئة اإلذاعة الربيطانية بلندن" لويس مورينو أوكامبو " للمحكمة اجلنائية الدولية 
  .بوجود مثل هذه التناقضات 

 من قرار من جملس األمن ، و الواليات املتحدة األمريكية مل توقع على املعاهدة ، إذا ال بد " :حيث صرح قائال 
لكن الواليات املتحدة األمريكية لديها حق الفيتو يف جملس األمن ، فاألمر إذا معقد للغاية ، هذا هو حال العامل اليوم  

    ) 5(" . و هو بالطبع ليس بالعامل املثايل 
  
  
  . 555و  554 ، ص املرجع السابق الذكر :  عمران عبد السالم الصفراين-د )1(
   . 235 ، ص  املرجع السابق الذكر:  عبد القادر البقريات-د )2(
  . 1593 مبقتضى القرار رقم 2005 أفريل 2بتاريخ إىل احملكمة اجلنائية الدولية  " دارفور" لوضع يفلإحالة جملس األمن متت   )3(
   . 37 و 36 ، ص املرجع السابق الذكر : زحل حممد األمني -د )4(
  . 2006 ديسمرب 14  كان بتاريخ "لندن" ـ العام للمحكمة اجلنائية الدولية و تصرحيه لإلذاعة الربيطانية ب لقاء املدعي )5(
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  املدعي العام   املتعلقة بصالحيات العقبات :الثاين الفرع 
حقة  من الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ نصت على إنشاء جلنة مسيت بلجنة التحقيق و املال14إن املادة 

لكبار جمرمي احلرب ، و تكونت من ممثل عن كل دولة من الدول املوقعة على اتفاقية لندن ، و شكل ممثلو النيابة 
  .األربعة جلنة اإلدعاء يف احملكمة 

و هذا يعين أن اختيار أعضاء جلنة التحقيق و مالحقة كبار جمرمي احلرب اليت كانت متثل هيئة االدعاء العام أمام 
    ان بأسلوب التعيني ، كما اتبع األسلوب ذاته يف احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو ، حيث عني اجلنرالاحملكمة ك

 احلق 8و أعطت املادة ، املدعي العام  نصبيف م " joseph  keeman" ممثل الواليات املتحدة " دوكلس ماك آرثر " 
  "اهلند"  باإلضافة إىل  "اليابان" و هي الدول اليت حاربت  ،  "اليابان" جلميع الدول املوقعة على اتفاقية استسالم 

  .لدى النائب العام  "مندوبا  "أن تعني وكيال  
كما اعتمد أسلوب التعيني من جانب جملس األمن بالنسبة للمدعي العام للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا 

بناءا على ترشيح من األمني العام لألمم املتحدة ،كما يوجد "  carla Delponte" السابقة و رواندا ، و هي السيدة 
  .يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا نائب مدعي عام للمساعدة يف الدعاوى اليت تنظر أمام تلك احملكمة 
ندا الذي من و خالفا ألسلوب االنتخاب املتبع الختيار قضاة احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و روا

 ، فإن اختيار املدعي العام يكون عن طريق التعيني من جانب جملس األمن ، بناءا يةشأنه أن حيفظ قدرا من االستقالل
  .على ترشيح من األمني العام لألمم املتحدة 

، فقد اعترب نظام ه يف مواجهة جملس األمن ، أما بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية يتو هذا يعين بالتأكيد عدم استقالل
روما األساسي مكتب املدعي العام أحد أجهزة احملكمة ، و ال جيوز ألي عضو من املكتب أن يلتمس أي تعليمات 

    )1( .من أي مصدر خارجي ، كما ال جيوز له أن يعمل مبوجب أي من هذه التعليمات 

قتة ، فإن اختيار املدعي العام و نوابه يف احملكمة و خالفا للمحاكم العسكرية الدولية و احملاكم اجلنائية الدولية املؤ
و ينطبق على ترشيح املدعي العام إجراءات ترشيح القضاة ،  )2(اجلنائية الدولية يكون عن طريق االنتخاب ال التعيني 

   )3( . 2 من قرار مجعية الدول األطراف رقم 24مع إجراء ما يلزم من تعديل طبقا للمادة 
 من 25رشيح ، أن حتوز الترشيحات هلذا املنصب على دعم دول أطراف متعددة طبقا للمادة و يفضل يف هذا الت

 ، و عندما حيدد مكتب مجعية الدول األطراف موعدا لالنتخاب ، تبذل كل 2قرار مجعية الدول األطراف رقم 
             لدول األطراف  من قرار مجعية ا29اجلهود املمكنة النتخاب املدعي العام بتوافق اآلراء طبقا للمادة 

   )4( .السابق ذكره 
  
  
  
  . 96و  92 ، 89 ، 88 ، 87 ، ص  املرجع السابق الذكر: براء منذر كمال عبد اللطيف - د)1(
   وـة األمم املتحدة و ه عني املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بواسطة رئيس جملس األمن بناءا على اقتراح األمني العام ملنظم)2(

  . 1994، و لكنه استقال من منصبه يف جانفي   سنوات4 ملدة  و الذي عني" رامون إسكوفار سالوم " الفرتويلي       
  . 2002 أيلول 9 الصادر يف 2قرار مجعية الدول األطراف رقم  )3(
    .97 و 96  ص، الذكراملرجع السابق  : براء منذر كمال عبد اللطيف - د)4(
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و يف حالة عدم حصول التوافق املطلوب ، ينتخب املدعي العام باالقتراع السري باألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية 
   من قرار مجعية الدول األطراف رقم30 من نظام روما األساسي و املادة 4 فقرة 42الدول األطراف ، طبقا للمادة 

تضمن مستقبال عدم خضوع املدعي العام ألية مراقبة أو سيطرة أو  ، و هذه الطريفة 2002 أيلول 9 الصادر بتاريخ 2
   )1(. تأثري من أي سلطة دولية أو وطنية 

و جيمع الفقه و القضاء على وجوب إسناد التحقيق و املالحقة يف اجلرائم الدولية إىل جهاز قضائي جيمع بني األداء 
الزمة ، و رغم تشديد نظام روما األساسي للمحكمة  الةاملسئول و املستقل ، و تعزيزه بالضمانات املؤسساتي

اجلنائية الدولية على استقاللية املدعي العام و مكتبه ، قلصت مراعاة نظام روما األساسي مبادئ السيادة اليت 
  .تتعارض مصاحلها مع استقاللية املدعي العام و تفوق الدور السياسي لس األمن هذه االستقاللية إىل حد بعيد 

مكتب املدعي العام هيئة قضائية ال شأن هلا بالسياسة ، لكن نشاطها ال خيلو من التأثري يف الوسط السياسي ، و إن 
 اجلرائم الدولية نال سيما أن املدعي العام قادر على حتريك الدعوى من تلقاء نفسه ملالحقة خمتلف األشخاص ع

 الواليات - ارت هذه الصالحية حفيظة العديد من الدولالداخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، و قد أث
           خوفا من أن يثري املدعي العام مبمارسته صالحياته أزمات سياسية دد - املتحدة األمريكية حتديدا

  )2( .االستقرار الدويل 
ح املدعي العام سلطة لقد اعترضت بعض الدول يف مؤمتر روما ، و بشكل خاص الواليات املتحدة األمريكية على من

التحرك من تلقاء نفسه خشية إساءة استعماهلا ، نظرا إلمكانية خضوع املدعي العام لضغوط سياسية ، إضافة لكونه 
  .سيكون مثقال باملهام اجلسام ، و لن يكون قادرا على القيام مبهامه بالشكل األمثل 

عداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ملنح و لقد جنحت الوفود املشاركة يف مؤمتر روما الدبلوماسي إل
املدعي العام للمحكمة هذه السلطة يف التوصل لتسوية منح مبوجبها املدعي العام سلطة مباشرة التحقيق ، مع 
خضوع هذه السلطة إلجراءات بالغة الصرامة ، تتعلق بضرورة احلصول على إذن من الدائرة التمهيدية ، إضافة ملنح 

  )3( . األمن سلطة إرجاء التحقيق جملس
 من نواح ثالث تضمنتها املواد )4( نظام روما األساسي تسوية تقيد املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية سلقد كر

 ميكن أن   و يف مايلي شرح هذا التقييد على سلطة املدعي العام الواسعة و حتركاته ، و اليت)5( 17 و 16 ، 15
  .  ضحايا اجلرائم الدولية يف مسعاهم من أجل استيفاء حقوقهم تشكل عائقا أمام

  
  

  . 97 ص ،  املرجع السابق الذكر: براء منذر كمال عبد اللطيف - د)1(
  . 178 ، ص املرجع السابق الذكر:   قيدا جنيب محد-د )2(
  . 124 ، ص  املرجع السابق الذكر: سوسن مترخان بكة -د )3(
       ، و هو ما وصف بأنه حلظة تارخيية قد مت تسجيلها يف مسرية  مت انتخاب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة2003 أفريل 21 بتاريخ )4(

 Louis Morino" ، حيث حدث أن أكدت مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية علـى اختيـار الـسيد     العدالة الدولية اجلنائية      
Compos      "   الب ــت اإلنق، و هذا األخري معروف بدوره الفاعل كمدعي عام يف احملاكمات ضد مجاعا كمدعي عام للمحكمة" األرجنتني " من 

  ، و يف ذات الوقت هر رئيس فروعها  األريكية كما أنه كان عضوا مبنظمة مكافحة الرشوة" هارفرد " و كان أستاذا جبامعة العسكري يف األرجنتني       
   . يف أمريكا الالتينية و جزر الكارييب      

  . 178 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )5(
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   تقييد جملس األمن لتحرك املدعي العام : أوال
إن اختيار املدعي العام من قبل جملس األمن يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة كان 

 و شك يف استقالليته ،كما أنه منذ انعقاد مؤمتر روما الدبلوماسي إلعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية حمل نقد
الدولية و الواليات املتحدة األمريكية و معها الدول دائمة العضوية يف جملس األمن تسعى إىل ضمان دور للمجلس 

   .يف جمال اإلدعاء الدويل أمام احملكمة اجلنائية الدولية
اململكة " غري أن مواقف الدول األعضاء و بالرغم من اتفاقهم على املبدأ مل تتطابق بصورة كاملة ، إذ اجتهت 

 إىل مؤازرة مبدأ إاض اختصاص جملس األمن بالتوازي مع الدول  "الصني" و " روسيا "  ،  " فرنسا"، "املتحدة 
  .املعنية من جهة و املدعي العام من جهة أخرى 

لواليات املتحدة األمريكية ، فكانت تسعى إىل متكني جملس األمن دون غريه من مباشرة اإلدعاء الدويل أمام أما ا
احملكمة اجلنائية الدولية ، و لو يف مواجهة جرائم دولية انصرفت جممل الدول صاحبة االختصاص األصيل بشأا إىل 

  . عدم قبول نظام روما ذاته 
 الواليات املتحدة األمريكية اليت تبدو غريبة إىل تتفاقية روما الوقوف يف وجه أطروحاو إذا كان قد قدر لواضعي ا

حد بعيد ، إال أم مل يتمكنوا من إنكار تبوء جملس األمن مركز اإلدعاء الدويل أمام احملكمة اجلنائية الدولية جنبا إىل 
  .جنب مع الدول األطراف و املدعي العام 

للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما  " :نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه  من ال13فقد نصت املادة 
   ": ، وفقا ألحكام هذا النظام األساسي يف األحوال التالية 5يتعلق جبرمية مشار إليها يف املادة 

ر من هذه اجلرائم قد  أكث حالة يبدو فيها أن جرمية أو14 إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام وفقا للمادة -
  .ارتكبت 

 إذا أحال جملس األمن متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حالة إىل املدعي العام يبدو فيها أن -
  .جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت 

   " .15ا للمادة  إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق جبرمية من هذه اجلرائم وفق-
و الواقع أن منح هذه الصالحية لس األمن هلا ما يربرها ، انطالقا من مسؤولية جملس األمن األساسية يف احملافظة 
على السلم و األمن الدوليني استنادا إىل ميثاق منظمة األمم املتحدة ، الذي يبدو أنه خيول الس صالحية إنشاء 

  .حماكم خمصصة هلذه الغاية 
و حيث األمر كذلك ، فمن املنطقي أن يكون لس األمن احلق يف طلب تدخل احملكمة اجلنائية الدولية و حتريك 
اإلجراءات اجلنائية ، عندما يتعلق األمر بأحد اجلرائم الدولية احملددة وفقا للمهام و السلطات اليت خيوهلا ميثاق األمم 

  )1( .املتحدة لس األمن 
  ت مبجلس األمن إىل إنشاء احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و ذلظروف اليت حو بالعودة إىل ا

  ة ـ باإلمكان اجلزم بأنه سيكون من األفضل متكني جملس األمن من إحالة حاالت مماثلة إىل حمكمة جنائي)2(رواندا 
  

    
   .125و  124،  54 ، ص املرجع السابق الذكر : علي يوسف الشكري - د)1(
   .متثلت هذه الظروف يف ضرورة إعادة السلم و األمن إىل يوغسالفيا السابقة و رواندا من خالل إجراء حماكمات ملرتكيب اجلرائم الدولية فيهما )2(
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ب من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، هو /13لذا فإن ما يربر حقيقة نص املادة ، دولية قائمة أصال 
  .متكني جملس األمن من اللجوء إىل احملكمة اجلنائية الدولية كبديل عن إنشاء حماكم جنائية دولية خاصة ضرورة 

يضاف إىل ذلك أن هيبة احملكمة اجلنائية الدولية و مسعتها تقتضي ختويل جملس األمن صالحية اللجوء إليها ، ألن 
ية إىل إنشاء حماكم جنائية دولية خاصة حلاالت معينة ، اضطرار جملس األمن بالرغم من وجود احملكمة اجلنائية الدول

  .يضعف دون شك مكانة احملكمة اجلنائية الدولية و يثري تساؤالت بشأن مربر وجودها 
و بالرغم من وجاهة هذه األسباب الداعية ملنح جملس األمن حق اإلدعاء أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، إال أن هذه 

 من نظام روما األساسي صراحة 13 من املادة )ب(حيث تشري الفقرة  )1(ة بالطابع السياسي الصالحية تبقى موسوم
إىل أن حق جملس األمن يف اإلحالة يكون استنادا إىل الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة ، أي كلما كان 

حلاالت بالضرورة هي ذات طبيعة هناك ديد للسلم أو إخالل به أو وقوع عدوان ، و مما ال شك فيه أن هذه ا
  .سياسية 

 أي رفع الشكوى أمام احملكمة اجلنائية -و يثار التساؤل ما إذا كان يقصد باإلحالة من جملس األمن هو اإلجراءات 
 و لإلجابة عن هذا التساؤل -  أي لفت انتباه احملكمة اجلنائية الدولية إىل وضع معني- أو املوضوع -الدولية 

ب من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تشترط ملمارسة جملس األمن صالحياته /13ادة نالحظ أن امل
  .باإلحالة أن يقع تصرف خيضع ألحكام الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة 

لسلم أو و معروف أنه ليس لس األمن أن يتخذ إجراءات استنادا إىل هذا الفصل ، إال إذا كان هناك ديد ل
إخالل به أو وقوع عدوان ، و هذا يعين أن لس األمن أن يعلم احملكمة اجلنائية الدولية بوجود جرمية دولية تعد 

الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة ، و أن تطبيق ها ضرورية لتحقيق األهداف املتوخاة من ناملعاقبة ع
 مرتكيب هذه اجلرائم الدولية ، سواء أحددهم باالسم أم مل حيددهم ،  على يطلب من احملكمة اجلنائية الدولية مقاضاة

أن اجلرمية الدولية ال بد و أن تكون واحدة من اجلرائم الدولية الواردة يف املادة اخلامسة من النظام األساسي 
  .للمحكمة اجلنائية الدولية 

لة للمحكمة اجلنائية الدولية اليت ميلكها جملس األمن و ال يقوم جملس األمن بالدور املسند للمدعي العام ، فاإلحا
شيء و مهمة التحقيق املنوطة باملدعي العام شيء آخر ، و على ذلك فاملقصود حبق جملس األمن يف اإلحالة ينصرف 

  )2( .إىل استرعاء نظر احملكمة اجلنائية الدولية إىل وقوع جرمية دولية تدخل يف اختصاصها 
ا ، إىل أن الواليات املتحدة األمريكية مل تكتفي بفرض إرادا على املؤمترين ملنح جملس األمن و جتدر اإلشارة أخري

صالحية اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، بل سعت جاهدة إىل إخضاع احملكمة اجلنائية الدولية لقرارها السيادي  
ان مؤدى هذا ، و كل للمحكمة اجلنائية الدولية من خالل فرض اقتراح على املؤمترين يراد به اإلجهاض الكام

  عن إرادة املؤمترين ، أن خيولاالقتراح الذي قدر له أن يدرج يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، رغما 
  
  

 و بعد اازر اليت أودت حبياة أكثر من مليون  أثناء 1994عام " رواندا " مل جتري حماكمة اجلنود الفرنسيني العاملني يف قوات حفظ السالم الدولية يف  )1(

 حفظ  رغم االامات املباشرة لتلك القوات بأا شاركت أو سهلت عمليات اإلبادة و ينطبق األمر على القوات اهلولندية العاملة ضمن قوات  ضحية،    
   .1995عام " سربرينيتشا "  ةالسالم الدولية يف يوغسالفيا السابقة و اامها يف جمزر     

      . 126و  125 ، ص املرجع السابق الذكر:  علي يوسف الشكري - د)2(
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جملس األمن استنادا إىل الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة إمكانية تقرير إرجاء النظر يف الدعوى املرفوعة 
  .أمام احملكمة اجلنائية الدولية من قبل الدول و املدعي العام 

 16د من خطورة هذه الصالحية أا غري مقيدة بأي قيد مادي أو زمين ، و صيغ هذا االقتراح بنص املادة و ما يزي
ال جيوز البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة  " :من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على النحو التايل 
 طلب من جملس األمن إىل احملكمة ذا املعىن يتضمنه مبوجب هذا النظام األساسي ملدة إثين عشر شهرا ، بناءا على

األمم املتحدة ، و جيوز للمجلس جتديد هذا الطلب منظمة قرار يصدر عن الس مبوجب الفصل السابع من ميثاق 
   )1( . "بالشروط ذاا 

حامسة يف ممارسة  جملس األمن صالحية ا من نظام روما األساسي قد منح16 و 13 املادتني يو من الواضح أن نص
احملكمة اجلنائية الدولية ملهامها ، و أخضع هذه املمارسة لقرارات جملس األمن اليت تصدر مبوجب الفصل السابع من 

  .ميثاق األمم املتحدة 
و من املتفق عليه أن جملس األمن هيئة سياسية و ليست قضائية ، و تبىن قراراته على االعتبارات السياسية اليت 

وازنات السياسية ، السيما الدول اليت تتمتع بالعضوية الدائمة فيه ، فهاتني املادتني دليل آخر على تسييس تفرضها امل
احلماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان ، يف ظل النظام العاملي الراهن الذي يفتقد إىل التوازن السياسي و تتحكم فيه 

ديد من الدول على التصويت اإلجيايب على مشروع النظام األساسي القطبية األحادية ، و هذا ما يفسر امتناع الع
  .للمحكمة اجلنائية الدولية 

و إذا كانت الواليات املتحدة األمريكية قد عارضت مشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، فإا 
ملنضمة التفاقية روما املنشئة للمحكمة ضامنة لتأثريها السياسي يف قرارات جملس األمن بإحالة القضايا ضد الدول ا

اجلنائية الدولية ، يف حني أنه ال ميكن إحالة أي قضية ضد الواليات املتحدة األمريكية ، ألا ليست طرفا يف 
  . يف جملس األمن حىت يف حالة حتريكها من الدول األعضاء و املدعي العام  "الفيتو" االتفاقية ، و تتمتع حبق 

 30اليت تنتهي يف " البوسنة و اهلرسك " جملس األمن موضوع جتديد مهمة قوات األمم املتحدة يف و عندما ناقش 
 ، استخدمت الواليات املتحدة األمريكية حق النقض إلسقاط مشروع قرار جتديد مهمة هذه القوات  2002حزيران 

  .لس إلصدار قرارين ذا اخلصوص مما دعا ا، ألا طلبت إعفاء القوات األمريكية من املالحقة القضائية 
و تقرر مبوجب هذين القرارين  )3( 1421و القرار رقم  )2( 1420حيث أصدر جملس األمن قرارين مها القرار رقم 

 ، و بعد مفاوضات مطولة أصدر جملس األمن يف اجللسة رقم 2002 جويلية 15متديد مهمة بعثة األمم املتحدة حىت 
 من النظام 16جب الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة ، و مستندا إىل املادة مبو )4( 1422 القرار 4572

   )5(. األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
  
  
          .  126 ، ص  املرجع السابق الذكر:علي يوسف الشكري  -د )1(
  . 2002 جوان 30 الصادر يف 1420قرار جملس األمن رقم  )2(
  . 2002 جويلية 3 الصادر يف 1421ألمن رقم قرار جملس ا )3(
  .  2002 جويلية 15 الصادر يف 1422قرار جملس األمن رقم  )4(
   . 320 ، ص  املرجع السابق الذكر: ملى عبد الباقي حممود العزاوي )5(
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فراد و هكذا نرى أن الواليات املتحدة األمريكية قد استخدمت نفوذها يف جملس األمن لضمان حصانة قضائية أل
قواا ،كوا غري منضمة للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، إذ عمدت إىل تسخري آليات احملكمة اجلنائية 

  )1( .الدولية ألغراض سياسية ختدم مصاحلها ، و تفقد احملكمة اجلنائية الدولية استقالليتها 

 على ري تغلب عليها االعتبارات السياسية سيكون له تأثإن منح االدعاء أمام احملكمة اجلنائية الدولية جلهة سياسية
 من نظام روما األساسي تؤكد صراحة )ب( فقرة 13العدالة اجلنائية الدولية لناحية تسييس االدعاء ، ذلك أن املادة 

، أي كلما  األمم املتحدةعلى انصراف حالة االدعاء من جملس األمن بالتأسيس على الفصل السابع من ميثاق 
هي حاالت ذات طبيعة سياسية بامتياز ، و تبت حاالت اإلخالل بالسلم و األمن الدوليني أو وقوع العدوان تر

فالرتاعات السياسية تتطلب معايري سياسية ال تتطلب بالضرورة أن يصري جملس األمن إىل ضمان اإلعمال القانوين 
  .ميثاق منظمة األمم املتحدة الصحيح لدستورية القرارات الصادرة عنه ، باالستناد إىل جممل 

إن اجتاه منح حق االدعاء لس األمن اجتاه غري حمبذ ،كونه يتأثر باالعتبارات املتغرية املتعلقة حبفظ األمن و السلم 
الدوليني ، كذلك تكمن الدوافع السياسية وراء هذا االدعاء ، األمر الذي ستكون له تأثرياته على استقاللية و 

   )2(.  اجلنائية الدولية ، و خاصة حتركات املدعي العام حيادية العدالة

لقد كانت عالقة جملس األمن باحملكمة اجلنائية الدولية أحد أهم املسائل املختلف حوهلا خالل املناقشات اليت جرت 
ضوع حمل يف مؤمتر روما الدبلوماسي عند مناقشة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و ال يزال هذا املو

  .نقاش من قبل فقهاء القانون الدويل اجلنائي إىل الوقت احلاضر ، و سيبقى ملدة طويلة قادمة 
 األوىل وظيفة هلا جانب إجيايب ، و هي سلطة إحالة :إن لس األمن يف عالقته باحملكمة اجلنائية الدولية وظيفتان 

 الثانية فهي أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد حالة معينة إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، أما الوظيفة
اختص جملس األمن الدويل بوظيفة سلبية ، و هي الترخيص له يف بعض احلاالت أن يعلق أو يوقف نشاط احملكمة 

  . اجلنائية الدولية ، أو عدم إحالة حاالت معينة للمحكمة اجلنائية الدولية 
ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه ال حتقيق و ال حماكمة ميكن البدء فيهما أو  من النظام ا16و تنص املادة 

 شهرا التالية 12االستمرار يف مباشرما مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية احلايل يف غضون مدة 
 جملس األمن مبوجب أحكام الفصل السابع لتاريخ تقدمي طلب إىل احملكمة اجلنائية الدولية ذا املعىن ، بقرار يتخذه

و ما ورد يف هذه  ، "من ميثاق منظمة األمم املتحدة ، و ميكن جتديد الطلب بواسطة جملس األمن بالشروط ذاا 
حالة إىل احملكمة اجلنائية " بإحالة " املادة هو بالتأكيد سلطة أكثر خطورة من تلك السلطة املخولة لس األمن 

   )3(. الدولية 
و يالحظ على هذا النص ، أنه أعطى لس األمن حق اإلرجاء حىت بعد أن تكون احملكمة اجلنائية الدولية قد بدأت 
بالفعل السري يف التحقيقات ، و قد حدد النص مدة إثين عشر شهرا تؤجل خالهلا اإلجراءات كليا ، و هنا يالحظ 

  نـــكلها م املدعي العام ، ذلك بأا تغل يده و احملكمة بأن أحكام هذه املادة تشكل قيدا صارما على حتركات
  

  
  . 321 ، ص املرجع السابق الذكر:  ملى عبد الباقي حممود العزاوي )1(
  .  185 و 158 املرجع السابق الذكر، ص : حيدر عبد الرزاق محيد - د)2(
  . 112 و 109، ص  املرجع السابق الذكر : خالد عكاب حسون العبيدي -د )3(
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االستمرار يف ممارسة اختصاصها يف نظر أية دعوى ، و يف أية مرحلة من املراحل اليت كانت عليها الدعوى ، و دون 
  . ضحايا اجلرائم الدولية النظر ألي اعتبار آخر مبا يف ذلك 

د بكثري و لقد وجهت الوفود املشاركة انتقادات حادة و شديدة حول هذه املادة يف مناقشات اللجنة التحضريية أش
مما أثري حول سلطة جملس األمن يف إحالة حالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، ذلك ألا ال تغل يد احملكمة اجلنائية 

  )1( .الدولية ، بل تغل يد القضاء الوطين املختص يف نظر الدعوى ، و تغل يد املدعي العام عن التحرك 
ن على احملكمة اجلنائية الدولية يف القضايا املتعلقة بالسلم و األمن إن هذه املادة تعترف بوضوح بعلوية جملس األم

الدوليني ، إذ أن نص املادة يسمح لس األمن بطلب تأجيالت متتالية ، األمر الذي قد يؤدي إىل إيقاف اإلجراءات 
 تعليق ، و إمنا أمام وقف و يف هذه احلالة سوف ال نكون أمام، القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية إىل ما ال اية 

نشاط احملكمة اجلنائية الدولية كليا ، فضال عن أن التعليق أو الوقف يفضي إىل ناحية سلبية أخرى ، و هي التأثري 
  .على فعالية اإلجراءات القضائية ، أي التأثري على مجع األدلة و استدعاء الشهود و كذلك احتمال هروب املتهمني 

راء خالل املناقشات حول هذه املادة ، فرأي ذهب إىل رفع هذه املادة من النظام كليا و لذلك كله ، اختلفت اآل
ذهب رأي آخر إىل منع جملس األمن من جتديد قراره اخلاص بتعليق نشاط احملكمة اجلنائية الدولية ، و رأي تبنته 

 أن مينح املدعي العام على  "لجيكاب" بعض دول أمريكا الالتينية و هو أن يكون التعليق ملرة واحدة ، و اقترحت 
األقل سلطة احلصول على أدلة خالل مدة التعليق اليت يقررها جملس األمن ، إال أن مجيع هذه اآلراء قد رفضت و 

  .بقيت املادة كما هي 
ة لقد سبق و أن أعربت بعض االجتاهات املشاركة يف األعمال التحضريية لصياغة النظام األساسي للمحكمة اجلنائي

الدولية عن حتفظها من وجود دور لس األمن يف احملكمة اجلنائية الدولية ، و رأت هذه االجتاهات ضرورة عدم 
   )2(. تدخله بأي حال من األحوال يف عملها 

و ارتأى البعض أنه ال مانع من وجود هذا الدور يف ضوء االتفاق املزمع إبرامه بني احملكمة اجلنائية الدولية و منظمة 
ألمم املتحدة لتحديد طبيعة و نطاق هذه العالقة ، و من الواضح أن ما انتهت إليه جلنة الصياغة النهائية لتحديد ا

سلطة جملس األمن استندت إىل الفصل السابع من امليثاق حلفظ األمن و السلم الدوليني ، و هي عبارة مرنة تنطبق 
 و األمل معلق على الدول اخلمسة )3( بالرتاع اللييب على حالة تبيح للمجلس التدخل بشأا و ذلك كما حدث

    )4( .  يف جملس األمن من أجل إبطال التوصيات بتعليق أو إرجاء التحقيق و املالحقةالعضوية دائمة 
 
  
  

  
نظرا  ة خشية إساءة استعماهلا ، لقد اعترضت بعض الدول يف مؤمتر روما و بشكل خاص الواليات املتحدة األمريكية على منح املدعي العام هذه السلط )1(

  . األمثل  ، إضافة إىل أنه سيكون مثقال مبهام جسام و لن يكون قادرا على القيام ذه املهمة بالشكل إلمكانية خضوع املدعي العام لضغوط سياسية     
 املدعي  ، فالقرار حيال من قبل األمني العام لألمم املتحدة إىل ضة عليه إن قرار جملس األمن باإلحالة ال يلزم املدعي العام مبباشرة التحقيق يف احلالة املعرو)2(

 اليت قد تساعد املدعي العام يف مباشرة التحقيق إذا تبني له من خالهلا جدية و العام مشفوعا باملستندات و املواد األخرى ذات الصلة بقرار جملس األمن      
  .ولية اليت أحيلت على احملكمة اجلنائية الدولية املعلومات املقدمة خبصوص اجلرمية الد     

  . 112و  111 ، 110 ، ص  املرجع السابق الذكر: خالد عكاب حسون العبيدي -د )3(
   .63 ص،  املرجع السابق الذكر :منتري مسعود  -د )4(
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    بالتحقيق اإلذن املسبق اشتراط استصدار : ثانيا
اليت ينفرد فيها املدعي العام باختاذ اإلجراءات الالزمة ألغراض التحقيق دون خالفا للمحاكم اجلنائية الدولية اخلاصة 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية صالحية 3 فقرة 15 ربطت املادة )1(التوقف على إذن أية جهة أخرى 
ما قبل دائرة تحقيق من هو احلصول على إذن بالو املدعي العام يف بدء التحقيقات من تلقاء نفسه بشرط مسبق ، 

  .احملاكمة 
و لعل اإلجراءات األطول و األدق تطبق عند حترك املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية من تلقاء نفسه ، بناءا 
على معلومات مجعها بنفسه ، أو وردته من مصادر أخرى ، ففي هذه احلالة جيب أن يستصدر إذنا مسبقا بالتحقيق 

  )2( .اكمة من دائرة ما قبل احمل
فال يبدأ املدعي العام التحقيق إال بعد أن تقرر دائرة ما قبل احملاكمة وجود أساس معقول للشروع يف التحقيق و 
النعقاد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية للنظر يف الدعوى ، من دون أن يؤثر ذلك يف أي قرار الحق للمحكمة 

  .اجلنائية الدولية يتعلق باملقبولية 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  1 فقرة 18دها يبلغ املدعي العام الدول األطراف القرار وفقا للمادة بع

و له يف هذا السياق سلطة مجع األدلة و فحصها و استجواب املتهمني و الضحايا و الشهود ، و له من الصالحيات 
موافقتها املسبقة ، أو تعاوا ، شرط احلصول على إذن من ما خيوله بدء التحقيق على أراضي أي دولة من دون 

   .دائرة ما قبل احملاكمة ، بعد تأكد هذه األخرية من عجز الدولة عن تلبية طلب احملكمة اجلنائية الدولية بالتعاون 
قبل احملاكمة ، و يعمد املدعي العام بعد املضي يف التحقيق إىل استصدار أمر حضور ، أو أمر إلقاء قبض من دائرة ما 

إذا رأى ضرورة لذلك للحيلولة دون إعاقة التحقيق ، أو ملنع املتهم من التمادي يف ارتكاب جرائمه الدولية ، و 
تكمن أمهية أمر إلقاء القبض يف ضرورة مثول املتهم أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و هذا يتطلب التعاون الفعال بني 

 دائرة ما قبل تسهرو ، الدولة املتحفظة ، أي الدولة الطرف يف نظام روما األساسي املعنية احملكمة اجلنائية الدولية و 
  .فعالية اإلجراءات التحضريية و نزاهتها و تضبطها ، فتضطلع بالتحقيق و الشهود و الدفاع على احملاكمة 

اف ، إذ ال توجد تراتبية بني هيئات و تأيت دائرة ما قبل احملاكمة يف مرتلة دائرة احملاكمة نفسها و دائرة االستئن
احملكمة اجلنائية الدولية ، و بقدر ما تضع دائرة ما قبل احملاكمة قيودا على سلطة املدعي العام ، فإا تزوده من ناحية 
أخرى بدعم قضائي قد ال يتاح له بشكل مباشر ، فللدائرة أن تأذن للمدعي العام أن يباشر التحقيق يف قضية سبق 

  )3( . التحقيق فيها أمام السلطات الوطنية املختصة أن بدأ
 أن تأذن للمدعي العام يف اختاذ خطوات حتقيق حمددة داخل إقليم دولة غري )د (3فقرة  56كما هلا مبوجب املادة 

  ي ـقادرة على التعاون ، لعدم وجود سلطات خمتصة بتنفيذ طلب التعاون ، هذا مع مراعاة رأي الدولة املعنية ، و ف
  
  

  .   و ما بعدها من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة37طبقا لقاعدة  )1(
 ه ـ يكون ل، حيث ، مما جيعل دور املدعي العام فيها أقل منه يف القانون الداخلي للدائرة التمهيدية دور هام يف اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية )2(

و ة ـ هذا النحو بني الدائرة التمهيدي، و قد كان السبب يف توزيع االختصاص على اختاذ إجراءات التحقيق األويل و بعض إجراءات التحقيق االبتدائي     
  .ة مجيع الدول ، حىت حيظى نظام روما األساسي مبوافق املدعي العام هو خلق توازن بني النظامني الالتيين و األجنلوساكسوين     

    .  183 و 182 ، 180 ، 179 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )3(
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، أو مجع األدلة  احلاالت اليت جيد فيها املدعي العام فرصة فريدة قد ال تتوافر فيما بعد للتحقيق ، ألخذ أقوال شاهد
اءات و نزاهتها من أجل ضمان محاية حقوق الدفاع تسعى دائرة ما قبل احملاكمة إىل ضمان فعالية اإلجرفحصها  أو

  . بشكل خاص 
و للدائرة فضال عما سبق شرحه ، أن تصدر أوامر حضور و أوامر إلقاء القبض بناءا على طلب املدعي العام مراعية 
دلة يف هذا اإلجراء حقوق األطراف ، كما تزود الضحايا و الشهود باحلماية و السرية الضروريتني ، و حتفظ األ

  )1( .املتعلقة باألمن القومي 
لقد وضع لسلطة املدعي العام و حقه يف مباشرة إجراءات التحقيق من تلقاء نفسه ضوابط و قيود كفيلة للحيلولة 
دون أي مالحقات قضائية جنائية دولية ذات دوافع سياسية ، أو دوافع ال مربر هلا ، أو ألسباب ال متت بصلة إىل 

حل الضحايا ، و من أهم هذه القيود هو النص يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على خدمة العدالة و مصا
              ضرورة موافقة إحدى الدوائر القضائية على القرار الذي يتخذه املدعي العام حبكم وظيفته بالشروع 

   )2( .يف التحقيق 

 الشكوك حول حرية املدعي العام و سلطاته ، ذلك أن هذه  من نظام روما األساسي قد أثارت بعض18إن املادة 
 من نظام روما 82املادة منحت احملكمة اجلنائية الدولية ممثلة يف دائرة ما قبل احملاكمة و دائرة االستئناف وفق املادة 
كمة اجلنائية الدولية األساسي سلطة القرار النهائي بشأن تويل املدعي العام التحقيقات و انعقاد الوالية القضائية للمح

   )3(. لتقوم مقام القضاء الوطين 

و جيوز أن يتوىل الدائرة فيها ثالث قضاة أو قاض واحد ، و يعني القضاة ،  قضاة 6و تتكون الشعبة التمهيدية من 
دية  سنوات أو حىت انتهاء الدعوى اليت يكونون قد باشروها ، و تتمثل أمهية الشعبة التمهي3فيها لوالية مدا 

  .بدورها احملوري يف عمل احملكمة اجلنائية الدولية 
فهي تقوم بوظيفة تكاملية مع مكتب املدعي العام ، و تؤدي وظيفة رقابية مبكرة و الحقة على أعمال املدعي العام  
مه و تؤدي دور صلة الوصل بني مكتب املدعي العام و الدول األطراف ، و تشكل بوابة العبور إىل التقاضي أو عد

  .من خالل جلساا للنظر يف اعتماد التهم املقدمة إليها من مكتب املدعي العام حبق الشخص أو األشخاص 
و اعتمادها للتهم حيول القضية إىل الشعبة االبتدائية للمقاضاة ، و تقوم بدور تقديري قبل اعتماد التهم الواردة من 

ل متحصها الشعبة التمهيدية و تراجعها مع املدعي العام ، و جيوز مكتب املدعي العام إليها ، و ال يتم ذلك تلقائيا ب
هلا ردها أو الطلب إىل املدعي العام تقدمي املزيد من العناصر املادية أو الوثائق للنظر فيها ، و هذا يعين احلد من 

 و التوقيف و قرارات و ذلك خاصة يف املواد املتعلقة بأوامر القبض )4(سلطات املدعي العام الواسعة و التقديرية 
  )5( .حتريك الدعوى من تلقاء نفسه 

  
  
     . 183 و 182 ،180 ، 179 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد- د)1(
   .337 ، ص  مبادئه ، و  قواعده املوضوعية و اإلجرائية:  القضاء اجلنائي الدويل:  عبد الفتاح مطر عصام-د )2(
  . 53 ، ص  املرجع السابق الذكر:لعبيدي خالد عكاب حسون ا -د )3(
  . 451 ، ص  املرجع السابق الذكر: مجيل حرب علي -د )4(
   . 338 و 337، ص ، و  قواعده املوضوعية و اإلجرائية مبادئه:  القضاء اجلنائي الدويل:  عبد الفتاح مطر عصام-د )5(
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الدولية إىل جمموعة من الوظائف و السلطات اليت  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 57و لقد أشارت املادة 
  )1( :ما يلي ختتص ا دائرة ما قبل احملاكمة و تشمل 

 اإلذن للمدعي العام بالشروع يف إجراء التحقيق ، و تصدر الدائرة قرارها بعد دراستها للطلب املقدم من املدعي -
ه احملكمة اجلنائية الدولية فيما بعد بشأن االختصاص و العام ، و للمواد املؤيدة له ، و ذلك دون املساس مبا تقرر

  .مقبولية الدعوى 
و جيوز للدائرة أن ترفض منح املدعي العام اإلذن بإجراء التحقيق ، و إن كان هذا ال مينع املدعي العام من تقدمي 

و إذا قام ، م روما األساسي من نظا 54طلب الحق يستند إىل وقائع و أدلة جديدة تتعلق باحلالة ذاا ، طبقا للمادة 
املدعي العام بإشعار مجيع الدول األطراف بأن يشرع يف إجراء حتقيق ، أو أنه يباشره بالفعل ، و أخطرته الدولة 
املعنية بأا تقوم بإجراء حتقيق خبصوص إحدى اجلرائم الداخلة يف نطاق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، و تكون 

الواردة يف اإلشعار املوجه للدولة ، فيجب عليه أن خيطر دائرة ما قبل احملاكمة باملعلومات اليت متصلة باملعلومات 
  .تقدمها الدولة 

و تقوم دائرة ما قبل احملاكمة بفحص األوراق و املستندات ، و ذلك للوصول إىل اإلجراء الذي جيب إتباعه ، و 
و هلا ، بإحالة التحقيق إليها و تنازل املدعي العام عن التحقيق ذلك من خالل حبث الطلب الذي قدمته الدولة املعنية 

 من النظام األساسي 17أن تستهدي و تسترشد يف ذلك مبا ورد من عوامل مقبولية الدعوى الواردة يف املادة 
لشخص املعين ، منها ما يتعلق بقيام الدولة بإجراء حتقيق ، و انتهائها إىل عدم مقاضاة او للمحكمة اجلنائية الدولية ، 

 السلوك موضوع الشكوى ، و من مث فال جيوز حماكمته عن ذات نأو إذا كان الشخص املعين قد سبق أن حوكم ع
الفعل مرة أخرى ، أو إذا مل تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة تربر اختاذ احملكمة اجلنائية الدولية إجراءا 

  .آخر 
و األساس الذي استندت إليه بشأنه إىل املدعي العام و إىل الدولة اليت طلبت و يبلغ حكم دائرة ما قبل احملاكمة 

إحالة مسألة التحقيق إليها ، و جيوز للدولة املعنية أو للمدعي العام استئناف القرار الصادر عن دائرة ما قبل احملاكمة 
  . نائية الدولية  من النظام األساسي للمحكمة اجل4  فقرة18أمام دائرة االستئناف طبقا للمادة 

 اإلذن للمدعي العام باختاذ اإلجراءات الالزمة حلفظ األدلة ، و يصدر هذا اإلذن بناءا على التماس يتم تقدميه من -
املدعي العام يقرر فيه بأن هناك فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة ، و أن هناك احتمال كبري بعدم إمكان 

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  6 فقرة  18طبقا للمادة ، و هذا ق احلصول على هذه األدلة يف وقت الح
  .الدولية ، و تفصل دائرة ما قبل احملاكمة يف هذا االلتماس بصفة استثنائية ، و يف جلسة مغلقة 

ل اعتماد  النظر يف الطعون املتعلقة مبقبولية الدعوى أو الطعون يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، و ذلك قب-
  )2( . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 6 فقرة 19التهم طبقا ملا نصت عليه املادة 

  
  

ض ـ، فتصدر أمر القب منها أن تصدر بناءا على طلب املدعي العام القرارات و األوامر الالزمة ألغراض التحقيق،  تقوم الدائرة التمهيدية بوظائف عدة )1(
ص ــ، و بناءا على طلب املدعي العام مىت اقتنعت بعد فحص الطلب بوجود أسباب معقولة تفيد بأن الشخ ر يف أي وقت بعد بدء التحقيقأو احلضو     
  .  من نظام روما األساسي58موضوع األمر قد ارتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة و حسب شروط املادة      

  . 339و  338 ، 337 ، ص مبادئه و قواعده املوضوعية و اإلجرائية:  جلنائي الدويلالقضاء ا :عصام عبد الفتاح مطر  -د )2(
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  االختصاص بطلب إعادة النظر يف قرار املدعي العام بعدم إجراء حتقيق ، فقد يقرر املدعي العام عدم وجود أساس-
ىل خطورة اجلرمية و مصاحل اين معقول إلجراء حتقيق ، و ذلك لكون هذا اإلجراء لن خيدم مصاحل العدالة ، بالنظر إ

عليهم ، و سن أو اعتالل الشخص املنسوب إليه اجلرمية ، أو دوره يف اجلرمية الدولية املدعى ارتكاا ، و يقوم 
املدعي العام بإخطار دائرة ما قبل احملاكمة ذا القرار ، و هلا أن تطلب منه أن حييل إليها ما يف حوزته من معلومات 

  .ت أو ملخصات ترى الدائرة أا ضرورية إلعادة النظر أو مستندا
 األسباب املوجبة له ، و خيطر به مجيع من فيهو يصدر القرار بإعادة النظر بأغلبية قضاة دائرة ما قبل احملاكمة ، مبينا 

يف قراره بعدم ، و جيوز للدائرة أن تطلب من املدعي العام أن يعيد النظر جزئيا أو كليا  اشتركوا يف إعادة النظر
  .الشروع يف التحقيق أو عدم املالحقة القضائية 

 57 و 56 إصدار قرار بالقبض على املتهم ، أو أمر باحلضور ، و اختاذ بعض التدابري املتعلقة بالتحقيق طبقا للمادة -
بعد الشروع يف من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، حيث تصدر دائرة ما قبل احملاكمة يف أي وقت ، 

التحقيق ، و بناءا على طلب املدعي العام ، أمرا بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بعد فحص األدلة و املعلومات 
األخرى املقدمة من املدعي العام ، بوجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جرمية تدخل يف 

بدوا ضروريا لضمان حضور املتهم أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، أو أن القبض ي
  .و لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات احملاكمة أو تعريضهما للخطر 

 اختاذ الترتيبات الالزمة حلماية اين عليهم و الشهود و خصوصيام و للمحافظة على األدلة ، و محاية األشخاص -
  .بض عليهم ، أو مثلوا استجابة ألمر باحلضور ، و محاية املعلومات املتعلقة باألمن الوطين الذين ألقي الق

 اإلذن للمدعي العام ، باختاذ خطوات حتقيق حمددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك -
م وجود أي سلطة أو عنصر من الدولة ، و ذلك إذا اتضح أن الدولة غري قادرة على تنفيذ طلب التعاون بسبب عد

  )1( .عناصر نظامها القضائي ميكن أن يكون قادرا على تنفيذ طلب التعاون 

و مما جتدر اإلشارة إليه ، أنه عند حتريك الدعوى من جملس األمن أو إحدى الدول األطراف يف نظام روما األساسي 
يف حني البد من تلك املوافقة  )2(  " الدائرة التمهيدية"ال يتطلب الشروع بالتحقيق على موافقة دائرة ما قبل احملاكمة 

  )3( .يف حالة حتريك الدعوى من املدعي العام فقط 

و السبب يف ذلك التقييد ، هو أن الواليات املتحدة األمريكية حاولت قدر اإلمكان يف مؤمتر روما الدبلوماسي 
   فسعت إىل عدم )4( احملكمة اجلنائية الدولية مبجلس األمن إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية حصر حتريك الدعاوى أمام

  
  

  . 341  و340 ، 339 ، ص  مبادئه و قواعده املوضوعية و اإلجرائية: القضاء اجلنائي الدويل : عبد الفتاح مطر عصام -د )1(
ـ       من أو إحدى  ، و عند حتريك الدعوى من جملس األ        الدائرة التمهيدية هي ذاا دائرة ما قبل احملاكمة        )2(     التحقيق        الدول األطراف ال يتطلب الشروع ب

وم ــيق ، و ال جيوز للمدعي العام أن  ، يف حني ال بد من تلك املوافقة يف حالة حتريك الدعوى من املدعي العام فقط على موافقة دائرة ما قبل احملاكمة    
 ور و ـباإلضافة إىل أن تلك الدائرة هي اليت ختتص بإصدار أمر احلض، يأخذ موافقة الدائرة التمهيدية ، بل عليه أن يستأذن أو  بالتحقيق من تلقاء نفسه    

  .القبض و احلبس االحتياطي و ليس املدعي العام      
  .  111 ، ص  املرجع السابق الذكر: براء منذر كمال عبد اللطيف -د )3(
  . 341 و 340،  339 ، ص  مبادئه و قواعده املوضوعية و اإلجرائية: لدويل القضاء اجلنائي ا:  عبد الفتاح مطرعصام -د )4(
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منح املدعي العام هذه الصالحية ، آخذة بعني االعتبار إمكانية حتريكه دعاوى عن اجلرائم الدولية اليت يرتكبها 
 قبلت رتكبت داخل دولةاألمريكيون خارج الواليات املتحدة األمريكية ،كلما كانت اجلرمية الدولية قيد النظر قد ا

اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، يف غري اعتبار لكون الواليات املتحدة من بني الدول األطراف يف ميثاق روما من 
عدمه ، و مشددة يف الوقت ذاته على القول بأن من شأن هذا االجتاه و املوافقة عليه احليلولة دون مشاركة قواا يف 

  .ألطراف خارج البالد ، و من ضمنها التدخالت ألغراض إنسانية العمليات املتعددة ا
إال أن العديد من الدول و املنظمات غري احلكومية املشاركة يف مؤمتر روما الدبلوماسي دعمت منح املدعي العام 

دولية  للمحكمة اجلنائية الدولية تلك الصالحية ، ألن ذلك يساعد على ضمان سلطات مستقلة للمحكمة اجلنائية ال
  .و يقلل من احتمال التأثري السياسي غري املشروع للبدء يف التحقيق 

و عندما أجهضت تلك احملاوالت ، متكنت الواليات املتحدة األمريكية من مترير نص يقيد سلطات املدعي العام 
دعي العام بالشروع  القول الفصل يف شأن اإلذن للم)1(ملواجهة تلك االحتماالت ، فأصبح لدائرة ما قبل احملاكمة 

كما جنحت الواليات املتحدة األمريكية يف إدراج نصوص أخرى قيدت من صالحية املدعي ، يف التحقيق من عدمه 
العام يف القبض على املتهمني ، و توقيفهم و إحالتهم ، مبنحها دائرة ما قبل احملاكمة اختصاصات رقابية على 

  )2(  .سلطات املدعي العام 

سبق ، ميكننا القول إن استقاللية املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية يف مباشرة التحقيقات من و كخالصة ملا 
تلقاء نفسه ال ختلو من القيود ، حبيث يتعني عليه التأكد أوال من مدى توافر الشروط املسبقة ملمارسة االختصاص 

فيشترط أن يكون املتهم من بني مواطين الدول  ، من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 12طبقا للمادة 
األطراف ، أو أن تكون اجلرمية الدولية قيد البحث قد ارتكبت فوق إقليم دولة طرف ، أو أن تصدر دولة غري 
طرف إعالنا تقبل فيه اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق باجلرمية قيد البحث ، ملتزمة يف ذلك بالتعاون مع 

  .مة اجلنائية الدولية ، وفقا للباب التاسع من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية احملك
كما سعت بعض الدول إىل تقييد سلطة املدعي العام يف مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه ، و أدرجت يف هذه 

دية للحصول على إذن مبباشرة التحقيق ، املادة إجراءا خاصا يلتزم مبوجبه املدعي العام بتقدمي طلب إىل الدائرة التمهي
فإذا استنتج املدعي العام وجود أساس معقول للشروع يف إجراء حتقيق ، بناءا على املعلومات املقدمة إليه من خمتلف 

 من 53 من املادة )ج( إىل )أ( 1املصادر املوثوق ا ، وجب عليه أن يأخذ بعني االعتبار العوامل الواردة يف الفقرة 
إذ جيب عليه التأكد من أن اجلرمية الدولية املفترض ارتكاا تدخل يف ، ظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الن

 من نظام روما األساسي ، و أن القضية مقبولة أو ميكن أن تكون 5اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية طبقا للمادة 
 اجلنائية الدولية ، إضافة إىل التأكد من انعدام األسباب  من النظام األساسي للمحكمة17مقبولة طبقا للمادة 

  ) 3( .اجلوهرية اليت تدعو إىل االعتقاد بأن إجراء حتقيق لن خيدم مصلحة العدالة 
  

  
           ةــوماسي إلنشاء حمكم إن إنشاء دائرة ما قبل احملاكمة للرقابة على حركة و سلطة املدعي العام كان اقتراحا فرنسيا أثناء مناقشات مؤمتر روما الدبل)1(

  . جنائية دولية     
  . 111 ، ص  املرجع السابق الذكر: براء منذر كمال عبد اللطيف -د )2(
  . 69و  67، ص  املرجع السابق الذكر:حممد عبد املنعم عبد الغين  -د )3(
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   ممارسة السلطة التقديرية يف التحقيق و املتابعة : ثالثا
لمحكمة اجلنائية الدولية بعد إحالة من الدول األطراف أو جملس األمن أو دولة غري طرف ، أو عند إن املدعي العام ل

مباشرته التحقيق بنفسه يبادر إىل النظر يف األساس القانوين ملباشرة الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية و ذلك على 
كما ،  دولية داخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ضوء املعلومات املتاحة له ، إذا كانت تدل فعال على جرمية

ينظر يف توفر شروط املقبولية ، و األسباب اليت تثبت أن التحقيق خيدم مصلحة العدالة ، و بناءا عليه ، يلجأ املدعي 
   : العام إىل أسس ثالثة ليقرر بدء التحقيق أو العزوف عنه ، و هذه األسس الثالثة هي كالتايل

فر أساس معقول يدل على وجود جرمية دولية واقعة ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، و يعتمد هذا  توا-
املعيار على تقييم املعلومات اليت تتضمنها اإلحالة تقييما منطقيا و موضوعيا ، و قد يثري املدعي العام مسألة عدم 

  .القرائن ذلك االختصاص أثناء قيامه بالتحقيق ، إذا أظهرت الشهادات و 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، أي غياب التحقيق 17 توفر شروط املقبولية ، و ذلك وفقا للمادة -

  .أو املالحقة يف الدولة املختصة ، ما مل تكن الدولة غري راغبة يف التحقيق أو املالحقة ، أو غري قادرة عليهما 
لحة العدالة ، و للمدعي العام سلطة استنسابية يف تقرير صاحل العدالة على ضوء  التثبت من أن التحقيق خيدم مص-

جسامة اجلرم املرتكب و مصلحة ضحايا اجلرمية الدولية ، و لكل من جملس األمن و الدول األطراف الطعن يف قرار 
  .املدعي العام إذا كان سلبيا أمام غرفة ما قبل احملاكمة 

عدم املباشرة بإجراءات التحقيق النتفاء مصاحل العدالة ، يكون لدائرة ما قبل احملاكمة عندها أما إذا قرر املدعي العام 
أن تبادر من تلقاء نفسها إىل مراجعة قراره ، فال يصبح ائيا إال بعد اعتمادها له ، و يف حال بروز وقائع أو 

    ة بطلب جديد أن يعود فيقرر املضي معلومات جديدة ، للمدعي العام بعد التقدم إىل دائرة ما قبل احملاكم
  )1( .بالتحقيق 

لقد أخذ أيضا على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة أن ما جيريه املدعي العام من 
همني  حتقيقات و سلطته التقديرية يف إحالة التحقيق إىل أحد قضاة احملكمة من عدمه ، أي يف إقامة الدعوى على املت

  .جيعل منه خصما و حكما ، إذ جيمع بني يديه صفة اإلدعاء العام و صفة احملقق 
بسلطة تقديرية واسعة يف اختيار من حييلهم من املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة كما يتمتع 

عني من قبل رئيس جملس األمن ، و هو املتهمني إىل احملكمة و من ال حييلهم ، و هو كما سبقت اإلشارة إليه امل
  )2( .وحده صاحب هذا االختصاص الواسع 

و من األسباب اليت قد تعترض مسعى ضحايا اجلرائم الدولية يف احلصول على العدالة اجلنائية الدولية أمام احملكمة 
 من النظام 17 من املادة )د( 1فقرة اجلنائية الدولية مسألة درجة خطورة اجلرائم الدولية اليت وقعوا ضحية هلا ، وفقا لل

  )3( .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
  ةـو قد تشكل هذه املسألة عائقا فعليا ، و ذلك حىت يف حالة توفر بقية الشروط اليت تربر للمحكمة اجلنائية الدولي

  
  
  . 181 و 180 ، ص املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد -د )1(
    .  290 ، ص  املرجع السابق الذكر:  القادر قهوجي علي عبد-د )2(
  . 85و  84 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:نصر الدين بومساحة  -د )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 359  

 الزمين أو االختصاص املكاين أو صاختصاصها وفقا للنظام األساسي اخلاص ا ، سواء ما تعلق منها باالختصا
شخصي أو االختصاص النوعي ، إضافة إىل بقية املسائل املتعلقة باملقبولية ، كثبوت عدم قدرة الدولة االختصاص ال

أو عدم رغبتها يف إجراء التحقيق أو املقاضاة ، أو عدم خضوع املتهم حملاكمة سابقة عن األفعال نفسها تكون 
  .مستقلة و نزيهة 

 اجلرائم الدولية ، إال أنه يتفق إىل حد بعيد مع واقع العالقات و على الرغم من أن هذا األمر يف غري مصلحة ضحايا
الدولية و طبيعة احملكمة اجلنائية الدولية ، و هو ما انعكس من خالل ديباجة نظام روما األساسي ، الذي أكد على 

على اجلرائم مستقلة ذات عالقة مبنظومة األمم املتحدة ، و ذات اختصاص " أن احملكمة اجلنائية الدولية منظمة 
ستكون مكملة للواليات القضائية اجلنائية " و أن احملكمة  " األشد خطورة اليت تثري قلق اتمع الدويل بأسره 

  ." الوطنية 
و يظهر بوضوح أن الغرض من حصر اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على اجلرائم الدولية اليت تستويف قدرا معينا 

د على دور القضاء الوطين يف معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية مهما كانت درجة خطورا  هو التأكي)1(من اخلطورة 
من جهة ، و تفادي إغراق احملكمة اجلنائية الدولية بكثرة القضايا اليت ميكن أن تعرض عليها ، إن مل توضع معايري 

فض إجراء حتقيق يف اجلرائم الدولية و بالرغم من أن درجة اخلطورة قد تكون سببا لر، للحد من ذلك من جهة ثانية 
املرتكبة ، فإنه مل يرد بشأا يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 
معايري تساعد على حتديد درجة اخلطورة الكافية اليت تسمح بفتح التحقيق ، و هو ما يعين أا مسألة موضوعية 

  )2( .التقديرية للجهة املختصة ختضع للسلطة 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تبيح للمدعي العام عدم مقاضاة املتهم بارتكاب اجلرائم 53إن املادة 

الدولية إذا رأى بعد مراعاة مجيع الظروف ، مبا فيها خطورة اجلرمية الدولية و مصاحل اين عليهم و سن و اعتالل 
مما يعين أن املدعي  )3(وب إليه اجلرمية أو دوره يف اجلرمية املدعاة أن التحقيق لن خيدم مصاحل العدالة الشخص املنس

و جيب عليه أن يبلغ ، العام ميلك سلطة تقديرية سياسية ميكن أن يترتب عليها عدم املالحقة إذا كان األمر ضروري 
ألمن ، إذا كان هذا األخري هو الذي طلب املتابعة بالنتيجة اليت الدائرة التمهيدية و الدولة املقدمة لإلحالة أو جملس ا

  )4(. توصل إليها ، و األسباب اليت ترتبت عليها هذه النتيجة 

و مع ذلك ، فإنه يتعني على املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ، حينما ينظر يف أولوية اختاذ قرار بفتح حتقيق أو 
  ق أوـإجراء حتقي طورة اجلرمية الدولية مصاحل اين عليهم ، و إذا قرر املدعي العام عدمإجراء متابعة ، إىل جانب خ

  
  

د ـالعدي  لقد حاولت وفود عديدة أثناء مناقشات مؤمتر روما إلعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية توسيع اختصاص احملكمة النوعي ليشمل)1(
    . ، جرمية العدوان ، جرمية اإلبادة اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية رائم الدولية األربعة املعروفة و هي جرائم احلربمن اجلرائم  إضافة إىل اجل    

  . 90و  89 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:لدين بومساحة  نصر ا-د )2(
   ،  يل أن املعلومات املقدمة ال تشكل أساسا معقوال إلجراء حتقيق كان عليه أن يبلغ مقدمي املعلومات بذلكإذا استنتج املدعي العام بعد التحقيق األو )3(

 ـا من نظام روم15و لكن هذا ال مينع املدعي العام من النظر يف معلومات أخرى تقدم إليه عن احلالة ذاا يف ضوء وقائع أو أدلة جديدة طبقا للمادة      
 ن إذا ـو إذا قرر املدعي العام أن املقاضاة لن ختدم مصاحل العدالة كان عليه إبالغ الدائرة التمهيدية و الدول املقدمة لإلحالة أو جملس األم ، األساسي    

  .كان هو احمليل        
  . 57 و 56 ، ص  املرجع السابق الذكر:منتري مسعود  -د )4(
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الة بإخطار الدائرة التمهيدية و اجلهة اليت قامت باإلحالة و يكون اإلخطار اختاذ قرار بعدم املتابعة ، يلتزم يف هذه احل
كتابة ، و يف أقرب وقت ممكن ، و جيب أن يتضمن اإلخطار قرار املدعي العام ، و األسباب اليت اختذ من أجلها ، 

  )1(. دولية  من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية ال105طبقا للقاعدة 
حل العدالة  القد ورد هذا السبب بصيغة عامة ، و ميكن فقط إعطاء بعض األمثلة اليت ال خيدم فيها إجراء التحقيق مص

كتقدم سن املتهم أو تدهور حالته الصحية ، و بالنظر إىل خضوع هذه املسألة للسلطة التقديرية للمدعي العام ، فإنه 
، و اليت هلا احلق يف أن تطلب من املدعي العام إعادة النظر يف قراره ، أو أن تقوم ملزم بتبليغ الدائرة التمهيدية 

            من النظام األساسي للمحكمة 53 من املادة 3مبراجعة القرار بنفسها ، حسب ما هو مبني يف الفقرة 
  )2(. اجلنائية الدولية 

ليب عمل كل من املدعي العام و الغرفة التمهيدية التابعة إن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية نظم بشكل س
التحقيق تنظم من بني أمور أخرى ، يف  من النظام األساسي املتعلقة بالشروع 53هلذه احملكمة ، حيث أن املادة 

ليه ، و يم املعلومات اليت يتسلمها ، و من ضمنها ما حييله جملس األمن الدويل من قضايا إيسلطة املدعي العام يف تق
  .اعتبار ما إذا كان له أن يبدأ بالتحقيق أم ال 

احملالة إليها من قبل جملس األمن " دارفور " فبالنسبة لتقرير اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية و قبوهلا النظر يف قضية 
العام ليس  ، فإن نصوص النظام األساسي هلذه احملكمة تؤكد بوضوح أن املدعي 1593الدويل مبوجب قراره رقم 

 من النظام األساسي متنح املدعي العام سلطة تقدير ما إذا 1 فقرة 53ملزما بإحالة جملس األمن الدويل ، إذ أن املادة 
  .كان له أن يشرع بالتحقيق أم ال 

 للسلطة التقديرية املمنوحة نظراو ال تعد إحالة جملس األمن وحدها أساسا معقوال للبدء أو متابعة التحقيق ، 
 من النظام األساسي ، و اليت تتيح للمدعي العام عدم الشروع يف التحقيق 3 فقرة 53مدعي العام مبوجب املادة لل

بالنسبة لقضية أحيلت إليه من قبل جملس األمن الدويل ، و إن كان لس األمن يف هذه احلالة أن يطلب من الغرفة 
و بالتايل تبقى  ،  الطلب منه إعادة النظر يف ذلك القرارالتمهيدية للمحكمة مراجعة قرار املدعي العام هذا ، و

  .السلطة التقديرية بعدم الشروع يف التحقيق أو طلب حتقيق ما موجودة ، و ال ميكن إنكارها 
 ليسا ملزمني بالشروع يف -  وفقا هلذا التحليل–و إذا كان املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية و الغرفة التمهيدية 

يق أو بطلب التحقيق يف قضية أحيلت إىل املدعي العام بواسطة جملس األمن الدويل ، فإما كذلك ال يكونان التحق
 53ملزمان بإقامة الدعوى ضد متهمني عندما يكون التحقيق قد مت البدء فيه وفقا لألسس اليت أشارت إليها املادة 

س قانوين أو وقائعي كاف و ألن املقاضاة لن ختدم  من النظام األساسي للمحكمة ، و مها عدم وجود أسا3فقرة 
  )3(. مصاحل العدالة 

أساس معقول " ما أن يقرر عدم وجود إاملقدمة إليه ، املعلومات إن املدعي العام بعد انتهائه من تقييم و حتليل 
  ساس املعقول ملباشرته و عندها ال يشرع بالتحقيق أصال ، أو أن يقرر الشروع فيه إذا رأى توافر األ" إجراء ملباشرة 

  
  
  
   .90 و 89 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:  نصر الدين بومساحة -د )1(
   .3 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة :احملكمة اجلنائية الدولية  :نصر الدين بومساحة  -د )2(
  . 390 و 389 ، ص الذكراملرجع السابق  :   عمر حممود املخزومي-د )3(
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التحقيق إذا كانت هناك أسباب جدية تؤيد احتمال ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة مع  فله أن يفتح
مالحظة أنه إذا كان املدعي العام قد باشر التحقيق من تلقاء نفسه ، فيجب عليه أن يطلب من الدائرة التمهيدية 

   :اره بالشروع يف التحقيق ينظر املدعي العام يف أمور ثالثة  و عند اختاذ قر)1(اإلذن له بإجرائه 
 ما إذا كانت املعلومات املتاحة له توفر أساسا معقوال لالعتقاد بأن جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية -

  .الدولية قد ارتكبت ، أو جيري ارتكاا 
  . من النظام األساسي 17وجب املادة  ما إذا كانت القضية مقبولة ، أو ميكن أن تكون مقبولة مب-
 أن هناك أسبابا جوهرية تدعو لالعتقاد – آخذا يف اعتباره خطورة اجلرمية و مصاحل اين عليهم -   ما إذا كان يرى-

  )2( .بأن إجراء التحقيق لن خيدم مصاحل العدالة 
 ميكن أن يشكل عقبة حتول دون الشروع و هكذا فإن عدم توافر أي من األمرين األولني ، أو توافر األمر الثالث ،

يف التحقيق ، و هي متثل مرحلة من مراحل التمحيص اليت متر عربها الدعوى املرفوعة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، 
و بعد شروع املدعي العام بالتحقيق ، فإن هناك عقبات أخرى تعترض سري التحقيق يف الدعوى ، فقد يتبني له بناءا 

  .قيق الذي شرع فيه أنه ال يوجد أساس كاف للمقاضاة لألسباب السابق ذكرها على التح
إن هذه االستنتاجات اليت ينتهي إليها املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية من شأا إيقاف اإلجراءات أمام احملكمة 

سواء أكانوا أشخاصا طبيعيني أو اجلنائية الدولية ، مما قد ينجم عنه إهدار حلقوق من تضرر من اجلرمية الدولية 
  .معنويني 

 و خصوصا بالنسبة ،كما أا ستكون مناقضة للعدالة اجلنائية الدولية إذا كانت هذه النتيجة ال تتفق مع الواقع 
للحاالت اليت يقرر فيها املدعي العام أن التحقيق أو املقاضاة لن ختدم مصاحل العدالة ، كوا تتطلب إجراء موازنة 

ة و دقيقة للظروف اليت تشتمل عليها الدعوى قبل اخلروج بتلك النتيجة ، و هي بالتايل مسألة حساسة ختضع شامل
  )3( .لتقدير املدعي العام 

و مبا أن احتمال اخلطأ وارد يف مثل هذه املسائل اليت قد ختتلف فيها وجهات النظر ، و نظرا خلطورة هذه النتيجة 
مة اجلنائية الدولية و على مسار استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية ، فإنه من على جمريات الدعوى أمام احملك

الطبيعي أن متنح اجلهة اليت حركت الدعوى ، سواء أكانت الدولة الطرف أو جملس األمن احلق يف أن تطلب 
  .مراجعة قرار املدعي العام 

ألسباب اليت يستند إليها ، غري أن هذا احلق مقيد يف و يقدم هذا الطلب كتابيا إىل دائرة ما قبل احملاكمة معززا با
 يوما ، اعتبارا من تاريخ اإلخطار الذي قدمه املدعي العام ، و ذلك لضمان عدم 90حدود مهلة زمنية مقدارها 

  .تعسف هذه اجلهات باستعمال حقها على النحو الذي يؤدي إىل إطالة إجراءات احملكمة 
إىل املدعي العام أن حييل إليها ما لديه من معلومات أو مستندات أو ملخصات ترى و للدائرة التمهيدية أن تطلب 

    يف من اجلهة اليت طلبت إعادة النظر الدائرة أا ضرورية إلعادة النظر ، كما ميكنها أن تلتمس مزيدا من املالحظات
  
  
  .  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية3 فقرة 15 طبقا للمادة )1(
  . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 1 فقرة 53 طبقا للمادة )2(
  . 261 و 260 ، 259 ، ص  املرجع السابق الذكر :براء منذر كمال عبد اللطيف -د )3(
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قرار املدعي العام ، سواء كانت دولة أو جملس األمن ، لكن عليها أن تتخذ ما يلزم من التدابري حلمايـة تلـك                       يف  
 و محاية سالمة الشهود و الضحايا و أفراد أسـرهم ، مبوجـب              93 و   72 ،   54علومات و الوثائق مبوجب املواد      امل

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، مع مالحظة أنه عند إثـارة مـسألة تتعلـق                68 من املادة    5الفقرة  
           اإلجرائيـة و قواعـد اإلثبـات للمحكمـة     مـن القواعـد    59باالختصاص أو مبقبولية الدعوى تطبق القاعـدة        

  )1( . اجلنائية الدولية

و عند تقدمي طلب إعادة النظر ، فإن الدائرة التمهيدية تتشكل من ثالثة قضاة ، و ال جيوز تشكيلها من قاض منفرد  
ية ، على أن يكون قرار و هو أمر حسن نظرا خلطورة املوضوع الذي تنظر فيه ، و تتخذ قرارها باإلمجاع أو باألغلب

و ميكن للدائرة التمهيدية أن تصدق على قرار املدعي العام ،  )2( معلال ، و خيطر به مجيع من اشتركوا يف إعادة النظر
أو أن تطلب منه إعادة النظر كليا أو جزئيا يف قراره بعدم الشروع يف التحقيق أو عدم املالحقة القضائية إذا وجدته 

 و على املدعي العام عندئذ أن يعيد النظر يف ذلك القرار يف أقرب وقت ، و عندما يتخذ قراره خمالفا للعدالة ،
النهائي خيطر الدائرة التمهيدية بذلك كتابة و يتضمن هذا اإلخطار النتيجة اليت خلص إليها ، و األسباب اليت أدت 

  )3( . النظر أيضا إىل التوصل إىل هذه النتيجة ، و خيطر به مجيع من اشتركوا يف إعادة

و من ناحية أخرى ، فإن للدائرة التمهيدية و مببادرة منها مراجعة قرار املدعي العام ، و إن مل تطلب اجلهة اليت 
و ، " لن ختدم مصاحل العدالة " حركت الدعوى ذلك يف احلالة اليت يستنتج فيها املدعي العام أن التحقيق أو املقاضاة 

د تقدمي اإلخطار املوجه إليها من قبله ، و ختطر الدائرة التمهيدية املدعي العام اعتزامها  يوما بع180ذلك يف غضون 
و إذا كانت إحدى الدول أو جملس األمن قد قدم ، إعادة النظر يف قراره ، و حتدد له مهلة زمنية لتقدمي مالحظاته 

من بذلك أيضا ، و جيوز هلما تقدمي ما لديهم للدائرة التمهيدية طلبا باملوضوع ذاته ، ختطر تلك الدولة أو جملس األ
و تتخذ الدائرة التمهيدية بأغلبية قضاا قرارا معلال بشأن إجازة أو عدم إجازة القرار الذي اختذه  )4(  من مالحظات

  .املدعي العام ، على أن خيطر به مجيع من اشتركوا يف إعادة النظر 
نافذا إال إذا اعتمدته دائرة ما قبل " بعدم إجراء التحقيق أو املالحقة " م و يف هذه احلالة ال يصبح قرار املدعي العا

و مبا أن وقائع  )6( أما إذا مل جتيزه هذه الدائرة ، فإن عليه أن ميضي قدما يف التحقيق و املالحقة القضائية  )5( احملاكمة
ن متوفرة لديه سابقا ، لذلك جيوز له يف جديدة قد حتدث مبرور الوقت ، أو تظهر معلومات أمام املدعي العام مل تك

أي وقت أن ينظر من جديد يف اختاذ قرار فيما إذا كان جيب الشروع يف حتقيق أو مقاضاة استنادا إىل تلك الوقائع 
  )7( . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 53 من املادة 3أو املعلومات ، طبقا للفقرة 

  
  
  .لقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية  من ا107 القاعدة )1(
  . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 57 من املادة 2الفقرة  )2(
  . من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية 108 القاعدة )3(
  .اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية  من القواعد اإلجرائية و قواعد 109 القاعدة )4(
  . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 53 من املادة 3الفقرة  )5(
  . من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية 110 القاعدة )6(
  . 262 و 261 ، ص  السابق الذكراملرجع : براء منذر كمال عبد اللطيف -د )7(
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  م قرارات املدعي العاجواز الطعن يف  عدم :رابعا 
 من نظام روما األساسي واجبات و سلطات املدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات ، فمن 54حددت املادة 

اختصاصاته توسيع نطاق التحقيق إثباتا للحقيقة ، ليشمل مجيع الوقائع و األدلة املتصلة بتقدير ما إذا كان هناك 
  . ئية مسؤولية جنا

و عليه و هو يفعل ذلك ، أن يتخذ التدابري املناسبة لضمان فعالية التحقيق يف اجلرائم الدولية اليت تدخل يف اختصاص 
احملكمة اجلنائية الدولية و املقاضاة عليها ، و للمدعي العام أن جيمع األدلة و أن يفحصها ، و أن يطلب حضور 

  .الشهود و أن يستوجبهم األشخاص حمل التحقيق و اين عليهم و 
و له أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية ، أو أي ترتيب حكومي دويل وفقا الختصاص كل منها ، 
كما له أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات ، أو يعقد ما يلزم من اتفاقيات ال تتعارض مع النظام األساسي للمحكمة 

  .حدى الدول أو إحدى املنظمات احلكومية الدولية أو أحد األشخاص اجلنائية الدولية ، تيسريا لتعاون إ
كما جيوز للمدعي العام إجراء حتقيقات يف إقليم دولة طرف وفقا ألحكام الباب التاسع من النظام األساسي 

عض أعمال للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلق بالتعاون الدويل و املساعدة القضائية ، حيث من املمكن له أن يباشر ب
 من النظام السابق الذكر اليت تنص على 4 فقرة 99التحقيق دون حضور ممثل الدولة و سلطاا ، و هذا طبقا للمادة 

   :ما يلي 
دون اإلخالل باملواد األخرى يف هذا الباب ، و عندما يكون األمر ضروريا للتنفيذ الناجح لطلب ميكن تنفيذه " 

 ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعي ، دون أية تدابري إلزامية ، مبا يف
مع القيام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرف املوجه إليها الطلب ، إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ الطلب ، و 

طلب يف إقليم الدولة إجراء معاينة ملوقع عام أو أي مكان عام آخر دون تعديل ، جيوز للمدعي العام تنفيذ هذا ال
   " ......مباشرة 

و ميكن أيضا لدائرة ما قبل احملاكمة أن تأذن له بذلك التحقيق ، من دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة إذا 
 من نظام روما 57من املادة ) د( فقرة 3كان من الواضح أن الدولة غري قادرة على تنفيذ طلب التعاون ، طبقا للفقرة 

  .األساسي 
و قد أثار هذا النوع من السلطة جدال واسعا حول إخالله بالسيادة الوطنية للدول ، ألنه ال ميكن تصور تنازل 

و من حيث احلق يف   )1(الدول عن حقها السيادي بأن يكون إجراء التحقيقات على تراا الوطين حبضور سلطاا 
ية الدولية لنورمبورغ و احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو الطعن يف األحكام ، فإنه من املعروف أن احملكمة العسكر

  )2( . جتيزا حق الطعن مل

يف حني أعطى النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، فليس هناك أي طريق من طرق االستئناف للمدعي العام 
  الصادر عن دائرة ه استئناف القرارليوغسالفيا السابقة دورا مهما للمدعي العام يف مرحلة ما قبل احملاكمة ، فمن حق

  
  
   .480 و 479 ، ص املرجع السابق الذكر: علي مجيل حرب  -د )1(
 نـــ، كما خال النظامني األساسيني للمحكمتي  حتديد صالحية املدعي العامعلى الئحيت احملكمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو مل تنص )2(

 قــ، خالفا للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فيما يتعل ني ليوغسالفيا السابقة و رواندا من حتديد واضح لدور املدعي العاماجلنائيتني الدوليت     
  .  باملدعي العام     
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حينما تكتشف حقيقة جديدة مل تكن معروفة وقت حماكمة شخص أمام و ذلك احملاكمة أمام دائرة االستئناف ، 
      أو يف دائرة االستئناف ، و كان ميكن أن تكون عامال حامسا يف التوصل إىل قرار مغاير للقراردوائر احملاكمة

   .األول 
و كذلك أعطى النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية دورا هاما لإلدعاء العام يف هذه املرحلة فيما يتعلق 

حكم اإلدانة الصادر من إحدى الدوائر االبتدائية ، استنادا باالستئناف و إعادة النظر باحلكم ، إذ جيوز له استئناف 
 من النظام 81 أ من املادة /1إىل الغلط اإلجرائي ، أو الغلط يف الوقائع ، أو الغلط يف القانون طبقا للفقرة الفرعية 

  )1(. األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 ..... :جيوز للمدعي العام إجراء حتقيقات يف إقليم الدولة "  : من نظام روما األساسي على ما يلي 54و تنص املادة 
أن يلتمس تعاون أي دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حكومي دويل ، وفقا الختصاص كل منها ، و أن 

حدى يتخذ ما يلزم من ترتيبات ، أو يعقد ما يلزم من اتفاقات ال تتعارض مع هذا النظام األساسي تيسريا لتعاون إ
   " . .....الدول ، أو إحدى املنظمات احلكومية الدولية أو أحد األشخاص 

حيث جيوز للدائرة التمهيدية أن تأذن للمدعي العام باختاذ خطوات حتقيق حمددة داخل إقليم الدولة الطرف اليت مل 
اون ، بسبب عدم وجود أي يضمن املدعي العام تعاوا ، إذا تبني هلا أن الدولة غري قادرة على تنفيذ طلب التع

 من 9سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها القضائي ميكن أن يكون قادرا على تنفيذ طلب التعاون مبوجب املادة 
  .النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

تقدمي و حلسن سري التحقيق و ضمان فعاليته ، جيوز للمدعي العام أن يلتمس تعاون أية جهة تكون قادرة على 
املساعدة يف إجراء التحقيق ، خاصة الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي اليت ال يسري عليها االلتزام 

  . من النظام األساسي 86املنصوص عليه يف املادة 
و كذلك أن يلتمس تعاون أي منظمة دولية حكومية أو أي ترتيب حكومي دويل يف حدود اختصاصاته ، كمنظمة 

لتنفيذ طلبات القبض على املتهمني ، و له أن يعقد لذلك اتفاقات خاصة أو ترتيبات  )2( نائية الدوليةالشرطة اجل
    )3( .معينة مع األطراف املطلوب منها التعاون ، شريطة أال تتعارض مع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

لى ضرورة تفصيل و توسيع دور املدعي العام على و يف مناقشات النظام األساسي أكدت بعض الوفود املشاركة ع
حنو يشمل مباشرة التحقيق و املالحقة القانونية يف حالة اجلرائم اخلطرية وفقا ألحكام القانون الدويل العام عند عدم 

  .وجود شكوى 
الذي سيصبح يف و رأت هذه الوفود ، أن من شأن توسيع نطاق هذا الدور أن يعزز استقاللية و نزاهة املدعي العام  

  )4(  .وضع ميكنه من العمل بالنيابة عن اتمع الدويل ، بدال من أن ينوب عن دولة متظلمة ، أو عن جملس األمن 
  
  
  
  
  . 452 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي مجيل حرب -د )1(
  .  نواة احلقيقية إلنشاء و تكوين املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية اليت كانت ال1923قام عدد من الدول بإنشاء اللجنة الدولية للشرطة اجلنائية عام  )2(
  .  9 و 8 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة :احملكمة اجلنائية الدولية   :نصر الدين بومساحة - د)3(
  . 194 ، ص  املرجع السابق الذكر:  علي يوسف الشكري-د )4(
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املقاضاة  د اختاذه القرار ، ما إذا كان جيب الشروع يف التحقيق أوو للمدعي العام يف أي وقت أن ينظر من جديد عن
 أ 3 فقرة 54استنادا إىل وقائع أو معلومات جديدة ، و له و هو جيري التحقيق مجع األدلة و فحصها ، طبقا للمادة 
هم و الشهود ، من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و طلب حضور األشخاص حمل التحقيق و اين علي

  . من نظام روما األساسي )ب( 3 فقرة 54و أن يستجوم طبقا للمادة 
و يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية ، أو منظمة غري حكومية ، أو أي ترتيب حكومي وفقا الختصاص أو 

ارض مع النظام األساسي ، والية كل منهما ، و له أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقات ال تتع
تيسريا إىل تعاون إحدى الدول أو إحدى املنظمات احلكومية الدولية أو أحد األشخاص ، و أن يتخذ أو يطلب 

 3 فقرة 54اختاذ التدابري الالزمة لكفالة سرية املعلومات أو حلماية أي شخص ، أو للحفاظ على األدلة طبقا للمادة 
  . من النظام األساسي )و(

 أن يطلب إىل الدائرة التمهيدية إلقاء القبض على أي شخص يكون متهما بقضية منظورة أمام احملكمة اجلنائية و له
الدولية ، إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك ، و له أن يطلب إليها إحضار الشهود ألخذ أقواهلم أو لفحص أو 

     .لنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من ا)أ  ( 1 فقرة 56مجع أو اختبار األدلة ، طبقا للمادة 
أما إذا رفضت الدائرة التمهيدية االستجابة إىل طلب املدعي العام البدء يف إجراء التحقيق ، فإن هذا ال حيول دون 

  من النظام5 فقرة 15تقدمي األخري طلبا الحقا يستند إىل وقائع و أدلة جديدة تتعلق باحلالة ذاا ، طبقا للمادة 
  .األساسي 

 من نظام روما 17كذلك جيوز للمدعي العام ، إذا قررت احملكمة اجلنائية الدولية عدم قبول الدعوى عمال باملادة 
األساسي تقدمي طلب إلعادة النظر يف القرار ، عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة نشأت ، و من شأا 

 ، و هذا ما نصت عليه املادة 17وى بناءا عليه غري مقبولة عمال باملادة أن تلغي األساس الذي سبق أن اعتربت الدع
  )1( . من نظام روما األساسي 10 فقرة 19

   نص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا على حق ضحايا اجلرائم الدولية اليت ارتكبت يف لقد 
 مليف تقدمي الشكاوى أمام مكتب الوكيل العام ، غري أنه  و كذلك مجعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان )2( رواندا
  . على أي طعن لصاحل ضحايا اجلرائم الدولية ، إذا ما قدر الوكيل العام بأن الشكوى ال تشكل جرمية  ينص

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فإن مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية بعد 53و طبقا للمادة 
حالة من الدول األطراف أو جملس األمن أو دولة غري طرف ، أو عند مباشرته التحقيق بنفسه يبادر إىل النظر يف إ

األساس القانوين ملباشرة الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و ذلك على ضوء املعلومات املتاحة له إذا كانت 
ائية الدولية ، كما ينظر يف توفر شروط املقبولية و األسباب تدل فعال على جرمية داخلة يف اختصاص احملكمة اجلن

  )3( . مصلحة العدالة خيدماليت تثبت أن التحقيق 
   :بناءا عليه يلجأ املدعي العام إىل أسس ثالث ليقرر بدء التحقيق أو العزوف عنه ، و هي كالتايل 

  
  
  . 197و  196 ، ص املرجع السابق الذكر :  علي يوسف الشكري-د )1(
  . قتيل مليونبلغت تقديرات منظمات حقوق اإلنسان لعدد قتلى األزمة الرواندية حنو  )2(
  . 41 ، ص السابق الذكر املرجع : كوسة فضيل )3(
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 توافر أساس معقول يدل على وجود جرمية واقعة ضمن اختصاص احملكمة ، و يعتمد هذا املعيار على تقييم -
قييما منطقيا و موضوعبا ، و قد يثري املدعي العام مسألة عدم االختصاص أثناء املعلومات اليت تتضمنها اإلحالة ت

  .قيامه بالتحقيق ، إذا أظهرت الشهادات و القرائن ذلك 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، أي غياب التحقيق 17 توفر شروط املقبولية ، و ذلك وفقا للمادة -

  .ختصة ، ما مل تكن الدولة غري راغبة يف التحقيق أو املالحقة ، أو غري قادرة عليهما أو املالحقة يف الدولة امل
 التثبت من أن التحقيق خيدم مصلحة العدالة ، و للمدعي العام سلطة استنسابية يف تقرير صاحل العدالة على ضوء -

  .جسامة اجلرم و مصلحة الضحايا 
 أما ، يف قرار املدعي العام إذا كان سلبيا أمام غرفة ما قبل احملاكمة و لكل من جملس األمن و الدول األطراف الطعن

إذا قرر املدعي العام عدم املباشرة بإجراءات التحقيق النتفاء مصاحل العدالة ، يكون لدائرة ما قبل احملاكمة عندها أن 
  .تبادر من تلقاء نفسها إىل مراجعة قراره ، فال يصبح ائيا إال بعد اعتمادها له 

  -  بعد التقدم من دائرة ما قبل احملاكمة بطلب جديد-أو معلومات جديدة ، للمدعي العام و يف حال بروز وقائع 
رغم كل ما سبق ذكره من صالحيات و سلطة للمدعي العام ، فإن  لكن و و )1( أن يعود فيقرر املضي بالتحقيق

ث ميكن استئنافه من قبل الدولة القائمة باإلحالة أو جملس قراره بعدم إجراء حتقيق أو عدم املتابعة ليس ائيا ، حي
 يوما من اإلخطار ، أو من قبل الدائرة التمهيدية من تلقاء نفسها ، إذا كان القرار مبين على 90األمن يف غضون 

  )2( .مدى خطورة اجلرمية 
 من 53 للمادةدائرة التمهيدية طبقا و يف هذه احلالة ال يصبح قرار املدعي العام نافذا إال بعد اعتماده من طرف ال

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، أما ضحايا اجلرائم الدولية فال جيوز هلم تقدمي استئناف ضد قرارات 
  )3( .املدعي العام 

ة ترمي و ليس للمجين عليهم أو ملمثليهم استئناف قرار اإلدانة ، إذ أن اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولي
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تتيح 4 فقرة 82بالدرجة األوىل إىل محاية احلق العام ، بيد أن املادة 

للممثل القانوين للمجين عليه الذي تضررت أمالكه بسبب القرار القضائي املتعلق بالتعويض أن يطعن يف هذا القرار 
  )4(. رات احملكمة و أحكامها ، رغم إمكانية توفر مصلحة هلا يف االستئناف و ليس للدول صفة ختوهلا استئناف قرا

  
  
  .  181 و 180 ، ص املرجع السابق الذكر :  قيدا جنيب محد-د )1(
م ــي،دولية قبل تقد، أو أية أوامر تصدرها احملكمة اجلنائية ال ال يؤثر على صحة أي إجراء يقوم به املدعي العام األصل أن تقدمي أي طعن من الطعون )2(

 ، فإن الطعن سينتج أثره املتمثل بإرجاء التحقيق من  ، أو تطلب قبوهلا باالختصاص ، أما بعد تقدمي الطعن من دولة هلا اختصاص النظر يف الدعوى الطعن      

 ن ـ يلتمس م ، يكون للمدعي العام أن يثما تصدر احملكمة قرارها، و مع ذلك فإنه ر املدعي العام إىل أن تتخذ احملكمة قرارها باملقبولية أو عدم املقبولية      

   : احملكمة إذنا للقيام مبا يلي      
   . 18 من املادة 6 مواصلة التحقيقات الالزمة من النوع املشار إليه يف الفقرة -        
  .تكون قد بدأت قبل تقدمي الطعن  أخذ أقوال أو شهادة الشهود ، أو إمتام عملية مجع و فحص األدلة اليت -        
  . ، بالتعاون مع الدول ذات الصلة دون فرار األشخاص الذين يكون املدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم   احليلولة-        

  . 90 ، ص  حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل: نصر الدين بومساحة -د )3(
  . 202 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )4(
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   تقويض جهود التعاون اإلجرائي : املطلب الثاين
ال يتوقف حق ضحايا اجلرائم الدولية يف احلصول على العدالة على جمرد انعقاد االختصاص للهيئة القضائية ، و إمنا 

زال حتول دون متكنهم من تاليت كثريا ما حالت و ما ، و ة حيتاج أيضا إىل عدم االصطدام ببعض العوائق اإلجرائي
، و إن شكلت يف وقت مضى سببا أو العقبات هذه العوائق ، و الوصول إىل غايتهم و هي احلصول على حقوقهم 

أساسيا النتشار ظاهرة اإلفالت من العقاب على ارتكاب اجلرائم الدولية ، عرفت تراجعا كبريا يف النصف الثاين من 
لقرن العشرين خاصة على املستوى الدويل ، حيث مل يعد من املقبول االستناد عليها لوقف اإلجراءات القضائية ، و ا

تسليم املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية من أجل انعقاد احملاكمة اليت يستطيع هي تتمحور باألخص يف مسألة 
  )1( .الضحايا من خالهلا احلصول على حقوقهم 

عن شخص موجود يف إقليمها للدولة طالبة التسليم بناءا تسليم ، تتخلى الدولة اليت يطلب منها التسليم و مبوجب ال
على طلبها ، لتتوىل األخرية حماكمته بسبب جرمية دولية منسوبة إليه جيوز التسليم بشأا ، أو لتنفيذ عقوبة حمكوم 

  .ا يف الدولة الطالبة 
ية التعاون القضائي اجلنائي الدويل و الوطين يف مكافحة اجلرائم الدولية و حتقيق و يساهم التسليم يف زيادة فعال

العدالة اجلنائية الدولية ، و يعد التسليم شكال من أشكال املالحقة القضائية اجلنائية متهيدا حملاكمة الشخص املطلوب 
  .تسليمه و املتهم بارتكاب اجلرمية أو اجلرائم الدولية 

ني بارتكاب جرائم دولية يضمن حسن سري العدالة يف احملكمة صاحبة الوالية القضائية يف حماكمة إن تسليم املتهم
املتهم ، سواء كانت هذه احملكمة وطنية أو دولية ، و التسليم مشروط بوجود اتفاقية دولية أو إقليمية أو ثنائية 

لتني أو أكثر ، و يكرس التشريع الداخلي تسمح ذا اإلجراء ، و يكون يف صورة اتفاقية دولية تبادلية بني دو
  .االلتزامات اليت يتضمنها اتفاق أو معاهدة التسليم الثنائية أو الدولية 

مبادئ التعاون الدويل يف  )2( 3020و يف هذا الصدد وضعت اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يف قرارها رقم 
جرائم احلرب و اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية و ارتكاب ني يف تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبة األشخاص املذنب

ضرورة اختاذ تدابري على املستوى الدويل بغية تأمني مالحقة و معاقبة األشخاص املذنبني بارتكاب جرائم حرب و 
كمة و قد جاء بالبند اخلامس من القرار السالف الذكر أنه كقاعدة عامة ، يقدم للمحا، جرائم ضد اإلنسانية 

األشخاص الذين توجد ضدهم أدلة على أم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية ، و يعاقبون إذا وجدوا 
  )3(. مذنبني و يف البلدان اليت ارتكبوا فيها هذه اجلرائم 

ابري و يف هذا الصدد ، تتعاون الدول يف كل ما يتصل بتسليم هؤالء األشخاص ، و ال جيوز للدول أن تتخذ أي تد
 من شأا املساس مبا أخذت على عاتقها من التزامات دولية فيما يتعلق بتعقب )4(تشريعية أو غري تشريعية أو اتفاقية 

  للبند الثامن جرائم حرب و جرائم ضد اإلنسانية ، طبقا ارتكاب و اعتقال و تسليم و معاقبة األشخاص املذنبني يف 
  
  
  . 93 ، ص ايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل حقوق ضح: نصر الدين بومساحة -د )1(
  . 1973ديسمرب /  كانون األول18 املؤرخ يف 3020 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )2(
  . 49 و 48 ، ص  املرجع السابق الذكر:  طارق سرور-د )3(
  .من أجل حماكمته " غليوم الثاين "  تسليم إمرباطور أملانيا  "هولندا"   أكثر برفضية تظهر بدأت مشاكل تسليم مرتكيب اجلرائم الدول)4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 368  

  .السابق ذكره القرار  من
و إذا كان تسليم ارمني ، مرتبط بوجود اتفاقية تبادل بني الدولة طالبة التسليم و الدولة املطلوب منها تسليم 

و ت أسهمت بقدر كبري يف هذا الشأن ،  و االتفاقيااملتهمني الذين يوجدون على أراضيها ، فإن املعاهدات الدولية
قد ورد مبدأ تسليم ارمني يف عدة اتفاقيات ، منها اتفاقيات جنيف األربعة و اليت ألزمت بتسليم األشخاص 
املتهمني بارتكاب جرائم ضد القانون الدويل اإلنساين ، طبقا ملعاهدات تسليم ارمني اليت تكون مربمة قبل نشوء 

  .عمال العدائية األ
و نص الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف التزام الدول املتعاقدة كل منها لآلخر ، بتقدمي أكرب 
قسط من املعاونة فيما يتعلق بتسليم ارمني عندما تسمح الظروف بذلك ، و مع التقيد باحلقوق و االلتزامات اليت 

ى ما تقدم تلتزم الدول األطراف بالبحث عن هؤالء اجلناة و تقدميهم للمحاكمة أو أقرا االتفاقيات ، و ترتيبا عل
  )1(  . إىل دولة أخرى من الدول األطراف طالبة التسليم -  بدال من ذلك–تسليمهم 

ئل  كوسا1948و من ضمن الوسائل اليت تضمنتها و كفلتها اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها لسنة 
محاية ضد جرمية اإلبادة اجلماعية هو حث الدول على التعاون يف جمال تسليم املتهمني بارتكاب جرائم إبادة و الذين 

  .يقيمون على أراضيها 
اإلبادة و األعمال األخرى املنصوص عليها يف املادة الثالثة ال تعترب  " : من املعاهدة على ما يلي VIIفقد نصت املادة 
فيما يتعلق بالتسليم ، و الدول املتعاقدة تلزم نفسها بكفالة التسليم وفقا لقوانينها و املعاهدات اليت جرائم سياسية 

 )2( ." أبرمتها 

و تفاديا للمشاكل املتعلقة بتسليم املتهمني بارتكاب جرائم دولية ، ذهبت اللجنة الفرنسية إلعداد مشروع النظام 
سالفيا السابقة يف مشروعها إىل إمكانية حماكمة املتهم غيابيا ، و هو حل األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغ

متليه الواقعية ، حبيث أن املتهم الذي جتري حماكمته غيابيا مبجرد اعتقاله أو تسليمه لنفسه يبطل احلكم الغيايب أو 
    افة األحوال خيارا توقف اإلجراءات إذا مل تكن قد اكتملت بعد ، و جيب أن تكون احملاكمة الغيابية يف ك

  )3(.  إذ يتعني قدر اإلمكان أن يسعى إىل املثول الفعلي للمتهم لضمان قطعية احلكم ،احتياطيا 
تتعاون  " : منه على أن 4 يف الفقرة 1993 لعام 827و نظرا لعدم األخذ ذا الرأي ، فقد نص قرار جملس األمن رقم 

ئية الدولية و أجهزا ، و تتخذ أية تدابري الزمة يف إطار قانوا الداخلي مجيع الدول تعاونا تاما مع احملكمة اجلنا
   )4(. " لتنفيذ أحكام النظام األساسي ، و متتثل لطلبات املساعدة أو األوامر الصادرة عن إحدى دوائر احملكمة 

 بشأن تسليم ارمني  لترسم ضوابط و أولويات1998مث جاءت معاهدة روما بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية عام 
إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، أو إىل الدولة طالبة التسليم متهيدا لتقدميهم إىل احملاكمة عن اجلرائم الدولية اليت 

  )5( .ارتكبوها 
  
  . 51 و 49 ، ص  املرجع السابق الذكر: طارق سرور -د )1(
  . 540و  539 ، ص  املرجع السابق الذكر:  حممد عادل حممد سعيد-د )2(
  .   464 ، ص  املرجع السابق الذكر: حسام علي عبد اخلالق الشيخة -د )3(
  . 319 ، ص املرجع السابق الذكر:  أمحد بشارة موسى -د )4(
  .  49 ، ص املرجع السابق الذكر : طارق سرور -د )5(
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   نظام رومايف اإلجرائي  التعاون قيود : الفرع األول
ونية الفرنسية أثناء إعدادها ملشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا  تستبعد اللجنة القانمل

 ، و أن احلكم الغيايب الذي يصدر ضده يعترب الغيا و كأنه مل يكن إذا حضر املتهم أو مت يابياالسابقة حماكمة املتهم غ
  )1( .القبض عليه و تعاد حماكمته حضوريا 

ارضت هذا االجتاه ، و مل يتخذ األمني العام موقفا من هذا األمر ، و لكن جاء يف تقريره و لكن غالبية الدول ع
الذي قدمه إىل جملس األمن ، أنه ال ميكن افتتاح أي دعوى أمام احملكمة دون حضور املتهم شخصيا ، و أن إجراء 

و الذي ينص على حق كل متهم أن حيضر  )2(احملاكمة الغيابية يتعارض مع العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية 
  .شخصيا أثناء نظر قضيته 

و تضمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ضرورة حضور املتهم يف مرحلة التحقيق 
ه طبقا  ، و أنه يف أثناء نظر الدعوى جيب حضور املتهم ليدافع عن نفس18لكي يستجوبه املدعي العام طبقا للمادة 

   .21للمادة 
و هكذا يكون نظام تلك احملكمة خيتلف عن نظام حماكمات نورمبورغ و طوكيو و اللتان ثبت جناحهما يف هذا 
السبيل من خالل إقامة احملاكمة حىت دون حضور املتهم ، فحق املتهم يف حماكمته حضوريا ال ينازع فيه أحد ، لكن 

  .كمة و عرقلة إجراءات احملاكمة ضد هذا املتهم الغائب امتناعه عن احلضور قد يؤدي إىل شل احمل
كان ميكن اشتراط ضرورة توافر أدلة كافية و قاطعة على إدانة املتهم الغائب و منحه فرصة ، و للتنسيق بني األمرين 

ما حيول يف  تلك األدلة و تفنيدها ، و بالتايل متكينه من احملاكمة العادلة ، و ال يوجد نالدفاع عن نفسه و الرد ع
عند وضع و اعتماد الئحة اإلجراءات و  -نصوص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 

أن تدرج فيها إمكانية احملاكمة الغيابية و شروطها و اإلجراءات اخلاصة بشأا ، و اآلثار  -اإلثبات اليت تتبع أمامها 
  . احلكم الصادر فيها ناليت تترتب ع

و ذا يتم تفادي استمرار غياب املتهم و ربه من احملاكمة ، ألنه حىت و لو أصدرت احملكمة أمرا بالقبض عليه و 
تسليمه للمحكمة ، فإنه و إن كانت الدول غري األطراف يف الرتاع أو غري املتعاطفة أو املنحازة ألحد هؤالء 

دول املنحازة أو املتعاطفة قد ال تفعل ذلك ، كما ال تفعله أيضا األطراف قد تقوم بتسليم هذا املتهم الفار ، فإن ال
  مجهوريات يوغسالفيا السابقة من باب أوىل ، خاصة إذا كان املتهم الغائب أحد كبار القادة أو املسئولني أو زعيمها 

 ملليوغسالفيا السابقة و مع ذلك فإن الئحة اإلجراءات و اإلثبات اليت وضعتها و اعتمدا احملكمة اجلنائية الدولية 
 من تلك الالئحة نصت على بعض 61تنص على تنظيم احملاكمة الغيابية و إصدار حكم غيايب ، و لكن املادة 

  )3( .اإلجراءات اليت ميكن اختاذها يف مواجهة املتهم الغائب ، و اليت دف إىل ضمان حضوره 
، فإذا مل حيضر أو مل يقبض عليه جيتمع قضاة دائرة الدرجة و هذه اإلجراءات تتمثل يف تأكيد إعالن املتهم باحلضور 

  و إىل ايناألوىل و ينظرون يف التهم املوجهة إىل املتهم الغائب و األدلة عليها ، و جيوز هلم االستماع إىل الشهود 
  
  
  .  291 ، ص املرجع السابق الذكر:   علي عبد القادر قهوجي-د )1(
  .لدويل للحقوق املدنية و السياسية  من العهد ا14  املادة )2(
   . 193 و 292،  291 ، ص  املرجع السابق الذكر:  علي عبد القادر قهوجي-د )3(
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و إىل رجحان احلكم باإلدانة على أساس تلك األدلة أصدروا ، عليهم ، فإذا تبني هلم أن األدلة كافية على االام 
 و هي موجهة إىل كل الدول و ليس فقط إىل الدولة اليت يوجد مذكرة توقيف أو قبض دولية ضد املتهم الغائب ،
  )1( .ها و تسلمه للمحكمة يضافيها املتهم ، لكي تقبض عليه أية دولة يوجد على أر

 فإن اإلجراءات السابقة تظل دون احلكم غيابيا على املتهم الغائب ، و قد ال تؤدي إىل نتيجة، و رغم ذلك 
ليمه ، و كل ما هلذه اإلجراءات من أثر هو علم كل دول العامل بوضع املتهم الفار و ملموسة يف القبض عليه أو تس
  .سعي احملكمة إىل القبض عليه 

املوضوع يطرح نفسه يف ظل عدم إمكانية حماكمة املتهم بارتكاب أما بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية ، فإن هذا 
 من وجوده املادي ضمن سيطرة احملكمة اجلنائية الدولية ، األمر الذي اجلرمية أو اجلرائم الدولية غيابيا ، إذ ال بد
   )2( . يتطلب تقدميه إىل احملكمة اجلنائية الدولية

إليها ، هو الذي يوضح اإلشكالية " تسليمه " إىل احملكمة اجلنائية الدولية بدال من " تقدميه " و الواقع أن لفظ 
سليم رعاياها أو أكثر من ذلك ، على عدم جواز إكراه أي مواطن على النامجة عن نص بعض الدساتري على عدم ت

 من 69من جهة ، و موجب تقدمي األشخاص إىل احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للمادة  )3(مغادرة أراضي الدولة 
  .النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من جهة أخرى 

لة أخرى ، تكون قد حولته إىل اختصاص غريب عنها ، مبعىن أن إحدى الدول متهما إىل دو" تسلم " فعندما 
احملكمة اليت سيحال إليها و القوانني اليت سيحاكم على أساسها تابعة لسيادة دولة أخرى ال سيطرة للدولة احمليلة 

ة فهو حتويله إىل هيئة قد املتهم إىل احملكمة اجلنائية الدولي" تقدمي " على احملكمة احملال إليها ، و ال شأن هلا ا ، أما 
  .شاركت الدول يف إنشائها و وافقت على قواعدها ، و ستشارك يف متويلها و ترشيح قضاا 

إن هلذا التفريق اللغوي أبعادا أعمق تربر عدم تضارب موجب عدم تسليم املتهم مع موجب تقدميه إىل احملكمة 
دولة أو املتهمني ، إمنا قصد االختصاص الداخلي غري الوطين أي اجلنائية الدولية ، فاملشرع عند منعه تسليم رعايا ال

  .احملاكم الداخلية لدولة أخرى ، و ليس االختصاص الدويل أو احملكمة اجلنائية الدولية 
أما احملكمة اجلنائية الدولية ، فليست كيانا أو اختصاص غريبا عن الدولة ، و اختصاصها هو امتداد لالختصاص 

 و بذلك ينتفي  -  استنادا إىل مبدأ التكامل يف االختصاص بني القضاء الوطين و القضاء الدويل- الداخلي للدولة
قصد املشرع الظاهر للعيان و كأنه سليب و معه التناقض الظاهري بني عدم تسليم املتهم بارتكاب اجلرمية الدولية و 

  .تقدميه إىل احملكمة اجلنائية الدولية 
الدول اليت متنع تسليم رعاياها ال تقصد منع احملاكمة عنهم باملطلق ، و لذلك فغالبا ما يرافق و جتدر اإلشارة إىل أن 

هذا املنع تشريعات تسمح هلذه الدول مبحاكمة رعاياها عن جرائم مرتكبة يف أي مكان يف العامل ، فإذا فعلت ذلك  
  )4(. ينتفي اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 

  
  
  .  293 و 292 ، ص  املرجع السابق الذكر: لقادر قهوجي علي عبد ا-د )1(
  . 66 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )2(
  .  دستور كوستاريكا مثال)3(
  . 67 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )4(
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هيئة قضائية دولية ، كما أن احملكمة و ال يعترب تقدمي شخص إىل احملكمة اجلنائية الدولية تسليما ، ألا عبارة عن 
  .تأخذ بعني االعتبار موانع التسليم اليت تنص عليها بعض الدول 

و إضافة إىل ذلك فإن الدول األطراف بقبوهلا االنضمام إىل معاهدة إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية تكون قد قبلت و 
هذا األساس ، فإن تقدمي الدول ملواطنيها للمحكمة ما عقدت مع احملكمة اتفاقية تسليم بشكل غري مباشر ، و على 

   )1( .هو إال تطبيق اللتزاماا الدولية ، اليت التزمت ا مبقتضى املعاهدة بكل حرية و سيادة 
 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على استثناء هام مينع احملكمة اجلنائية 1 فقرة 98لقد نصت املادة 

ة من الطلب من أي دولة املساعدة أو تقدمي األشخاص إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، إذا كان ذلك يستدعي الدولي
   .خرق اتفاق كانت قد عقدته الدولة الطرف مع دولة ثالثة ، إال مبوافقة هذه األخرية 

 النابعة من القانون و كذلك األمر إذا كان طلب املساعدة أو التقدمي يشكل ختلفا عن موجبات الدولة الطرف
الدويل العام مثل احلصانات الدبلوماسية ، إذ يف حني ال ميكن أن متنع الدولة الطرف مالحقة رئيسها أو وزير 
خارجيتها أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، ال جيوز أن تطلب منها احملكمة اجلنائية الدولية التعاون و التقدمي املتعلقني 

أما إذا تعاونت الدولة الطرف أو قدمت مسئويل دولة ثالثة أو دبلوماسييها ، فيصبحون حتت برمسيي دولة ثالثة ، 
  )2( .وصاية احملكمة اجلنائية الدولية ، و يعاملون كغريهم من املدعى عليهم 

رمسية ،  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من نطاق مبدأ عدم االعتداد بالصفة ال2 فقرة 98و حتد املادة 
إذ ال تسمح أن توجه احملكمة طلب تقدمي أو مساعدة إىل دولة طرف يف معاهدة روما املنشئة للمحكمة اجلنائية 
الدولية ، إذا كانت هذه الدولة مرتبطة مبوجب التزام دويل سابق مع دولة ثالثة غري طرف يف معاهدة روما موضوعه 

ممتلكات الدولة الثالثة ، إال إذا قبلت هذه األخرية التعاون مع حصانة الدولة أو احلصانة الدبلوماسية لشخص أو 
  . الدولة الطرف و احملكمة اجلنائية الدولية ، فتنازلت عن هذه احلصانة 

و هناك ثالثة استثناءات ضيقة أو استثناءات ظاهرة للعيان فحسب تقيد ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية لواليتها 
 من نظام روما األساسي ، حيث يسمح 6 فقرة 90ستثنائية بعينها نصت عليها املادة القضائية ، وهي حاالت ا

للدول األطراف بإعطاء األولوية لطلبات تسليم منافسة مقدمة من دول غري أطراف يف نظام روما األساسي  مبوجب 
ن ذلك عند توافر عوامل بعينها اتفاقيات قائمة للتسليم على طلب احملكمة اجلنائية الدولية تسليم متهم إليها ، و يكو

  .تشري إىل أن االمتثال لطلب التسليم ذاك لن يفضي إىل إفالت من العقاب 
 من نظام 1 فقرة 98و ثانيا احلصانات الدبلوماسية و حصانات الدولة اخلاصة و احملدودة و املؤقتة ، مبوجب املادة 

 من نظام روما 2 فقرة 98 القوات الواردة يف املادة روما األساسي ، و ثالثا االتفاقيات القائمة اخلاصة بوضع
 تقفو فيما يلي سنتطرق لبعض العقبات املتعلقة بالتعاون اإلجرائي ، و اليت   )3(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

   .يف وجه ضحايا اجلرائم الدولية من أجل حتصيل و استيفاء حقوقهم 

  
  
  
  . 331 ، ص السابق الذكر املرجع :  بشارة موسى أمحد-د )1(
  . 200 ، ص املرجع السابق الذكر:   قيدا جنيب محد-د )2(
  .  2008 أفريل 20 بتاريخ www.iccnow.org : عن املوقع اإللكتروين:  IOR 40/025/2002 الوثيقة رقم )3(
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  التسليم هليئة تنفيذية  قرارات افتقار : أوال 
ة تنفيذية ، فالتنفيذ يعترب احللقة األضعف يف النظام القانوين الدويل ، و تويل إن القانون الدويل اجلنائي يفتقر إىل هيئ

جملس األمن التنفيذ ال حيل املشكلة ، ألنه يعمل يف إطار سياسي ، و ال يلتزم دائما حبرفية النصوص و القواعد 
 و عدم إتباع الس سياسة القانونية و حرمتها ، و قد أدى هذا الوضع إىل تزايد الشكاوى من ازدواجية املعايري

  .ترتكز على وترية واحدة جتاه خمتلف احلاالت املطروحة عليه 
و خبالف احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا ، ال تتمتع احملكمة اجلنائية الدولية جبهاز تنفيذي 

رتكاب اجلرائم الدولية و نقلهم إىل مقرها بنفسها ، و ال لتنفيذ قراراا ، فال تستطيع إلقاء القبض على املتهمني با
تستطيع تنفيذ مذكرات التفتيش ، و محل الشهود على املثول أمامها ، بل تعتمد يف تنفيذ هذه األمور و غريها على 

  .تعاون الدول األطراف يف اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية 
احملكمة اجلنائية الدولية ينظر إليها على أساس أا مكملة للمحاكم اجلنائية الوطنية  و مما يزيد األمر سوءا ،كون 

و يتم ، فهي ليست جهازا قانونيا أجنبيا ، بل تصبح بعد التصديق على معاهدة روما امتدادا ألجهزة القضاء الوطين 
ية للدول األطراف و بالتعاون بينها و بني تنفيذ قرارات احملكمة اجلنائية الدولية من خالل األجهزة القانونية الوطن

احملكمة ، و أحيانا بالتعاون مع الدول الثالثة الراغبة يف ذلك ، مع األخذ بعني االعتبار أن التعاون مع احملكمة اجلنائية 
  . الدولية جبب أال يتعارض مع االلتزامات الدولية السارية بني الدول 

ة ليوغسالفيا السابقة و احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا تستطيع أن تنفذ قراراا و إذا كانت احملكمة اجلنائية الدولي
عرب جملس األمن ، فإن احملكمة اجلنائية الدولية ال متلك سلطة لتنفيذ قراراا ، و بالتايل فإن املصادقة و القبول 

  .الواسعني التفاقية روما رمبا مينحان احملكمة سلطانا و قوة 
ن بني احملكمة اجلنائية الدولية و منظمة األمم املتحدة ممثلة يف جملس األمن يدعم مركز احملكمة العاملي و إن التعاو

دميومتها ، من خالل مساندة قرارات املدعي العام و اهليئات األخرى و تفعيلها ، إذ تستطيع منظمة األمم املتحدة أن 
            احلاالت اليت يرفض فيها أعضاء األمم املتحدة التعاون تضمن تنفيذ قرارات احملكمة اجلنائية الدولية ، يف

  )1(. مع احملكمة 
 على دول احملور األورويب ، و اليت أنشأت )2( و من اجلدير بالذكر أن دول احللفاء املنتصرة يف احلرب العاملية الثانية

   على أراضي كل من ني و السيطرة الكاملتاحملكمتني العسكريتني الدوليتني لنورمبورغ و طوكيو كانت هلا السلطة
  . ، مما مل خيلق مشكلة يف القبض على املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية  "اليابان"  و  "أملانيا" 

انت قد ألقت القبض بالفعل على املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية عندما بدأت احملاكمات  كو باإلضافة إىل ذلك 
ك احملكمتان حباجة إىل تعاون السلطات الوطنية التابع هلا املتهمون أو السلطات الوطنية لبلدان و بالتايل مل تكن تل

  )3(. أخرى من أجل قيام اإلدعاء بالتحقيق و مجع األدلة 
    وداــلكن احلال خيتلف متاما بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و احملكمة اجلنائية الدولية لروان

  
  
  . 196و  102 ، 101  املرجع السابق الذكر ، ص:  قيدا جنيب محد-د )1(
  . االحتاد السوفيييت، بريطانيا و  ، فرنسا الواليات املتحدة األمريكية) 2(
    .494 ، ص  املرجع السابق الذكر: حسام علي عبد اخلالق الشيخة -د )3(
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 نشأ جملس األمن احملكمة األوىل ، كان على علم بأنه ال ميلكذلك احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، فعندما أك

السيطرة و السلطة املباشرة على أراضي الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة ، و خباصة اجلمهوريات اخللف 
تنفيذ و على ذلك مل متنح احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة سلطات مباشرة ل )1(ليوغسالفيا السابقة 

أحكامها ، فليس حتت تصرفها وكالء للتنفيذ هلم سلطة إجراء التحقيق ، أو تكليف الشهود باحلضور أمام احملكمة ، 
و يالحظ أن افتقار احملكمة اجلنائية  )2(أو إعالن أوامر القبض يف أراضي الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة 

تكون له صالحية القبض على املتهمني بارتكاب اجلرائم يف يوغسالفيا الدولية ليوغسالفيا السابقة جلهاز تنفيذي 
  ) 3( .لفترة زمنية طويلة  السابقة ، أدى إىل إفالم من احملاكمة و العقاب

و قد تطلب الوفاء بتلك املهام من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة أن تركن إىل النظام القانوين الوطين و 
تنفيذ يف كل دولة ، و بالتايل فإن كل ما تصدره احملكمة من طلبات للقبض على األشخاص أو تفتيشهم ، أجهزة ال

  .أو تسليمهم ، أو ترحيلهم توجه إىل سلطات النظام الوطين للدولة صاحبة الشأن ، و هي اليت تقوم بدراستها 
 مع احملكمة اجلنائية الدولية ، و أن متتثل و من اجلدير بالذكر، أن كل دولة يقع عليها التزام صارم بأن تتعاون

 من نظام روما األساسي ، فالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يفرض 29لطلباا و أوامرها وفقا للمادة 
التزاما حمددا على كل دولة من الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة بالتعاون مع احملكمة و االمتثال ألوامرها فيما 
يتعلق بالقبض على املشتبه فيهم و اعتقاهلم ، و هذا االلتزام له أسبقية على أي قانون وطين حيول دون تسليم املتهم 

  . تسليم ارمني متنعبارتكاب اجلرمية الدولية أو ترحيله ، كأن تكون هناك معاهدة أو تشريع وطين 
لغرض حمدد ، هو معاجلة احلالة اليت ال ميكن فيها حماكمة و لذلك اعتمدت احملكمة اجلنائية الدولية عددا من القواعد 

املتهم ، إما هلربه أو ألن سلطات الدولة اليت قد يعثر عليه فيها ترفض إلقاء القبض عليه أو تسليمه ، و هذه التدابري 
ة ختضع تعرب عن رسوخ عزم احملكمة اجلنائية الدولية على حماكمة األشخاص املسئولني عن ارتكاب جرائم دولي

  . للعقوبة مبوجب نظامها األساسي لغرض استيفاء حقوق الضحايا الذين يقعون نتيجة هلا 
و مما تنبغي مالحظته هنا ، هو متيز النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بوضع نظام 

خ جرى التحفظ على املتهم يف وحدة الحتجاز األشخاص الذين سيمثلون أمامها كمتهمني ، فألول مرة يف التاري
خاصة لالحتجاز ال ختضع للقواعد الوطنية لالحتجاز سواء أكانت عسكرية أو مدنية ، و إمنا ختضع لنظام من 

 )4(و قد اعتمدت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة هلذا الغرض يف اية دورا الثالثة ، املعايري الدولية 
مة الحتجاز األشخاص رهن احملاكمة أو االستئناف أمام احملكمة ، أو احملتجزين ألسباب أخرى بأمر القواعد املنظ

  )5(. احملكمة 
  اةـإن أوامر القبض أرسلت إىل السلطات يف الدول املعنية فيما يتعلق بكل عريضة اام صادق عليها قاض من قض

  
  
  .، مقدونيا و سلوفينيا "يوغسالفيا االحتادية " ألسود صربيا و اجلبل ا، ، البوسنة و اهلرسك   كرواتيا)1(
  . 494 ، ص  املرجع السابق الذكر: حسام علي عبد اخلالق الشيخة -د )2(
  . 54 ، ص  املرجع السابق الذكر:   علي يوسف الشكري-د )3(
  . 1994مايو /  أيار 15دورة الثالثة يف  عقدت ال)4(
   . 496 و 495 ، ص  املرجع السابق الذكر: حسام علي عبد اخلالق الشيخة -د )5(
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احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، و باإلضافة إىل ذلك ، فإن أوامر القبض اليت أصدرا احملكمة يف السابق 
 إىل قوة التنفيذ التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي ، " Dayton Accord - دايتون"أحيلت بعد التوقيع على اتفاق 

   . "البوسنة و اهلرسك" و املنتشرة يف إقليم 
و أخريا ، أصدرت أوامر قبض دولية يف أعقاب اختتام اجللسات اليت عقدا احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 

 من الئحتها للقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات ، و بعثت هذه األوامر إىل مجيع الدول 61السابقة يف إطار القاعدة 
  و سلطات إنفاذ القانون الدولية من قبيل"  الناتو  "ـاألعضاء يف منظمة األمم املتحدة ، و إىل قوة التنفيذ التابعة ل

  )1( ." االنتربول " 
 ، قام املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 1994 أكتوبر / تشرين األول 9 إىل 2و يف الفترة من 

" البوسنة و اهلرسك "  مجهورية ،  "كرواتيا" و موظفني آخرين بزيارة مجهورية  ملدعي العامالسابقة بصحبة نائب ا
، وكان الغرض من الزيارة هو إجراء مناقشة بشكل عام لوسائل التعاون بني " يوغسالفيا االحتادية " و مجهورية 

       و "زغرب "اجتماعات يف و قد عقدت  ،السلطات يف ذلك الوقت و املدعي العام للمحكمة السابق ذكرها 
مع وزراء الدولة املختصني و املدعني العامني الوطنيني ، و اللجان الوطنية املعنية جبرائم " سراييفو " و " بلغراد " 

احلرب ، كما عقدت اجتماعات مع املمثلني اخلاصني لألمني العام ملنظمة األمم املتحدة و مع كبار املسئولني يف قوة 
حدة للحماية ، و مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، و بعثة الرصد التابعة للجماعة األوروبية ، و قد األمم املت

و قد تباينت ، قدمت قوة األمم املتحدة للحماية املساعدة إىل مكتب املدعي العام بتسهيل الترتيبات املتعلقة بالزيارة 
لدول و السلطات مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة من تباينا كثريا درجة التعاون اليت أبدا خمتلف ا

 .  "باليه "و " كنني " ، " بلغراد " إىل سيئة يف " زغرب " و " سراييفو " ممتازة حتققت يف 
، و اجلمهوريات السابق ذكرها و املوقعون هم للسالم " دايتون  "و قد مت التوقيع باألحرف األوىل على اتفاق 

رض من االتفاق هو تيسري إعادة البناء الشامل على املدى الطويل لدولة عانت خالل ثالث سنوات من نزاع الغ
عنيف و مدمر ، مما يساعد عمل األجهزة القضائية الوطنية و الذي تستفيد منه احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 

  .اإلجرائي القضائي السابقة يف جمال التعاون 
 االتفاق بشأن اجلوانب - أ / 1 من املرفق 10 من االتفاق اإلطاري العام ، و كذلك املادة 9ملادة و قد أكدت ا

 على ضرورة التعاون الكامل من مجيع الكيانات املشتركة يف تنفيذ تسوية السالم -العسكرية لتسوية السالم 
ا يف ذلك احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة املنصوص عليها يف االتفاق اإلطاري العام و يف مرفقات هذا االتفاق ، مب

على  )2( "دايتون  " من اتفاقية 6 من املرفق 13بيوغسالفيا السابقة و التحقيق يف جرائم احلرب ، كما نصت املادة 
 و مع .....مع املنظمات املنشأة مبوجب االتفاق " البوسنة و اهلرسك " أن تتعاون مجيع السلطات املختصة يف 

و تناط ا ى حتصل على ترخيص من جملس األمن جلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و أي منظمات أخراحملكمة ا
  )3( . و تتيح هلا فرصة الدخول بال قيود، والية معنية حبقوق اإلنسان أو القانون الدويل اإلنساين 

  
  
   .500و  499 ، ص  املرجع السابق الذكر: حسام علي عبد اخلالق الشيخة -د )1(
   . اتفاق بشأن حقوق اإلنسان)2(
  . 514و  512،  511 ، ص  املرجع السابق الذكر : حسام علي عبد اخلالق الشيخة-د )3(
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 تعزز نشاط مكتب املدعي العام ، حيث أدى االتفاق و ما أعقبه من إدخال قوة 1995 نوفمرب / و يف تشرين األول
ناخ جديد ، بات معه بإمكان احملققني التابعني للمحكمة اجلنائية الدولية  فرد إىل إجياد م60000التنفيذ البالغ قوامها 

  )1(  . ليوغسالفيا السابقة أن يعملوا بارتياح
قائد قوة التنفيذ ، ذهب املدعي العام و رئيس " اليتون مسيث " و إدراكا ألمهية إنشاء عالقة عمل بناءة مع األمريال 

 بغرض 1996نائبته للقائه يف يوغسالفيا السابقة يف منتصف يناير  ا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفي
احلصول على مساعدة عناصر قوة التنفيذ ، و ذلك لضمان أمن فرق التحقيق أثناء سفرهم و عملهم يف بعض 

  .املناطق ، و وافقت قوة التنفيذ على مساعدة احملكمة 
الدولية ليوغسالفيا السابقة باألمني العام ملنظمة حلف مشال األطلسي و كما اجتمع املدعي العام للمحكمة اجلنائية 

 بني احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا )2(القائد األعلى للقوات احلليفة يف أوروبا ،كما مت توقيع مذكرة تفاهم 
 للمحكمة ، و إحالة املتهمني السابقة و مقر القائد األعلى للقوات املتحالفة يف أوروبا ، بقصد تقدمي الدعم الالزم

  .إليها 
و يف أعقاب هذه االتصاالت األوىل مع قوة التنفيذ ، جترأت فرق التحقيق على دخول املناطق اخلاضعة لصرب 
البوسنة أو املرور عربها إلجراء التحقيقات و مجع األدلة و االستماع إىل إفادات الشهود ، و تعززت القدرة على 

  .قبور اجلماعية العثور على مواقع ال
و قد أعطى الوصول إىل مواقع القبور اجلماعية املدعي العام فرصة دمج األدلة املتحصل عليها من استخراج اجلثث 
يف إستراتيجيته اخلاصة بالتحقيق ، و من خالل التحقيق بواسطة الطب الشرعي متكن املدعي العام من أن يسعى إىل 

لة تتصل باحلوادث املشمولة بعرائض االام الصادرة عن احملكمة اجلنائية تعزيز شهادات الشهود ، و أن جيمع أد
  . الدولية ليوغسالفيا السابقة ، و أن يوثق اإلصابات ، و حيدد أسباب الوفيات و توارخيها 

 جويلية  7 ، و بدأت عمليات االستخراج األوىل يف 1995و قد بدأ التخطيط الستخراج اجلثث يف أواخر عام 
 جثة كان العديد منها 155عثر على " سربرينيتشا " قرب " سرسكا "  و يف أول موقع الستخراج اجلثث يف  ،1996

أظهر عددا أقل من اجلثث ، و لكنها أيضا مربوطة " نوفاكاباسا " مربوطة األرجل و األيدي ، و املوقع الثاين يف 
  . األيدي 

 حصل حمققون من مكتب املدعي العام على 1998 فرباير /  و شباط1997ديسمرب /و خالل الفترة من كانون األول
أوامر تفتيش من قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، ختوهلم التفتيش عن أدلة حمددة معينة و ضبطها 

ش و قد مت تنفيذ أوامر التفتي، يف البوسنة و اهلرسك " صربيسكا "من عدد من املواقع احملددة ضمن مجهورية 
و قوة الشرطة الدولية ، و قد "صربيسكا " مبساعدة القوات التابعة لقوة تثبيت االستقرار و الشرطة من مجهورية 
 صفحة من الوثائق مجيعها باللغات 220000أسفرت عمليات التفتيش عن كمية ضخمة من األدلة ، متثلت يف 

  )3(. ليل الفترة الزمنية للتحقيقات الصربية و البوسنية و الكرواتية ، مما كان له أثر كبري يف تق
  
  
  . 514 ، ص  املرجع السابق الذكر: حسام علي عبد اخلالق الشيخة -د )1(
  . 1996 مايو 9توقيع على مذكرة التفاهم يف ال مت )2(
  . 517 و 515 ، 514 ، ص  املرجع السابق الذكر: حسام علي عبد اخلالق الشيخة -د )3(
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األمني   قوة تثبيت االستقرار ، فقد أقامت املدعية العامة و موظفيها عالقات عمل ممتازة معو فيما يتعلق بالتعاون مع
العام ملنظمة حلف مشال األطلسي و القائد األعلى للقوات املتحالفة يف أوروبا يف إنشاء صيغ للتعاون و املساعدة ، و 

 9التابعة لقوة تثبيت االستقرار باحتجاز  قامت القوات 1997 ديسمرب / ترتب على ذلك ، أنه منذ كانون األول
  .أشخاص صدرت بشأم عرائض اام ، و ساعدت على تسليمهم أنفسهم طوعا 

و الواقع أن هذا التحول يف سلوك القوة الدولية ، يدل على جتدد العزم من جانب اتمع الدويل على مساعدة 
كان هذا التعاون من القوة الدولية أساسا لنجاح برامج استخراج احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، و قد 

اجلثث ، و مثة منظمات أخرى قدمت مساعدة خاصة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و هي بعثة 
  )1(. و مكتب املمثل السامي " البوسنة و اهلرسك " منظمة األمم املتحدة يف 

إن احلكومة  " :ة يوغسالفيا السابقة عن رأيه يف احملكمة اجلنائية الدولية بقوله و لقد أعرب وزير العدل جلمهوري
الفدرالية على استعداد إلتاحة الفرص ألحد ممثلي احملكمة اجلنائية الدولية ، أو املمثل إلدعاء احملكمة أو لكليهما 

سم احملكمة تع باحلق يف إظهار أي إشارة إلللتواجد يف إطار قوة احلماية التابعة لألمم املتحدة يف بلغراد ، دون التم
و سوف تتاح هلذا املندوب فرصة االتصال باجلهات الفدرالية و اجلمهورية ، سم ممثل االدعاء أو إل اجلنائية الدولية 

املسئولة ، و باملنظمات غري احلكومية ، واضعا يف االعتبار أنه لن تتاح له القدرة على القيام بأي عمل حتري حيال 
  )2( " .ي شخصية طبيعية حملية أ

 و احملكمة 827و جتدر اإلشارة أنه عندما أنشأ جملس األمن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة مبوجب القرار 
يقرر أن تتعاون مجيع الدول  " : من القرارين على أنه 2 نصت الفقرة 935اجلنائية الدولية لرواندا مبوجب القرار 

ا مع احملكمة و أجهزا وفقا هلذا القرار و للنظام األساسي للمحكمة ، و أن تقوم مجيع الدول بناءا على تعاونا تام
ذلك باختاذ أية تدابري ضرورية مبوجب قوانينها الداخلية لتنفيذ أحكام هذا القرار و النظام األساسي ، مبا يف ذلك 

ها إحدى دوائر احملكمة مبوجب النظام األساسي ، و يطلب التزام الدول لطلبات املساعدة ، أو األوامر اليت تصدر
 935 و 827 فالدول ملزمة مبوجب القرارين ،" من الدول أن حتيط األمني العام علما ذه التدابري أوال بأول 

  )3( .باالستجابة لطلبات احملكمتني 
ما أا ال تضمن وجود ،كا لنظامها األساسي طبقهذه لتنفيذ اأما بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية ، فال تتمتع بقوة 

قوات دولية يف املكان الذي خيتفي فيه مرتكب اجلرمية أو اجلرائم الدولية ، و مل يشر النظام األساسي إىل وجود آلية 
تنهض مبسؤولية إحضار املتهمني من الدول اليت يقيمون فيها و مثوهلم أمام احملكمة ، حيث ترك ذلك اإلجراء 

  )4( . احمللية لكل دولة للسلطات

 يف حالة امتناع دولة غري طرف يف هذا .....  ": من نظام روما األساسي على أنه 87 من املادة 5و تنص الفقرة 
   ترتيب أو النظام األساسي عقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقا مع احملكمة عن التعاون خبصوص الطلبات املقدمة مبقتضى

  
  
    .518 ، ص  املرجع السابق الذكر:لق الشيخة  حسام علي عبد اخلا-د )1(
   .258 ، ص ، مبادئه و أهم قواعده مصادره:  القانون الدويل اإلنساين : عصام عبد الفتاح مطر -د )2(
  . 522 ، ص املرجع السابق الذكر : حسام علي عبد اخلالق الشيخة -د )3(
  . 168 ، ص راملرجع السابق الذك : حممد عبد املنعم عبد الغين -د )4(
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هذا القبيل ، جيوز للمحكمة أن ختطر بذلك مجعية الدول األطراف أو جملس األمن ، إذا كان جملس األمن  اتفاق من
يف حالة عدم امتثال دولة  " : من املادة نفسها على ما يلي 7بينما تنص الفقرة ، " قد أحال املسألة إىل احملكمة 
يتناىف و أحكام هذا النظام األساسي ، و حيول دون ممارسة احملكمة  احملكمة مبا منطرف لطلب تعاون مقدم 

وظائفها و سلطاا مبوجب هذا النظام ، جيوز للمحكمة أن تتخذ قرارا ذا املعىن ، و أن حتيل املسألة إىل مجعية 
  " .الدول األطراف أو إىل جملس األمن ، إذا كان جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمة 

تمثل أمهية الفقرتني املشار إليهما سابقا يف اإلحالة على جملس األمن و إخطاره بعدم قبول الدولة التجاوب مع و ت
احملكمة اجلنائية الدولية ، يف حالة ما إذا كان هو الذي أحال القضية عليها ، و تعكس اإلحالة على جملس األمن 

يت ترفض تسليم رعاياها املتهمني بارتكاب جرائم دولية و مواجهة حتمية قانونية و سياسية بني سيادة الدولة ال
  .سيادة جملس األمن للتحرك ، ألا االستثناء الوحيد هلذه السيادة 

و طبعا ، يصعب تصور التدابري اليت ميكن لس األمن اختاذها يف هذه احلالة ، ألن حتريك الفصل السابع من ميثاق 
 مبجلس األمن يف  ية املترتبة عنه يكون حساسا و صعبا ، و قد أنيط هذا الدوراألمم املتحدة و كل التدابري الردع

جمال القضاء اجلنائي الدويل ، و إن كان االختالف واضحا بينه و بني احلالة املذكورة سابقا ، لكنه يندرج يف 
  . الفلسفة القانونية نفسها 

إذا امتنع أحد املتقاضني يف قضية ما عن  " :على أنه  2 من ميثاق منظمة األمم املتحدة تنص يف فقرا 94فاملادة 
 اآلخر أن يلجأ إىل جملس األمن ، و هلذا الس إذا رأى فللطرفالقيام مبا يفرضه عليه حكم تصدره احملكمة ، 

، و تسمح هذه " ضرورة لذلك أن يقدم توصياته ، أو يصدر قرارا بالتدابري اليت جيب اختاذها لتنفيذ هذا احلكم 
ملادة للدول باللجوء إىل جملس األمن ليتخذ ما يراه مناسبا لتنفيذ قرارات حمكمة العدل الدولية حىت ال تبقى حربا ا

  )1(  .على ورق 
غري أن الدول امتنعت عن اللجوء إىل هذه املادة ، و املرة الوحيدة اليت فكرت فيها إحدى الدول اللجوء إليها  

الواليات املتحدة " لدولية حول قضية احتجاز الرهائن األمريكيني يف طهران بني كانت مبناسبة قرار حمكمة العدل ا
غري أن الواليات املتحدة األمريكية عدلت عن ذلك ، و التفسري الوحيد هلذا العدول   )2(  "إيران" و " األمريكية 

و الذي قد يترجم يف تدبري يكمن يف خطورة السابقة اليت تفتح الطريق لكل الدول باللجوء إىل اإلجراء نفسه ، 
عسكري كآخر احللول من طرف جملس األمن ، و يصعب تصور خطورة هذا التدبري و نتائجه اليت تترتب عنه 

   )3(. خاصة يف مواجهة رئيس الدولة ، حىت و إن كان متهما بارتكاب أفظع اجلرائم الدولية 
لدولية جلهاز تنفيذي تناط به مهام التعاون اإلجرائي ، و هو و مما سبق ذكره يظهر لنا نتائج افتقار احملكمة اجلنائية ا

اليت و ما يشكل عقبة أخرى يف وجه إنعقاد احملاكمة اجلنائية اليت يستفيد منها ضحايا اجلرائم الدولية يف نيل حقوقهم 
   .يعترف هلم ا نظام روما األساسي 

  
  
  
  . 128 و 127، ص املرجع السابق الذكر :بلخريي حسينة  )1(
أثريت ، و ذلك بشأن القضية اليت   تطبيق قرار حمكمة العدل الدولية "البحرين"  إىل هذه املادة يف حالة رفض  "قطر" كما مت احلديث عن إمكانية جلوء  )2(

  .اجة للجوء هلذا اإلجراء  غري أن القرار احترم من قبل الدولتني اجلارتني دون احل ، 2001 مارس 16 عن قرار مؤرخ يف و أسفرت  نهمابي         
  . 128 ، ص  املرجع السابق الذكر:بلخريي حسينة  )3(
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   تسليمال تعدد و تعارض طلبات : ثانيا
إن تسليم ارمني يف القانون الدويل ينظم يف الغالب يف اتفاقيات ثنائية حتدد شروطه ، و األشخاص الذين جيوز 

و تسليم ارمني فيما بني الدول هو نظام مبقتضاه تقوم دولة يقيم   )1(تسليمهم و اجلرائم اليت يتم التسليم بسببها 
على إقليمها شخص ما بالتخلي لدولة أخرى بناءا على طلبها لتتوىل حماكمته عن جرمية منسوب إليه ارتكاا ، أو 

ألفضل يف تلك تنفيذ حكم صادر حبقه من حماكمها ،كون هذه الدولة األخرية هي صاحبة االختصاص الطبيعي أو ا
و قد وجد هذا النظام لتفادي ختلص املطلوبني للعدالة من العقاب عند جلوئهم إىل دولة ، احملاكمة أو ذلك التنفيذ 

أخرى قانوا اجلنائي ال يسمح مبحاكمتهم عن جرميتهم ، و هو يف حقيقته مظهر من مظاهر التعاون بني الدول يف 
  . مكافحة اجلرمية خاصة الدولية منها 

 إن التعاون بني احملكمة اجلنائية الدولية و الدول األطراف أضيق نطاقا من مبدأ تسليم ارمني ، ألن التعاون بني 
احملكمة اجلنائية الدولية و الدول األطراف يقتصر على اجلرائم املبينة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف 

 يشمل كل أنواع اجلرائم ، و اليت يشملها نطاق التعاون فيما بني الدول اليت تأخذ  ، يف حني أن مبدأ التسليم5املادة 
   ) .)2ذا املبدأ 

فعندما تتلقى دولة طرف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية طلبا من احملكمة بتقدمي شخص ، و تتلقى 
ك نفسه الذي طلبته له احملكمة ، فهنا جيب طلبا آخرا من دولة أخرى لتسليم الشخص نفسه حملاكمته عن السلو

  .التفرقة بني ما إذا كانت الدولة الطالبة طرفا يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أم ال 
فإذا كانت الدولة الطالبة طرفا يف النظام األساسي ، فعلى الدولة املقدم إليها طلب القبض و التسليم أن تعطي 

دمي املقدم من احملكمة ، إذا كانت احملكمة قد قررت مقبولية الدعوى اليت يطلب بشأا تقدمي األولوية لطلب التق
  . من النظام األساسي 19 و 18الشخص عمال باملادتني 

أما إذا مل تكن احملكمة اجلنائية الدولية قد اختذت قرارا بعد بشأن مقبولية الدعوى ، فإنه ال جيوز للدولة املقدم إليها 
تسليم أن تسلم الشخص إىل الدولة الطالبة قبل أن تتخذ احملكمة قرارا بعدم املقبولية ، و يصدر قرار احملكمة طلب ال

  . من النظام األساسي للمحكمة 3 و 2 ، 1 فقرة 90يف هذا الشأن على أساس مستعجل طبقا للمادة 
املوجه إليها الطلب أن تعطي األولوية للطلب أما إذا مل تكن الدولة الطالبة طرفا يف النظام األساسي ، فعلى الدولة 

املقدم من احملكمة ، بشرط أن تكون احملكمة قد قررت مقبولية الدعوى ، و مل تكن الدولة املطلوب إليها التسليم 
  . من النظام األساسي 4 فقرة 90مقيدة بالتزام دويل بتسليم الشخص إىل الدولة الطالبة ، طبقا للمادة 

ولة طرف يف النظام األساسي طلبا من احملكمة اجلنائية الدولية بتقدمي شخص و تتلقى طلبا آخرا من و عندما تتلقى د
أي دولة لتسليم الشخص نفسه ، بسبب سلوك غري السلوك الذي يشكل اجلرمية اليت من أجلها تطلب احملكمة تقدمي 

ب املقدم من احملكمة ما مل تكن مقيدة الشخص ، فيكون على الدولة املقدم إليها الطلب أن تعطي األولوية للطل
  )3( .بالتزام دويل بتسليم الشخص إىل الدولة الطالبة 

  
   

  
  . 357 ، ص  املرجع السابق الذكر:  عبد العزيو خميمر عبد اهلادي)1(
  .  123و  122 ، ص  املرجع السابق الذكر: خالد عكاب حسون العبيدي -د )2(
  . 230 و 229 ، ص رجع السابق الذكرامل:  عمر حممود املخزومي -د )3(
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فإذا كانت الدولة املوجه إليها الطلب مقيدة بالتزام دويل قائم بتسليم الشخص إىل الدولة الطالبة ، فيكون عليها أن 
تقرر ما إذا كانت ستقدمه إىل احملكمة أم ستسلمه إىل الدولة الطالبة ، و عليها أن تراعي عند اختاذها القرار تاريخ 

ب و مصاحل الدولة الطالبة و جنسية اين عليهم و جنسية الشخص املطلوب و إمكانية إجراء التقدمي الحقا كل طل
بني احملكمة اجلنائية الدولية و الدولة الطالبة ، و مجيع العوامل األخرى ذات الصلة ، و عليها أن تويل اعتبارا خاصا 

  .إىل الطبيعة و اخلطورة النسبيتني للسلوك املعين 
و املقصود بتعدد الطلبات ضمن هذا اإلطار هو حالة إقامة شخص مطلوب للمحكمة اجلنائية الدولية يف دولة معينة 

يف الوقت نفسه تكون و و تتقدم دولة أخرى صاحبة اختصاص قضائي إىل هذه الدولة بتسليمها هذا الشخص ، 
فيها بتسليمه للمحكمة ، فهنا تظهر مشكلة تثار احملكمة قد تقدمت بطلب إىل الدولة نفسها اليت يقيم هذا الشخص 

   :األساسي على ما يلي روما  من نظام 90 املادة قد نصت و )1(بسبب تعدد الطلبات أمام هذه الدولة 
 و تلقيها أيضا طلبا من أية دولة 89 يف حالة تلقي دولة طرف طلبا من احملكمة بتقدمي شخص مبوجب املادة - 1" 

فسه بسبب السلوك ذاته الذي يشكل أساس اجلرمية اليت تطلب احملكمة من أجلها تقدمي أخرى بتسليم الشخص ن
  .الشخص املعين ، يكون على الدولة الطرف أن ختطر احملكمة و الدولة ذه الواقعة 

ن  إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفا كان على الدولة املوجه إليها الطلب أن تعطي األولوية للطلب املقدم م-2
   :احملكمة و ذلك 

 مقبولية الدعوى اليت تطلب بشأا تقدمي الشخص و 19 و املادة 18 إذا كانت احملكمة قد قررت عمال باملادة -أ
  راعت يف ذلك القرار أعمال التحقيق أو املقاضاة اليت قامت ا الدولة الطالبة ، فيما يتعلق بطلب التسليم املقدم منها 

 استنادا إىل اإلخطار املقدم من الدولة املوجه إليها ) أ ( اختذت القرار املبني بالفقرة الفرعية  إذا كانت احملكمة قد-ب
   .1الطلب مبوجب الفقرة 

 أ ، و ريثما يصدر قرار احملكمة املنصوص عليه  /2 يف حالة عدم صدور قرار على النحو املنصوص عليه يف الفقرة -3
إليها الطلب حبسب تقديرها أن تتناول طلب التسليم املقدم من الدولة الطالبة ، ب جيوز للدولة املوجه  / 2يف الفقرة 

و يصدر قرار احملكمة يف هذا الشأن على أساس ، على أال تسلم الشخص قبل اختاذ احملكمة قرارها بعدم املقبولية 
  .مستعجل 

 الدولة املوجه إليها الطلب أن تعطي  إذا كانت الدولة الطالبة دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي ،كان على-1
طلب التقدمي املوجه ، إذا كانت احملكمة قد قررت مقبولية الدعوى ، و مل تكن هذه الدولة مقيدة بالتزام لاألولوية 

  . دويل بتسليم الشخص إىل الدولة الطالبة 
وز للدولة املوجه إليها الطلب  بشأن مقبولية الدعوى ، جي4 يف حالة عدم صدور قرار من احملكمة مبوجب الفقرة -2

  )2( .حبسب تقديرها أن تتناول طلب التسليم املوجه إليها من الدولة الطالبة 
  
  

 املختطف من " أخيمان " ملسألة تسليم املتهمني منها قضية  -و إن كانت قليلة   -تصدت منظمة األمم املتحدة ممثلة يف جملس األمن عرب سوابق شهرية  )1(

  اترارـمبوجب ق" لوكريب " و تسليم املتهمني الليبييني يف قضية ،  الرتكابه جرائم حرب أثناء احلرب العاملية الثانية  "األرجنتني"  من  "إسرائيل "قبل      
  . 1993 أكتوبر 11 يف 883 و 1992 مارس 31 يف 748 و 1991 يناير 31 يف 731رقم  ألمناجملس      

  .  78 و 77 ، ص املرجع السابق الذكر : يخالد عكاب حسون العبيد -د )2(
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 ، باستثناء أن يكون على الدولة املوجه إليها الطلب التزام دويل قائم بتسليم 4 يف احلاالت اليت تنطبق فيها الفقرة -3
الشخص إىل الدولة الطالبة غري الطرف يف هذا النظام األساسي ، يكون على الدولة املوجه إليها الطلب أن تقرر ما 
إذا كانت ستقدم الشخص إىل احملكمة أم ستسلمه إىل الدولة الطالبة ، و على الدولة املوجه إليها الطلب أن تضع يف 

  :احلسبان عند اختاذ قرارها العوامل مجيعها ذات الصلة مبا يف ذلك دون حصر 

  . تاريخ كل طلب -
جلرمية قد ارتكبت يف إقليمها و جنسية اين عليهم  مصاحل الدولة الطالبة ، مبا يف ذلك عند االقتضاء ما إذا كانت ا-

  .و جنسية الشخص املطلوب 
فيما إذا كانت الدولة الطالبة طرفا يف النظام  ، و ذلك " إمكانية إجراء التقدمي الحقا بني احملكمة و الدولة الطالبة -

  .األساسي للمحكمة أم ال 
ي ، و تقدمت إىل الدولة اليت يقيم الشخص املطلوب فيها بطلب فإذا كانت الدولة الطالبة طرفا يف النظام األساس
 90ون الدعوى داخلة يف اختصاصها ، هنا و حسب نص املادة كالستالمه ، و احملكمة تقدمت بطلب آخر أيضا 

فإن األولوية تعطى للطلب املقدم من احملكمة ، إال إذا كانت هذه الدولة األخرية مقيدة مبعاهدة دولية بتسليم 
   . 2فقرة   90لشخص إىل الدولة الطالبة طبقا للمادة ا

 من النظام األساسي بقبول الدعوى ، 19و  18و إذا مل تكن احملكمة اجلنائية الدولية قد أصدرت قرارها وفق املادتني 
 تنفذه فهنا جيوز للدولة اليت وجه إليها الطلبان ، و حسب تقديرها ، أن تأخذ الطلب املوجه من الدولة الطالبة و

   .من النظام السابق الذكر 5 فقرة 90طبقا للمادة 

و إذا مل تكن الدولة الطالبة طرفا يف النظام األساسي ، و مل تكن هذه الدولة مقيدة بالتزام دويل بتسليم الشخص مع 
الدعوى مقبولة الدولة اليت يقيم الشخص املطلوب فيها ، فإن األولوية هنا تعطى للمحكمة اجلنائية الدولية إذا كانت 

، على أن ال تسلم هذا الشخص إال بعد أن تصدر احملكمة قرارها  4 فقرة 90لديها ، و ذلك حسب نص املادة 
  .بقبول الدعوى 

 من النظام األساسي ميثل قيدا على مبدأ التكامل ، ألن األصل يف هذا املبدأ أن 90 من املادة 4 و 2إن نص الفقرتني 
قضاء اجلنائي الوطين و ليس الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، و طاملا أن الدولة األولوية يف االختصاص لل

ان من كامحة هلا اختصاص يف الدعوى و عربت عن التزامها بإجراء احملاكمة من خالل مطالبتها باستالم املتهم زتامل
 املؤمتر التأسيسي بأن منح املفترض أن يعطي حق هذا الطلب األولوية ، و قد جادلت بعض الوفود املشاركة يف

األولوية للمحاكم اجلنائية ال يتفق مع مبدأ التكامل ، ألنه سوف تكون األسبقية لالختصاص الدويل على 
  )1( .االختصاص الوطين 

إن النظام األساسي يف هذا احلكم مل يبني ما إذا كان التزاحم يتعلق جبرمية واحدة أو جرائم متعددة ، و هذا املعىن 
يف حالة تلقي إحدى الدول األطراف يف النظام األساسي طلبا من  " : على أنه  7 فقرة 90ا جاء يف حكم املادة هو م

احملكمة بتقدمي الشخص للمثول أمامها و طلب آخر من أية دولة ، سواء كانت هذه الدولة طرفا أو غري طرف 
  نـالشخص أمامها م طلبت احملكمة مثولالستالم الشخص نفسه و لكن بسبب سلوك يشكل جرمية غري تلك اليت 
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أجلها ، فإنه يتعني على الدولة اليت ورد إليها الطلب أن تعطي األولوية للطلب املقدم من احملكمة ، ما مل تكن مقيدة 
  " .اليت تطلبه بالتزام دويل قائم بتسليم الشخص إىل الدولة 

 من النظام األساسي للمحكمة 7 فقرة 90نالحظ هنا حتقيقا ملعىن التكامل و تعزيزا ملقوماته ، بسبب اعتراف املادة 
 املعاهدات الثنائية و متعددة -اجلنائية الدولية بااللتزامات الدولية اليت قد تكون قائمة بني الدول و بعضها البعض 

 من النظام األساسي 90 و فيها ختفيف للغلو الوارد يف الفقرة الثالثة من املادة -املثلاألطراف أو شرط املعاملة ب
  .السابق ذكره 

 من نظام روما األساسي قد برهن على ضرورة احترام السيادة 90ب من املادة  /7كذلك نرى بأن نص الفقرة 
ها القانونية و التزاماا التعاهدية و أية الوطنية لكل دولة يف أن تتخذ ما تراه مناسبا يف ضوء مصاحلها و قواعد

اعتبارات أخرى قد متس مبصاحل الدولة ، إذ نصت هذه الفقرة بأن يكون للدولة املطلوب إليها التسليم سلطتها 
املطلقة يف أن تقرر ما إذا كانت ستقوم بتقدمي الشخص للمثول أمام احملكمة ، أو ستقوم بتنفيذ التزامها الدويل 

  .خص املطلوب إىل الدولة اليت تطالب بتسليمه بتسليم الش
أما إذا كانت الدولة اليت تتزاحم مع احملكمة غري طرف يف النظام األساسي ، و كانت اجلرمية اليت تتطلب تقدمي 

فإن احلكم ، الشخص من أجلها للمحكمة هي اجلرمية ذاا املطلوب التسليم من أجلها للدولة اليت تطالب بتسليمه 
  .خيتلف عن احلالة السابقة هنا ال 

وهذا يعين أنه جيب على الدولة اليت وجه إليها الطلبني أن تعطي أولوية للطلب املقدم من احملكمة مىت صدر قرارها 
بقبول الدعوى ، بشرط أن ال يكون هناك التزام دويل لدى الدولة املوجه إليها الطلب بتسليم الشخص املطلوب إىل 

  . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 4فقرة   90ليمه طبقا للمادة الدولة اليت تطالب بتس
أما إذا قررت احملكمة عدم قبول الدعوى يف حالة التزاحم مع دولة غري طرف يف النظام األساسي ، فإنه يتعني على 

، و ذلك حسب تقدير سلطاا الدولة اليت وجه إليها الطلبان أن تبت يف طلب التسليم الوارد إليها من هذه الدولة 
  )1( . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 5فقرة   90املختصة طبقا للمادة 

لذلك يصح القول يف هذه احلالة أن الدولة املطلوب منها التسليم تكون بصدد البت يف طلب تسليم شخص وفقا 
، و البحث عن توافر شروط تسليم ارمني من عدمه ألحكام التعاون الدويل و شروطه ، حيث أا هنا يف حالة 

تتعاون الدول األطراف  " :  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت تنص على ما يلي86لقد بينت املادة 
م و وفق أحكام النظام األساسي تعاونا تاما مع احملكمة فيما جتريه يف إطار اختصاص احملكمة من حتقيقات يف اجلرائ

أمرا ملزما ال جيوز للدول أن تتنصل منه ، تربته عاوجوب تعاون الدول األطراف مع احملكمة ، و " املقاضاة عليها 
    من نظام روما األساسي اليت تنص على ما 6 فقرة 93إال بأسباب تبديها و مسوغات واضحة عمال حبكم املادة 

وجها إليها أن ختطر احملكمة أو املدعي العام على الفور على الدولة الطرف اليت ترفض طلب مساعدة م " :يلي 
  )2( " .بأسباب رفضها 

  
  

ع ـــ  جيب أن تكفل الدول األطراف يف معاهدة روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية إتاحة اإلجراءات الالزمة مبوجب قوانينها الوطنية لتحقيق مجي)1(
  . من النظام األساسي للمحكمة السابق ذكرها 88 و 87ة الدولية طبقا للمادتني أشكال التعاون مع احملكمة اجلنائي      
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فإذا رفضت الدولة املطلوب منها أن تتعاون مع احملكمة مبا حيول و ممارسة هذه األخرية الختصاصها ، فإنه جيوز 
حكمة أن ختطر مجعية الدول األطراف بوصفها أحد هيئات احملكمة ، حيث أعربت بعض الوفود املشاركة يف للم

بينما أكدت ،  األعمال التحضريية لصياغة النظام األساسي عن قلقها من تدخل جملس األمن بأية صورة من الصور
 ذلك ، طاملا ال خيل هذا األمر بالنظام وفود أخرى ضرورة هذا التدخل يف احلاالت اليت يطلب فيها جملس األمن

األمم املتحدة ليحدد منظمة األساسي الذي سيتم اعتماده ، و يف ضوء االتفاق الذي سيربم بني رئيس احملكمة و 
و على جانب ، وظيفة و حدود هذه العالقة ، و ذلك وفقا لدور جملس األمن و السلطات املمنوحة مبوجب امليثاق 

د أنه ينبغي وضع نص صارم ، يلزم مجيع الدول اليت تقبل هذا النظام األساسي للمحكمة بأن آخر رأت بعض الوفو
  )1( .تتعاون معها يف ضوء مبدأ التكامل ، و ذلك حىت يعزز هذا النص من الدور املنتظر للمحكمة اجلنائية الدولية 

املساعدة القضائية و ذلك ليعرب عن تبادل  إىل عبارة  " املتبادلة"لذلك فقد كان االجتاه يرمي إىل إضافة اصطالح 
 أو جملس  -  و لكن مل يعتمد هذا االصطالح يف الصياغة النهائية- املساعدة بني احملكمة اجلنائية الدولية و الدول

من النظام األساسي  7 فقرة 87األمن إذا كان هذا األخري هو الذي أحال الدعوى إىل احملكمة ، طبقا للمادة 
  .نائية الدولية للمحكمة اجل

و الشيء ذاته يقال إذا جاء الرفض من إحدى الدول غري األطراف يف النظام األساسي ، مىت جاء هذا الرفض بعد 
طرف ، بناءا على ترتيب خاص بينهما أو على أي أساس آخر مناسب طبقا العقد اتفاق بني احملكمة و الدولة غري 

للمحكمة أن تدعو أي  " :كمة اجلنائية الدولية اليت تنص على مايلي  من النظام األساسي للمح5  فقرة 87للمادة 
دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي إىل تقدمي املساعدة املنصوص عليها يف هذا الباب ، على أساس ترتيب 

 ." خاص أو اتفاق مع هذه الدولة ، أو على أي أساس مناسب آخر 
النظام األساسي عقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقا مع احملكمة عن التعاون و يف حالة امتناع دولة غري طرف يف هذا 

خبصوص الطلبات املقدمة مبقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل ، جيوز للمحكمة أن ختطر بذلك مجعية الدول 
 من النظام 7ة  فقر87، إضافة للمادة " األطراف أو جملس األمن ، إذا كان جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمة 

 و هكذا ، قد تواجه الدولة طلبات تسليم متعددة بشأن الفرد )2(األساسي السابق الذكر و اليت تؤكد هذا االجتاه 
عندها تبلغ الدولة الطرف كال من احملكمة اجلنائية الدولية و الدولة الطالبة ذه الواقعة ، و من مث تعطي ، املتهم 

ه األخرية قد جزمت مبقبولية الدعوى ، و إال فيجوز للدولة املوجه إليها الطلب أن األولوية للمحكمة إذا كانت هذ
  )3(. و لكنها ال تسلم الشخص قبل اختاذ احملكمة قرارا بعدم املقبولية ، تتناول طلب التسليم من الدولة الطالبة 

  
  

دات ـبض احتياطيا على الشخص املطلوب ريثما يتم إبالغ طلب التقدمي و املستن جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية يف احلاالت العاجلة أن تطلب إلقاء الق)1(
    ةـــ، و جيوز للدول ، كما جيوز تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية ختتلف عن الدعوى اليت يتعلق ا الطلب املؤيدة للطلب     
  و  اإلذنــتلتزم الدولة املتعاونة مع احملكمة اجلنائية الدولية ب، و  ة زمنية تتفق عليها مع احملكمة اجلنائية الدوليةاملوجه إليها الطلب تأجيل التنفيذ لفتر     
  دةاملا لب عبور تقدمه احملكمة اجلنائية الدولية وفقا لشروط احملكمة بعبور إقليمها بناءا على طالسماح لألشخاص املطلوب تقدميهم من دولة أخرى إىل      
ارإىل ـــطين يقتضي متطلبات معينة يص، فضال عن ذلك  إذا كان القانون الو ، ما مل يؤدي هذا العبور إىل إعاقة التقدمي أو تأخريه )ب (3 فقرة 89     
  .التشاور بشأا مع احملكمة      
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  لتعاون اإلجرائي عن ا الدول إحجام : ثالثا
بصفة عامة  من نظام روما األساسي إن الغرض من التعاون الدويل و املساعدة القضائية املنظمة بأحكام الباب التاسع 

، هو ضمان فعالية احملكمة اجلنائية السابق ذكره نظام الن  م29و االلتزام العام بالتعاون املنصوص عليه مبوجب املادة 
املتمثلة يف ضمان االحترام الدائم لتحقيق العدالة اجلنائية الدولية مبتابعة و الدولية يف االضطالع مبهمتها األساسية ، 

  .مرتكيب أخطر اجلرائم الدولية ، و اليت أصبحت تثري قلق اتمع الدويل بأسره 
لتعاون ، ال يقتصر على احملكمة اجلنائية الدولية وحدها ، و إمنا يعد ضرورة ملحة لكل هيئة قضائية إن مثل هذا ا

 من النظام 29دولية ، حبكم طبيعة اتمع الدويل القائم أساسا على دول ذات سيادة ، فقد نصت عليه املادة 
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 28األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و املادة 

  .لرواندا 
و ليس من الغريب ، أن اجلهة املعنية بااللتزام العام بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ، مبوجب هذه املادة هي 

ا راجع إىل الدول األطراف ، دون بقية الدول غري األطراف و املنظمات الدولية احلكومية و غري احلكومية ، و هذ
الطريقة اليت اعتمدت يف إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ، و هي معاهدة دولية ترتب من حيث املبدأ التزامات على 

 من احملكمتني اجلنائيتني 29 و 28يف حني جند اللغة املستعملة يف مضمون املادتني ، عاتق الدول األطراف فقط 
 أكثر مشولية لألطراف املقصودة بالتعاون ، و هي مجيع الدول األعضاء يف الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا

 من ميثاق منظمة األمم املتحدة ، بالنظر إىل تأسيس احملكمتني 48 و 25هيئة األمم املتحدة استنادا إىل املادتني 
الستئناف للمحكمة بواسطة قرارين صادرين عن جملس األمن وفقا للفصل السابع من امليثاق ، و قد وصفت غرفة ا

 للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و 29 و 28اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة مضمون املادتني 
  )1( .رواندا بالقواعد ذات احلجية على اجلميع 

حدة بقبول قرارات يتعهد أعضاء األمم املت " : األمم املتحدة على ما يليمنظمة  من ميثاق 25حيث تنص املادة 
األعمال الالزمة لتنفيذ قرارات جملس  " : منه على ما يلي 48و تنص املادة " جملس األمن و تنفيذها وفق هذا امليثاق 

و ذلك حسبما ، األمن حلفظ السلم و األمن الدويل يقوم ا مجيع أعضاء األمم املتحدة أو بعض هؤالء األعضاء 
 األمم املتحدة بتنفيذ القرارات املتقدمة مباشرة و بطريق العمل يف الوكاالت و يقوم أعضاء يقرره جملس األمن

  ." الدولية املتخصصة اليت يكونون أعضاء فيها 
يتعني على الدول أن تبدي تعاونا تاما مع احملكمة اجلنائية الدولية يف التحقيقات اليت جتريها  ، بناءا على هذه املادة و 

 كالبحث عن األشخاص و األدلة ، و تسليم األشخاص املقبوض عليهم إىل احملكمة اجلنائية فيما يتعلق مبسائل خمتلفة
راض التحقيق و احملاكمة مىت قررت احملكمة غالدولية ، و تقدمي األدلة و الوثائق و غريها من األمور الضرورية أل

ذا تبني هلا أن الدولة غري راغبة بالفعل يف جتاوز القضاء الوطين و ممارسة اختصاصها على اجلرائم الدولية املرتكبة ، إ
  )2(. االضطالع بالتحقيق أو املقاضاة ، أو أا غري قادرة على ذلك 

  
  أو  ، و ذلك مبوجب ترتيب خاص  جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية أن تدعو دولة غري طرف يف النظام األساسي لتقدمي املساعدة بشأن طلبات التعاون )1(

 اتفاقا أو  ، و يف حالة امتناع دولة غري طرف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و اليت عقدت ق يعقد مع الدولة غري الطرف ذا الشأناتفا      
ألمن هو من قام ا  كان جملس، أو إىل جملس األمن إذا ، جيوز للمحكمة أن تتخذ قرارا و حتيل املسألة إىل مجعية الدول األطراف ترتيبا خاصا مع احملكمة      
  .باإلحالة       

   .147 و 146 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:  نصر الدين بومساحة - د)2(
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إن املبدأ أن الدول األطراف يف اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية ملزمة بالتعاون مع احملكمة ، و ال سيما 
مالحقة اجلرائم   من نظام روما األساسي قد فرضت على الدول التعاون التام معها يف إطار التحقيقات و86أن املادة 

الدولية الداخلة يف اختصاصها ، أما الدول غري األطراف فهي غري ملزمة بتلبية طلبات إلقاء القبض أو التسليم أو 
  .النقل 

 اتفاق خاص مع الدولة ، كما جيري االتفاق على املساعدات املطلوبة من فتقدمي املساعدة يتم على أساس ترتيب أو
املنظمات احلكومية الدولية مع احملكمة ، و يف حال عجز الدول األطراف أو غري األطراف عن التعاون ، للمحكمة 

قد أحيلت عن طريقه  اجلنائية الدولية أن حتيل املوضوع إىل مجعية الدول األطراف أو جملس األمن إذا كانت املسألة 
ألن الدولة الرافضة للتعاون تكون قد خالفت موجب عدم التعرض للسلم و األمن الدوليني املفروض عليها مبوجب 

  .الفقرة السابعة من املادة الثانية من ميثاق منظمة األمم املتحدة 
ذا قدر أن رفضها يشكل خطرا على و لس األمن أن يتخذ القرارات أو العقوبات حبق الدولة الرافضة للتعاون ، إ

األمن و السلم الدوليني ، و االستثناء يكون بتأجيل طلب التعاون لفترة معينة ، أو عدم تنفيذه إذا توافرت األسباب 
  .املربرة لذلك 

  :فاألسباب اليت جتيز تأجيل طلب التعاون لفترة جيري حتديدها بالتشاور مع احملكمة اجلنائية الدولية هي 
يتدخل التنفيذ الفوري للتعاون يف حتقيق أو مقاضاة جارية خيتلف موضوعها عن موضوع الدعوى املتعلقة  أن -

  .بالطلب 
 أن يطعن يف مقبولية الدعوى قيد النظر أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، ما مل تكن احملكمة اجلنائية الدولية قد كلفت -

  )1( . مجع األدلة املدعي العام مواصلة
عهد الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية باالعتراف مبا تصدره من أحكام و و تت

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و ألغراض 105االلتزام بتنفيذها ، و هذا ما نصت عليه املادة 
 تأمر ا احملكمة ، جيوز هليئة الرئاسة يف أي وقت ، و قبل تنفيذ تدابري التغرمي أو املصادرة ، و تدابري التعويض اليت

 يوما على األقل ، أن تطلب إىل دولة 30انقضاء الوقت احملدد إلمتام املدة اليت يقضيها الشخص احملكوم عليه بفترة 
لبقاء يف إقليمها ، أو التنفيذ أن حتيل إليها املعلومات ذات الصلة املتعلقة باعتزام تلك الدولة اإلذن للشخص املعين با

  .املكان الذي تعتزم نقل هذا الشخص إليه 
و حتيل هيئة الرئاسة نسخا من األوامر ذات الصلة إىل أي دولة يبدو أن للشخص احملكوم عليه صلة ا ، إما حبكم 

احملكوم عليه ، أو اليت و أموال  جنسيته أو حمل إقامته الدائم أو إقامته املعتادة ، أو حبكم املكان الذي توجد فيه أصول
  )2( .يكون للمجين عليه هذه الصالت ا 

و تتعاون الدول األطراف يف اتفاقية روما ، وفقا ألحكام نظام روما األساسي تعاونا تاما مع احملكمة اجلنائية الدولية 
نظام روما   من1 فقرة 61 فيما جتريه يف إطار اختصاص احملكمة من حتقيقات يف اجلرائم و املقاضاة عنها طبقا للمادة

  اـتقدم طلب األساسي ، و لكي تتمكن احملكمة اجلنائية الدولية من مباشرة اختصاصها و القيام بواجبها جيوز هلا أن
  
  
   .200و  199 ، ص املرجع السابق الذكر :  قيدا جنيب محد-د )1(
  .  367 و 365  ص، واعده املوضوعية و اإلجرائيةو ق ، مبادئه:   القضاء اجلنائي الدويل:  عصام عبد الفتاح مطر-د )2(
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مشفوعا باملستندات و املواد املؤيدة للطلب للقبض على شخص و تقدميه إىل احملكمة و ذلك إىل أي دولة قد يكون 
ذلك الشخص موجودا يف إقليمها ، و على احملكمة اجلنائية الدولية أن تطلب تعاون تلك الدولة يف القبض على ذلك 

و جيب على الدول األطراف أن متتثل لطلبات احملكمة اجلنائية الدولية بإلقاء القبض  )1(و تقدميه إىل احملكمة الشخص 
و يترتب  )2(و التسليم وفقا ألحكام نظام روما األساسي ، و طبقا لإلجراءات املنصوص عليها يف قوانينها الوطنية 

 طلبات القبض و التسليم إىل مجيع الدول على السواء ، سواء على ذلك أنه حيق للمحكمة اجلنائية الدولية أن تقدم
  .أكانت أطراف يف نظام روما األساسي أم مل تكن 

فإذا كانت الدولة طرفا يف نظام روما األساسي التزمت بإجابة ذلك الطلب و إذا مل تكن الدولة طرفا ، فإا ال تلتزم 
          خاص مع احملكمة اجلنائية الدولية أو بأي إجراء بإجابة ذلك الطلب إال مبوجب اتفاق خاص أو ترتيب 

  .آخر مناسب 
و إذا تعددت طلبات تسليم املتهم املقدمة إىل إحدى الدول ، و ذلك بتلقيها طلبا من احملكمة اجلنائية الدولية و 

اجلرمية الدولية  تلقيها أيضا طلبا من أي دولة أخرى بتسليم الشخص نفسه ، بسبب سلوك غري السلوك الذي يشكل 
اليت من أجلها تطلب احملكمة اجلنائية الدولية تقدمي الشخص ، فإنه جيب على الدولة املوجه إليها الطلب أن تعطي 
األولوية للطلب املقدم من احملكمة اجلنائية الدولية ، إذا مل تكن مقيدة بالتزام دويل قائم بتسليم الشخص إىل الدولة 

  .الطالبة 
الدولة املوجه إليها طلب القبض و التسليم تتعهد بالتزام دويل قائم يوجب عليها تسليم الشخص إىل أما إذا كانت 

الدولة الطالبة ، فإا تقرر ما إذا كانت ستقدمه إىل احملكمة أو ستسلمه إىل الدولة الطالبة ، و على الدولة املوجه 
مصاحل الدولة الطالبة ، و جنسية اين عليهم ، و إليها الطلب أن تراعي عند اختاذ قرارها تاريخ كل طلب ، و 

جنسية الشخص املطلوب ، و إمكانية إجراء التقدمي الحقا بني احملكمة اجلنائية الدولية و الدولة الطالبة ، و مجيع 
 7 و 6 فقرة  90العوامل األخرى ذات الصلة باملوضوع ، و بصفة خاصة طبيعة و خطورة السلوك املعين طبقا للمادة 

  )3( .من نظام روما األساسي 
نفسه ، حملاكمته عن السلوك نفسه و للتوضيح أكثر ، فإنه يف حالة ما إذا تعلقت الطلبات بالقبض على الشخص 

   :فإننا نفرق بني حالتني 
م إليها  إذا كانت الدولة الطالبة طرفا يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، وجب على الدولة املقد :األوىل

طلب القبض أن تعطي األولوية للطلب املقدم من احملكمة ، إذا كانت احملكمة قد قررت مقبولية الدعوى املطلوب 
القبض على الشخص بشأا ، و إذا مل تكن احملكمة قد اختذت قرارا بشأن مقبولية الدعوى ، فإنه ال جيوز للدولة 

  .لدولة الطالبة قبل أن تتخذ احملكمة قرارا بعدم املقبولية املقدم إليها طلب التسليم أن تسلم الشخص إىل ا
  تلتزمض ال ب إذامل تكن الدولة الطالبة طرفا يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية ، فإن الدولة املوجه إليها طلب الق:الثانية 

  
  
  .  347 و 346 ، ص و اإلجرائية يةو قواعده املوضوع ،  مبادئه:  القضاء اجلنائي الدويل:  عصام عبد الفتاح مطر-د )1(
 اتـحتقيق   من نظام روما األساسي تلزم مجيع الدول األطراف بالتعاون التام مع احملكمة اجلنائية الدولية فيما جتريه يف إطار اختصاصها من86 إن املادة )2(

   . وما بضرورة إشراف الدول نفسها على عملية التحقيق يف اجلرائم و املقاضاة عليها ، خالفا ملا طالبت به بعض الدول خالل مفاوضات ر    
  .  347 و 346 ، ص و اإلجرائية و قواعده املوضوعية ،  مبادئه:  القضاء اجلنائي الدويل: عصام عبد الفتاح مطر - د)3(
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   :بإعطاء األولوية للطلب املوجه من احملكمة ، إال إذا توافر شرطان مها 
  . مقبولية الدعوى اليت يطلب بشأا تقدمي الشخص  إذا كانت احملكمة قد قررت-1
 التسليم مقيدة باتفاقية دولية تلتزم مبقتضاها بتسليم الشخص إىل الدولة الطالبة ، منها إذا مل تكن الدولة املطلوب -2

  .  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 4 فقرة 90طبقا للمادة 
املساعدة و التعاون القضائي الدويل على إجراء القبض على الشخص املعين فقط ، و يالحظ أنه ال تقتصر إجراءات 

  )1( . من نظام روما األساسي 93بل متتد هذه املساعدة لتشمل إجراءات حتقيق أخرى تضمنتها املادة 
 أن تدعو أية  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، فإن للمحكمة87 من املادة 7 و 5و عمال بالفقرتني 

دولة غري طرف يف ذلك النظام إىل تقدمي املساعدة املنصوص عليها يف الباب التاسع منه و املتعلق بالتعاون الدويل و 
  .املساعدة القضائية ، على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة ، أو على أي أساس آخر مناسب 

ساسي و لكنها عقدت اتفاقا أو ترتيبا خاصا مع احملكمة اجلنائية غري طرف يف النظام األ -و يف حالة امتناع دولة 
 عن التعاون خبصوص الطلبات املقدمة ، جيوز للمحكمة أن ختطر بذلك مجعية الدول األطراف ، أو جملس - الدولية

  .األمن إذا كان الس هو الذي أحال موضوع الدعوى إىل احملكمة 
 النظام األساسي لطلب تعاون مقدم من احملكمة اجلنائية الدولية ، و هو أمر أما يف حالة عدم امتثال دولة طرف يف

يتناىف و أحكام النظام األساسي ، و حيول دون ممارسة احملكمة وظائفها و سلطاا ، فإن للمحكمة أن تتخذ قرارا 
أيضا إذا كان هو صاحب قرار ذا املعىن ، و هلا أن حتيل املسألة إىل مجعية الدول األطراف ، أو إىل جملس األمن 

  . اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية 
إن احملكمة اجلنائية الدولية تستعني مبجلس األمن مبا له من سلطة واسعة لضمان استجابة الدول لطلباا و سواء 

، و كذلك احلال كانت من الدول األطراف أو الدول غري األطراف اليت عقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقا مع احملكمة 
  .بالنسبة للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا 

 الشرعية الكاملة بوجوب تعاون الدول معها فيما يتعلق بطلباا اليت يعطيهافطريقة إنشائها بقرارات من جملس األمن 
 ؤللجوء إىل جملس األمن يف حالة امتناع أو تلكتقتضيها طبيعة أعماهلا ، و بناءا عليه ، فبإمكان هاتني احملكمتني ا

  )2( .دولة ما عن هذا التعاون 
 من 86و عليه ، إذا كان االلتزام العام بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية مقتصرا على الدول األطراف عمال باملادة 

 5 إال الدول األطراف ، حددت الفقرة نظام روما األساسي ، نظرا العتماده يف شكل اتفاقية دولية ال ميكن أن تلزم
من هذه املادة طريقة التعاون مع الدول غري األطراف ، و اليت تتم على أساس ترتيب خاص أو اتفاق يعقد مباشرة 

كاإلعالن من جانب واحد تلتزم مبوجبه الدولة التعاون مع احملكمة أو  مع الدولة ، أو على أي أساس مناسب آخر ،
  )3( .من قبيل قواعد ااملة الدولية أن يكون التعاون 

  
  
  
  .  348 ، ص و اإلجرائية و قواعده املوضوعية ،  مبادئه:  القضاء اجلنائي الدويل: عصام عبد الفتاح مطر - د)1(
  . 147 و 146 ،145 ، ص  املرجع السابق الذكر:  براء منذر كمال عبد اللطيف- د)2(
  . 151 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة :اجلنائية الدولية  احملكمة : نصر الدين بومساحة -د )3(
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هذا و حيدد الترتيب أو االتفاق اخلاص ،  أو أي أساس آخر ينظم التعاون مع احملكمة كيفيات التعاون و املسائل 
ك  وكذل89 من املادة 1اليت يشملها ، كالقبض على األشخاص املوجودين يف إقليم تلك الدولة ، عمال بالفقرة 

  .تسليمهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، و غريها من املسائل املرتبطة باإلجراءات 
فإذا امتنعت دولة غري طرف يف نظام روما األساسي عقدت ترتيبا خاصا مع احملكمة أو اتفاقا بالشكل املشار إليه 

جاز للمحكمة اجلنائية الدولية أن سابقا عن التعاون خبصوص الطلبات املقدمة مبقتضى ذلك الترتيب أو االتفاق ، 
ختطر مجعية الدول األطراف و كذلك جملس األمن ، إذا كان هو الذي أحال املسألة على احملكمة اجلنائية الدولية ، 

  . من نظام روما األساسي 13 من املادة )ب(عمال بالفقرة 
 ميثاق منظمة األمم املتحدة ، فإن و مبا أن جملس األمن يتصرف يف مثل هذه األحوال مبوجب الفصل السابع من

األمر يصل إىل حد توقيع عقوبات على تلك الدولة إلرغامها على تنفيذ التزامها بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية  
  .و لكن اإلشكالية تكمن يف رفض التعاون من الدول غري األطراف مع غياب تطبيق الفصل السابع 

رفض التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية هي دولة طرف ، جيوز للمحكمة يف هذه احلالة أما إذا كانت الدولة اليت ت
أن تتخذ قرار ذا املعىن ، و حتيل القضية إىل مجعية الدول األطراف ، و اليت يكون هلا صالحيات أوسع يف التعامل 

حكمة اجلنائية الدولية ، كما جيوز هلا أن مع الدولة الطرف ، مقارنة حبال الدولة غري الطرف يف النظام األساسي للم
حتيل املسألة أيضا إىل جملس األمن إذا كان هو الذي أحال املسألة على احملكمة ، و يكون لس األمن حق التصرف 

  )1( . حالة الدولة غري الطرف بالشكل نفسه املبني يف
 827ويل ، خالفا لقرار جملس األمن رقم و املالحظ أن نظام روما األساسي مل يستطع ضبط مسألة التعاون الد

مع احملكمة الدولية و " تتعاون مجيع الدول تعاونا تاما  " :على أن الذي نص  منه 4 يف الفقرة 1993الصادر سنة 
أية تدابري الزمة يف إطار قانوا الداخلي لتنفيذ أحكام النظام األساسي ، و متتثل لطلبات " أجهزا ، و تتخذ 

  " .و األوامر الصادرة عن إحدى دوائر احملاكمة املساعدة أ
التعاون بني الدول و احملكمة يف التحقيق مع األشخاص املتهمني "  على مبدأ 29و ينص النظام األساسي يف املادة 

 من قواعد اإلجراءات و 5، و تؤكد املادة " بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين و يف مقاضام 
 اإلثبات أن تلك االلتزامات تعلو على ما قد يوجد يف النظم القانونية الوطنية من قيود قانونية تعيق تسليم أو قواعد

حيث يبدوا جليا عدم التفرقة بني الدول يف مسألة التعاون ، و ال ميكن أن تطرح مشاكل  )2(  نقل املتهم إىل احملكمة
 جملس األمن صاحب الفضل يف إنشاء احملاكم اجلنائية الدولية التعاون الدويل القضائي مع احملكمة يف ظل وجود

اخلاصة كاحملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة و رواندا ، و لكن اإلشكال يبقى قائما بالنسبة للمحكمة 
  )3( .اجلنائية الدولية اليت جاءت عن طريق اتفاقية تلزم أطرافها فقط 

  
  
  . 153 و 152 ،151 ص ، شرح اتفاقية روما مادة مادة : احملكمة اجلنائية الدولية :احة  نصر الدين بومس- د)1(
  إن االلتزام بالتعاون الدويل القضائي ال يقتصر على احملكمة اجلنائية الدولية و إمنا يعد ضرورة ملحة لكل هيئة قضائية دولية حبكم طبيعة اتمع الدويل )2(

ن ــ م28 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و املادة 29، فقد نصت عليه املادة   ذات سيادةالقائم أساسا على دول     
         نص  من مشروع جلنة القانون الدويل مبحتوى يقترب كثريا من 1 فقرة 51، كما تطرقت إليه املادة  النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا     
  .هذه املادة      

  .  522 ، ص  املرجع السابق الذكر: حسام علي عبد اخلالق الشيخة - د)3(
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   تعارض التعاون مع االلتزامات الدولية : رابعا
من الثابت يف القانون الدويل متتع رؤساء الدول و احلكومات و الوزراء و املبعوثون الدبلوماسيني باملزايا و 

ماسية ، و من املعروف أن املزايا و احلصانات الدولية أو الدبلوماسية هي نظم مبقتضاها تعفي بعض احلصانات الدبلو
 -مثل احلقائب الدبلوماسية  -و بعض األشياء  -مثل مقار إقامة هؤالء األشخاص  -األشخاص و بعض األماكن 
ون الدولة املوجودين فيها ، و ذلك من اخلضوع لقان - وسائل اتصال البعثة الدبلوماسية -و بعض اإلجراءات مثل

 سيادة القانون و إقليمية القوانني ، و أن هذا االستثناء منظم بشروط أمهها أن اإلعفاء من قانون أياستثناءا من مبد
و الدولة املعتمد لديها ال يعفي من املسؤولية الدولية بني الدولتني ، و أنه ال يعين عدم احترام قوانني الدولة املضيفة ، 

  .أنه مقرر يف حدود مقتضيات الوظيفة 
و من الثابت أن تطبيق احلصانات الدولية أو الدبلوماسية يقتصر على األفعال املخالفة ألحكام القانون الداخلي 
للدولة املعتمد لديها دون خمالفة قواعد و أحكام القانون الدويل ، و لذلك فإن اإلعفاء املذكور يقتصر على األفعال 

 للقانون الداخلي للدولة اليت يتواجدون فيها فقط ، أما األفعال املخالفة لقواعد و أحكام القانون الدويل ، و املخالفة
بصفة خاصة األفعال اليت تشكل جرائم دولية ، فهي جمرمة و خيضع مرتكبوها للمسؤولية الدولية ، و ال يفلح معها 

قدميهم للمحاكمة و توقيع العقاب الذي يستحقونه جراء ما التذرع بأي نوع من أنواع احلصانات ، و من مث يلزم ت
  )1( .اقترفت أيديهم 

إن العمل الدويل جرى على كفالة جمموعة من االمتيازات و احلصانات لرؤساء الدول و املبعوثني الدبلوماسيني 
ة املصاحل البشرية بالطرق يرجع أساسها القانوين إىل ضرورة تأكيد استقالليتهم و حريتهم أثناء مباشرة أعماهلم خلدم

السليمة ، و جتنب التوتر و السعي إىل ختفيفه و العمل على تعزيز العالقات الودية و الصداقة بني الشعوب ، لذا 
  )2( .نالت هذه االمتيازات اليت متكنها من أداء عملها هذا القدر من االهتمام و الرعاية 

 فقد جاء قرار حمكمة العدل الدولية ليضع حدا لكل  )3(احلصانة و نظرا للتضارب يف املواقف الدولية من مسألة 
 الذي أكد أن احلصانة املمنوحة 2002 فرباير 14بتاريخ " بلجيكا "  ضد "الكونغو" تضارب ، وذلك يف قضية 

و ،  ملمثل الدولة قائمة على أساس اعتبارات وظيفية ، و ال تعين اإلفالت من العقاب يف حالة ارتكاب جرائم دولية
   :ول سام متهم بارتكاب جرائم دولية و هي ؤاستنتجت احملكمة أربع حاالت ميكن من خالهلا حماكمة أي مس

  . ول السامي أمام القضاء الوطين للدولة اليت يتبعها حسب قانوا الداخليؤ ميكن حماكمة املس-
 للدول األجنبية يف حالة تنازل الدولة اليت ول السامي باحلصانة القضائية يف مواجهة القضاء الوطينؤ عدم متتع املس-

  )4( .يتبعها عن احلصانة املقررة له 
  ول السامي عن ممارسة وظائفه تزول حصانته اجلنائية أمام القضاء الوطين للدول األجنبية ، ؤ يف حالة توقف املس-
  
  
                               .  78و  77 ، 76 ، ص  املرجع السابق الذكر: رياض صاحل أبو العطا - د)1(
  . 321 ، ص  املرجع السابق الذكر: نبيل حممود حسن - د)2(
  نـ و كان الغرض احلقيقي هو البحث ع "أملانيا" إمرباطور " غليوم الثاين  "على تسليم " هولندا " الدولية يف عدم إجبار اجلنائية  تأكد العبث بالعدالة )3(

   .الدولية اجلنائية  إرساء دعائم سالم دائم يف أوروبا و لو على حساب العدالة  صفحة املاضي و حماولةطي     
  .  115 و 114 ، ص املرجع السابق الذكر : حممد عبد املنعم عبد الغين - د)4(
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خاصة  عهدته بصفةشريطة أن تكون هذه األخرية خمتصة وفقا لقواعد القانون الدويل و بالنسبة ألفعال ارتكبت أثناء 
  .كن هلا طابع وظيفي مل ي

 أما احلالة األخرية فهي استبعاد مبدأ احلصانة بالنسبة للموظفني الرمسيني أمام احملاكم اجلنائية الدولية ، مىت تقرر -
اختصاص هذه األخرية ،كاحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا و احملكمة 

   )1( .لية الدائمة اجلنائية الدو

 أوضحت بأن اهلدف من االمتيازات و احلصانات املقررة 1961إن ديباجة اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 
، و لكن لضمان ممارسة فعالة للمهام الدبلوماسية  مبوجب االتفاقية ليس متييز بعض األفراد عن البعض اآلخر

   ) 2(. باعتبارهم ممثلني للدولة 

 املبدأ األساسي القاضي بأنه ليس 27 أحد املقومات األساسية هلدف النظام األساسي و غرضه هو تضمني املادة إن
مثة أحد يتمتع باحلصانة عن جرائم يعتربها القانون الدويل كذلك من قبيل اإلبادة اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية و 

ينطبق بالتساوي على مجيع األشخاص  " : ام روما األساسي على أن نظ1 فقرة 27و تنص املادة ، جرائم احلرب 
ليس من شأن احلصانات أو القواعد  " :  على أنه2 فقرة 27، كما تنص املادة " دون متييز على أساس الصفة الرمسية 

لدويل أن اإلجرائية اخلاصة ، اليت جيوز أن ترتبط بالصفة الرمسية للشخص ، سواء مبوجب القانون الوطين أو القانون ا
  " .حتول دون ممارسة احملكمة واليتها القضائية على مثل هذا الشخص 

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حتد من نطاق مبدأ عدم االعتداد بالصفة 1 فقرة 98إن املادة 
يف معاهدة روما ، إذا الرمسية ، إذ ال تسمح هذه املادة أن توجه احملكمة طلب تقدمي أو مساعدة إىل دولة طرف 

كانت هذه الدولة مرتبطة مبوجب التزام دويل سابق مع دولة ثالثة غري طرف يف معاهدة روما موضوعه حصانة 
الدولة أو احلصانة الدبلوماسية لشخص أو ملمتلكات الدولة الثالثة ، إال إذا قبلت هذه األخرية التعاون مع الدولة 

   . فتنازلت عن هذه احلصانة الطرف و احملكمة اجلنائية الدولية
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على استثناء هام مينع احملكمة اجلنائية 1  فقرة98لقد نصت املادة 

الدولية من الطلب من أي دولة املساعدة أو تقدمي األشخاص إىل احملكمة ، إذا كان ذلك يستدعي خرق اتفاق 
و كذلك األمر إذا كان طلب املساعدة أو ،  مع دولة ثالثة ، إال مبوافقة هذه األخرية كانت قد عقدته الدولة الطرف

التقدمي يشكل ختلفا عن موجبات الدولة الطرف النابعة من القانون الدويل العام مثل احلصانات الدبلوماسية ، إذ يف 
احملكمة اجلنائية الدولية ، ال جيوز أن حني ال ميكن أن متنع الدولة الطرف مالحقة رئيسها أو وزير خارجيتها أمام 

ويل ؤ أما إذا تعاونت الدولة الطرف أو قدمت مس،تطلب منها احملكمة التعاون و التقدمي املتعلقني برمسيي دولة ثالثة 
  )3(  .دولة ثالثة أو دبلوماسييها ، فيصبحون حتت وصاية احملكمة و يعاملون كغريهم من املدعى عليهم

  مر ، أنه مل يعثر يف حماضر مفاوضات روما إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية أو يف حماضر جلنة الصياغة إن الغريب يف األ

  حممد" لألستاذ   من النظام األساسي ، بل فقط عثر على تعليق98على أي إشارة من أعضاء اللجنة إىل صياغة املادة 
  
  
  
  .  115و  114 ، ص لذكر املرجع السابق ا:  حممد عبد املنعم عبد الغين- د)1(
  . 120 ، ص حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل:  نصر الدين بومساحة - د)2(
  . 142  و87،  86 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد- د)3(
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املتعلقتني باحلصانة أمر قد يشجع و 98 و 27املادتني  " :بأن " احملكمة اجلنائية الدولية " من كتابه " شريف بسيوين 
 و لتجنب مشاكل التفسري مستقبال كان .....على تفسري أحكام و نصوص النظام األساسي على حنو غري متسق 

   : من الكتاب املذكور أنه 192 يف الصفحة ين، و أضاف الدكتور بسيو  " .....ينبغي دمج مضمون هاتني املادتني 
  )1( " . التفاوض بشأن أحكام تلك االتفاقيات الدولية ال جيوز للمحكمة أن تطلب" 

إن وجود التزام دويل سابق متعلق حبصانة الشخص الدبلوماسية أو ملكية دولة ثالثة ، حيول دون التعاون مع احملكمة 
الثالثة عن تلك اجلنائية الدولية يف جمال التسليم ، على أنه ميكن يف احلالة األخرية أن تتحقق احملكمة من تنازل الدولة 

احلصانة ، و يف مطلق األحوال ، ال متنع هذه األسباب املدعي العام من طلب تنفيذ بعض اإلجراءات للحفاظ على 
 نظام روما األساسي إىل إقامة نوع من التوازن بني صالحيات احملكمة اجلنائية الدولية من جهة و ، فقد سعىاألدلة 

 عند بدء املالحقات أمام ل هذه األخرية بالتعاون و فعاليته فيترك للمستقبالدول من جهة أخرى ، أما مدى التزام
  .احملكمة اجلنائية الدولية 

يتمتع رئيس الدولة مبعاملة خاصة تضعه مبنأى عن اجلزاءات اليت تنص عليها الدولة األجنبية ، سواء وجد ا بصفة و 
، و يستمد هذا "  سيادة الدولة األجنبية يف شخصه احترام" رمسية أو بصفة خاصة ، و أساس هذا االمتياز هو 

حيث ينظر إليهما بوصفهما كيانا واحدا ، و أن ، االمتياز جذوره من مفهوم قدمي للعالقة بني الدولة و رئيسها 
ذلك أن مجيع الدول متساوية ، و أن جمرد ، مجيع األعمال اليت اقترفها رئيس الدولة كأمنا اقترفتها الدولة ذاا 

    )2( .ضوع رئيس دولة للنظام القضائي لدولة أخرى ميثل انتهاكا ملبدأ املساواة ، و إهانة للدولة األجنبية ذاا خ

و يتمتع أيضا رؤساء احلكومات و الوزراء و رؤساء الربملانات و رؤساء احملاكم الدستورية باحلصانة يف حدود مدة 
 ما تقدم ، فإنه من املقرر أنه ال جيوز القبض على رؤساء الدول و أداء مهامهم الرمسية يف اخلارج ، و ترتيبا على

وزراء اخلارجية بوصفهم ممثلني لدولتهم ، ألم يعتربون يف املواقف الرمسية جتسيدا لدولتهم ، و ذلك حىت انتهاء 
للحيلولة   )Arrest Warrent " )3 "و قد أكدت هذا املبدأ حمكمة العدل الدولية يف قرارها يف قضية ، صفتهم الرمسية 

  )4( .دون إحلاق أي مساس بفاعلية أداء ممثلي الدول لوظائفهم 

نظام روما األساسي املتعلقة بعدم االعتداد بالصفة الرمسية ملرتكب اجلرمية الدولية واضحة   من27و مع أن املادة 
درجة كبرية بإاء حصانة مرتكيب خبصوص عدم االعتداد باحلصانة ، إال أن هناك من الفقهاء من ليس متفائال إىل 

نه إذا كان إقرار أهذا الصدد يف لذلك قيل ، اجلرائم الدولية ، و يربط جناح ذلك مبواقف الدول من هذه املسألة 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ميثل خطوة عملية حنو رفع احلصانة عن مرتكيب تلك اجلرائم و 

عن اجلرائم اليت يرتكبوا أو يتسببون يف وقوعها ، إال أنه جيب التذكري هنا بضرورة عدم اإلفراط إمكانية مقاضام 
  )5( .بالتفاؤل بشأن هذه املسألة 

  
  
   . 467، ص  املرجع السابق الذكر: علي مجيل حرب -د )1(
  . 201 و 200 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )2(
  . 2002 فيفري 14دل الدولية الصادر بتاريخ قرار حمكمة الع )3(
  . 200و  142 ، ص  املرجع السابق الذكر:  قيدا جنيب محد-د )4(
  . 185 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد اهللا علي عبو سلطان -د )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 391  

 لسلطاتإذ ال ميكن التغاضي عن مواقف الدول و تأثريها على عمل احملكمة اجلنائية الدولية ، و إن كان قيام ا
إىل احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا " سلوبودان ميلوسوفيتش " اليوغسالفية بتسليم رئيسها السابق 

  .السابقة يشكل بكل املقاييس سابقة ال ينبغي التقليل من أمهيتها عند احلديث عن مبدأ احلصانة 
القول إن هذه السابقة قادرة على إرساء قاعدة ميكن بناءا إال أنه بالنظر إىل الباعث من هذا اإلجراء ، فإنه ال ميكن 

عليها التعامل مع احلاالت املشاة بأسلوب مماثل يتوافق مع ما تتطلبه العدالة اجلنائية الدولية و مبدأ عدم اإلفالت من 
  .العقاب 

سليمهم وفقا لإلجراءات و رفع احلصانة عن األشخاص و ت إن مواقف الدول مسألة ضرورية جدا فيما يتعلق بإاء 
الدستورية إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، و مواقف الدول ضعيفة يف هذا اال ، حيث هناك الكثري من األشخاص 
الذين ال زالوا يف مراكز قيادية ، و لكن اختذت دوهلم موقفا متشددا من احملكمة ، مع أن هؤالء األشخاص متهمني 

   " .عمر البشري " من أمثال بارتكاب جرائم دولية خطرية 

قاعدة عامة إلاء احلصانة ، و ستطبق من قبل الدول يف " ميلوسوفيتش " و لذلك ال ميكن اعتبار سابقة تسليم 
احلاالت املشاة هلا ، و خاصة إذا علمنا الباعث احلقيقي وراء تسليم هذا الرجل ، و الذي سبقت اإلشارة له 

  )1(. االعتداد بالصفة الرمسية ملرتكب اجلرمية الدولية مبناسبة احلديث عن مبدأ عدم 

ول دون االستجابة للطلبات الرمسية للتعاون القضائي يف جمال حيامتناع اإلرادة السياسية يف كثري من األحيان إن 
" كية الواليات املتحدة األمري" إلحلاح " النمسا " تسليم ارمني ، و األمثلة عن ذلك كثرية ، حيث مل تستجب 

 ، و 1999 عام فيينانائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي أثناء وجوده يف " عزة إبراهيم الدوري " على تسليم 
     األسبق ، و هو يقيم "سرياليون" امتنعت شرطة لندن عن مباشرة التحقيقات يف اإلدعاءات املوجهة ضد رئيس 

    . "لندن " يف 
الدولية و ممارسة االختصاص اجلنائي العاملي جتسدت باالمتناع عن تقدمي املعونة حىت أن إعاقة العدالة اجلنائية 
 يقال إا توثق جرائم ارتكبها  "هاييت" مثال رفضت إعادة ملفات حلكومة األمريكية القانونية ، فالواليات املتحدة 

 ارمني من العقاب يف رفض و ال يكمن السبب احلقيقي يف إفالت ،  "هاييت" ولون حمليون و أمريكيون يف ؤمس
    )2( .التسليم ، بل إىل املصاحل السياسية اليت كانت و ال تزال العدالة اجلنائية الدولية تقوض ألجلها 

إن التطبيق العملي ملبدأ التكامل يف االختصاص بني القضاء اجلنائي الوطين و احملكمة اجلنائية الدولية و كذلك مبدأ 
جه بعض اإلشكاالت و القيود ، و خاصة عند ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية لواليتها بسبب التعاون بينهما قد يوا

بعض الصياغات أو السوابق القضائية التارخيية اليت ترمي بظالهلا املشوب بالشك حول إمكانية جناح احملكمة اجلنائية 
  )3( .الدولية 

هدية اليت قد ترتبط ا الدولة املطلوب منها التعاون مع احملكمة و لتاليف حصول أي تأثري أو إشكال بااللتزامات التعا
   و التزاماااجلنائية الدولية ، فقد أبدى النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حرصا ظاهريا على حقوق الدول

  
  
  
  . 186 و 185 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد اهللا علي عبو سلطان -د )1(
  . 18 ، ص  املرجع السابق الذكر: يب محد قيدا جن-د )2(
  . 69 ، ص  املرجع السابق الذكر:  خالد عكاب حسون العبيدي-د )3(
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إىل احلد الذي ال يشكل تعاون هذه الدولة مع احملكمة تأثريا على التزاماا التعاهدية ، أو اإلخالل ا ، و هذا ما 
   :تنص على ما يلي ج من النظام األساسي اليت   /97ذهبت إليه املادة 

عندما تتلقى دولة طرفا طلبا مبوجب هذا الباب ، و حتدد فيما يتصل به مشاكل قد تعوق الطلب أو متنع تنفيذه ، " 
تتشاور تلك الدولة مع احملكمة من دون تأخري من أجل تسوية املسألة ، و قد تشمل هذه املشاكل يف مجلة أمور ما 

نفيذ الطلب يف شكله احلايل يتطلب أن ختل الدولة املوجه إليها الطلب بالتزام تعاهدي ج أن ت ..... ب .....  أ-  :يأيت 
 من نظام روما األساسي فيما يتعلق 98 و هو املعىن ذاته الذي بينته املادة ،" سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى 

  .بالدبلوماسيني الذين يتواجدون خارج دوهلم بشكل مؤقت 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية هذا اجلانب قدرا جيدا من االهتمام بقدسية العالقات الدولية و إذ أعطى النظام 

الدبلوماسية ، حيث اشترط حصول موافقة الدولة الثانية اليت حيمل جنسيتها هذا الشخص الدبلوماسي ، و عده أمرا 
  :لي على ما ي 1 فقرة 98هاما عند إلقاء القبض عليه ، حيث تنص املادة 

ال جيوز للمحكمة أن توجه طلب تقدمي أو مساعدة يقتضي من الدولة املوجه إليها الطلب أن تتصرف على حنو " 
يتناىف مع التزاماا مبوجب القانون الدويل ، فيما يتعلق حبصانات الدولة أو احلصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات 

      صل أوال على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن تابعة لدولة ثالثة ما مل تستطيع احملكمة أن حت
  ".احلصانة 

 من نظام روما األساسي نالحظ أنه ينبغي 1 فقرة 98و من خالل التمعن يف نص املادة املذكورة آنفا ، أي املادة 
ائية الدولية من مباشرة حصول موافقة الدولة اليت يتمتع حبصانتها هذا الشخص املطلوب ، لكي تتمكن احملكمة اجلن

مل يفصل هذا املوضوع بآلية واضحة ، و ترك القيام ذا اإلجراء على عاتق  اختصاصها ، ألن النظام األساسي
  .السلطات احمللية للدولة الطرف 

فكل دولة يطلب منها إحضار أي شخص ، فإا تقوم بتنفيذ هذا اإلجراء حسب قوانينها املعمول ا و تقدمه إىل 
متتثل الدول األطراف وفق أحكام هذا الباب و  ....."  :ه ، و ، ك  / 1  /93كمة اجلنائية الدولية وفقا لنص املادة احمل

  مبوجب إجراءات قانوا الوطين للطلبات املوجهة من احملكمة لتقدمي املساعدة اآلتية فيما يتصل بالتحقيق أو املقاضاة 
  .أو كخرباء أمام احملكمة  تيسري مثول األشخاص طواعية كشهود -ه
   .3 النقل املؤقت لألشخاص على النحو املنصوص عليه يف الفقرة - و
 تكون للمحكمة سلطة تقدمي ضمانات للشاهد أو اخلبري الذي ميثل أمام احملكمة بأنه لن خيضع للمقاضاة أو -ك

ي فعل أو امتناع سابق ملغادرته لالحتجاز ، أو ألي قيد على حريته الشخصية من جانب احملكمة ، فيما يتعلق بأ
  )1( .الدولة املوجه إليها الطلب 

ال جيوز للمحكمة أن توجه طلب تقدمي يتطلب من الدولة املوجه إليها الطلب ، أن تتصرف على حنو ال يتفق مع 
كمة ، ما مل التزاماا مبوجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة املرسلة كشرط لتقدمي تابع لتلك الدولة إىل احمل

  ." يكن بوسع احملكمة أن حتصل أوال على تعاون الدولة املرسلة إلعطاء موافقتها على التقدمي 
  ا ـالدولية كما بيناه آنفاجلنائية  من نظام روما األساسي ألزمت احملكمة 1 فقرة 98و على الرغم من أن نص املادة 

  
  
  . 71 و 70 ، 69 ، ص الذكر املرجع السابق :  خالد عكاب حسون العبيدي-د )1(
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لتقدمي الشخص الذي يتمتع باحلصانة الدبلوماسية ، فهذا ال يعين بأن احلصانة ستكون  باحلصول على موافقة الدولة
  . أي تقدمي هذا الشخص إىل احملكمة الدولية ،  اإلجراء هذا عائقا أمام تنفيذ

ال حتول احلصانات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت "  : من النظام األساسي اليت بينت بأنه 27و حسب نص املادة 
قد ترتبط بالصفة الرمسية للشخص ، سواء كانت يف إطار القوانني الوطنية أو الدولية ، دون ممارسة احملكمة 

  " .اختصاصها على هذا الشخص 
الدولية الوصول حلل وسط و أمام هذه اإلشكالية ، فقد استطاعت جلنة صياغة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 

 من نظام روما األساسي ، فإنه ال جيوز للمحكمة أن تتقدم 2فقرة   98حيصل إمجاع عليه ، و حسب منطوق املادة 
بطلب التسليم من تلك الدولة ، إذا كان هذا الطلب جيعل من الدولة يف حالة تعارض مع التزام دويل مبوجب اتفاقية 

  .ذه الدولة دولية تعطي تفويضا مبوافقة ه
كذلك فإنه جيوز تأجيل تنفيذ طلب التعاون من قبل الدولة جتاه احملكمة اجلنائية الدولية عندما يتداخل هذا الطلب 

اجلنائية مع حتقيق أو مع أي إجراء جنائي مع الشخص نفسه ، و لكن عن قضية أخرى غري اليت طلبته احملكمة 
  . نظام روما األساسي  من1 فقرة 94الدولية من أجلها طبقا للمادة 

لكن ينبغي أن ال يطول هذا التأجيل ألمد بعيد خارج االتفاق الذي يتم مع احملكمة اجلنائية الدولية ، و احلالة هذه 
زت للمدعي العام احلفاظ على الدليل و البحث عن إجراءات اجأ من نظام روما األساسي 94 من املادة 2فإن الفقرة 

  .هذا احلفاظ 
ق مبزدوجي اجلنسية الذين حيملون جنسية دولة متنحهم حصانة ، و يقيمون بدولة أخرى و حيملون و فيما يتعل

جنسيتها و ليس لديهم حصانة منها ، فاإلشكال هنا يثار حول إمكانية تعاون الدولة األخرية بشكل مباشر مع 
على إذن التعاون من الدولة اليت يتمتعون أن حتصل اجلنائية الدولية احملكمة اجلنائية الدولية ، أم تنتظر من احملكمة 

  . حبصانتها 
 أن احملكمة اجلنائية الدولية ال تستطيع طلب التعاون من الدولة اليت يقيم 1 فقرة 98هنا يفهم من ظاهر النص للمادة 

دة عليها هؤالء األشخاص قبل احلصول على اإلذن من الدولة اليت منحت هؤالء األشخاص احلصانة ، ألن نص املا
  )1( .السابقة جاء عاما مل يفرق بني مزدوجي اجلنسية من غريهم 

أما عدميي اجلنسية ، فال ينشأ هنا إشكال يتعلق مبوضوعهم ، ذلك ألن اتفاقية منظمة األمم املتحدة اخلاصة بعدميي 
رمية حرب أو جرمية  قد بينت بأنه ال تنطبق هذه االتفاقية على من ثبتت ارتكابه جرمية ضد السالم أو ج)2(اجلنسية 

  )3( .ضد اإلنسانية ، أو ارتكبوا أفعاال مضادة ملقاصد مبادئ األمم املتحدة 
  
  
  
  
  
  . 72   و71 ، ص  املرجع السابق الذكر:  خالد عكاب حسون العبيدي)1(
 و نصت الفقرة األوىل من املادة األوىل 1960 دخلت حيز النفاذ عامو اليت  1954بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام اخلاصة  اتفاقية األمم املتحدة )2(

  . "يعترب عدمي اجلنسية الشخص الذي ال تعتربه أية دولة مواطنا فيها مبقتضى تشريعها "  : ما يلي على     
    . 72  و 71 ، ص  املرجع السابق الذكر:  خالد عكاب حسون العبيدي)3(
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    يات الدوليةاالتفاقيف اإلجرائي  التعاون قيود : الفرع الثاين
 ال جيوز للمحكمة أن ..... " : على ما يلي 2 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف فقرا 98تنص املادة 

توجه طلب تقدمي يتطلب من الدولة املوجه إليها الطلب ، أن تتصرف على حنو ال يتفق مع التزاماا مبوجب 
 املرسلة كشرط لتقدمي شخص تابع لتلك الدولة إىل احملكمة ، ما مل يكن اتفاقيات دولية ، تقتضي موافقة الدولة

    )1(  " .بوسع احملكمة أن حتصل أوال على تعاون الدولة املرسلة إلعطاء موافقتها على التقدمي 
 و لقد عملت الدول املتفاوضة يف مؤمتر روما الدبلوماسي لوضع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على

حماولة جتنب كل تعارض ممكن مع القوانني و األنظمة الدولية ، و من بني ما راعاه النظام هو حقيقة أن بعض الدول 
  .ملزمة باتفاقيات سابقة مع دول أخرى ، جتعل تعاوا املباشر مع احملكمة أمرا صعبا التحقيق 

داخلة فيه إرجاع األشخاص ذوي اجلنسيات و الذي يلزم الدول ال" نظام اتفاق القوات " و من هذه االتفاقيات 
 من النظام األساسي للمحكمة 98األخرى إىل بالدهم عندما حتدث جرمية ، لكنه و مع ذلك ، فقد وضعت املادة 

    )2( . منها من أجل تفادي أي تعارض قد حيدث نتيجة مثل هذه االتفاقيات 2اجلنائية الدولية و خاصة الفقرة 
 من نظام روما األساسي ، جند أا تنص على أنه ال جيوز للمحكمة اجلنائية 98 من املادة 2رة إذ أنه و بتحليل الفق

الدولية مطالبة دولة بتسليم أشخاص متواجدين على إقليمها ، طاملا كان هذا الطلب يتعارض مع التزامات الدولة 
   )3(. السابقة على توقيعها أو تصديقها على نظام روما 

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أا تسمح لدولة 2 فقرة 98ال ميكن قراءة املادة و بالتايل فإنه 
غري طرف ، و خاصة دولة ترفضه كليا ، بأن تستفيد من إبعاد مواطنيها عن طائلة احملكمة ، إذا ما ارتكبوا جرائم 

انوين للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، تدخل يف اختصاصها ، ألن ذلك من شأنه التأثري على التكامل الق
  . بسط نفوذها القانوين على األشخاص يف الوقت الذي جيب عليها فيه ذلك   -  أي احملكمة– حيث ال ميكنها

 من نظام روما األساسي ، مل يكن من املتوقع أن تكون هناك دولة هي يف األصل رافضة 98إذن ، عند وضع املادة 
التعاون مع احملكمة تعمل على حتقيق اتفاقيات ثنائية تضمن ملواطنيها االستثناء من املثول أمام احملكمة ، أي للنظام أو 

بطريقة أخرى تعمل على تقويض املهمة األساسية للمحكمة ، و هذه الدولة هي الواليات املتحدة األمريكية ، و 
 ، حبيث يتماشى هذا التفسري مع توجهها الرافض إلنشاء  من النظام2 فقرة 98اليت كان هلا تفسريها اخلاص للمادة 

         يسعى ممثلو الواليات املتحدة األمريكية عرب العامل إىل احلصول على ما مسوه ، حيث احملكمة اجلنائية الدولية 
أمام احملكمة ، و ذلك يف حماولة منهم حلماية املواطنني األمريكيني من تقدميهم للمحاكمة  "98اتفاقيات املادة " 

اجلنائية الدولية ، حيث لن يقوم أحد أطراف االتفاق بتقدمي مسئولني حاليني أو سابقني ، عسكريني كانوا أو 
  ر ـمبعىن أن الواليات املتحدة األمريكية قد عملت على تفسي  )4(مدنيني إىل سلطة احملكمة اجلنائية الدولية القضائية 

  
  
   .   281 و 280،  279 ، ص لسابق الذكراملرجع ا :  لندة معمر يشوي)1(
  : يــــــمقالة منشورة على املوقع االلكترون:  جهود الواليات املتحدة األمريكية لتعطيل احملكمة اجلنائية الدولية :  حممد رياض حممود خضور)2(
     www.iccnow.org2011 أفريل 25تاريخ   ب .    
   .   279 ، ص املرجع السابق الذكر:   لندة معمر يشوي-د )3(
  .املرجع نفسه :   حممد رياض حممود خضور)4(
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خيدم مصاحلها و توجهاا ، ذلك أن هذه املادة تتحدث عن االتفاقيات السابقة  " تعسفيا " تفسريا  2  فقرة98 املادة
لى النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و ال تقصد و اليت التزمت ا الدول قبل توقيعها أو تصديقها ع

 و هذا هو التفسري الذي )1(اتفاقيات جديدة ميكن الدخول فيها لتوفري احلصانات ملواطين الدول اليت تعقدها 
نيها  اعتمدته الواليات املتحدة األمريكية ، و الذي على أساسه بدأت تدخل يف اتفاقيات ثنائية تضمن احلصانة ملواط

األمر الذي يتعارض أساسا مع اهلدف من إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ، مبعىن أن الواليات املتحدة األمريكية قد 
 فالواليات املتحدة األمريكية اعتمدت )2(خالفت القاعدة األساسية لتفسري املعاهدات و هي قاعدة التفسري حبسن نية 

  )3(.  ، من أجل ضمان حصانة مواطنيها عرب العامل 2 فقرة 98بشكل واضح التفسري التعسفي للمادة 
 احلـصانات إن الواليات املتحدة األمريكية و بسبب رفضها لوجود احملكمة اجلنائية الدولية حتاول احلصول علـى                

يـات   و هي اتفاقيات ثنائية تسعى الوال)4( " 98اتفاقيات املادة " ملواطنيها ، و هي تقوم بذلك عن طريق ما تسميه         
املتحدة األمريكية إىل عقدها مع خمتلف دول العامل ، سواء أكانت مصادقة على النظام األساسي للمحكمة أم ال ، و           
ذلك بسبب ختوفها من إمكانية حماكمة العسكريني األمريكيني على ارتكام جلـرائم حـرب خـالل األحـداث         

  .العامل العسكرية اليت شاركت فيها الواليات املتحدة األمريكية يف 
و قد جتاوبت دول كثري مع مسعى الواليات املتحدة األمريكية ، سواء أكانت دول مصادقة أو موقعة ، أو مل تكـن      
طرفا يف نظام روما ، حيث دخلت معها يف اتفاقيات ثنائية ، و دون مراعاة اللتزاماا الدولية ، و املتمثلة يف كـون                 

توقيع ، عليها االمتناع عن القيام بأي عمل من شأنه التأثري على املعاهدة             الدولة الطرف يف معاهدة و لو عن طريق ال        
  . 1969 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 18املادة ى ذلك و اهلدف منها ، كما نصت عل

 دولة  90و قد وصل عدد الدول اليت وقعت اتفاقيات ثنائية لإلفالت من العقاب مع الواليات املتحدة األمريكية إىل                  
         أول الدول املوقعة على هـذه االتفاقيـات و بعـدها          " رومانيا  " ، و كانت     2004 جويلية   28و ذلك حىت تاريخ     

 و كذلك  " مصر  "  و من بني الدول العربية نذكر        )5( احلليف االستراتيجي للواليات املتحدة األمريكية    " إسرائيل  " 
و سنتعرض فيما يلي ملضمون هذه االتفاقيات و         )6( 2004 ديسمرب   16  على نظام روما يف    اليت صادقت و    "األردن" 

   .و على مسعى ضحايا اجلرائم الدولية يف استيفاء حقوقهم الدولية و الوطنية تأثريها السليب على العدالة اجلنائية 
  
  
   .   281 ، ص  املرجع السابق الذكر:  لندة معمر يشوي)1(
  الغاية تفاقية فيينا لقانون املعاهدات على أن املعاهدات جيب أن تفسر حبسن نية و وفقا للمعىن الطبيعي أللفاظها و يف ضوء  من ا1 فقرة 31 تنص املادة )2(

  .أو اهلدف منها      
    .  281، ص  املرجع السابق الذكر :  لندة معمر يشوي)3(
 ذه  ه روما األساسي أم ال ، و إحدى الدولة املوجه إليها قد وقعت على نظام ، و هي ختتلف حبسب ما إذا كانت  توجد عدة نسخ من هذه االتفاقيات)4(

       ة دون ـ، على عدم تسليم عدد كبري من أشخاصهما للمحكمة اجلنائية الدولي ، و بشكل متبادل النسخ تنص على أنه على الدولتني الطرفني التأكيد     
ن ــ، حبيث ال تسلم الدولة األخرى أيا من األشخاص األمريكيي نص النسخة الثانية على اتفاق غري متبادل، و ت احلصول على موافقة الدولة األخرى     
دا ــ، و يتضمن بن ، و هذا االتفاق يقدم للدول اليت مل توقع و مل تصادق على نظام روما األساسي للمحكمة دون موافقة الواليات املتحدة األمريكية     
  .دول عدم التعاون مع احملكمة يف جمال تسليم أشخاص دولة أخرى يطلب من هذه ال     

   . 2003 أكتوبر 14 على هذه االتفاقية يف فوقعت"  لإسرائي"  أما ، 2002 أوت 1على هذه االتفاقية يف " رومانيا "وقعت  )5(
  .  املرجع السابق الذكر:  حممد رياض حممود خضور)6(
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   لدوليةحظر تسليم مرتكيب اجلرائم ا : أوال
 ، لدى تراجعها عن توقيعها على اتفاقية روما املنشئة 2002 أيار /أوضحت الواليات املتحدة األمريكية يف مايو 

للمحكمة اجلنائية الدولية ، بأا بصدد شن محلة على نطاق العامل بأسره لتقويض قدرة احملكمة اجلنائية الدولية على 
لدول غري األطراف املتهمني باإلبادة اجلماعية و جبرائم ضد اإلنسانية أو جبرائم ممارسة واليتها القضائية على مواطين ا

و قد قاد هذا اجلهد وكيل وزارة اخلارجية األمريكية  )1( يحرب فوق أراضي الدول األطراف يف نظام روما األساس
الذي " فيليب ريكار" خلارجية  وفقا ملا قاله الناطق باسم وزارة ا)2(لشؤون الرقابة على األسلحة و األمن الدويل 

          :مضيفا أن " سنعمل مع عدد من البلدان لعقد اتفاقيات مماثلة و مع عدد كبري من الدول  " :أضاف قائال 
  " .اتفاقيات اإلفالت من العقاب تعطينا الضمانات اليت سعينا من أجلها " 

 ، و كان النهج األول هو احلصول على قرار من جملس و قد اختذت هذه احلملة على نطاق العامل بأسره جني اثنني
 من نظام روما األساسي ، اليت تقضي بتأجيل أي حتقيق من جانب احملكمة 16 يف سعي لتفعيل املادة )3(األمن 

 اجلنائية الدولية مع رعايا الدول غري األطراف بشأن أفعال ارتكبوها أو تقصري من جانبهم بالعالقة مع عملية أنشأا
  .منظمة األمم املتحدة أو أجازا أو أي مقاضاة هلم 

يف إقناع الدول بالدخول معها يف اتفاقيات لإلفالت من العقاب ، يف مسعى ملنع الدول من  و متثل النهج الثاين
م حرب تسليم مواطنني تابعني للواليات املتحدة األمريكية متهمني باإلبادة اجلماعية أو جبرائم ضد اإلنسانية أو جرائ

إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، و لكن دون أن تنص على التحقيق معهم أو مقاضام من قبل الواليات املتحدة 
  .األمريكية ، أو أي دولة أخرى 

و قد ركزت الواليات املتحدة األمريكية يف إبرامها التفاقيات اإلفالت من العقاب على الدول اليت تتواجد قواا 
ر على أراضيها ، أو متر عربها ، أما الدول اليت ال حيتمل أن تتواجد فيها قوات عسكرية للواليات فيها ، أو تنتش

املتحدة األمريكية يف املستقبل القريب ، فال حتتل موقعا متقدما يف قائمة الدول املوقعة على اتفاقيات اإلفالت من 
  .العقاب 

و اليت ال تشبه بأي صورة  -دة األمريكية لإلفالت من العقاب لواليات املتحتفاقيات او تتخذ الصيغة النموذجية ال
أشكاال ثالثة على األقل ، و دف كل منها إىل إلغاء احلق السيادي للدولة  -من الصور اتفاقية وضع القوات 

 مبوجب  حماكمها هي نفسها أو تلك اليت فوضتها احملكمة اجلنائية الدولية صالحياا–األخرى بأن تقرر أي احملاكم 
 ستتوىل التحقيق يف اجلرائم الدولية اليت ترتكب فوق أراضيها أو من قبل أشخاص – اتفاقية متعددة األطراف

موجودين فوق أراضيها و مقاضاة هؤالء األشخاص ، و يتطلب كل شكل من هذه االتفاقيات أيضا أن تتفاوض 
  )4( . مجيع اتفاقيات التسليم الراهنة الدول جمددا بشأن األحكام املتعلقة بإعادة تسليم املطلوبني يف

  
  
  . 2008 أفريل 20 بتاريخ  www.iccnow.org  : عن املوقع االلكتروين  :IOR 40/025/2002 الوثيقة رقم )1(
  . " بولتون  .ر. جون "  )2(
  .    2002متوز /  يوليو 12قرار جملس األمن يف  )3(
   و كذلك رفضت ذلك ، ، و هناك دول أخرى  خضعت للضغوطات األمريكية و وقعت االتفاقيات الثنائية لإلفالت من العقاب هناك من الدول من )4(

  .    اهليئات و املنظمات كالتحالف الدويل من أجل احملكمة اجلنائية الدولية و الربملان األورويب بعض      
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 و هي  دولة " إسرائيل"يات الواليات املتحدة األمريكية اليت وقعتها دولة واحدة هيو تنص الصيغة النموذجية التفاق
موقعة على نظام روما األساسي ، على أن الطرفني يتفقان على عدم تسليم طيف واسع من مواطين كل منهما و 

الم التابعة مواطنني آخرين بعينهم يرتبطون م و ليس فحسب األشخاص الذين يعملون يف عمليات حفظ الس
  .ملنظمة األمم املتحدة إىل احملكمة اجلنائية الدولية من دون موافقة الطرف اآلخر 

، و "رومانيا " و " طاجاكستان "أما الصيغة الثانية ، و هي تلك اليت وقعت عليها العديد من الدول من بينها 
يغة األوىل باستثناء أا ال متنع الواليات كالمها دولة طرف يف نظام روما األساسي ، فهي حبسب ما ذكر مماثلة للص

  .املتحدة األمريكية من تسليم مواطين الدولة الثانية و مدنيني بعينهم يرتبطون م إىل احملكمة اجلنائية الدولية 
أما الصيغة الثالثة فتقصد ا الدول اليت مل توقع على نظام روما األساسي و مل تصادق عليه ، ويف ما يلي نص 

فاقية النموذجية لإلفالت من العقاب ، حبسب ما حصلت عليه جلنة احملكمة اجلنائية الدولية و منظمة العفو االت
إذ يؤكدان جمددا على أمهية تقدمي مرتكيب اإلبادة اجلماعية و جرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب إىل  " :الدولية 
  .العدالة 

 من قبل مؤمتر األمم 1998 متوز / يوليو17سي الذي وضع يف روما يف إذ يعيدان إىل األذهان أن قانون روما األسا
املتحدة الدبلوماسي للسفراء فوق العادة ، بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية يقصد ا تكميل الوالية القضائية اجلنائية 

  .الوطنية و ليس احللول مكاا 
مريكية قد أعربت عن نيتها يف أن حتقق حيثما كان ذلك إذ يأخذان بعني االعتبار أن حكومة الواليات املتحدة األ

مناسبا يف أفعال تشملها الوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية يزعم أا قد ارتكبت من قبل مسئوليها أو 
  .موظفيها أو أفراد قواا من العسكريني ، أو سواهم من مواطنيها ، و يف أن تقاضي مرتكبيها 

   : من قانون روما األساسي ، يتفقان على ما يلي 98سبان املادة إذ يأخذان يف احل
 أو املنتسبني -  مبن فيهم املتعاقدين-املسئولني احلكوميني أو املوظفني " األشخاص " ألغراض هذه االتفاقية ، تعين 

  .العسكريني أو املواطنني التابعني ألحد الطرفني احلاليني و السابقني 
ابعني ألحد الطرفني املوجودين فوق أراضي الطرف اآلخر ، يف غياب املوافقة الصرحية للطرف ال جيوز لألشخاص الت

  : األول

  .أن يسلموا أو ينقلوا بأي وسيلة من الوسائل إىل احملكمة اجلنائية الدولية ألي غرض من األغراض 
 يطردوا إىل بلد ثالث لغرض بأي وسيلة من الوسائل إىل أي كيان آخر أو بلد ثالث ، أو أن يسلموا أو ينقلوا

  )1( .تسليمهم أو نقلهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية 

عندما تسلم الواليات املتحدة األمريكية شخصا مطلوبا تابعا للطرف اآلخر أو تدفع به أو تنقله إىل بلد ثالث فإن 
 احملكمة اجلنائية الدولية من قبل حكومة الواليات املتحدة األمريكية لن توافق على تسليم هذا الشخص أو نقله إىل

  )x ." )2" البلد الثالث يف غياب املوافقة الصرحية حلكومة 
  ن ـشخصا مطلوبا تابعا للواليات املتحدة األمريكية أو تدفعه أو تنقله إىل بلد ثالث ، ل  "x" عندما تسلم حكومة 

  
  
   . عن هذا املوقف" بريطانيا "ت الثنائية و إن شذت  رفضت بشكل علين دول االحتاد األورويب توقيع هذه املعاهدا)1(
  . 2008 أفريل 20 بتاريخ  www.iccnow.org  : عن املوقع االلكتروين : IOR 40/025/2002 الوثيقة رقم )2(
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لية من قبل بلد ثالـث يف غيـاب         على تسليم ذلك الشخص أو نقله إىل احملكمة اجلنائية الدو            "x" توافق حكومة   
  .املوافقة الصرحية حلكومة الواليات املتحدة األمريكية 

تصبح هذه االتفاقية سارية املفعول عند تبادل الطرفني مذكرتني تؤكدان على أن كل طرف قد استكمل املتطلبات 
ام كامل على إخطار أحد الطرفني القانونية الوطنية الالزمة إلنفاذ االتفاقية ، و تظل سارية املفعول حىت مرور ع

  .الطرف اآلخر بنية إاء هذه االتفاقية 
و " و يستمر انطباق أحكام هذه االتفاقية فيما يتعلق بأي فعل يقع أو أي مزاعم تظهر قبل املوعد احملدد النتهائها 

يوافق كل طرف ، مع  " : تنص الفقرة اإلضافية ، حبسب ما حصلت عليه جلنة احملكمة اجلنائية الدولية على ما يلي
مراعاة التزاماته القانونية الدولية ، على أن ال يسهل مبعرفة مسبقة مساعي أي طرف أو بلد ثالث ، أو يوافق على 
هذه املساعي أو يتعاون معها ، لتسليم شخص مطلوب يتبع الطرف اآلخر إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، أو دفعه أو 

 " .نقله إليها 

و مل توقع  -قصد ا الدول اليت مل توقع على نظام روما األساسي أو تصادق عليه يالصيغة الثالثة ، اليت و تشتمل 
على فقرة تتطلب من هذه الدول عدم التعاون مع مساعي الدول   - "تيمور الشرقية " ـ  إال بعض الدول كاعليه

 مثة عدد من السمات امللحوظة بالنسبة التفاقية الثالثة من أجل تسليم أشخاص إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، و
  )1(  .الواليات املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب

فقد أبرمت الواليات املتحدة األمريكية العديد من االتفاقيات الدولية مع الدول األطراف و غري األطراف يف نظام 
ماح بتقدمي املواطنني و الرعايا األمريكيني إىل احملكمة تقضي بعدم الس، و روما األساسي بوسائل ترغيبية و ترهيبية 

 ، و "مصر "ـ  اتفاقية من بني أطرافها دول عربية ك100و قد بلغ عدد هذه االتفاقيات أكثر من ، اجلنائية الدولية 
كية  و هي دولة طرف ، و من أمثلة الوسائل الترهيبية إيقاف املساعدات األمري" األردن "هي دولة غري طرف و 

  ." بلغاريا " و " سلوفينيا "  ،  "كولومبيا" ،  " ليتوانيا " ، " استونيا "لكل من 
 دولة من العقوبات إلبرامها معاهدات 22  لـ"جورج بوش "و من بني الوسائل الترغيبية إعفاء الرئيس األمريكي 

وين إلقصاء احملكمة اجلنائية الدولية  من نظام روما األساسي هي تشريع قان98ثنائية لإلفالت من العقاب ، فاملادة 
   .عن تأدية دورها القائم أصال على مساءلة األفراد جنائيا ، و حتقيق غاية إنشائها بعدم إفالت ارمني من العقاب

 من نظام روما األساسي تسمح للدول األطراف و غري األطراف بالتحلل قانونيا من اختصاص احملكمة 98إن املادة 
    و " الواليات املتحدة األمريكية " دولية ، إذ يكفي للدول أن تقيم اتفاقيات دولية فيما بينها كما تفعل اجلنائية ال

  . لتتخلص من سريان اختصاص احملكمة على مواطنيها أو رعاياها " إسرائيل " 
ن حلماية مواطنيها و يكفي للدول غري األطراف إبرام معاهدة دولية مع إحدى الدول دائمة العضوية يف جملس األم

ملنع " الفيتو  " ستستخدم حق العضوية من املثول أمام احملكمة مبوجب اإلحالة من جملس األمن ، ألن الدولة دائمة 
  )2( .اإلحالة 

   يف نظام روما األساسي لغرض التوفيق ما بني االلتزام العام بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية98لقد أدرجت املادة 
  
  
  . 2008 أفريل 20 بتاريخ  www.iccnow.org  : عن املوقع االلكتروين : IOR 40/025/2002 الوثيقة رقم )1(
  . 468 و 467 ، 466 ، ص  املرجع السابق الذكر: علي مجيل حرب -د )2(
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املتهمني بارتكاب إحدى اجلرائم الداخلة يف  القاضي بعدم االعتداد بالصفة الرمسية لألشخاص 27و نص املادة 
  .اختصاص احملكمة 

 من نظام روما األساسي على عدم حيلولة احلصانات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت 2 فقرة 27حيث أكدت املادة 
ة اجلنائية قد ترتبط بالصفة الرمسية للشخص ، سواء كانت يف إطار القانون الوطين أو الدويل ، دون ممارسة احملكم

  .الدولية اختصاصها على هذا الشخص 
فإذا كان األمر ال يطرح إشكاال بالنسبة للرمسيني من رعايا الدولة املوجه إليها الطلب ، فإن األمر خيتلف إذا كان 
نون الشخص املعين من رعايا دولة ثالثة ، فقد يترتب على تنفيذ الطلب إخالل الدولة بالتزاماا القائمة مبوجب القا

 ، و هو ما حاول واضعو اتفاقية روما تفاديه يف 1961الدويل ، و باألخص اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 
  . من هذه املادة 1الفقرة 

يف هذه املادة هي الدولة اليت يكون " دولة ثالثة " ، و املقصود بتعبري  " دولة ثالثة"  تعبري 1و لقد ورد يف الفقرة 
عين بطلب القبض و التقدمي أحد رعاياها ، أو أن املمتلكات احملددة يف الطلب تابعة هلا و تكون تلك الشخص امل

  .الدولة غري طرف يف هذا النظام األساسي 
فإذا حتققت حالة كهذه وجب على احملكمة اجلنائية الدولية أن متتنع عن توجيه طلب تقدمي أو مساعدة إىل الدولة 

و عليها قبل أن تقوم بتوجيه أي طلب إىل ، ىل التصرف على حنو خيالف التزاماا الدولية الطرف ، حىت ال تضطر إ
 من نظام روما األساسي للحصول منها 5 فقرة 87الدولة الطرف أن تسعى للتعاون مع الدولة الثالثة وفقا للمادة 

للمحكمة اجلنائية الدولية أن توجه فإذا وافقت الدولة الثالثة على رفع احلصانة ، جاز ، على تنازل عن احلصانة 
طلب التقدمي أو املساعدة إىل الدولة الطرف ، و إن مل حتصل على املوافقة برفع احلصانة متتنع عن توجيه طلب 

  .التقدمي أو املساعدة 
كشرط لتقدمي  "الدولة املرسلة " كذلك الشأن إذا كانت الدولة الطرف مرتبطة باتفاقيات دولية تقتضي موافقة 

 من نظام روما األساسي ، و 98 من املادة 2شخص تابع لتلك الدولة إىل احملكمة اجلنائية الدولية طبقا للفقرة 
يف االتفاقيات الثنائية أو اجلماعية إلرسال قوات إىل دولة معينة ألغراض عسكرية " الدولة املرسلة " يستخدم تعبري 

 2هان واضعي اتفاقية روما حني إدراجهم ملضمون الفقرة حمضة ، و لعل هذه االتفاقيات هي اليت كانت يف أذ
 ة اليت جتمع بني دول حلف مشال األطلسي و الدول اليت تقبل الدعو1995كمبادرة الشراكة من أجل السلم لعام 

  )1( .للدخول يف مبادرة الشراكة تلك 
لب بإخطار احملكمة اجلنائية الدولية بأن و يف احلاالت املنصوص عليها يف هذه املادة ، تقوم الدولة املوجه إليها الط

طلب تقدمي أو مساعدة يثري مشكلة يف التنفيذ فيما يتعلق مبوضوع احلصانة أو املوافقة على التقدمي ، و تقدم الدولة 
أية معلومات ذات صلة ملساعدة احملكمة على تطبيق أحكام هذه املادة ، و جيوز جلميع الدول الغري أو الدول املرسلة 

  )2( .اجلنائية الدولية عنية تقدمي معلومات إضافية ملساعدة احملكمة امل
  دتـ عمو إذا كان هذا هو املغزى القانوين من نص هذه املادة ، فينبغي أن نشري إىل أن الواليات املتحدة األمريكية

  
  
  
  . 193 و 192،  191،  190 ، ص ة شرح اتفاقية روما مادة ماد:  احملكمة اجلنائية الدولية:نصر الدين بومساحة  -د )1(
  .  من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية 195طبقا للمادة  )2(
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إىل إساءة استغالهلا يف تدعيم سياستها املعارضة للمحكمة اجلنائية الدولية ، و ذلك عن طريق توقيع اتفاقيات ثنائية 
ن القبض و تقدمي األشخاص املتهمني بارتكاب إحدى اجلرائم الدولية الداخلة يف مع دول خمتلفة ، متتنع مبوجبها ع

اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، سواء كانوا من الرمسيني املمارسني لوظائفهم أو الرمسيني السابقني ، و أفراد 
ضم أشخاصا من جنسية غري القوات العسكرية أو أي من املواطنني ، و كذلك فئة املوظفني احلكوميني اليت قد ت

   :أمريكية ، و تتخذ هذه االتفاقيات الثنائية أحد األشكال الثالث 
قبض و تقدمي مواطين الدولة الثانية إىل احملكمة اجلنائية ال اتفاق ثنائي كالسيكي تلتزم مبوجبه كل دولة االمتناع عن -

   .2002 أوت 1تاريخ ب" رومانيا " مع كاالتفاقية املوقعة  الدولية دون احلصول على موافقة الدولة ،
قبض و تقدمي املواطنني األمريكيني إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، يف ال اتفاقية ثنائية متتنع مبوجبها الدولة الثانية عن -

" ية تيمور الشرق" على الواليات املتحدة األمريكية ،كما هو احلال لالتفاق املوقع مع نفسه اللتزام  احني ال يترتب
  .  2002  أوت23يف 

اهلدف منها عدم و  اتفاقيات ثنائية توقع مع الدول غري األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، -
التعاون مع الدول األخرى اليت تكون طرفا يف هذا النظام األساسي فيما يتعلق بتقدمي مواطنني أمريكيني أو أشخاص 

  )1( .اجلنائية الدولية املتحدة األمريكية إىل احملكمة يعملون لصاحل الواليات 
لقد نصت اتفاقيات اإلفالت من العقاب اليت أبرمتها الواليات املتحدة األمريكية على أنه بالنسبة للجرائم الدولية 

ت املتحدة ها ، فإن الوالياناليت ترتكب خارج احلدود و تتمتع حماكم الواليات املتحدة األمريكية بوالية قضائية ع
، مشرية بذلك إىل أن  " مناسبا" ك لاألمريكية تعرب عن نيتها يف التحقيق و املقاضاة بشأا فقط عندما يكون ذ

القرار بإجراء التحقيق و املقاضاة أمر مرهون حصرا برغبة الواليات املتحدة األمريكية و اجتهادها و ليس أمرا 
 إىل تضمني ما -دون جدوى  - 2002 حزيران /ة األمريكية يف يونيو و قد سعت الواليات املتحد، حيكمه القانون 

قيد واجب الدول يف التحقيق يف اإلبادة اجلماعية و اجلرائم ضد ت لغة 1422أصبح فيما بعد قرار جملس األمن رقم 
  )2( .اإلنسانية و جرائم احلرب و مقاضاة مرتكبيها 

الواليات املتحدة األمريكية قد أعربت عن نيتها يف أن حتقق حيثما حكومة " و تعلن اتفاقية اإلفالت من العقاب أن 
يف أفعال تشملها الوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية ، يزعم أا قد ارتكبت من قبل ناسبا كان ذلك م

 غري أن ،" مسؤوليها أو موظفيها أو أفراد قواا العسكريني ، أو سواهم من مواطنيها و يف أن تقاضي مرتكبيها 
الواليات املتحدة األمريكية ال تستطيع التحقيق مع مجيع هؤالء األشخاص بشأن مجيع اجلرائم اليت تشملها الوالية 

  .القضائية لنظام روما األساسي ، أو أن تقاضيهم بشأا 
ط ، و مقاضاة هؤالء فقانون الواليات املتحدة األمريكية يسمح هلا بالتحقيق مع جنودها و مواطين الدول األعداء فق

أمام حماكم عسكرية عامة عن جرائم حرب مبوجب القانون الدويل العريف ارتكبت خارج حدودها ، و مقاضاة 
  )3( .مواطين الدول األعداء أمام جلان عسكرية  عن جرائم احلرب 

  
  

 .  193و  192 ، ص شرح اتفاقية روما مادة مادة : احملكمة اجلنائية الدولية :نصر الدين بومساحة  -د )1(
  . 2008 أفريل 20 بتاريخ www.iccnow.org  : عن املوقع االلكتروين : IOR 40/025/2002 الوثيقة رقم )2(
    .  حماكم غري مؤهلة و غري مستقلة و غري حمايدة و تنفيذيةهيئات )3(
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ولة ما مبوافقة الدولة املضيفة ، فإن الوضع القانوين هلذه القوات غالباً ما و عندما تتواجد قوات أجنبية على أراضي د
اخلاصة  حلف مشال األطلسي و خري مثال عليها هي اتفاقات، "  SOFA"حتدده االتفاقات اخلاصة بأوضاع القوات 

  ."    Nato-type SOFAS -طراز ناتو من اتفاقات "بأوضاع القوات 
افسا من رسي اختصاصاو ال تنص هذه االتفاقات على أية حصانات باملعىن احلقيقي للكلمة ، و لكنها ت

ح الدولة املرسلة أو الدولة املضيفة حق األسبقية ملمارسة واليتها القضائية ن، إذ متاجلنائية الدولية  احملكمة الختصاص
 الطرف املعنية بتسليم املواطن األمريكي أن تقوم الدولة من ، فبدال  اجلرائم ، و مبعىن آخرفيما خيص بعض

املواطن املعين للهيئات القضائية األمريكية مبوجب االتفاقات  وفاءا بالتزاماا ، فإا ستحيل الدولية نائيةاجل للمحكمة
 نظام من  98 ، و يف مجيع األحوال مل دف املادة احملكمة اختصاص من املشار إليها ، فهذه االتفاقات تنال إذن

  )1( .املطالبة بالتعاون أو بالتقدمي إال يف حاالت نادرة و حمدودة النطاق   من احملكمة عمن روما األساسي
كان قانون الواليات املتحدة األمريكية ال يزال يسمح هلا بالتحقيق مع جنودها و و ليس من الواضح أبدا ما إذا 

و مقاضام أمام حماكم عسكرية عامة ، و مقاضاة مواطين الدول األعداء أمام جلان عسكرية  مواطين الدول األعداء 
  .عن جرائم ضد اإلنسانية كما حددها نظام روما األساسي 

ت أمام مثل هذه احملاكم العسكرية أو اهليئات التنفيذية تشمل ما تتعلق جبرائم ضد إذ أنه مل تعقد أي حماكما
اإلنسانية منذ الفترة اليت تلت احلرب العاملية الثانية ، بيد أنه ليس لدى الواليات املتحدة األمريكية والية قضائية على 

 اجلماعية اليت يرتكبها أفراد يف القوات املسلحة مجيع تلك اجلرائم اليت يرتكبها مدنيون من رعاياها أو على اإلبادة
  . أجانب نيللواليات املتحدة األمريكية خارج حدودها من غري مواطنيها ، أو مدني

فعلى سبيل املثال ، ليس مثة حتديد صريح يف القانون الفدرايل األمريكي جلميع جرائم احلرب اليت يشملها نظام روما 
 ترتكب خارج الواليات املتحدة األمريكية ، أما اجلرائم ضد اإلنسانية اليت ترتكب األساسي على أا كذلك عندما

 فهي ليست جرائم مبوجب القانون الفدرايل األمريكي ، و من اجلائز أن ختفق - باستثناء التعذيب -خارج احلدود 
يل العريف ال حيددها قانون حماكم الواليات املتحدة األمريكية يف حماكمة أشخاص على جرائم مبوجب القانون الدو

    )2( .الواليات املتحدة األمريكية صراحة على أا جرائم 

و ليس للمحاكم الفدرالية األمريكية والية قضائية على اإلبادة اجلماعية اليت ترتكب خارج احلدود ، إال إذا اقترفها 
 القوات املسلحة للواليات املتحدة األمريكية مواطنون من رعايا الواليات املتحدة األمريكية ، و ال يشمل ذلك أفراد

أو أشخاصا تلزمهم اتفاقية الواليات املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب من غري رعايا الواليات املتحدة 
   .األمريكية 

 كمو يف الواليات املتحدة األمريكية ال يعاقب القانون الداخلي األمريكي جمرمي احلرب بالرغم من اعتراف احملا

األمريكية بل  األمريكية باالختصاص العاملي يف ما يتعلق جبرائم احلرب ، و لكن الوسيلة اليت اتبعتها الواليات املتحدة
    )3(.  للخالص من جمرمي احلرب الترحيلحىت احملاكم األمريكية هي التسليم و 

  
  
  . املرجع السابق الذكر :  حممد رياض حممود خضور )1(
  . 2008 أفريل 20 بتاريخ  www.iccnow.org : عن املوقع االلكتروين : IOR 40/025/2002م   الوثيقة رق)2(
    . 351، ص  املرجع السابق الذكر:  عبد العزيز خميمر عبد اهلادي )3(
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   التحقيق و احملاكمةالتحلل من التزام  : ثانيا
املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب ، ليس مثة شرط بأن تقوم الدولة الثانية بالتحقيق و طبقا التفاقيات الواليات 

بأن تقاضي الشخص املشتبه به إذا ما توافرت أدلة كافية مقبولة لذلك ، فالفقرة الثانية من ديباجة اتفاقيات الواليات 
بدأ التكامل العمودي الذي متارس احملكمة اجلنائية املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب تعيد ببساطة إىل األذهان م

          الدولية مبوجبه واليتها القضائية ، عندما تكون الدولة غري قادرة على التحقيق و املقاضاة ، أو غري راغبة 
  .فيهما حقا 

الفقرات التنفيذية يتطلب بيد أن االتفاقية ال حتل حمله تكامال أفقيا متارسه الدولة الثانية ، و ليس هناك من نص يف 
من الواليات املتحدة األمريكية التحقيق مع أي شخص تسلمه الدولة الثانية إىل الواليات املتحدة األمريكية ، أو 
تنقله إليها و مقاضاته إذا ما توافرت أدلة كافية مقبولة حبسن نية ، أو إعادة مثل هذا الشخص إىل الدولة الثانية إذا 

  .لك ذمل حيدث 
فمن احملتمل أن تكون تلك الدولة حتت ضغط سياسي شديد من قبل الواليات املتحدة ، زيادة على ذلك و 

األمريكية حىت ال تقوم بالتحقيق مع الشخص الذي تغطيه اتفاقيات اإلفالت من العقاب أو مبقاضاته ، و بذا فهي 
شأن التحقيق مع األشخاص املشتبه بارتكام حقا اتفاقية إفالت من العقاب ، و ليست اتفاقية لتحديد املسؤوليات ب

  )1( .جرائم و مقاضاة هؤالء األشخاص 
إن فكرة االتفاقيات الدولية اليت تلغي التحقيق يف اجلرائم الدولية و تقرر العفو عنها هلا جذور تارخيية و ليست 

بني احللفاء و الدولة  " Sevrers - سيفر" مرتبطة ارتباطا وثيقا باحملكمة اجلنائية الدولية ، فقد عقدت معاهدة 
 منها على تعهد احلكومة العثمانية أن تسلم سلطات الدول احلليفة األشخاص الذين 230و نصت املادة  )2(العثمانية 

 جزءا من أراضي 1914تطلبهم منها الرتكام مذابح يف األراضي اليت كانت تشكل بتاريخ أول أغسطس 
  .اإلمرباطورية العثمانية 

فظ الدول احلليفة حبق تشكيل حمكمة حملاكمتهم ، و تلتزم احلكومة العثمانية باالعتراف ذه احملكمة ، و يف و حتت
حالة قيام عصبة األمم بإنشاء حمكمة هلذا الغرض ، فإن حكومات الدول احلليفة حتتفظ لنفسها حق إحالة هؤالء 

  .األشخاص إىل تلك احملكمة 
 إىل سنة 1914على أيدي األتراك ، وذلك من " اليونانيني  " و" األرمن " ن إبادة و يالحظ أن تلك املادة تتحدث ع

 و مل )3(  "لوزان"  ، و مل ترى هذه احملكمة النور ، إذ أا مل تقترن بالتصديق ، و قد حلت حملها معاهدة 1919
ى فترة عفو عام عن كل اجلرائم تضع هذه املعاهدة فكرة املسؤولية اجلنائية موضع التطبيق ، فقد اتفق الطرفان عل
  )4(. الدولية و االقتصار على وضع ضمانات قانونية دولية حلماية األقليات يف املستقبل 

  تعقبو يالحظ أن فكرة العفو العام الشامل فكرة قدمية ، إذ كان جيري النص عليها غالبا يف معاهدات الصلح اليت 
  
  
  . 2008 أفريل 20 بتاريخ  www.iccnow.org  : ملوقع االلكتروينعن ا : IOR 40/025/2002 الوثيقة رقم )1(
  . 1920 أغسطس 10بني احللفاء و الدولة العثمانية بتاريخ  "  Sevrers -سيفر"  عقدت معاهدة )2(
  . 1923 يوليو 24املربمة يف "  لوزان  "معاهدة )3(
  .     288 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد الغين حممد عبد املنعم -د )4(
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 " فرنسا " اليت أبرمت بني "  Aix La Chapelle - إكس ال شابيل" احلروب ، و مثال ذلك ما نصت عليه معاهدة  
يسدل نسيان تام على كل  " :  اليت نصت على ما يلي)2(" باريس  " و كذلك معاهدة )1(  "هولندا" و " بريطانيا " 
 النص )3(" بروسيا "  و  "روسيا" كما تضمنت املعاهدة املربمة بني ، " رتكب من أفعال خالل احلروب املنتهية من ا

أصدروا عفوا تاما و نسيانا أبديا للماضي ، و يتمتع مواطنومها بعفو كامل و شامل ، و ال " على أن الطرفني قد 
       و مثال ذلك أيضا ما ورد يف املعاهدة املربمة بني ،  " جيوز إزعاجهم بسبب أفعال قاموا بارتكاا أثناء احلرب

يتم اإلعفاء بصفة تامة و شاملة من جانب كال  " : منها على أن 5 حيث نصت املادة )4(  "اليونان"  و  "تركيا" 
  )5(  " .أفعاال حمظورة ، سواء قبل إعالن احلرب أو أثناءها الطرفني املتعاقدين عن كل األشخاص الذين ارتكبوا

و تشعر منظمة العفو الدولية ببواعث قلق شديد جراء احلملة اليت يشنها على مستوى العامل بأسره بلد واحد هو 
 إلقناع دول بالدخول يف اتفاقيات لإلفالت من العقاب  2 فقرة 98الواليات املتحدة األمريكية ، مستغال نص املادة 

ألمريكية املتهمني باإلبادة اجلماعية أو بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية أو هدفها منع تسليم رعايا الواليات املتحدة ا
  .جرائم حرب إىل احملكمة اجلنائية الدولية 

أو الدولة األخرى املوقعة على األمريكية حيث حتظر اتفاقيات اإلفالت من العقاب هذه على الواليات املتحدة 
مريكية املتهم من جانب احملكمة اجلنائية الدولية بارتكاب هذه االتفاقية التحقيق مع مواطن الواليات املتحدة األ

اجلرائم الدولية املريعة و تقدميه للمحاكمة إذا ما توافرت أدلة كافية مقبولة لذلك ، و قد أصبحت قائمة الدول 
ما طرفني ، رغم أ" طاجاكستان " و " رومانيا " املوقعة على هذه االتفاقيات طويلة ، بعد أن كانت تقتصر على 

 منه على ضرورة القبض على األشخاص املتهمني بارتكاب مثل هذه 86يف نظام روما األساسي الذي ينص يف املادة 
  .اجلرائم و تسليمهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية 

حدة األمريكية املوقعة على اتفاقية روما ، فلم تتواىن هي األخرى عن توقيع اتفاقيات مع الواليات املتغري أما الدول 
، حيث متنع هذه االتفاقيات القبض على مواطنني " إسرائيل " لإلفالت من العقاب ، و من بني هذه الدول 

إسرائيليني و تسليمهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، و الشيء نفسه فيما خيص مواطين الواليات املتحدة األمريكية ، 
  روما األساسي و غرضه نظامما مبوجب القانون الدويل بعدم إحباط هدف و تكون الدولتان بذلك قد خرقتا التزامه

و باإلضافة إىل ذلك ، فإن هذه الدول لن تتخلى فحسب عن حقها السيادي يف حتديد أي احملاكم ينبغي هلا أن 
 إمنا ينبغي متارس واليتها القضائية على األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم فوق أراضيها ، أو يتواجدون فوقها ، و

  )6( .عليها أيضا أن تتفاوض من جديد بشأن مجيع اتفاقياا القائمة لتسليم املطلوبني 
  
  
  
  
  . 1748 أكتوبر 16أبرمت يف "  Aix La Chapelle" كس ال شابيل إ"  معاهدة )1(
  . 1763 فيفري 10 معاهدة باريس عقدت بتاريخ )2(
   .1762أبرمت يف ماي  )3(
  . 1897عاهدة يف ديسمرب املهذه أبرمت  )4(
  .  289 ، ص  املرجع السابق الذكر:حممد عبد املنعم عبد الغين  -د )5(
  . 2008 أفريل 20 بتاريخ  www.iccnow.org  : عن املوقع االلكتروين : IOR 40/025/2002الوثيقة رقم  )6(
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وظيفتها التكاملية  الدولية اجلنائية احملكمة  نظام روما األساسي و حيول دون مباشرةإن القيام بأي إجراء مل ينص عليه 
 األساسي و النظامشأنه أن حيبط هدف  من،  املتمثلة بالتصرف عندما ال تستطيع الدول ذلك أو ال ترغب فيه

  .غرضه 
 املبدأ األساسي القاضي بأنه ليس مثة 27قومات الرئيسية هلدف النظام األساسي وغرضه هو تضمني املادة و أحد امل

قبيل اإلبادة اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم  من  عن جرائم يعتربها القانون الدويل احلصانةأحد يتمتع ب
  .  احلرب

ينطبق بالتساوي على مجيع األشخاص دون متييز على  " :  على أن نظام روما األساسي1 فقرة 27و تنص املادة 
اعد اإلجرائية شأن احلصانات أو القو من ليس " : على أنه 2ة فقرة فقر 27، كما تنص املادة " أساس الصفة الرمسية 

اخلاصة اليت جيوز أن ترتبط بالصفة الرمسية للشخص ، سواء مبوجب القانون الوطين أو القانون الدويل أن حتول دون 
  " .واليتها القضائية على مثل هذا الشخص  احملكمة ممارسة

سعت الواليات املتحدة األمريكية إىل إدراج إعفاء ملواطين " بيل كلينتون " و يف عهد إدارة الرئيس األمريكي 
لتكميلية مثل قواعد اإلجراءات و األدلة ، و قوبلت هذه املبادرات بالرفض ، و ال الواليات املتحدة يف الوثائق ا

الواليات املتحدة األمريكية أو الدولة  مناإلفالت من العقاب أو ما يسمى باالتفاقيات الثنائية  تقتضي اتفاقيات
بل جيب مقاضاة مثل هذا الشخص يف احملاكم األمريكية  ، األخرى املعنية إجراء حتقيق حىت إذا توافرت أدلة كافية 

ل على احملاكم األمريكية يف حاالت عديدة أن تفعل ذلك ، ألن القانون األمريكي ال و يف الواقع سيستحي
  .صوص عليها يف نظام روما األساسي نبعض اجلرائم امل منيتض

 االعقاب عن أسوأ اجلرائم املمكنة يف العامل ، طبق من إن هدف نظام روما األساسي وغرضه هو وضع حد لإلفالت
الذي يلقي املسؤولية األولية يف فتح حتقيق بشأن هذه اجلرائم و مقاضاة مرتكبيها على عاتق الدول  و ملبدأ التكامل ، 
القدرة على ممارسة واليتها القضائية عندما متتنع الدول عن النهوض  الدولية اجلنائيةللمحكمة  منو لكنه يض
  .مبسؤولياا 

أحد فوق القانون و يتمتع  من و أحد املبادئ األساسية اليت يقوم عليها نظام روما األساسي هو أنه ليس
ول أي استثناءات عن ارتكابه اإلبادة اجلماعية أو جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم حرب ، و لذا جيب أن تؤ احلصانةب

و  ا األساسي على حنو صارم  و بطريقة تتسق و هدف نظام روما األساسي هذا املبدأ يف نظام روم من  حمتملة
  .غرضه 

 و تاريخ صياغتها ، فإن هذه املادة قد أضيفت لضمان عدم إبطال االتفاقيات 2 فقرة 98و كما تبني لغة املادة 
قبل نظام روما األساسي التايل على نفاذها ، و اتفاقية وضع القوات هي معاهدة  من القائمة بشأن وضع القوات

      املوجودين يف دولة أخرى" الدولة املرسلة " الدول  من ات املسلحة يف واحدةحتكم الوضع القانوين ألفراد القو
مبوجب تلك االتفاقية ، و حتدد هذه أيضا على أي الدولتني يقع الواجب األويل للتحقيق مع " الدولة املستقبلة " 

أفراد القوات املسلحة للدولة املرسلة الذين يشتبه بارتكام جرائم فوق أراضي الدولة املستقبلة و مقاضام إذا ما 
  )1( .ية مقبولة لذلك توافرت أدلة كاف

  
  
  . املرجع السابق الذكر : حممد رياض حممود خضور )1(
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   باحلماية األشخاص املشمولني توسيع طائفة : ثالثا
تعد الواليات املتحد األمريكية املعارض األبرز لوجود احملكمة اجلنائية الدولية ككل ، و هناك رفض كلي للمحكمة 

ات املتحدة األمريكية ، فهي ختشى أن حيد وجود احملكمة من قدرا على حتقيق من قبل الواليالدولية اجلنائية 
مصاحلها و الدفاع عنها ، كما أا تشعر بالقلق من إمكانية مساءلة جنودها الذين يشاركون يف عمليات حفظ 

  . من بقاع العامل مكانالسالم الدولية ، أو الذين يقومون بعمليات عسكرية يف أكثر من 
رئيس الوفد األمريكي إىل اجتماعات اللجنة التحضريية ، بأن الواليات  " David  J. Scheffer" ا فقد هدد و هلذ

املتحدة األمريكية قد حتظر مشاركتها يف قوات األمم املتحدة حلفظ السالم ، إذا مل يعف جملس األمن املوظفني 
  .لدولية العسكريني األمريكيني من املقاضاة أمام احملكمة اجلنائية ا

ن أمريكا قد قبلت مسؤولياا الفريدة يف العامل و قبلت أن إ: " مايلي إىل  " William L. Nash" و ذا الصدد يشري
  David "، و هو ما كان قد أكده " تكون شرطي العامل ، و هي طلبت مقابل ذلك يف روما إعفائها من املسؤولية 

J. Scheffer   "تحدة األمريكية تريد ضمانا بأن أيا من أعضاء القوات املسلحة األمريكية أو بإعالنه أن الواليات امل
املسؤولني يف احلكومة األمريكية لن حياكموا أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، إضافة إىل معارضة الواليات املتحدة 

ما كان قد حدده الرئيس األمريكي األمريكية لبعض القواعد املتعلقة بآلية اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، و هو 
 عن خوفه من 2000 من كانون األول 31عندما أعرب أثناء توقيعه على النظام األساسي يف " بيل كلينتون " السابق 

 )1( .قدرة احملكمة على ممارسة اختصاصها على األفراد املنتمني لدولة غري طرف يف االتفاقية 

ات العسكرية األمريكية و كذلك املوظفني املدنيني ، و حىت املواطنني و حسب املسؤولني األمريكيني فإن القو
 دولة عرب العامل ، جيب أن 100العاديني الذين يعملون يف جمال حفظ السالم و كذا املهمات اإلنسانية يف أكثر من 

جوا حلماية املصاحل الوطنية يؤمن هلم االستقرار الالزم الذي يوفر هلم االستقاللية يف العمل ، و كذا املرونة اليت حيتا
  . 2001األمريكية حول العامل ، خصوصا بعد دخول الواليات املتحدة األمريكية يف العديد من احلروب منذ عام 

 و واصلت )3(كرد فعل على اهلجمات اإلرهابية اليت تعرضت هلا  )2(  "أفغانستان" إذ حدث أن أعلنت احلرب على 
 األمر الذي كان يستدعي تواجد القوات األمريكية يف اخلارج على تلك األراضي ، )4(  "العراق" حروا باحتالل 

و بالتايل إمكانية ارتكاا جلرائم دولية و دخوهلا حتت طائلة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، إضافة إىل 
  )5( .امل القوات األخرى السابق وجودها على ذلك ، و اليت تنتشر يف مجيع أحناء الع

و تغطي اتفاقية الواليات املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب طيفا أوسع من األشخاص من الذين تشملهم 
اتفاقيات وضع القوات ، فاألشخاص الذين تغطيهم اتفاقية الواليات املتحدة األمريكية النموذجية لإلفالت من 

  أحد  أو أفراد القوات العسكرية أو مواطنو - فيهم املتعاقدون مبن –املسئولون و املوظفون احلكوميون " العقاب هم 
  
  
  . 141و  140 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد اهللا األشعل و آخرون -د )1(
  .  2001 أكتوبر 7 مت إعالن احلرب األمريكية على أفغانستان يف )2(
  . 2001 سبتمرب 11 يف  يورك بالواليات املتحدة األمريكية اهلجمات اإلرهابية على برجي مركز التجارة العاملي يف نيووقعت )3(
  . 2003 مت احتالل العراق يف سنة )4(
  . 278 ، ص املرجع السابق الذكر :  لندة معمر يشوي)5(
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   " .الطرفني ، احلاليون و السابقون 
ي ، فإن األشخاص  من نظام روما األساس2 فقرة 98و يف تناقض صارخ مع اتفاقيات وضع القوات و لغة املادة 

الذين تغطيهم اتفاقية الواليات املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب ليسوا حصرا األفراد احلاليون للقوات املسلحة 
و املدنيني املرتبطني م للدولة املرسلة املقيمني فوق أراضي الدولة املستقبلة وفقا لتلك االتفاقية ، بل يشمل هؤالء 

  .اص ال تشملهم اتفاقية وضع القوات طيفا واسعا من األشخ
فعلى سبيل املثال يصل احلد باالتفاقية إىل أن تشمل حىت األعضاء السابقني يف القوات املسلحة و املدنيني املرتبطني 
م ، و تشمل أيضا األشخاص املسافرين عرب الواليات املتحدة األمريكية أو الدولة الثانية ، و من يقومون بتسيري 

   . الشخصية ، أو يقضون إجازام يف البلدين أعماهلم
و جتدر اإلشارة إىل أنه ميكن أن يدخل يف عداد األشخاص الذين تغطيهم اتفاقية الواليات املتحدة األمريكية 

 مبن فيهم مواطنو دول أطراف يف نظام روما ،لإلفالت من العقاب مواطنو دولة أخرى غري طرف يف االتفاقية 
   .األساسي
مثل أفراد ، ضافة إىل ذلك ، فإن أيا من فئات األشخاص املشمولني من جانب الواليات املتحدة األمريكية و باإل

 ميكن أن تتضمن حىت مواطنني تابعني للدولة األخرى  -  اليت تشمل مواطين بلدان عديدة أخرى–القوات املسلحة 
  )1( .ظام روما األساسي الطرف يف االتفاقية ، و اليت ميكن أن تكون أيضا دولة طرف يف ن

و ال يقتصر األشخاص الذين تغطيهم اتفاقية الواليات املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب على املسئولني احلاليني 
أو السابقني التابعني لدولة مسامهة غري طرف يف نظام روما األساسي عن أفعال أو تقصري يتعلق بعمليات أنشأا أو 

 ، و إمنا يشمل هؤالء أيضا 1422تحدة األمريكية كما هو احلال يف قرار جملس األمن رقم أجازا الواليات امل
  .املوظفني ، مبن فيهم املدنيون املتعاقدون 

و يشمل هذا افتراضا أي شخص يعمل وكيال عن طرف يف اتفاقية الواليات املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب 
 املتحدة األمريكية من قبيل املصادر االستخبارية ، بغض النظر عن جنسيته ، و ضمن عالقة تعاقدية ما مع الواليات

  .بصرف النظر عما إذا كان الشخص من مواطين دولة طرف يف نظام روما األساسي ، أو دولة موقعة عليه 
 ليسوا و باإلضافة إىل ذلك فاألشخاص املشمولني باتفاقية الواليات املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب

مقصورين على األشخاص الذين تربطهم صلة ما بعملية أنشأا منظمة األمم املتحدة أو أجازا ، كما هو احلال 
  )2(  .1422بالنسبة لقرار جملس األمن رقم 

  بترخيص الذين يرابطون يف إقليم الدولة -  برية كانت أو حبرية أو جوية–و يتمتع رجال القوات املسلحة األجنبية 
  
  
   20، و متت املصادقة الربملانية على   اتفاقية ثنائية إلفالت من العقاب100 أبلغت وزارة اخلارجية األمريكية عن توقيع 2005 حىت سبتمرب من عام )1(

 ي ــبلغ عدد الدول األعضاء فو قد  ،  منها تعترب اتفاقيات تنفيذية ال حاجة للتصديق عليها22و فقط ، اتفاقية منها من قبل برملانات الدول املوقعة      
 ات ـــ اتفاقيات تعترب اتفاقي9 دولة فقط و 13، من هذه الدول صادق عليها   دولة47احملكمة اجلنائية الدولية املوقعني على مثل هذه االتفاقيات      
 ذا ـ و ه،  دولة من الدول األعضاء يف احملكمة مل توقع53و  ،  دولة رفضت علنا التوقيع على مثل هذه االتفاقيات53و من املهم ذكر أن  ، تنفيذية     

  ة ـ دولة وقعت على اتفاقيات ثنائي100و بإحصاء آخر،ميكننا القول أنه من بني  ،  دولة عضو يف احملكمة خسرت املساعدات األمريكية14يعين أن      
خلرباء القانونيني ابالرغم من أن الكثري من  ،  عليها أو وقعت اتفاقيات تنفيذية من هذه الدول قد صادقت برملاناا %30لإلفالت من العقاب أقل من      

  . و بالتايل غري نافذة جتاه الدول إال إذا اقترنت مبصادقة برملانية عليها ، يعتربون أن االتفاقيات التنفيذية غري دستورية      
  . 2008 أفريل 20 بتاريخ  www.iccnow.org  : عن املوقع االلكتروين : IOR 40/025/2002 الوثيقة رقم )2(
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منها حبصانة تشمل األفعال اليت يرتكبوا أثناء أداء أعماهلم ، أو يف داخل املناطق املخصصة هلم ، و تكمن علة هذه 
افة إىل ما يقتضيه النظام العسكري من احلصانة يف أن هؤالء األفراد ميثلون دوهلم ، و هي دول ذات سيادة ، باإلض

خضوع رجال القوات املسلحة لرؤسائهم وحدهم أثناء فترة العمل ، أو يف املناطق املخصصة هلم وكون تدخل 
  )1(. السلطات اإلقليمية خمال ذا النظام 

نظام روما األساسي ، و   من 2 فقرة 98العقاب مع املادة  من و هكذا تتناقض اتفاقيات الواليات املتحدة لإلفالت
 تغطيهم نملواطين الواليات املتحدة و سواهم مم احلصانةها ببساطة ، هو توفري من  اهلدفمع القانون الدويل ، و 

 2 فقرة 98اليت قصد باملادة   )2(و غرضها هو النقيض متاما التفاقيات وضع القوات ، العقاب   من اتفاقيات اإلفالت
  .من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن تعاجلها 

اليت يرتكبها أفراد القوات املسلحة للدولة املرسلة دولية الحتديد املسؤولية عن التحقيق يف اجلرائم  من  بدالف
اشتراط أن يقدم كل طرف املساعدة للطرف اآلخر يف مثل  زين يف الدولة املستقبلة و مقاضاة مرتكبيها وركاملتم

هذه   من كما هو احلال بالنسبة التفاقيات وضع القوات ، فإن الغرض الوحيد هذه التحقيقات و احملاكمات
  . مباشرة واليتها القضائية  من الدولية  اجلنائية احملكمة عمناالتفاقيات هو 

و هكذا فإن اتفاقيات اإلفالت من العقاب اليت أبرمتها الواليات املتحدة األمريكية مع العديد من الدول يف العامل 
 من النظام تعد عائقا يقف 2 فقرة 98مستفيدة من الثغرة اليت احتواها نظام روما األساسي ، و املتمثلة يف نص املادة 

 لن تنعقد أصال ألن هذه ةل دون متكن ضحايا اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم ، ذلك أن احملاكمو حيو
   )3(. االتفاقيات متنع التسليم و التحقيق و احملاكمة مما يعين كتحصيل حاصل ضياع حقوق ضحايا اجلرائم الدولية 

  
  
   .     27 و 26 ، ص  املرجع السابق الذكر: رفعت رشوان -د )1(
 رسـ، و يف التقرير الذي أعده مركز خدمات الكونغتقريبا دولة  40 دائمة مع" SOFA " كان للواليات املتحدة اتفاقيات  يف اية احلرب الباردة)2(

    "Congressional Research Service   "كان عدد الدول املوقعة اتفاقيات 2008 حزيران 16 يف "SOFA"  100 منها دولة 
  . ة عربيةدول 11   
 دة و وزارةــدولة تشكل اتمع الدويل ، و قد أولت حكومة الواليات املتح 190 من أكثر من  %46 مما يعين أن للواليات املتحدة اتفاقيات مع    
 ا ـهدة أو قانون برملاين و من األمثلة عليهو اتفاقيات وضع القوات ال تستند إىل معا،  ذه االتفاقيات يف السنوات القليلة املاضيةالدفاع اهتماماً كبرياً     
 ،  1981 ةــيف سن" مصر " ،  2001 يف سنة" جيبويت " ،  1991و  1977  ،1975 ، 1971يف سنوات" البحرين "  :االتفاقيات املوقعة مع     
 1972 يف سنة" السعودية "  ، ) االتفاقية سرية (1992 يف سنة" قطر "  ، ) االتفاقية سرية  (1980 يف سنة" مان ع"  ، 1996  يف سنة "األردن "    
  يف و مع الكويت)  االتفاقية سرية ( 1994 ، اإلمارات العربية املتحدة يف سنة1981 ، السودان يف سنة ) االتفاقية سرية ( 1990 الصومال يف سنة    
   . ) االتفاقية سرية ( 1991سنة    

 ع ــأي أن البلد ميارس صالحياته القضائية يف مجي" بالصالحيات القضائية األساسية  "تعترف حبق احلكومة املضيفة "  SOFA " و  معظم اتفاقيات    
  نـاحلاالت اليت ينتهك فيها العسكريون األمريكيون قوانني البلد املُضيف ، إال  أنه يستثىن من ذلك حالتني فقط يف اجلانب اجلنائي الذي يتعلق بالعاملي    
  ذه ـــالعسكريني األمريكيني ، و مها قيام أمريكي جبناية ضد أمريكي ، و عندما ترتكب اجلناية من ِقبل أمريكيني أثناء قيامهم بواجب رمسي ، ففي ه    
س ــ ولي-ات تعطي الواليات املتحدة و يف احلد األدىن فإن هذه االتفاقي، األمريكياملتهماحلاالت للواليات املتحدة الصالحية القضائية األساسية على     
ن ــ الصالحيات القضائية على العسكريني األمريكيني على اجلنايات اليت حتدث أثناء أداء الواجب الرمسي ، و ذه الطريقة  تضم-احلكومة األجنبية     
  .ا وظائفهم و واجبام احلكومة األمريكية مرجعيتها الوحيدة جلنودها و عامليها يف الطريقة اليت يؤدون فيه    
 ي وزارة ـأما االتفاقيات اليت تعطي األمم املُضيفة الصالحيات القضائية األساسية على بعض اجلنايات اليت يستثىن منها الواجب الرمسي ، فإن العاملني ف    

  .مراقبني للمحاكمة و زيارات للسجن الدفاع حمميني بضمانات احملاكمة العادلة ، مبا يف ذلك توفري حمامي دفاع و مترمجني و     
  .املرجع السابق الذكر  : رياض حممود خضور حممد )3(
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   الدولية  اجلرائمعن حظر نقل الشهود : رابعا
الذي و  )ASPA " )1قانون محاية األفراد العسكريني األمريكيني  " 2002 آب 2لقد أقر الكونغرس األمريكي بتاريخ 

 ، و هو يتضمن يف أحكامه منع موظفي احملكمة اجلنائية الدولية من 2001يف ماي عرض على الكونغرس األمريكي 
إجراء أي حتقيقات أو مجع أدلة على أراضي الواليات املتحدة األمريكية ، و من مث عدم التعاون مع احملكمة بصفة 

  .قاطعة 
، و الذي يرخص للرئيس "  2008املقطع " و ذلك استنادا إىل " قانون الهاي " و يعرف هذا القانون أيضا بـ 

و ، األمريكي استخدام كافة السبل الضرورية و املالئمة لتحرير أي مواطن أمريكي تعتقله احملكمة اجلنائية الدولية 
 تقريبا بكل دول العامل يف القارات اخلمس ، 2002قد اتصلت الواليات املتحدة األمريكية منذ أواخر شهر جويلية 

لضمان عدم إحالة املواطنني األمريكيني إىل احملكمة و ذلك ى اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول ، سعيا إىل التوقيع عل
  )2( .اجلنائية الدولية 

و دف اتفاقية الواليات املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب إىل منع مواطين الواليات املتحدة األمريكية و 
 يف ذلك الشهود من أن نولة الثانية و األشخاص املرتبطني م ، مباألشخاص املرتبطني م ، و كذلك مواطين الد
  )3( .يتقدموا بشهادام أمام احملكمة اجلنائية الدولية 

 عدم نو تنص االتفاقية فيما يتعلق باألشخاص التابعني ألحد الطرفني املوجودين فوق أراضي الطرف اآلخر ع
اب املوافقة املعلنة من الطرف اآلخر إىل احملكمة اجلنائية الدولية ألي تسليمهم أو نقلهم بأي وسيلة من الوسائل يف غي

  .غرض من األغراض 
و نظرا ألن الشهود ميثلون أمام احملكمة اجلنائية الدولية يف العادة بناءا على موافقتهم فقط ، فإم ميكن أن مينعوا من 

لإلفالت من العقاب ، حىت و لو كانوا راغبني يف ات الواليات املتحدة األمريكية يحضور احملاكمات مبوجب اتفاق
البحث عن احلقيقة و حتديد املذنب من الربيء بشكل نزيه باالستناد إىل مجيع يف مساعدة احملكمة اجلنائية الدولية 

  .البيانات ذات العالقة  مبا فيها األدلة املربئة أو املخففة للحكم 
 الشهادة خدمة لقضايا العدالة اجلنائية الدولية ، و من هنا فإن و بذلك تكون حكومتهم قد جردم من احلق يف

االتفاقية ميكن أن تعرقل العدالة اجلنائية الدولية ضد مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية و اإلبادة اجلماعية و جرائم احلرب  
شخص مرتبط به هو الذي أو  حىت عندما ال يكون مواطن من مواطين الواليات املتحدة األمريكية و جرمية العدوان 

حياكم ، و ذلك عن طريق احليلولة دون مساع شهادة حامسة ميكن أن حتدد ذنب أشخاص متهمني بأسوأ اجلرائم 
  )4(. الدولية يف العامل أو براءم ، و متكن الضحايا من احلصول على حقوقهم 
  اـ من نظام روم2 فقرة 98 تتناقض مع املادة و بالتايل فإن اتفاقية الواليات املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب

  
  
  . 2002 أوت 2 صدر هذا القانون يف )1(
  . 144 و 143 ، ص  املرجع السابق الذكر: عبد اهللا األشعل و آخرون -د )2(
 د ـــاث اليت ارتكبت يف عهحول بعض األحد" هنري كيسنجر " األسبق األمريكي  تصدت الواليات املتحدة األمريكية ملنع شهادة وزير اخلارجية )3(

                            للسالم أمام احملكمة اجلنائية " دايتون " مهندس اتفاق " ريتشارد هولربوك " ، كما تصدت ملنع شهادة "أوغوستو بينوشيه " يلي األسبق   شالدكتاتور ال      
  . إليها احملكمة اجلنائية الدولية لطلب شهادة أحد املسؤولني األمريكيني الدولية ليوغسالفيا السابقة ختوفا من أن تصبح سابقة تستند     
  . 2008 أفريل 20 بتاريخ  www.iccnow.org : عن املوقع االلكتروين : IOR 40/025/2002 الوثيقة رقم )4(
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ا ببساطة هو توفري احلصانة ملـواطين الواليـات املتحـدة          األساسي ، و مع القانون الدويل اجلنائي ، و الغرض منه          
األمريكية و سواهم ممن تغطيهم اتفاقيات اإلفالت من العقاب ، و غرضها هو النقيض متاما التفاقيات وضع القوات                  

   . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن تعاجلها 2 فقرة 98اليت قصد باملادة 
سؤولية عن التحقيق يف اجلرائم الدولية اليت يرتكبها أفراد القوات املسلحة للدولة املرسلة فبدال من حتديد امل

املتمركزين يف الدولة املستقبلة و مقاضاة مرتكبيها ، و اشتراط أن يقدم كل طرف املساعدة للطرف اآلخر يف مثل 
ات ، فإن الغرض الوحيد من هذه هذه التحقيقات و احملاكمات ، كما هو احلال بالنسبة التفاقيات وضع القو

   .حماكمة مرتكيب اجلرائم الدوليةاالتفاقيات هو منع احملكمة اجلنائية الدولية من 
فالواليات املتحدة األمريكية ال تستطيع التحقيق بشأن مجيع األشخاص الذين تغطيهم اتفاقيات اإلفالت من العقاب 

 روما األساسي ، فقد أوضحت جبالء و بشكل مطلق بأا و مقاضام بشأن مجيع اجلرائم اليت يشملها نظام
ستستخدم حصانتها و اجتهادها و حتقق مع األشخاص و حتاكمهم على أسوأ اجلرائم الدولية املمكنة يف العامل  

 على ذلك ، فإن الدولة الثانية ال تتكفل بالتحقيق مع أشخاص تغطيهم ةديا، و ز"  ناسبام" عندما يكون ذلك 
ة و بتقدميهم إىل احملاكمة يف حماكمها ، و ستظل تتعرض لضغوط سياسية مكثفة من جانب الواليات املتحدة االتفاقي

  .األمريكية حىت ال تفعل ذلك 
و باإلضافة إىل ما سبق ، تذهب هذه االتفاقيات بعيدا إىل حد منع مواطين الواليات املتحدة األمريكية و سواهم ممن 

التقدم مبحض اختيارهم كشهود يف قضايا اإلبادة و من ول أمام احملكمة اجلنائية الدولية تغطيهم االتفاقيات من املث
  . و جرمية العدوان اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب 

كمة و هكذا فإن التكامل ينتفي متاما ، فال احملكمة اجلنائية الدولية و ال حماكم الدولة الثانية تستطيع التقدم لتكون حم
املالذ األخري إذا ما كانت الواليات املتحدة األمريكية غري قادرة على التحقيق يف هذه اجلرائم أو مقاضاة مرتكبيها  

   .أو غري راغبة يف ذلك حقا 
و يرى العديد من اخلرباء القانونيني ، و املتخصصني يف دراسة القانون الدويل اجلنائي أن وجود مثل هذه االتفاقيات 

 بشكل واضح مع القانون الدويل اجلنائي و ذلك لعدة أسباب ، منها أن عقد اتفاقيات احلصانة الثنائية مع يتعارض
  .الواليات املتحدة األمريكية قد يشكل سابقة خطرية يف القانون الدويل 

ن هذه الدول حيث أنه إذا ما عقدت هذه االتفاقيات مع الدول املوقعة أو الدول األطراف يف النظام ، فهذا يعين أ
سوف تطبق نوعني من القواعد القانونية ، أحدمها تطبقه على املواطنني األمريكيني الذين كانوا موضوعا هلذه 
االتفاقيات ، و الثاين تطبقه على باقي األفراد يف العامل ، و هذا من شأنه دون شك إضعاف الثقة بالقانون الدويل 

  )1( .الدولية اجلنائي و عرقلة مسار العدالة اجلنائية 
إن جناح الواليات املتحدة األمريكية يف مسعاها ، و هو ما حدث و حيدث فعال سيشجع دوال أخرى ، و خاصة 
تلك املعارضة للمحكمة اجلنائية الدولية يف إتباع ذات النهج األمريكي و حماولة احلصول على حصانات ملواطنيها ، 

   )2( .مع احملكمة اجلنائية الدولية و هو ما سيؤدي إىل تقويض التعاون اإلجرائي 
  
  
       . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أضيفت إىل النظام باقتراح من الواليات املتحدة األمريكية 98 جتدر اإلشارة إىل أن املادة )1(
  . 2008 أفريل 20 بتاريخ  www.iccnow.org  : عن املوقع االلكتروين : IOR 40/025/2002 الوثيقة رقم )2(
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 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يتناىف و اهلدف العام 2 فقرة 98إن التفسري األمريكي للمادة 
وليها ؤللمحكمة اجلنائية الدولية ، و قد جنحت الواليات املتحدة بالفعل يف تأمني محاية جلنودها و مواطنيها و مس

عرب العامل تقريبا ضد خضوعهم للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، و ذلك من خالل سوء النية يف تفسري 
  )1(. هذه املادة خلدمة أغراضها و ذلك بشكل تعسفي 

العقاب   من فالواليات املتحدة األمريكية ال تستطيع التحقيق بشأن مجيع األشخاص الذين تغطيهم اتفاقيات اإلفالت
د أوضحت جبالء و بشكل مطلق ، بأا و قنظام روما األساسي ، و مقاضام بشأن مجيع اجلرائم اليت يشملها 

عندما " ستستخدم حصانتها و اجتهادها و حتقق مع األشخاص و حتاكمهم على أسوأ اجلرائم املمكنة يف العامل 
   " .ناسبايكون ذلك م

 تغطيهم نع مواطين الواليات املتحدة و سواهم مممن و باإلضافة إىل ما سبق ، تذهب هذه االتفاقيات بعيدا إىل حد
اجلنائية الدولية مبحض اختيارهم كشهود يف قضايا اإلبادة اجلماعية و اجلرائم ضد  احملكمة  املثول أمام  من االتفاقيات

  .و جرمية العدوان اإلنسانية و جرائم احلرب 
 ، و ال حماكم الدولة الثانية تستطيع التقدم لتكون الدولية اجلنائية احملكمةامل ينتفي متاما ، فال و هكذا ، فإن التك

األمريكية غري قادرة على التحقيق يف هذه اجلرائم أو مقاضاة حماكم املالذ األخري إذا ما كانت الواليات املتحدة 
  .مرتكبيها ، أو غري راغبة يف ذلك حقا 

إن كافة خرباء القانون العاملني يف اال اجلامعي احلكومي و غري احلكومي جيمعون على الرأي القائل إن االتفاقات 
اجلنائية   احملكمةاختصاص  من ستثناء رعاياها دون غريهمال )2(الثنائية اليت تسعى الواليات املتحدة إىل إبرامها 

  .نظام روما األساسي ال جتيزها هذه املادة   من 98املادة  من 2 استنادا إىل أحكام الفقرةالدولية 
ضع الدولة املعنية موضع انتهاك للقانون الدويل ، و جتعل الدول و بالتايل ، فإن التصديق على مثل هذه االتفاقات ي

األطراف ختالف التزاماا مبوجب نظام روما األساسي ، خاصة يف جمال التعاون اإلجرائي مع احملكمة اجلنائية الدولية  
نون الدويل رغم كل الضمانات اليت كفلها القا، يفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية تو حيول كل ذلك دون اس

  )3( .اجلنائي لصاحلهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  . 286 ، ص املرجع السابق الذكر :  لندة معمر يشوي)1(
 هــوج ، و يف إطار هذه اجلهود  اتصال180بلغ إمجايل عدد اتصاالت الواليات املتحدة األمريكية إلبرام االتفاقيات الثنائية لإلفالت من العقاب حنو  )2(

  فيها التوقيع علىهامن  يطلب2002آب / أغسطس16رسالة شخصية إىل احلكومات األوروبية بتاريخ "  كولن باول "مريكي السيد وزير اخلارجية األ    
 املفوضية  أن من  "واشنطن"  إستاءت، و قد  دون انتظار ريثما حيدد االحتاد األورويب موقفه الرمسي النهائي"  يف أقرب وقت ممكن "مثل هذه االتفاقات     
 اد ـأعضاء االحت  العقاب طاملا مل حيددمن   اتفاقات تكفل اإلفالتأيةالدول املرشحة لالنضمام إىل االحتاد األورويب أال توقع على  من  األوروبية قد طلبت   
  .موقفهم النهائي    

  . املرجع السابق الذكر : حممد رياض حممود خضور )3(
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  خامتة 
 هو إن من أهم الضمانات اليت كفلها القانون الدويل اجلنائي لضمان استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية

كوسيلة لتعزيز اجلهود و ذلك اعتماد مبدأ التكامل يف االختصاص بني القضاء الوطين و القضاء اجلنائي الدويل 
يشكل فرصة إضافية للضحايا يف احلصول على العدالة يف ، و هو ما ت من العقاب الرامية لوضع حد لظاهرة اإلفال

، حىت ال تضيع حقوق الضحايا أمام املناورات و على إجراء احملاكمة حالة عدم رغبة أو عدم قدرة القضاء الوطين 
  .من القضاء الوطين  و الرتاهة و غياب االستقالليةالتلكؤات 

و  بهضبط القانون الدويل اجلنائي بعض املسائل املرتبطة أ التكامل يف االختصاص  مبدتطبيقسن تيسريا حلو 
مبدأ عدم جواز احملاكمة من بني هذه املبادئ و القواعد ذلك من خالل إقرار بعض املبادئ و القواعد اجلنائية ، و 

مبدأ ، و لية الرؤساء و املرؤوسني انعقاد مسؤوعن اجلرمية ذاا مرتني ، و مبدأ التطبيق الوطين للعقوبات ، و مبدأ 
يف مبدأ التكامل تطبيق جعلها تتالءم و تدعم  م الدولية ، مماائاملساواة يف العقوبة لكل املسامهني يف ارتكاب اجلر

  .بدل أن تكون عقبة يف وجه تطبيقه االختصاص 

على الضمانات يف الدولية اجلرائم و مل يقتصر تعزيز القانون الدويل اجلنائي ملسار استيفاء حقوق ضحايا 
بل تعداها إىل جتسيد و ترسيخ الضمانات يف اال اإلجرائي ، و اليت تتمثل أساسا يف تفعيل ، جمال االختصاص 

اجلرائم الدولية من اخلطورة مبكان ، مما ينبغي معها أن يكون حتريك الدعوى غري  ذلك أن ،آليات حتريك الدعوى 
قد تتعسف يف استعماله الضروري عدم حصر هذا احلق و احتكاره يف جهة حمددة حمصور جبهة معينة ، فكان من 

  .مع ما يترتب عن ذلك من تقويض للجهود الدولية الستيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية 

املدعي العام و جملس كال من الدول فشملت إىل جانب ،  تعددت جهات حتريك الدعوى و هكذا فقد
و صالحيات واسعة لتأمني مرجع فعال يطالب حبقوق الضحايا و حيول دون استقاللية لعام األمن مع منح املدعي ا

تقويض العدالة اجلنائية الدولية عند امتناع جملس األمن أو الدول عن التحرك ألسباب سياسية ، و هذه السلطات 
بة على نظام اإلدعاء اجلنائي الوطين ، بلغت درجة اإلشراف و الرقااليت يتمتع ا املدعي العام  االستقالليةالواسعة و 

   .مهمة لصاحل استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية أخرى و هو ما يعترب ضمانة 

اإلحالة منحه حق عن طريق أمام القضاء اجلنائي الدويل حتريك الدعوى إن إشراك جملس األمن يف آلية 
 على اختصاص القضاء اجلنائي الدويل ضمن  "الفيتو" لطة سأيضا و إن كان هذا مينحه   - لمحكمة اجلنائية الدوليةل

يوسع من جهة أخرى نطاق املالحقة أمام القضاء اجلنائي   - حدود الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة
 و أو االنضمامبالنسبة ملرتكيب اجلرائم الدولية من صالت اإلقليم و اجلنسية  هذه األخرية بتحرير، و ذلك الدويل 
  .بالنسبة للدول يف عالقتها مع اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية القبول 

ستيفاء حقوق ضحايا اجلرائم اليت تكفل ا سعى القانون الدويل اجلنائي إىل تفعيل الضمانات اإلجرائية كما
ام جملس األمن باإلحالة ، يقيف حالة استبعاد استيفاء الشروط املسبقة ، و من بني هذه الضمانات اإلجرائية الدولية 
و ال باجلرائم الدولية املرتكبة اعترب جملس األمن املصدر األكثر ثقة ، و عليه فال يترتب إبالغ الدول املعنية حيث 

يصار إىل استصدار إذن بالتحقيق ، بل تتبع إجراءات مستعجلة تقتضي البدء بالتحقيق مباشرة و من دون أي تدابري 
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اليت اجلرائم الدولية  اخلاص بإحالة قضية 1973د تكون عائقا ، و هو ما جتسد يف قرار جملس األمن رقم متهيدية ق
  .ضد املدنيني الليبيني إىل القضاء اجلنائي الدويل " العقيد القذايف " ارتكبها نظام 

يا اجلرائم الدولية ضحالتمكني اليت أرساها القانون الدويل اجلنائي األخرى و من بني الضمانات اإلجرائية 
الذي ارتكب استيفاء حقوقهم تكريس جمموعة من املبادئ و القواعد اإلجرائية املتعلقة بصفة خاصة باملتهم من 

إفالم من و اليت بتفعيلها يضمن مساءلة مرتكيب اجلرائم الدولية و عدم ، حمل املتابعة اجلرمية أو اجلرائم الدولية 
 كتحصيل النعقاد احملاكمة اليت لطاملا عرقلها عدم تفعيل استيفاء حقوق الضحاياان العقاب ، و يف الوقت نفسه ضم

  .بعض القواعد اإلجرائية 

اليت حرص القانون الدويل اجلنائي على جتسيدها كضمانات مبدأ اإلجرائية و القواعد و من أبرز هذه املبادئ 
 ، مبدأ عدم االعتداد بالصفة الرمسية اجلرائم الدولية عدم تقادم اجلرائم الدولية ، مبدأ عدم جواز العفو عن مرتكيب

، مبدأ سيادة الضمري على واجب الطاعة ألوامر الرؤساء ، و مبدأ التعاون الدويل يف تعقب و اجلرائم الدولية ملرتكيب 
ئم الدولية حيث أصبح من غري املقبول أن يسمح ملرتكيب اجلرا، اعتقال و تسليم و حماكمة مرتكيب اجلرائم الدولية 

اجلنائية أن يتذرعوا بالتقادم أو العفو أو الصفة الرمسية أو أمر الرئيس األعلى أو سيادة الدولة لتفادي حتمل املسؤولية 
، و ذلك لكوا عقبات حتول دون إجراء احملاكمة اليت يستفيد منها ضحايا اجلرائم الدولية الدولية عن تلك اجلرائم 

  .يف استيفاء حقوقهم 

، حيث أثبتت  اإلجرائيافة لذلك حرص القانون الدويل اجلنائي على تكريس مبدأ التعاون الدويل و إض
إىل إجياد آليات فعالة لتعزيز التعاون الدويل من أجل ضمان تطبيق أحكام امللحة و املاسة املمارسة العملية احلاجة 
 لية و متكني ضحايا هذه اجلرائم من استيفاء حقوقهم فيما يتعلق مبحاكمة مرتكيب اجلرائم الدوالقانون الدويل اجلنائي 

و معاقبة مرتكيب تلك تسليم تعقب و اعتقال و و من أهم ااالت اليت يرتكز حوهلا التعاون الدويل يف هذا اإلطار 
 ةو قرارات أجهزة العدالو االعتراف بأحكام لتحقيق لتعاون يف جمال ا، إضافة ل اللجوءاجلرائم و عدم منحهم حق 

و قد عزز القانون الدويل اجلنائي جمال التعاون الدويل ، الصادرة عنها تنفيذ العقوبات و التعاون يف اجلنائية الدولية 
 احتماالت استيفاء ضحايا مما يعزز أكثر من خالل منح جملس األمن دورا فعاال يف ضمان االمتثال لطلبات التعاون

  .اجلرائم الدولية حلقوقهم 

ه التقدم احملرز على املستويني الوطين و الدويل من إجيابيات يف مسعى االعتراف مبركز قانوين و رغم ما حيمل
وسع للمشاركة يف خمتلف مراحل الدعوى القضائية ، إال أن ذلك قد ألضحايا اجلرائم الدولية يضمن هلم جماال 

ضمان استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم يكون غري كاف يف حاالت معينة من أجل حتقيق الغاية األساسية املتمثلة يف 
  .الدولية 

فقد ال يكفي يف بعض األحيان االعتراف حبق الضحايا يف تقدمي املعلومات خبصوص ارتكاب جرائم دولية 
معينة حلصوهلم على العدالة رغم أمهية هذا احلق يف إثارة انتباه اجلهات املكلفة بفتح التحقيق و اختاذ قرار املتابعة ، 

 يف احلماية و أو احلق يفي بالغرض نفسه االعتراف حبق ضحايا اجلرائم الدولية يف املشاركة يف اإلجراءات كما قد ال
رد احلقوق و جرب الضرر و غريها من احلقوق اليت قد ال جتد طريقا لتجسيدها ، و السبب يف ذلك جمموعة من 

  . اليت يستفيد منها الضحايا ن إجراء احملاكمةالعقبات و الثغرات القانونية يف القانون الدويل اجلنائي حتول دو
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إن السبب وراء فشل مساعي ضحايا اجلرائم الدولية يف استيفاء حقوقهم مل يكن نتيجة لنقص يف مركزهم 
املتعلقة سائل بعض املمطالبهم مع و اصطدام  تعارض بسببالقانوين الذي يؤهلهم للمطالبة حبقوقهم ، و إمنا 

 حالت دون حماكمة - سواء على مستوى القضاء الوطين أو القضاء اجلنائي الدويل - االختصاص و اإلجراءاتب
  .و يف الوقت نفسه حالت دون استيفاء ضحايا اجلرائم الدولية حلقوقهم ، املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية 

م الدولية من الوصول إذن ، ختتلف األسباب القانونية اليت قد حتول دون حماكمة املتهم و متكني ضحايا اجلرائ
إىل العدالة ، و هي تتراوح يف ذلك ما بني مسائل تتعلق باالختصاص و أخرى باإلجراءات ، و ال يزال البعض من 

 بإقرار ضحايا ، و إن كان باإلمكان جتاوز ذلك اللصاحلهذه املسائل يشكل عائقا فعليا أمام حتقيق العدالة 
ا تراجع على األقل أمام القضاء اجلنائي الدويل ، و مل يعد مبقدور املتهم التعديالت الالزمة ، كما أن البعض منه

   .بارتكاب اجلرائم الدولية أن يستند عليها لإلفالت من العقاب 

إن عقبات استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية يف جمال االختصاص مرتبطة أساسا بالنتائج و االنعكاسات 
يف عدم سريان احملاكمات بأثر أساسا و املتمثلة  جنائي دويل عن طريق اتفاقية دولية ، السلبية املترتبة عن إنشاء قضاء

و األثر نفسه يترتب على إعمال الدول للحق املمنوح هلا مبوجب القانون الدويل اجلنائي يف عدم قبول رجعي ، 
استيفاء ا ال يعترب يف مصلحة ملدة معينة ، و هو ماختصاص القضاء اجلنائي الدويل يف نظر بعض اجلرائم الدولية 

  . حلقوقهم ضحايا اجلرائم الدولية

 يشكل عائقا اإللزامي للقضاء الدويل اجلنائيإن تكريس القانون الدويل اجلنائي لعدم سريان االختصاص 
نائي الدويل  االنضمام إىل االتفاقية املنشئة هلذا القضاء اجلحرية و قد جتلى ذلك يف ،فعليا أمام ضحايا اجلرائم الدولية 

تعديلها و التحفظ على بعض أحكامها ، و تلك هي اآلثار املتوقعة من إنشاء إمكانية و حرية االنسحاب منها و 
آثارا و نتائج خطرية على العدالة اجلنائية الدولية " التعاهدية  " طبيعتها ترتبقضاء جنائي دويل مبقتضى اتفاقية دولية 
وق الضحايا بوجه خاص ، و هذا ما جعل البعض يؤكد عدم جدوى عدالة بوجه عام و على مسار استيفاء حق

  .اتفاقيات دولية أساس جنائية دولية قائمة على 

و مل تقتصر النتائج السلبية هلذه الطبيعة التعاهدية على ما سبق ذكره ، بل رتبت آثارا سلبية أخرى و خلقت 
 مع التشريع الدويل و  اإللزاميها تعارض االختصاص عقبات أخرى يف وجه ضحايا اجلرائم الدولية ، و من بين

 تطلب إحداث تعديالت و مواءمات دستورية و تشريعية سارعت إىل تفعيلها و هو ما الدول ، قواننيدساتري و 
 ، خاصة أن  هذه األخرية  دول أخرى تسعى بكل الطرق لتقويضعارضتهاالدول الداعمة للعدالة اجلنائية الدولية و 

اليت متنح حصانة إجرائية ، و لدول ا ريتادسو  اتتشريعتتعارض مع قد ديالت تتعلق مبسائل بالغة احلساسية هذه التع
سواء كانوا أفرادا عاديني أو ذوي صفة رمسية و حتظر تسليمهم أو لمتهمني بارتكاب جرائم دولية لو موضوعية 

  .التحقيق معهم 

اليت ز الضمري العاملي إىل الواقع السياسي و ما يطرأ عليه إن املالحظ هو أن الدول ختضع اجلرائم الدولية 
اليت قذارة احلروب و وحشيتها احلكومات إىل تبين احللول الوطنية حيث تدفع  ، العفو عرب قرارات تغرياتمن 

ا لن طبعو ، ة مرتكيب اجلرائم الدولية حتقيقا للسلم األهلي  حماكمو استبعاد املصاحلةتطالب الضحايا بالعفو و 
املالحقة أو العقاب و طي خيار تقدمي خيار النسيان أو الغفران على  الدول إال بيف نظر هذه األخري يتحقق هذا
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على صفحة املاضي الدامية لفتح صفحة جديدة انطالقا من فكرة أن االنسجام االجتماعي يقوم على النسيان ال 
حقوق ضحايا استيفاء ع اجلهود الدولية اليت بذلت لصاحل بالتأكيد لن يتوافق مو هذا اخليار السياسي ، العدالة 

   . و من أمهها إقرار مبدأ عدم جواز العفو عن مرتكيب اجلرائم الدولية اجلرائم الدولية 

رغم التأكيد مرارا على ضرورة وضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب ، إال أن الدول أعملت هكذا و و 
، هلذا األخري القانون الدويل اجلنائي اليت وضعها  الضوابطار العفو خمالفة بذلك إقريف حقها الدستوري و التشريعي 

 مبسار املصاحلة الوطنية و  و ربطه  أن تربير العفوذلكو هو ما يشكل طعنة توجه إىل ضحايا اجلرائم الدولية ، 
قنع الضحايا الذين يعتربونه جمرد ي غريها من التربيرات قد ال واالستقرار السياسي و األمين و جتاوز األزمة حتقيق 

  .حيلة لتفادي مثول بعض األشخاص أمام احملكمة اجلنائية الدولية 

 سعت بعض الدول إىل التخلص من اختصاص القضاء اجلنائي الدويل بإبرام اتفاقيات دولية و سن و لقد
 من العقاب من خالل رفض تسليم  هدفها تقويض العدالة اجلنائية الدولية و تكريس ثقافة اإلفالتتشريعات داخلية

، املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية و رفض التحقيق و التعاون اإلجرائي مع القضاء اجلنائي الدويل ، و إقرار العفو 
 عن طريق الضغوط - حق احملاكمة –ا  سيادبعض مظاهرو إجبار الدول على التخلي حىت عن حقها يف ممارسة 

   للقضاء اجلنائي الدويل اإللزاميو اهلدف هو تكريس عدم سريان االختصاص و العسكرية ، السياسية و االقتصادية 

لتغدو رخصة لإلفالت من العقاب القانون الدويل اجلنائي مت استغالهلا بسوء نية نصوص إن بعض الثغرات يف 
يف انعقاد كاملية املتمثلة أمام القضاء اجلنائي الدويل و حتول دون مباشرة القضاء اجلنائي الدويل لوظيفته الت

ملتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية و متكني ضحايا هذه األخرية من احملاكمة االختصاص للقضاء اجلنائي الدويل 
و قد أصبحت  ، ارغب فيهيأو ال يستطيع القضاء الوطين للدول القيام بتلك احملاكمات استيفاء حقوقهم عندما ال 

مبثابة العقبات يف وجه تنفيذ ستغالهلا من طرف الدول الرافضة للعدالة اجلنائية الدولية تلك الثغرات و النقائص بعد ا
  .طلبات التعاون اليت يصدرها القضاء اجلنائي الدويل 

 صراع و تنازعبني القضاء الوطين و القضاء اجلنائي الدويل إىل  التكامل يف االختصاص حتولو هكذا فقد 
 ميكن تطبيقهن نعترف أن االختصاص التكميلي له سلبيات و عقبات كثرية تعترض  ، و أصبح من الضروري أبينهما

 رغم أن عدم القدرة و -تلخيصها يف طابعه الوقائي و االحتياطي عوضا عن الطابع الرقايب الذي مت التراجع عنه 
 - القضاء اجلنائي الدويل عدم الرغبة يف حماكمة املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية مفترضة يف القضاء الوطين و ليس

  . على كل الدول اإللزاميإضافة الستبعاد تطبيقه 

مبدأ االختصاص التكميلي لن يليب احلاجة إىل إقرار مسؤولية الدولة ، مما جيعله عاجزا عن احتواء  كما أن
القضاء اجلنائي  ستئثاراأن فضال عن ، تطلعات ضحايا اجلرائم الدولية يف منازعة الدولة املسؤولية عن التعويض 

بسلطة الفصل يف تنازع االختصاص و احتكارها يرتب آثارا سلبية على تطبيق مبدأ التكامل ، ذلك أن هذه الدويل 
بني اختصاص القضاء الوطين و القضاء اجلنائي السلطة تقديرية و ال حتكمها ضوابط دقيقة مما يؤدي إىل الصراع 

  . قدرة و رغبة القضاء الوطين يف الدول الفاشلة أمر مفترض مسبقا بدل التكامل ، خاصة أن التشكيك يفالدويل 

كل من القضاء الوطين و  متسك حيث ، و التنازعلصراع هذا اعلى  خري مثال "دارفور"  و متثل قضية
املتهمني اكمة حبقه يف احملاكمة باعتباره األحق ا و مل جتري حمالقضاء اجلنائي الدويل ممثال يف احملكمة اجلنائية الدولية 
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 الستيفاء حقوقهماجلرائم الدولية حىت اآلن ، مما شكل عائقا أمام ضحايا بارتكاب اجلرائم الدولية يف ذلك اإلقليم 
  .اليت يقرها هلم القانون الدويل اجلنائي 

و مل تقتصر العقبات يف جمال االختصاص على ما سبق ذكره ، حيث استبعد القانون الدويل اجلنائي 
، ص بالنظر يف جرمية العدوان يف حال رفض الدول الختصاص احملكمة ا و ذلك بإصدار إعالن مسبق االختصا

يف اتفاقية روما ، و  تعلق جبرمية العدوان على الدول غري األطرافامل اجلنائية الدولية حملكمةيسري اختصاص اال كما 
 اختصاص القضاء ، و يعترب استبعادفا يف اتفاقية روما طبعا فإن معظم الدول املرتكبة هلذه اجلرمية مل تصبح بعد أطرا

  .خطوة إىل الوراء يف جمال العدالة اجلنائية الدولية اجلنائي الدويل ذه اجلرمية الدولية 

إن أحكام القانون الدويل اجلنائي فيما يتعلق باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية باحملاكمة على جرمية العدوان 
لعدم إمكانية مالحقة القادة السياسيني و العسكريني  نظرا، حلقوقهم ذه اجلرمية ه اء ضحايا دون استيفحتول

 خيشى صعوبة العدالة اجلنائية الدولية يعد ثغرة قانونية واسعة يف جدار ماو هو ، الدولية املرتكبني لتلك اجلرمية 
متاما كما حدث مع  لدويل ملدة طويلة إقصاء جرائم احلرب من اختصاص القضاء اجلنائي افضال عنهذا  ،سدها 

جرمية العدوان و اليت استبعدت من اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية لفترة طويلة ضاعت فيها حقوق ضحايا هذه 
  .اجلرمية الدولية 

و مل تقتصر الثغرات يف القانون الدويل اجلنائي على تعليق اختصاص القضاء اجلنائي الدويل جبرمية العدوان أو 
عقاب ، حماكمة و  سنة دون 18 و 15ترك القانون الدويل اجلنائي من جيندون من هم بني سن رائم احلرب ، فقد ج

رغم أن ما شهدته الرتاعات املسلحة يف العقد األخري من القرن العشرين و العقد األول من القرن الواحد و العشرين 
  كما حدث يف مجهورية، ة ما ترتكب على أيدي هؤالء يوحي بأن أبشع اجلرائم عاد - منها غري الدوليةخاصة  -
  .، و غريها من بؤر و مناطق الرتاعات املسلحة " أوغندا " و " الكونغو الدميقراطية " 

على جمرد انعقاد االختصاص للقضاء اجلنائي الدويل ال يتوقف على العدالة حصول ضحايا اجلرائم الدولية إن 
 العقبات اليت مل تعدحيث دم االصطدام ببعض العقبات القانونية املتعلقة باإلجراءات ، و إمنا حيتاج األمر أيضا إىل ع

 الدولة اليت حتد من عزم اتمع الدويل على وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب تقتصر على عدم رغبة سلطات
اكمة صورية ، أو تنطوي على وقعت فيها اجلرمية الدولية أو عدم قدرا على مالحقة اجلاين ، أو عندما تكون احمل

آليات بأيضا هذه العقبات حماباة أو جماملة ، أو عندما تقع اجلرمية من الرمسيني يف الدولة أو مبوافقة سلطاا بل تتعلق 
القدرة تعترض تسليم املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية حىت يف حالة أخرى  عقبات فضال عناإلدعاء و التحقيق ، 

، و أخرى تتعلق نا احلديث عن معوقات تتعلق بتحريك الدعوى و ميكن،  إجراء احملاكمة يفصادقة الرغبة الو 
   .بالتعاون اإلجرائي 

 سحيث كر، للمحكمة اجلنائية الدولية تتعلق بتحرك املدعي العام و املعوقات إن بعض هذه العقبات 
و حريته يف التحرك و استقالليته من نواح ة الدولية حملكمة اجلنائيادعي عام انون الدويل اجلنائي تسوية تقيد مالق

ميكن أن تشكل عائقا أمام ضحايا اجلرائم الدولية يف مسعاهم من أجل استيفاء حقوقهم ، ، و هذه التسوية ثالث 
إعاقة جملس األمن  هذه العقبات ، و من بني  تغل يدهو تشكل قيدا صارما على حتركات املدعي العام كما أا
  .و اشتراط حصوله على اإلذن املسبق من دائرة ما قبل احملاكمة ،  هلتحرك
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منح دائرة ما قبل احملاكمة سلطة القرار النهائي بشأن تويل املدعي العام التحقيقات  القانون الدويل اجلنائي إن
لعبور إىل  تؤدي وظيفة رقابية مبكرة و الحقة على أعمال املدعي العام ، و تشكل بوابة ا هذه األخريةكما أن

التقاضي أو عدمه من خالل جلساا للنظر يف اعتماد التهم املقدمة إليها من مكتب املدعي العام حبق الشخص أو 
، و هذا يعين احلد من املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية األشخاص 

ة خاصة يف املواد املتعلقة بأوامر القبض و التوقيف و قرارات حتريك الدعوى سلطات املدعي العام الواسعة و التقديري
   . الذي يعقد الضحايا آماال كبرية عليه الستيفاء حقوقهم  حترك املدعي العام يق، مما يعمن تلقاء نفسه 

يف  - رتبتيف مسائل أخرى قد سلطة تقديرية لمدعي العام لو يف الوقت ذاته منح القانون الدويل اجلنائي 
آثارا سلبية وخيمة على ضحايا اجلرائم الدولية ، و من أهم  - من طرف هذا األخريحال مت استخدامها بسوء نية 

بصفة خاصة " أن إجراء حتقيق لن خيدم مصاحل العدالة إمكانية تقرير املدعي العام جتليات هذه السلطة التقديرية 
احل اين عليهم  و سن أو اعتالل الشخص املتهم بارتكاب ظروف ارتكاب اجلرمية ، و مدى خطورا ، و مص

 ، وها احتمال اخلطأ وارد في، ذلك أن ة يساسو هذه املسائل على درجة كبرية من احل، " اجلرمية أو دوره يف اجلرمية 
دليل  إال شكوى قدمت للمدعي العام مل حيرك فيها هذا األخري ساكنا 300 التقارير اليت تتحدث عن أكثر من ما

  .على مسار استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على األثر السليب هلذه السلطة التقديرية 

على جمريات الدعوى أمام  ائج املترتبة عن السلطة التقديرية اليت يتمتع ا املدعي العامو رغم خطورة النت
إيقاف و اليت قد تصل إىل حد  -ية القضاء اجلنائي الدويل و على مسار استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدول

قرارات هذه ال فإن ضحايا اجلرائم الدولية ال جيوز هلم تقدمي استئناف ضد -اإلجراءات أمام القضاء اجلنائي الدويل
مما قد ينجم عنه ، حيث استبعد القانون الدويل اجلنائي إمكانية الطعن يف هذه القرارات املدعي العام ، الصادرة عن 
ق من تضرر من اجلرمية الدولية ، كما أا ستكون مناقضة للعدالة اجلنائية الدولية إذا كانت هذه النتيجة إهدار حلقو

   .ال تتفق مع الواقع 

كما منح القانون الدويل اجلنائي سلطة خطرية جدا لس األمن تتضمن شل نشاط القضاء اجلنائي الدويل ، 
 بإمكانه إصدار قرارات متنع البدء يف التحقيق أو احملاكمة ، أو توقف و تعليق دوره يف التحقيق و احملاكمة ، حيث

االستمرار يف التحقيق أو احملاكمة ، أو متنع االستمرار يف التحقيق أو احملاكمة ملدة سنة كاملة قابلة للتجديد إىل ما ال 
تما إىل تدخل السياسة يف العدالة اية يف حالة اضطراب األمن و السالم العاملي أو ديدمها باخلطر ، مما يؤدي ح

من طرف األعضاء " الفيتو " ستعمال حق إلمكانية اإضافة اجلنائية الدولية مع أنه كان من الواجب الفصل بينهما ، 
  .حتت دوافع و حجج خمتلفة ضد مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولية دائمي العضوية يف جملس األمن 

يعترف بالدور كما أنه عتبارات السياسية على املعطيات القانونية ، إن القانون الدويل اجلنائي يغلب اال
 و العدالة الدوليني ، إىل بالسلماحلازم لس األمن يف العالقة بينه و بني القضاء اجلنائي الدويل يف كل ما يتعلق 

 استقالليتها و شرعيتها و درجة اعتبار ذلك تدخال يف املنظومة القانونية التابعة هليئة قضائية مستقلة ، مما يهدد
ؤثر سيجملس األمن صالحيات واسعة ذلك أن منح  أثار خماوف العديد من الدول ، و هو ماسلطتها و مصداقيتها ، 

، يف استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية و اليت من بني أهدافها  العدالة اجلنائية الدولية مساردون أدىن شك على 
  . حتقيق السالم متاما مثل سعيه لتحقيق العدالة حني يسعى جملس األمن إىل
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 استيفاء ضحايا اجلرائم الدولية تعززفإذا كانت سلطة اإلحالة اليت منحها القانون الدويل اجلنائي لس األمن 
سمح حيث ي ال تسري يف االجتاه نفسه ،  "الفيتو" استعمال حق اإلرجاء و و التعليق  و عناملحلقوقهم ، فإن سلطة 

اجلرائم الدولية مىت اعترب جملس األمن أن مصلحة األمن و حماكمة مرتكيب قانون الدويل اجلنائي بغض الطرف عن ال
  ." الهاي "  طريق آخر غري ذلك الذي يؤدي إىل سلوكالسلم الدوليني تقتضي 

رائم و يؤدي هذا إىل تقويض أحد أهم غايات القانون الدويل اجلنائي يف وضع حد إلفالت مرتكيب اجل
كما و متكني الضحايا من استيفاء حقوقهم هذه اجلرائم ارتكاب الدولية من العقاب ، و على اإلسهام بالتايل يف منع 

يؤدي أيضا إىل تبخيس القضاء اجلنائي الدويل بتحويله إىل هيئة خاضعة لس األمن و جعله رهن الرتوات السياسية 
سلطة التدخل يف إدارة  -جملس األمن  -الل إيالء هيئة سياسية للدول دائمة العضوية يف جملس األمن ، من خ

العدالة اجلنائية الدولية ، و جملس األمن ال يتمتع ذه الصالحية و ال حىت جتاه حمكمة العدل الدولية ، ذلك أن إقراره 
   . ينياملالحقة القضائية يوفر ميناء أمان للمجرمني الدولأو منع استمرار  وقف أوالتحقيق  إلرجاء

و عند ممارسة جملس األمن هلذه السلطة دون مربر ، فإنه يكون مبثابة القيد السليب لعرقلة سري إجراءات 
إهدار األدلة و ضياع آثار اجلرمية فضال عن النتائج السلبية املترتبة عن ذلك و املتمثلة يف ، احملاكمة التحقيق و 

و  قيم العدالة اجلنائية الدوليةل اإهدارمما ميثل الء بشهادم ، الدولية ، و فقدان الشهود ، أو إحجامهم عن اإلد
  .استهانة مقصودة حبقوق ضحايا اجلرائم الدولية 

لسلطة من املفترض أن الية قضائية ، و آاحملكمة اجلنائية الدولية تعترب أداة سياسية بينما يعترب إن جملس األمن 
قضائية حىت ال يؤثر ذلك على منظومة العدالة اجلنائية الدولية ، متارس اختصاصاا على السلطة الال السياسية 

فالسياسة هي فن حتقيق املمكن ، و هذا املمكن يتلون و يتشكل حبسب ظروف كل حالة ، أما القضاء فهو رمز 
  الدعوى ليكون بذلك عنوانايفحتقيق العدالة من خالل األدلة و األسانيد و تقرير الشرعية و موضوعية احلكم 

  .للحقيقة 

 منعملا تتيحه مدة و ذلك قدرة القضاء اجلنائي الدويل على التحقيق و املالحقة القضائية عرضة للشلل ، إن 
أو إخفاء األدلة ، أو ترهيب الشهود أو الضحايا  ، من إتالف الرباهني احملاكمة لتحقيق أو ااستمرار منع وقف أو أو 

 حترم ع من املؤكد أانفيما يتعلق بالوقف و املباحلق يف طلبها لس األمن  اليت يتمتع جمطلبات التجديدعدد أن كما 
ضحايا اجلرائم الدولية من حقهم يف التعويضات ، و حترم املتهم بارتكاب اجلرمية الدولية من حقه يف حماكمة مباشرة 

  .يوقف توقيفا احتياطيا ألجل غري حمدد من دون حماكمة حيث و سريعة 

تؤدي طلبات التجديد املستمرة إىل مزيد من اإلعفاءات عن اجلرائم الدولية ، و هذا يعين من ناحية أخرى ، 
 كثرة التناقضات يف مواقف جملس األمن جتاه العديد من فضال عن ، الدوليةفعليا إفالت ارمني من العدالة اجلنائية 

ويل ، فبينما أحال جملس األمن االنتهاكات اليت القضايا و الوقائع املشاة اليت تدخل يف اختصاص القضاء اجلنائي الد
  و " غزة " إىل هذا القضاء ، مل حيل انتهاكات أخرى صارخة حدثت يف " ليبيا "  و  "دارفور" وقعت يف يف إقليم 

  .منطلقا من الدوافع نفسها و مبوجب السلطات نفسها " العراق " 
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و ، على جمال اإلدعاء  الدولية يف استيفاء حقوقهم  العقبات اليت تعترض مسعى ضحايا اجلرائمال تقتصرو 
تسليم املتهمني بارتكاب  هناك عقبات أخرى تتعلق باإلجراءات القضائية ، و هي تتمحور باألخص يف مسألة إمنا

  .اجلرائم الدولية من أجل انعقاد احملاكمة اليت يستطيع الضحايا من خالهلا احلصول على حقوقهم 

هذا مثل يت، و القضاء اجلنائي الدويل بني الدول و نائي الدويل من التعاون اإلجرائي  قيد القانون اجلفقد
و تسليم املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية إذا كان ذلك القضائية املساعدة و التحقيق يف باألخص التعاون اإلجرائي 

،  الدولية النابعة من القانون الدويل العام يستدعي خرق الدولة أو الدول املطلوب منها التعاون اإلجرائي اللتزاماا
منافسة لطلبات حيث يسمح القانون الدويل اجلنائي للدول بإعطاء األولوية لطلبات تسليم مقدمة من دول أخرى 

لقضاء اجلنائي الدويل ، إضافة إىل ضرورة مراعاة مسألة احلصانات الدبلوماسية و الضوابط اليت مقدمة من اتسليم 
، و من أمثلتها الدولية السابقة على إبرام اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية االتفاقيات  بعضوضعتها 

  .القائمة اخلاصة بوضع القوات االتفاقيات 

و النقل و التسليم و و القبض يفتقر إىل هيئة تنفيذية لتنفيذ قرارات التوقيف الدويل  اجلنائي القضاءكما أن 
و محل الشهود على املثول أمامه ، بل يعتمد يف ذلك على تعاون الدول الذي قد ال يكون تفتيش تنفيذ مذكرات ال

 م و 9الذي صدرت حبقه "  عمر البشري" متاحا و مرغوبا فيه يف كل احلاالت ، كما حدث مع الرئيس السوداين 
ول األطراف يف اتفاقية روما اليت و مل ينفذها ال جملس األمن و ال الد،  مذكرات اعتقال بقيت حربا على ورق 6

   . عدة مرات هذا األخريزارها 

بارتكاب جرائم دولية  القانون الدويل اجلنائي إىل وجود آلية تنهض مبسؤولية إحضار املتهمني يشرمل حيث 
أخرى ة سلبيمثوهلم أمام القضاء اجلنائي الدويل ، و هي نقطة أو يفرون إليها من أجل من الدول اليت يقيمون فيها 

، كما املتعلقة باملسائل اإلجرائية القانون الدويل اجلنائي تطبيق قواعد  ، فالتنفيذ يعترب احللقة األضعف يف عليهحتسب 
 ألنه يعمل يف إطار سياسي و ال يلتزم دائما حبرفية النصوص و ، و ذلكال حيل املشكلة للتنفيذ تويل جملس األمن أن 

هذا الوضع إىل تزايد الشكاوى من ازدواجية املعايري و عدم إتباع الس سياسة ترتكز القواعد القانونية ، و قد أدى 
  . مما أثار الشكوك يف مصداقيته و حتركاتهعلى وترية واحدة جتاه خمتلف احلاالت املطروحة عليه ، 

ائم الدولية هو إن من أهم العراقيل اليت يواجهها القضاء اجلنائي الدويل يف حماكمة املتهمني بارتكاب اجلر
فال يسمح القانون الدويل اجلنائي أن يوجه  ، و رفض الدول للتعاون اإلجرائيتعدد و تعارض طلبات تسليمهم 

القضاء اجلنائي الدويل طلب تقدمي أو مساعدة إىل دولة ، إذا كانت هذه الدولة مرتبطة مبوجب التزام دويل سابق مع 
و احلصانة الدبلوماسية لشخص أو ملمتلكات الدولة الثالثة إال إذا قبلت دولة ثالثة أخرى موضوعه حصانة الدولة أ

هذه األخرية التعاون مع هذه الدولة و القضاء اجلنائي الدويل فتنازلت عن هذه احلصانة ، فوجود التزام دويل سابق  
   .حيول دون التعاون مع القضاء اجلنائي الدويل يف جمال التسليم

 دون مراعاة الدول اللتزاماا اليت التزمت ا أحكامهبعض  اجلنائي أن ال حتول حرص القانون الدويلحيث 
 يفهذه االلتزامات باخلصوص تمثل تو ، مبوجب اتفاقيات سابقة تنظم مسائل تسليم املتهمني و التحقيق معهم 

نائية الدولية عملت على إال أن بعض الدول الرافضة للعدالة اجل" اتفاقيات وضع القوات "  االلتزامات اليت أقرا
  . تعسفيا خيدم مصاحلها و توجهاا تأويال و تأويلها القانونية يف نظام روما األساسياستغالل بعض الثغرات 
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ة توفري احلصانو ذلك بغية تفاقيات وضع القوات مماثلة الإىل إبرام اتفاقيات جديدة هذه الدول سعت و قد 
، حيث متنع هذه االتفاقيات التسليم أو التحقيق  الدول اليت تعقدها معها واطينإضافة جلنود و مملواطنيها و جنودها 

 التأثري السليب من رغممع مرتكيب اجلرائم الدولية من مواطين و جنود الدول األطراف يف هذه االتفاقيات ، على ال
 حد سواء ، و على مسعى هلذه االتفاقيات على انعقاد االختصاص للقضاء اجلنائي الدويل و القضاء الوطين على

  .ضحايا اجلرائم الدولية يف استيفاء حقوقهم 

 فقرة 98 اختذت هذه االتفاقيات أمساءا عديدة مثل اتفاقيات املادة  -اجلديدة قد تضمنت تلك االتفاقيات و 
وقعة أو ملأحكاما ألزمت الدول ا -  و اتفاقيات اإلفالت من العقاب و اتفاقيات احلصانة و غريها من التسميات 2
و التحلل من كل مع مواطين هذه الدول املتهمني بارتكاب اجلرائم الدولية ، صادقة عليها بعدم التحقيق و احملاكمة امل

    أشكال التعاون مع القضاء اجلنائي الدويل ، كما تضمنت إلغاء احلق السيادي للدولة األخرى بأن تقرر أي 
ستتوىل التحقيق يف اجلرائم الدولية اليت ترتكب فوق   – اجلنائي الدويل  حماكمها هي نفسها أو القضاء– احملاكم 

  .أراضيها ، أو من قبل أشخاص موجودين فوق أراضيها ، و مقاضاة هؤالء األشخاص 

 املتعلقة بإعادة تسليم و يتطلب كل شكل من هذه االتفاقيات أيضا أن تتفاوض الدول جمددا بشأن األحكام
فاقيات التسليم الراهنة ، و بذا غدت تلك االتفاقيات حقا اتفاقيات لإلفالت من العقاب و املطلوبني يف مجيع ات

ليست اتفاقيات لتحديد املسؤوليات بشأن التحقيق مع األشخاص املشتبه بارتكام جرائم دولية و مقاضاة هؤالء 
 من احملاكمة أمام القضاء ةكما تضمنت تلك االتفاقيات توسيع طائفة األشخاص املشمولني باحلماي، األشخاص 

، حيث تغطي تلك االتفاقيات طيفا أوسع من األشخاص الوطين لكليهما أو ألحدمها أو أمام القضاء اجلنائي الدويل 
  .من الذين تشملهم اتفاقيات وضع القوات 

 مبن فيهم – ولون و املوظفون احلكوميونؤاملس" فاألشخاص الذين تغطيهم اتفاقيات وضع القوات هم 
بينما اتفاقيات اإلفالت ، "  أو أفراد القوات العسكرية أو مواطنو أحد الطرفني ، احلاليون و السابقون  - املتعاقدون

من العقاب تشمل أشخاصا ليسوا حصرا األفراد احلاليون للقوات املسلحة و املدنيني املرتبطني م للدولة املرسلة 
  .لتلك االتفاقية املقيمني فوق أراضي الدولة املستقبلة وفقا 

فعلى سبيل املثال يصل احلد باالتفاقية إىل أن تشمل حىت األعضاء السابقني يف القوات املسلحة و املدنيني 
املرتبطني م ، و تشمل أيضا األشخاص املسافرين عرب الدول املصادقة على مثل هذه االتفاقيات ، و من يقومون 

و املوظفني مبن فيهم املدنيون املتعاقدون ، و كذلك أي ، ام يف البلدين بتسيري أعماهلم الشخصية ، أو يقضون إجاز
ضمن عالقة تعاقدية ما من قبيل املصادر االستخبارية بغض النظر احلصانة شخص يعمل وكيال عن طرف يف اتفاقية 

  .عن جنسيته 

 يتقدموا بشهادام و منعهم من أن  اجلرائم الدوليةنكما تنص هذه االتفاقيات على حظر نقل الشهود ع
حىت و لو كانوا راغبني يف مساعدة القضاء اجلنائي ممثال يف احملكمة اجلنائية الدولية ، أمام القضاء اجلنائي الدويل 

فإن هذه االتفاقيات  البحث عن احلقيقة و متكني ضحايا اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم ، و بالتايل يفالدويل 
  .يد الشهود من احلق يف الشهادة خدمة لقضايا العدالة اجلنائية الدولية جترالثنائية عملت على 
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إن هذه االتفاقيات الثنائية لإلفالت من العقاب تعد عائقا يقف و حيول دون متكن ضحايا اجلرائم الدولية من 
 يم و التحقيق و لن تنعقد أصال ألن اتفاقيات اإلفالت من العقاب متنع التسلةاستيفاء حقوقهم ، ذلك أن احملاكم

  .  يف استيفاء حقوقهم ضحايا اجلرائم الدولية عرقلة مسعى احملاكمة ، مما يعين كتحصيل حاصل الشهادة و 

، و هو ما حدث و حيدث الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية و العديد من الدول إن جناح هذا املسعى 
اجلنائي الدويل على إتباع ذات النهج و حماولة احلصول فعال سيشجع دوال أخرى و خاصة تلك املعارضة للقضاء 

على حصانات ملواطنيها ، و هو ما سيؤدي إىل تقويض التعاون اإلجرائي و عرقلة مساعي و جهود القانون الدويل 
  .اجلنائي يف متكني ضحايا اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم 

يد على عدم إفالت مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب  و هكذا فقد ظهر لنا جليا حرص اتمع الدول الشد
 عرف املركز القانوين حيثو هو ما يساهم بطريقة مباشرة يف استيفاء ضحايا هذه اجلرائم الدولية حلقوقهم ، 

 و لضحايا اجلرائم الدولية تطورا كبريا يف إطار القانون الدويل اجلنائي ، من مراحل عرفت تغييبا تاما لدور الضحايا
لضحايا دور كبري فئة اإىل مرحلة أصبح فيها ليف املطالبة حبقوقهم إخضاعهم لوصاية تامة من الدولة اليت ينتمون إليها 

  .يف اإلجراءات القضائية من غري أن حتتاج إىل وساطة جهة ثانية 

بحت هلم و بعبارة أخرى فقد حترر ضحايا اجلرائم الدولية من وصاية الدولة اليت ينتمون إليها و أص
ذلك أن املستقرئ للمواثيق ، ء هذه احلقوق االستقاللية التامة يف املطالبة حبقوقهم و يف اختيار طرق و وسائل استيفا

و االتفاقيات الدولية و يف ممارسات الدول يلمح اجتاها متصاعدا حيبذ متكني األفراد ضحايا اجلرائم الدولية من 
مبعرفة هؤالء األفراد و دون اختاذ إجراءات من قبل  و ذلك ،لدولة املسؤولة ر جبرب الضرر من ااملطالبة بشكل مباش

   .دوهلم 

لقد حاول القانون الدويل اجلنائي إاء حضارة احلصانة و اإلفالت من العقاب ، و متكني ضحايا اجلرائم 
تكاد تطيح بإجيابياته ، و أن هناك مثالب حشرت يف بطونه عرب ثغرات موزعة فيه الدولية من استيفاء حقوقهم ، إال 

 و حتول دون أن يكون مرجعا فعاال  للضحايا ، و جتعل كلياخيشى أن تعرقل عمل القضاء اجلنائي الدويل جزئيا أو 
  .مصداقية القضاء اجلنائي الدويل بالنسبة آلالف الضحايا الذين تعرضوا النتهاك حقوقهم حمل شك 

 دويل جنائي يوفق بني متطلبات الدولة السيادية و متطلبات العدالة فقد أسفرت احملاولة التوفيقية لوضع قانون
لضحايا اجلرائم الدولية عن انعكاسات هامة جتلت فيما يعرف بالثغرات الفاضحة ، و هذا الشق الكبري يف جدار 

ة السليمة على العدالة اجلنائية الدولية ما كان جيب أن يكون ، و كان حريا بذل جهود أكرب يف حماولة تغليب العدال
    : االعتبارات السياسية لذلك

جيب أن يكون هناك تغيري يف آلية اختاذ جملس األمن لقراره يف إحالة اجلرائم إىل القضاء اجلنائي الدويل ، 
حبيث جيب أن يصدر قرار اإلحالة من قبل الس بأغلبية تسعة أعضاء من أصل مخسة عشر ، دون اشتراط أن 

ضاء اخلمسة الدائمني ، ألن اشتراط أن يكون من بينهم اخلمسة دائمني سوف لن يؤدي إىل يكون من ضمنهم األع
 الذي "حق الفيتو"حتقيق العدالة اجلنائية الدولية لضحايا اجلرائم الدولية ، ذلك أن الدول دائمة العضوية سيحول 

موضوعا لقرار ا ا مصاحل مشتركة تربطهأو جرائم أو رعايا دول أخرى متتلكه دون أن تكون جرائمها أو رعاياها 
  . ممثال يف احملكمة اجلنائية الدولية إىل القضاء اجلنائي الدويل األمن إحالة من جملس 
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 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، حبيث يكون هناك حتديد للفترة 16جيب تعديل املادة 
تكون يف فويل من احملكمة تأجيل النظر يف القضية املعروضة أمامها ، الزمنية اليت ميكن أن يطلب فيها جملس األمن الد

حاالت استثنائية الغرض منها احلفاظ على األمن و السلم الدوليني و ملرة واحدة فقط ، و أن يكون يف حالة طلب 
  .جتديدها مبوافقة احملكمة نفسها 

النووية نظرا خلطورا و تعارضها مع  من نظام روما األساسي حبيث تشمل األسلحة 8جيب تعديل املادة 
قواعد القانون الدويل اإلنساين و حقوق اإلنسان ، كما جيب أن متارس احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها على 
جرمية العدوان حىت بالنسبة للدول اليت قرر نظام روما األساسي عدم سريان التعديل عليها ، و أن تستند يف ذلك 

  .  ، ألا حددت بصورة دقيقة مفهوم العدوان و صوره 1974الصادر عن اجلمعية العامة عام  3314على القرار 

 من نظام روما األساسي حىت ال تستخدم مربرا من قبل الدول إلبرام 2 فقرة 98جيب تعديل صياغة املادة 
رتكبني للجرائم الدولية إىل االتفاقيات الدولية الثنائية بينها و بني الدول األخرى لضمان عدم تسليم رعاياها امل

احملكمة اجلنائية الدولية ، ألن ذلك يعين السماح ملرتكيب اجلرائم الدولية بالتخلص من اختصاص احملكمة و االستهتار 
  .حبقوق الضحايا 

لإلفالت من العقاب ، و إىل إبطال جديدة جيب احليلولة دون دخول الدول يف اتفاقيات و يف الوقت نفسه 
ة قائمة من هذا القبيل ، و حث احملكمة اجلنائية الدولية على عدم إعطائها أي مفعول قانوين ، و يتعني على أي اتفاقي

  .الدول األطراف يف نظام روما األساسي عدم التوقيع عليها أو الدخول فيها 

ية أو كما ينبغي عليها أيضا أن ال ترفض اعتقال األشخاص املتهمني من جانب احملكمة اجلنائية الدول
، ألا بذلك تكون قد خرقت التزاماا املترتبة على مبدأ التكامل كما هو جمسد يف ديباجة النظام هلا تسليمهم 

 ، و التزاماا بالتعاون مع احملكمة ، و اليت تتجسد يف 7 و املادة 1األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و يف املادة 
   .27 و كذلك مبوجب املادة  90 و 89 ، 87 ، 86د مواد عديدة ، و على حنو خاص يف املوا

كما أن الدول بتوقيعها على مثل هذه االتفاقيات تكون قد تصرفت بصورة من شأا أن حتبط هدف 
القانون الدويل اجلنائي و غرضه ، و بالتايل قد خرقت التزاماا مبوجب القانون الدويل الذي حيكم املعاهدات ، و 

لقانون الدويل يف أن تقدم للعدالة األشخاص املسؤولني عن ارتكاب اجلرائم الدولية ، و خاصة إذا التزاماا مبوجب ا
مل تقم هذه الدول بالتحقيق بشأن مثل هؤالء األشخاص و مقاضام إذا ما توافرت بينات كافية مقبولة هلذا الغرض  

  .دولية أو تسلم هؤالء األشخاص إىل دولة من شأا أن تفي مبسؤولياا ال

اليت مت الدخول فيها قبل توقيع دولة ما على نظام روما األساسي ، " اتفاقيات وضع القوات " جيب أن تقرأ 
أو بعد توقيعها سواء بسواء يف ضوء نظام روما األساسي و غرضه ، و يف احملصلة ، جيب أن ال حتول مثل هذه 

ولية يف أي قضية من شأن تسليم املتهم فيها إىل الدولة املرسلة أو االتفاقيات دون تسليم املتهم إىل احملكمة اجلنائية الد
  .نقله إليها أن يؤدي إىل اإلفالت من العقاب 

الدول ، و ينبغي سلطات تلك دول عدم إقرار أي اتفاقية لإلفالت من العقاب وقعتها ات الينبغي على برملان
ادق عليه بعد أن تدخل يف اتفاقيات مع احملكمة اجلنائية على الدول اليت مل توقع على نظام روما األساسي أو مل تص

 من نظام روما األساسي ، بغرض تقدمي املساعدة إىل احملكمة عن طريق تسليمها 5 فقرة 87الدولية وفقا للمادة 
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 يتعني على أي دولة دخلت يفراضي التابعة لواليتها القضائية ، كما األشخاص املتهمني املتواجدين فوق أي من األ
لإلفالت من العقاب ، أن متتثل ألي طلب من جانب احملكمة اجلنائية الدولية العتقال أشخاص من ثنائية اتفاقية 

رعايا الدول املرتبطة ذه االتفاقيات أو مواطنني مرتبطني م و تسليمهم إىل حني اختاذ احملكمة اجلنائية الدولية قرارا 
  .بشأن قانونية االتفاقية 

يشملها القانون الدول اجلنائي دولية  دولة أن يكون هلا تشريع يشتمل على كل جرمية ينبغي على كل
باالتساع نفسه على األقل املوجود يف هذا األخري و حيدد مبادئ املسؤولية اجلنائية بطريقة تتساوق بشكل تام مع 

ب على اجلمعية العامة للدول القانون الدويل ، و أن ينص على الوالية القضائية بشأن مثل هذه اجلرائم ، و جي
األطراف مناقشة هذه املسائل ، و أن تصدر بيانا توضح فيه أن اتفاقيات اإلفالت من العقاب تتناقض مع نظام روما 

  . جيب عدم التوقيع و املصادقة عليها و عدم تنفيذها األساسي ، و بالتايل

حملاكمة حكما قاطعا بشأن أي إدعاء من قبل ينبغي أن يسعى املدعي العام إىل إىل أن تصدر غرفة ما قبل ا
دولة ما بأن مثة اتفاقية متنع تسليم متهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، و أن تعلن هذه الغرفة أي اتفاقية من شأا أن 

طلب تؤدي إىل اإلفالت من العقاب مناقضة للقانون الدويل اجلنائي ، و ال أثر قانوين هلا على واجب الدولة اليت ي
  . منها التسليم يف أن تقوم بتسليم الشخص املتهم إىل احملكمة 

ينبغي أن يكون االختصاص القضائي الوطين قادرا و جاهزا للتطبيق على اجلرائم الداخلة يف اختصاص 
احملكمة اجلنائية الدولية وفق نظام روما ليتسىن له االضطالع بواجباته ، و االختصاص القضائي الوطين ال و لن 
يكون له معىن من دون أن تقوم الدولة بتكييف تشريعاا الداخلية مبا يستوعب حكم اجلرائم املنصوص عليها يف 

 فاملطلوب إعادة صياغة اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي و إدراجها يف القانون الوطين ،نظام روما 
  .لكل دولة و حتديد العقوبات املقررة هلا 

 جيب أن تبادر الدول باملصادقة على اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية ، و من جهة أخرى
خاصة الدول العربية اليت كانت و ال تزال متخوفة من احملكمة اجلنائية الدولية دون تقدمي مربرات قانونية أو حىت 

كمة ،كون شعوا هي األكثر تعرضا سياسية واضحة ، على الرغم من أن هذه الدول هي األحوج إىل مثل هذه احمل
، و أن تعمل على أن و خاصة جرمية العدوان للجرائم الدولية مبختلف أشكاهلا املنصوص عليها يف النظام األساسي 

وص املواد اليت تتضمن و أن تعمل على إلغاء نصمستقبال ، إجراؤها ميكن تعديالت أي يكون هلا دور فاعل يف 
   .رعاياها اليت قد يقترفها عن اجلرائم الدوليةعقاب العدم السماح ألي دولة باإلفالت من  و ذلك لثغرات قانونية 

 العدالة اجلنائية الدولية ، و التردد املوجود منظومةإن من شأن ذلك أن حيول دون بقاء الدول العربية خارج 
 و  "لبنان" ضحايا اجلرائم الدولية يف لن يكون يف مصلحة اتفاقية روما من قبل بعض الدول العربية يف االنضمام إىل 

كما ينبغي إحياء مسؤولية الدولة بالتعويض عن ارتكاب اجلرائم الدولية و اختصاص احملكمة   "العراق" و " غزة " 
  .اجلنائية الدولية ا عوضا عن حمكمة العدل الدولية 

كل يتطابق مع املعايري الدولية من ينبغي على الدول القيام بعملية تأهيل لسلطاا القضائية الوطنية بش
استقاللية و نزاهة و شفافية و حيادية جتنبا للتشكيك يف القضاء الوطين ، و تطوير التشريعات اجلنائية الوطنية 
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لتتماشى مع القانون الدويل اجلنائي ، حىت ال يكون هناك تعارض و ال تنازع بني القانون الدويل اجلنائي و تشريعات 
   .ول إضافة إىل االتفاقيات الدولية و دساتري الد

ينبغي منح حق االدعاء للضحايا مباشرة أمام دوائر احملكمة اجلنائية الدولية ، ملا حيققه هذا االدعاء من مزايا 
كثرية و تسهيل اإلجراءات و اختصار يف الوقت و النفقات ، و إضافة لذلك ينبغي حصر جمال اتصال احملكمة 

  .احلدود ، و ذلك لضمان استقالليتها و حيادها مبجلس األمن يف أصيق 

إن اجلرائم الدولية اليت ختتص ا احملكمة اجلنائية الدولية متثل جزءا فقط مما كان جيب أن يدخل يف 
اختصاصها ، إذ أن اجلرائم املهددة لألمن و السلم الدوليني قد تتسع ألكثر من اجلرائم الدولية األربعة املشار إليها يف 

  . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 5دة املا

ال ميكن ألي قانون أن يشكل رادعا مثاليا أو قاطعا للجرائم و ارمني ، لكن أنه و أخريا ميكننا القول 
احلرص على تفعيل قواعده و مراجعتها و سد ثغراته و احليلولة دون تقويض أحكامه ميثل خطوة عمالقة باجتاه 

  .مسرية حقوق اإلنسان العاملية و حكم القانون التقدم يف 

و على الرغم من أن العدالة اجلنائية الدولية ممثلة يف احملكمة اجلنائية الدولية قد ال توقف الرتاعات املستقبلية 
إال أا سوف حتمي ضحايا اجلرائم الدولية و تذكر األجيال القادمة م ، و وجود احملكمة سوف يكون له دور 

ي مينع أو حيد من حاالت اخلروج على أحكام القانون الدويل اجلنائي ، و هو أمر سيسهم إىل حد كبري يف وقائ
  .التقليل من ارتكاب هذه اجلرائم الدولية أو على األقل خيفف من فظاعتها 

من يظل هدفا ميكن حتقيقه ، إذ من غري املنطقي و " عدم العقاب املشني " إن تفادي الوقوع يف حالة 
و جيد كالسرقة مثال املخجل أن حياكم من يرتكب جرمية من جرائم القانون العام على صعيد التشريعات الداخلية 

  .على صعيد التشريعات الدولية مرتكب اجلرائم الدولية سبيال لإلفالت من العقاب 
  

 ائي من أجل متكني ضحايايت بذلت يف إطار القانون الدويل اجلنبالرغم من اجلهود الدولية ال        و هكذا و 
م اجلرائم الدولية من استيفاء حقوقهم اليت أقرها هلم هذا القانون و اليت مشلت جمايل االختصاص و اإلجراءات أما

القضاء اجلنائي الدويل ممثال يف احملكمة اجلنائية الدولية ، إال أن هناك عقبات و عوائق تتعلق هي األخرى مبجايل 
  .اليت أقرها هلم القانون الدويل اجلنائي حقوقهم استيفاء ما زالت حتول دون متكنهم من  اإلجراءات االختصاص و
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  : قائمة املراجع
  : املواثيق و اإلعالنات 

  . 1945 سنة األمم املتحدة املؤرخ يفمنظمة ميثاق   -1

  .  1948 ديسمرب 10 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املؤرخ يف -2
  . 1966 ديسمرب 16يل للحقوق املدنية و السياسية املؤرخ يف العهد الدو -3

  رب حإعالن مبادئ التعاون الدويل يف تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبة األشخاص املذنبني بارتكاب جرائم  -4
  . 1973 ديسمرب 3ضد اإلنسانية املؤرخ يف  و جرائم    

  املتضمن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية و إساءة 34 / 40رقم  إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة -5
    . 1985 نوفمرب 29 استعمال السلطة املؤرخ يف  

   ديسمرب 18إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلاص حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري الصادر يف  -6
   1992 .  
  

  :  الدوليةاالتفاقيات
   .1907 أكتوبر 18ية الهاي اخلاصة باحترام قوانني و أعراف احلرب الربية املؤرخة يف  اتفاق-1
   . 1919 اتفاقية فرساي املؤرخة يف -2
  .   1948 ديسمرب 9اتفاقية األمم املتحدة ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها املؤرخة يف  -3
 . 1949أوت  12و املرضى بالقوات املسلحة يف امليدان املؤرخة يف اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حال اجلرحى  -4
      أوت 12 اتفاقية جنيف الثانية لتحسني حال جرحى و مرضى و غرقى القوات املسلحة يف البحار املؤرخة يف -5
  1949   .  
   .  1949 أوت 12اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى احلرب املؤرخة يف  -6
   .1949 أوت 12ية جنيف الرابعة بشأن محاية املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة يف اتفاق -7
    . 1954 ماي 14اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح املؤرخة يف  -8
   . 1954 الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي اخلاص حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح املؤرخ يف -9

  . 1954اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام  -10

   .1958 اتفاقية جنيف بشأن املياه اإلقليمية و املناطق ااورة املؤرخة يف -11
  . 1961 أفريل 18 اتفاقية فيينا بشأن العالقات الدبلوماسية املربمة يف -12

   .1963 أفريل 24ية املربمة يف فيينا يف اتفاقية العالقات القنصل -13
    . 1968نوفمرب  26 اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بعدم تقادم جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية املؤرخة يف -14
   .1969 ديسمرب 8 اتفاقية البعثات اخلاصة املربمة يف -15
   .1969 ماي 23 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املؤرخة يف -16
  .1974 جانفي 25 يف املؤرخة عدم تقادم اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرباخلاصة ب االتفاقية األوروبية -17

  1977 يف ضحايا املنازعات املسلحة الدولية املؤرخ الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املتعلق حبماية -18
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   املؤرخ يف  ضحايا املنازعات املسلحة غريالدولية فاقيات جنيف املتعلق حبمايةالربوتوكول الثاين اإلضايف إىل ات -19
   . 1977سنة      

   . 1982سنة  اتفاقية منظمة األمم املتحدة حول قانون البحار املؤرخة يف -20

   الإنسانية أو املهينة اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب و غريه من أساليب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال -21
   . 1984  ديسمرب10املؤرخة يف      

   . 1998االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب املؤرخة يف  -22

   .1991سنة  املؤرخ يفمشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية و أمنها اليت اعتمدا جلنة القانون الدويل  -23

   .1996سنة  املؤرخ يفسلم اإلنسانية و أمنها اليت اعتمدا جلنة القانون الدويل مشروع مدونة اجلرائم املخلة ب -24
  . 1998 جويلية 17 املؤرخة يفاملتضمنة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اتفاقية روما  -25
           حكمة اجلنائية الدوليةلملاألمريكيني  ملنع تسليم الرعايااتفاقية بني الكويت و الواليات املتحدة األمريكية  -26

                . 2002 أوت 1ؤرخة يف امل      
          للمحكمة اجلنائية الدولية  األمريكيني تسليم الرعايا ملنعاألردن و الواليات املتحدة األمريكية  اتفاقية بني -27

  .  2003 أكتوبر 14 مؤرخة يف       
  

إلجراءات و قواعد اإلثبات اخلاصة باحملاكم العسكرية الدولية و احملاكم اجلنائيـة            و قواعد ا   األنظمة و اللوائح  
  : الدولية 

  . 1945  أوت8 الئحة احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ املؤرخة يف  -1
   .1946 سنة جانفي 19الئحة احملكمة العسكرية الدولية لطوكيو املؤرخة يف   -2
   .1993فيفري  22اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة املؤرخ يف النظام األساسي للمحكمة  -3
   .1994 نوفمرب 8النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا املؤرخ يف  -4
  . 2000 املؤرخ يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لسرياليون -5
  . 1998 جويلية17ؤرخ يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية امل  -6
  .القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  -7
  .القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا  -8

 مجعية الدول األطراف يف دورا القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمدة من قبل  -9
   . 2002 سبتمرب 10 إىل 3املنعقدة ما بني     
   .2002 سبتمرب 10 إىل 3أركان اجلرائم املعتمدة من قبل مجعية الدول األطراف يف دورا املنعقدة ما بني  -10
 

    :قرارات جملس األمن
      سنة يضات عن خسائر غزوه للكويت املؤرخ يف اخلاص مبطالبة العراق دفع تعو680جملس األمن رقم  قرار -1

    1991 .  
 اص بإنشاء صندوق لدفع التعويضات عن األضرار اليت حلقت بالكويت من جراء اخل 692جملس األمن رقم  قرار -2

   .1991سنة  الغزو العراقي املؤرخ يف   
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السابقة املؤرخ جلرائم املرتكبة يف يوغسالفيا  االقاضي بتشكيل جلنة خاصة للتحقيق يف 780 قرار جملس األمن رقم -3
  .   1992 تشرين األول 6 يف    
محكمة لل  اخلاص بتكليف األمني العام لألمم املتحدة بوضع مشروع للنظام األساسي808جملس األمن رقم  قرار -4

   .1993 فيفري 22اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة املؤرخ يف    
  .  1993 ايم 25 اخلاص بإنشاء احملكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا السابقة املؤرخ يف 827من رقم قرار جملس األ -5
 و  رواندا عن الوضع يف  اخلاص مبطالبة األمني العام ملنظمة األمم املتحدة بتقدمي تقرير 935 قرار جملس األمن رقم -6

           .1994 ليةجوي 1 تشكيل جلنة من اخلرباء هلذا الغرض املؤرخ يف    

   . 1994 نوفمرب 18 اخلاص بإنشاء احملكمة الدولية اجلنائية لرواندا املؤرخ يف 955قرار جملس األمن رقم  -7
  22  مقرا للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا املؤرخ يف "أروشا" باختيار مدينة اخلاص   977 قرار جملس األمن رقم -8

   .1995فيفري     

   . 1995  سنة اخلاص بتفعيل التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا املؤرخ يف 978 لس األمن رقمقرارجم -9
       اخلاص بتكليف مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة مجع 1160 األمن رقم قرار جملس -10

   .1998 مارس 31 ؤرخ يفامل" كوسوفو  "بالعنف يف إقليم  املعلومات املتصلة     
  يف اخلاص مبطالبة مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية بإجراء حتقيق فوري و كامل 1203قرار جملس األمن رقم  -11

   .1998 تشرين األول 24املؤرخ يف " كوسوفو "مجيع األعمال الوحشية اليت ارتكبت يف إقليم      

       يف األمني العام لألمم املتحدة بوضع مشروع للنظام األساسي  اخلاص بتكل1315قرار جملس األمن رقم  -12
   .2000 سنة للمحكمة الدولية اجلنائية لسرياليون املؤرخ يف     

       جتديد مدة عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة يف البوسنة و اهلرسكاخلاص 1357 قرار جملس األمن رقم -13
      "  UNMIBH   ".                                                                                                
      تجديد مدة عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة يف البوسنة و اهلرسكب اخلاص 1418 قرار جملس األمن رقم -14

        " UNMIBH  " .                                                                                     

 جوان 30 املؤرخ يف  اخلاص بتمديد مهمة بعثة األمم املتحدة يف البوسنة و اهلرسك1420قرار جملس األمن رقم  -15
      2002.    

     ةجويلي 15حىت   اخلاص بتمديد مهمة بعثة األمم املتحدة يف البوسنة و اهلرسك1421قرار جملس األمن رقم  -16
  . 2002 جويلية 3  املؤرخ يف2002     
    غري أطراف   اخلاص بإعفاء اجلنود العاملني يف عمليات حفظ السالم التابعني لدول1422قرار جملس األمن رقم  -17

 . 2002  جويلية12يف النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية من اخلضوع للمحاكمة املؤرخ يف      
     حول متديد احلصانة املمنوحة ملوظفي منظمة األمم املتحدة يف عمليات حفظ  1487  رقم األمنقرار جملس -18

      من احملاكمة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، و ملدة اثين عشر شهرا تبدأ اعتبارا من األول من جويلية  السالم     
   .2003 حزيران سنة 17 املؤرخ يف     

   .2003 أوت 1املتضمن إنشاء قوات حلفظ السالم يف ليبرييا املؤرخ يف  1497 من رقمقرارجملس األ -19
     املتعلق حبماية موظفي األمم املتحدة و األفراد املرتبطني ا و العاملني يف جمال  1502 قرار جملس األمن رقم -20

   .2003 أوت 26 املساعدة اإلنسانية يف مناطق الصراع املؤرخ يف     
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      و احملكمة اجلنائية باخلاص بفصل االرتباط بني احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 1503 قرار جملس األمن رقم -21
   .2003 أوت  28 دولية ليوغسالفيا السابقة و إنشاء منصب املدعي العام يف رواندا املؤرخ يفال     

       جويلية 9 املؤرخ يف لعاملة يف جمال حفظ السالمحول جتديد احلصانة للقوات ا 1551 قرار جملس األمن رقم -22

       2004 .  
    إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية "دارفور " املتضمن إحالة الوضع يف 1593قرار جملس األمن رقم  -23
   . 2005 مارس 31املؤرخ يف      
 سـنة                       رتكبة يف ليبيا إىل احملكمة اجلنائية الدولية املؤرخ يف        إحالة اجلرائم امل   ب خلاصا 1973 قرار جملس األمن رقم    -24

     2011  .  
  

  :  اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدةقرارات 

   1946  فيفري13نورمبورغ املؤرخ  املتضمن تقنني مبادئ حماكمات 1 / 3 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم -1
    ديسمرب 11 املؤرخ يفنورمبورغ  املتضمن تقنني مبادئ حماكمات 1  /95 معية العامة لألمم املتحدة رقمقرار اجل -2

     1946  .  
   .1950 سنة  اخلاص باعتماد مبادئ حمكمة نورمبورغ املؤرخ يف488قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -3
   14   املتعلق بإعالن اجلمعية العامة بشأن امللجأ اإلقليمي املؤرخ يف2312قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -4

   .1967ديسمرب       
    اخلاص باعتماد اتفاقية منع تقادم جرائم احلرب و اجلرائم          )  23 -د  (2391 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم      -5

  . 1968 نوفمرب 26ضد اإلنسانية املؤرخ يف    

          اعتقـال   مبادئ التعاون الدويل يف تعقب واخلاص بإعالن )  28 -د ( 3074معية العامة لألمم املتحدة رقم قرار اجل -6
 1973 ديسمرب   3و تسليم و معاقبة األشخاص املذنبني بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد اإلنسانية املؤرخ يف                     

    .1974  ديسمرب 14 اخلاص بتعريف جرمية العدوان املؤرخ يف 29  /3314قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم   -7

         إساءة   املتضمن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية و 34 / 40 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -8
   .1985 نوفمرب 29استعمال السلطة املؤرخ يف     

     ر دبلوماسي ملفوضي الدول العتماد اخلاص بعقد مؤمت 51/207مة األمم املتحدة رقم قرار اجلمعية العامة ملنظ -9
         . 1996خاصة بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية املؤرخ يف  اتفاقية   
        حول مشروع مسؤولية الدولة عن األعمال غري A / Res / 56 / 83اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  قرار -10

   . 2001 جانفي 12 يف املؤرخاملشروعة دوليا        
  

     : قرارات حمكمة العدل الدولية
       اإلبادة  جرمية املتحدة ملنع احلكم االستشاري حملكمة العدل الدولية يف قضية التحفظات على اتفاقية األمم -1

   .1951 املؤرخ يف سنة 1948املعاقبة عليها لسنة  اجلماعية و   
  . 1986 حكم حمكمة العدل الدولية يف دعوى نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة األمريكية الصادر يف سنة -2

  . 1993 مارس 20 حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية البوسنة ضد يوغسالفيا السابقة املؤرخ يف -3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 428  

  . 1993 أفريل 8 املؤرخ يف حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية البوسنة ضد يوغسالفيا السابقة -4

  . 1993 سبتمرب 13 املؤرخ يف حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية البوسنة ضد يوغسالفيا السابقة -5

   .1997 ديسمرب 17 حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية البوسنة ضد يوغسالفيا السابقة املؤرخ يف -6
  . 2001 مارس 16 املؤرخ يفيف قضية البحرين و قطر حمكمة العدل الدولية حكم  -7
   . 2002 فيفري 14حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية الكونغو ضد بلجيكا املؤرخ يف  -8

  
  : قرارات احملاكم العسكرية الدولية و احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة و الدائمة 

   .1946سبتمرب  30حكم احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ اخلاص باحلرب العدوانية املؤرخ يف  -1
   .1946 أكتوبر 1حكم احملكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ اخلاص بعدم التذرع بالصفة الرمسية املؤرخ يف  -2
         اخلاص  "دوسكو تاديش " قضية  يف  PT -1995 - 1- 94قرار احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة رقم -3

   .1995 أوت 10 د املؤرخ يفبظروف تأمني احلماية للشهو    
       اخلاص بأولوية " تاديتش " قرار الدائرة االستئنافية للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف قضية  -4

   .1995 أكتوبر 2اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على احملاكم الوطنية املؤرخ يف     

       لىعالرمسية  بتأثري الصفة ية الدولية الدولية ليوغسالفيا السابقة اخلاصحكم دائرة احملاكمة للمحكمة اجلنائ -5
   .1995 ماي 16املسؤولية اجلنائية املؤرخ يف     

ملؤرخ ا " DRAZEN ERDEMOVIC درازان إردميوفيتش"قرار احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بشأن  -6
  . 1996مارس  28يف     

 و   Radovan Karazivرادوفان كارازيتش "الصادر عن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ضد احلكم   -7
   .1996 جويلية 11املؤرخ يف  "  Ratko Mladicراتكو ميالديتش"     

   27 يفاملؤرخ  " George Ruggiروغيو  جورج"  يف قضية  T - 4- 96قرار احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا رقم -8

   . 1996 سبتمرب     
  . 1997 أيار  9املؤرخ يف   97 -32 -1حكم احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا رقم  -9

 "  Blaskikك ـبالسكي" قضية   يف PT -1997 - 14- 95قرار احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة رقم -10
    .1997 جويلية 10 املؤرخ يف       

   املؤرخ " Jean Kambanda جان كمبندا "احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا اخلاص بإدانة رئيس الوزراء حكم  -11
   .1998 سبتمرب 4يف      

 4املؤرخ يف "  Akayesu كاييسو أجون بول "احلكم الصادر عن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا املتعلق بقضية  -12
   .1998 سبتمرب      
       ارتكاب  خبصوص منح العفو عن" فوروندزيا "  احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف قضية قرار -13

   .1998 سنة اجلرائم الدولية املؤرخ يف       

      قرار دائرة االستئناف للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة اخلاص بقبول حكم الدائرة االبتدائية  -14
   .1999 مارس 26 املؤرخ يف     
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 "تاديتش دوسكو"  يف قضية 108/94قرار الدائرة االستئنافية للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة رقم  -15
   . 1999 جويلية 15املتعلق مبسئولية الدولة عن تصرفات قواا املسلحة املؤرخ يف      

 "     CharlesTaylorتشارلز تايلور " ليون يف قضية الرئيس الليبريي األسبق حكم احملكمة اجلنائية الدولية لسريا -16
   .2003 مارس 7املؤرخ يف      

    املتعلق باحلصانة "Charles Taylor  تشارلز تايلور " قرار غرفة االستئناف التابعة حملكمة سرياليون يف قضية  -17
   .2004 ماي 31لرئيس الدولة املؤرخ يف  املقررة     

           ارتكاا يف مجهورية ىئم املدعقرار املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية املتضمن فتح حتقيق يف اجلرا -18
   .2004 جوان 24 املؤرخ يفالكونغو الدميقراطية      

   .2004 مارس 13قرار احملكمة اجلنائية الدولية لسرياليون اخلاص بعدم نفاذ قرار العفو املؤرخ يف  -19

  . 2006 جوان 6قرار املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية القاضي بفتح حتقيق يف قضية دارفور املؤرخ يف  -20
  

 : قرارات أخرى مرتبطة بأجهزة العدالة اجلنائية الدولية 
        ل و قرار مجعية الدول األطراف تأسيس جمموعة عمل خاصة تعىن جبرمية العدوان مبشاركة مفتوحة للدو -1

   . 2002الوكاالت اخلاصة ملنظمة األمم املتحدة املؤرخ يف سبتمرب    
   ا و  جلمعية الدول األطراف اخلاص بتعريف جرمية العدوان و اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 6القرار رقم  –2

   .2010 جوان 11املؤرخ يف     
  

  :القوانني الداخلية 

  . 1966 يونيو 8 املوافق لـ 1386 صفر 18املؤرخ يف ملتضمن قانون العقوبات اجلزائري  ا156 -96األمر رقم  -1
 . 1966 يونيو 8 املؤرخ يف 155 -66الصادر مبقتضى األمر رقم اجلزائري اجلزائية قانون اإلجراءات  -2
   .2002 أوت 2املؤرخ يف "  ASPA" األفراد العسكريني األمريكيني قانون محاية -3
  . 2005 تمربسب 29 تاريخباملصاحلة الوطنية الذي عرض على االستفتاء الشعيب قانون  مشروع -4
  

    :قرارات االس الدستورية
  يف  اخلاص بتعارض اتفاقية روما مع القوانني الفرنسية املؤرخDC 408 98رقم قرار الس الدستوري الفرنسي  -1

  . 1999 جانفي 22    
  

  :  و التقارير الوثائق

راز ــتقرير ملنظمة العفو الدولية عن مساعي الواليات املتحدة األمريكية إلح  IOR 40/025//2002 الوثيقة رقم -1
  : كترويناإللجرائم احلرب مأخوذة من املوقع  اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية و عن اإلبادة اإلفالت من العقاب   

org.nowicc.www      2008 أفريل  20  بتاريخ .  

 الصادر عن مجعية الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي لتعديل النظام 6 املتضمنة القرار رقم RC / Res  الوثيقة  -2
   2010جوان  11الدولية و املعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثالثة عشر بتاريخ  األساسي للمحكمة اجلنائية     
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                    : الكتب
    مصر،  اجلزاءات الدولية بني النظرية و التطبيق ، مؤسسة الثقافة اجلامعية ، االسكندرية ، :السيد أبو عطيه  –د )1(

          2001  .  
  .  2009  املسؤولية اجلنائية الدولية للفرد ، دار هومة ، بوزريعة ، اجلزائر،:أمحد بشارة موسى  –د )2(
       تأصيل القانون الدويل اإلنساين و : آفاق و حتديات :القانون الدويل اإلنساين  :و آخرون  أسعد دياب - د )3(

  .2005منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، لبنان ، اجلزء األول ، الطبعة األوىل ،  ،آفاقه         

  .2006س الدولة ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر،  املسؤولية الدولية اجلنائية لرئي:بلخريي حسينة  )4(

     النظام القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية ، دار احلامد ، عمان ، األردن  : براء منذر كمال عبد اللطيف - د )5(
   . 2008 الطبعة األوىل ،      

و   دراسة مقارنة بني القوانني الوضعية:جنبية التعاون الدويل يف تنفيذ األحكام اجلنائية األ :مجال سيف فارس  - د)6(
  . 2007القانون الدويل اجلنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر،        

  . القانون الدويل اإلنساين العريف ، الد األول : جون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد بك  )7(
       العقاب على جرائم احلرب مع دراسة تطبيقية على جرائم املسؤولية و : حسام علي عبد اخلالق الشيخة -د )8(

   . 2004 اهلرسك ، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ، مصر، احلرب يف البوسنة و        
 تطور القضاء الدويل اجلنائي من احملاكم املؤقتة إىل احملكمة الدولية اجلنائية الدائمة ، : حيدر عبد الرزاق محيد - د )9(

  . 2008 احمللة الكربى ، مصر، ار الكتب القانونية ،د       
    مبدأ التكامل يف احملكمة اجلنائية الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، :خالد عكاب حسون العبيدي  -د )10(

   . 2007األوىل ،  مصر، الطبعة          
     دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ، مصر، الطبعة األوىل  مبدأ إقليمية قانون العقوبات ،:رفعت رشوان  –د )11(

            2008  .  
صر، م قضية األسرى يف ضوء القانون الدويل ، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ، :رياض صاحل أبو العطا  -د )12(

          2009 .  
 القانون الدويل اجلنائي ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، احملكمة اجلنائية الدولية و تطور :زياد عيتاين  -د )13 (

                   . 2009 ، لبنان ، الطبعة األوىل         
  2004 العدالة اجلنائية الدولية و دورها يف محاية جقوق اإلنسان ، دار هومة ، بوزريعة ، اجلزائر، : سكاكين باية )14(
      ة جلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليا : سوسن مترخان بكة - د )15(

    . 2006لبنان ، الطبعة األوىل ،  منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ،        
  ،مسؤولية الدولة يف محاية رعاياها يف زمن احلرب ، دار الكتاب احلديث ، القاهرة ، مصر  : سامي ياسني -د )16(

         2010  .                                                                                                    
 ن ، األردن ، الطبعةادار الثقافة ، عم مبادئ املنظمات الدولية العاملية و اإلقليمية ،:  سهيل حسني الفتالوي -د )17( 

   . 2010األوىل ،          
 .  2006  االختصاص اجلنائي العاملي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر، الطبعة األوىل،: طارق سرور – د)18(
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  املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن  : عبد اهللا سليمان سليمان -د )19(
  . 1992 عكنون ، اجلزائر،        

 احملاكم الدولية اجلنائية ، منشورات :  أهم اجلرائم الدولية : القانون الدويل اجلنائي:علي عبد القادر قهوجي  –د )20(
           .  2001بريوت ، لينان ، الطبعة األوىل ،  احلليب احلقوقية ،        

    . 2004امعي ، االسكندرية ، مصر، احملكمة اجلنائية الدولية ، دار الفكر اجل :عبد الفتاح بيومي حجازي  –د )21(
       معاقبة مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية ، ديوان املطبوعات:العدالة اجلنائية الدولية  :عبد القادر البقريات  - د)22(

       . 2007 ، الطبعة الثانية ، اجلنائية ، بن عكنون ، اجلزائر        
 مصادره ، مبادئه و أهم قواعده ، دار اجلامعة  اجلديدة ، :ون الدويل اإلنساين  القان:عصام عبد الفتاح مطر  –د )23(

                                                                               . 2008 االسكندرية ، مصر،         
     اجلامعة  ده املوضوعية و اإلجرائية ، دار مبادئه ، و قواع: القضاء اجلنائي الدويل :عصام عبد الفتاح مطر -د )24( 

   . 2008 اجلديدة ، االسكندرية ، مصر،        
 الدويل يف عامل متغري، دار الثقافة ، عمان ، األردن ، الطبعة األوىل   القضاء اجلنائي:علي يوسف الشكري  -د) 25( 

        2008 .  
    ون الدويل اجلنائي يف محاية حقوق اإلنسان ، دار دجلة ، عمان ، دور القان: عبد اهللا علي عبو سلطان   –د )26( 

  . 2008األردن ، الطبعة األوىل ،          
           دراسة : جملس األمن و حق التدخل لفرض احترام حقوق اإلنسان : عمران عبد السالم الصفراين -د )27(

  .  2008 األوىل، ليبيا ، الطبعةبنغازي ،  قانونية ، دار الكتب الوطنية ،         
       القانون الدويل اإلنساين يف ضوء احملكمة اجلنائية الدولية ، دار الثقافة ، عمان ، :عمر حممود املخزومي  – د)28(

                         . 2008 األردن ، الطبعة األوىل ،            
العقوبات الدولية ضد الدول و األفراد ، منشورات احلليب احلقوقية ،   : نظام اجلزاء الدويل: مجيل حرب علي -د )29(

  . 2010بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ،         
    القانون ترسيخ دور :  آفاق و حتديات :القانون الدويل اإلنساين : عبد اهللا األشعل و آخرون و آخرون  -د) 30(

   . 2010منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، لبنان ، اجلزء الثالث ،  ، آليات احلماية اإلنساين و الدويل        
  .  2007  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، دار هومة ، بوزريعة ، اجلزائر،:كوسة فضيل  )31(
 .  2002 ، القانون الدويل اجلنائي ، دار املطبوعات اجلامعية ، االسكندرية ، مصر:فتوح عبد اهللا الشاذيل  –د )32(

       احملكمة اجلنائية الدولية ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، :قيدا جنيب محد  - د)33(

           2006 .   
    الطبعة   احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة و اختصاصاا ، دار الثقافة ، عمان ، األردن ، :لندة معمر يشوي  )34(

  . 2008 األوىل ،    
    القيمة القانونية لقرارات جملس األمن الدويل يف جمال محاية حقوق اإلنسان ،:ملى عبد الباقي حممود العزاوي  )35(

  . 2009لبنان ، الطبعة األوىل ،  منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ،     
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      اجلزء ، احلقوق احملمية :الدويل حلقوق اإلنسان  القانون : حممد خليل املوسى - د،حممد يوسف علوان  -د )36(
   . 2006األوىل ،  األردن ، الطبعة ، الثاين ، دار الثقافة ، عمان        

          دار اجلامعة : دراسة يف النظرية العامة للجرمية : القانون الدويل اجلنائي :حممد عبد املنعم عبد الغين  - د)37(
                   . 2008االسكندرية ، مصر ، اجلديدة ،         

     التحلل املشروع من االلتزامات الدولية ، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ، :مصطفى سالمة حسن  - د)38 (
  .  2008 مصر،         

  اجلنائي املقارن ،         دراسة يف القانون الدويل العام و القانون: التطهري العرقي : حممد عادل حممد سعيد -د )39(
  .  2009دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ، مصر،          

     القانون الدويل اإلنساين مع اإلشارة ألهم مبادئه يف الفقه اإلسالمي ، دار الفكر  :منتصر سعيد محودة  - د)40(
                       .  2009 مصر ، الطبعة األوىل ، اجلامعي ، االسكندرية ،        

        أحكام القانون الدويل : النظرية العامة للجرمية الدولية :احملكمة اجلنائية الدولية  : منتصر سعيد محودة –د) 41(
                                             . 2009مصر، الطبعة األوىل ،  اجلنائي ، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية ،       

                      ضمانات حقوق اإلنسان و محايتها وفقا للقانون الدويل و التشريع : نبيل عبد الرمحان ناصر الدين  )42(
   .  2006 الطبعة األوىل ، الدويل ، االسكندرية ، مصر،     

         ر الثقافة ، عمان ،  جرمية العدوان يف ظل نظام احملكمة اجلنائية الدولية ، دا: نايف حامد العليمات - د)43(
  .  2007 الطبعة األوىل ، األردن ،        

           حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدويل ، دار الفكر :نصر الدين بومساحة  -د )44(
  . 2007 ، اجلامعي ، اإلسكندرية ، مصر، الطبعة األوىل       

        شرح اتفاقية روما مادة مادة ، دار هومة ، بوزريعة ، : احملكمة اجلنائية الدولية :حة نصر الدين بومسا –د )45(
  . 2008اجلزائر ، اجلزء الثاين ،         

      ،  ، دار اجلامعة اجلديدة احلماية اجلنائية لضحايا اجلرمية يف القانون الدويل اإلنساين :نبيل حممود حسن  -د )46(
  .    2009 درية ، مصر،االسكن       

       أسرى احلرب يف الفقه اإلسالمي و االتفاقيات الدولية ، تقدمي األستاذ الدكتور حسان : وفاء مرزوق -د )47(
  . 2008لبنان ، الطبعة األوىل ،  احلليب احلقوقية ، بريوت ، حالق ، منشورات         

(48) Pierre MARTEN , l’imprescibilité des crimes de guerre et crimes contre l’humanité , edition de l’université de 

bruxelles , 1974 .              

  M . Castillo “ la competence du tribunal pour la yougoslavie “ , RGDP , France , 1994 .)49(  
(50) BASSIONI. M . Cherif : the statute of the international criminal court , transnational publishers , INC , 

new york , 1998 .        
(51) William BOURDON et Emmanuelle DUVERGER : la cour pénale international , le Statut de Rome , 

edition de seuil , paris , Mai 2000 .         
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  : االت
   .1991امسة عشر ، كلية احلقوق ، جامعة عني مشس ، العدد األول ، مارس  السنة اخل:جملة احلقوق  -1
 رب        ديسم13عن جامعة باجي خمتار بعنابة ، عدد  الصادرة" التواصل " جملة العلوم االجتماعية و اإلنسانية  -2

      2004  .  
      االستشارات و اخلدمات التعلمية  دورية فصلية تصدر عن مركز البصرية للبحوث و:جملة دراسات قانونية  -3

  .  2009أفريل     
   .العدد الثاين   كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ،:د جملة القانون و االقتصا -4
  

  :املقاالت 
    مقالة منشورة : دارفور منوذجا : العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية و احملاكم الوطنية :زحل حممد األمني  – د)1(

       تصدر عن مركز البصرية للبحوث و االستشارات و اخلدمات   دورية فصلية:قانونية  يف جملة دراسات       
  .  2009 التعلمية ، أفريل       

   : العدوان العراقي على البيئة بدولة الكويت يف ضوء أحكام القانون الدويل :عبد العزيز خميمر عبد اهلادي  - د )2(
  . 1991منشورة يف جملة احلقوق ، السنة اخلامسة عشر ، العدد األول ، مارس مقالة         

          مقالة منشورة يف جملة العلوم : احملكمة اجلنائية الدولية و مسؤولية رئيس اجلمهورية :منتري مسعود   – د)3(
    .2004  ديسمرب13، جامعة باجي خمتار بعنابة ، عدد " التواصل " االجتماعية و اإلنسانية        

       جملة القانون و االقتصاد ،  مقالة منشورة يف: دراسات يف القانون الدويل اجلنائي :حممد حمي الدين عوض  -د) 4(
  . العدد الثاين كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ،        

            مقالة :جلنائية الدولية  جهود الواليات املتحدة األمريكية لتعطيل احملكمة ا:حممد رياض حممود خضور  )5(
     .2011 أفريل 25 بتاريخ  www.iccnow.org  : منشورة على املوقع االلكتروين    

  
  :  املواقع اإللكترونية

    . 2011 أفريل 25بتاريخ   www.iccnow. org : املوقعمت االعتماد على 
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  110 -107  ................................اجلرائم الدولية يف إعادة التأهيلحق ضحايا  : ثانيا

  114 -111  .....................................حق ضحايا اجلرائم الدولية يف الترضية  :ثالثا

  118 -115  ...................................حق ضحايا اجلرائم الدولية يف التعويض : رابعا
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  120 -119  ..........................................ضمانات استيفاء حقوق ضحايا اجلرائم الدولية  :املبحث الثاين
  122 -121  ............................ضمانات استيفاء حقوق الضحايا يف جمال االختصاص :املطلب األول 

  124 -123  ......................................صاصتكريس مبدأ التكامل يف االخت :الفرع األول 
  129 -125  .......................................تعريف مبدأ التكامل يف االختصاص : أوال
  135 -130  .........................................تطور مبدأ التكامل يف االختصاص : ثانيا
  140 -136  ....................................... االختصاصأغراض مبدأ التكامل يف: ثالثا 
  145 -141  ........................................ يف االختصاصتطبيق مبدأ التكامل  :رابعا
  147 -146  ........................................دعائم مبدأ التكامل يف االختصاص : الفرع الثاين
  152 -148  ............................ عدم جواز احملاكمة على اجلرمية ذاا مرتنيمبدأ  :أوال
  158 -153  .............................................مبدأ التطبيق الوطين للعقوبات  :ثانيا
  163 -159  ..................................انعقاد مسؤولية الرؤساء و املرؤوسنيمبدأ : ثالثا 
  169 -164  ...................التسوية بني املسامهني من حيث املسؤولية و العقابمبدأ  : رابعا

  171 -170  ..............................ضمانات استيفاء حقوق الضحايا يف جمال اإلجراءات :املطلب الثاين 
  173 -172  .............................................تفعيل آليات حتريك الدعوى  :الفرع األول
  178 -174  ............................................توسيع صالحيات املدعي العام: أوال 
  183 -179    .............................................ختويل جملس األمن حق احلالة : ثانيا
  187 -184    ...........................................ةبقساستبعاد استيفاء الشروط امل: ثالثا 
  190 -188  ................................................ختويل الدول حق اإلحالة :رابعا 
  192 -191  .........................................تفعيل املبادئ و القواعد اإلجرائية : الفرع الثاين

  198 -193  ............................................أ عدم تقادم اجلرائم الدوليةمبد: أوال 
  203 -199  .................................مبدأ عدم العفو عن مرتكيب اجلرائم الدولية : ثانيا
  210 -204  ....................مبدأ عدم االعتداد بالصفة الرمسية ملرتكيب اجلرائم الدولية : ثالثا

  216 -211  ......................مبدأ سيادة الضمري على واجب الطاعة ألوامر الرؤساء: رابعا 
  221 -217  ....................مبدأ التعاون الدويل يف حماكمة مرتكيب اجلرائم الدولية : خامسا
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  233 -222  .....................................ضحايا اجلرائم الدوليةتقويض اجلهود الدولية الستيفاء حقوق  :الفصل الثاين 
  225 -224  .....................................عقبات استيفاء حقوق الضحايا يف جمال االختصاص :املبحث األول 

  227 -226  ........................................ اجلنائي الدويلتقويض تطبيق االختصاص :املطلب األول 
  229 -228  ......................................تقويض سريان االختصاص اإللزامي  :الفرع األول
  236 -230  ..........................................عدم سريان االختصاص الرجعي  :أوال
  243 -237  .........................................رفض سريان االختصاص اإللزامي :ثانيا 
  247 -244  ..................................التحفظ على سريان االختصاص اإللزامي  :ثالثا
  250 -248  ...................................اإلعفاء من سريان االختصاص اإللزامي  :رابعا
  252 -251  ..................................عوائق تطبيق سريان االختصاص اإللزامي  :الفرع الثاين
  258 -253  .................................تعارض االختصاص مع القواعد الدستورية  :أوال
  263 -259  ................................تعارض االختصاص مع التشريعات الداخلية  :ثانيا
  270 -264  ..................................ليةاالختصاص مع االتفاقيات الدو تعارض :ثالثا 

  272 -271  ......................................تقويض تطبيق مبدأ التكامل يف االختصاص   :املطلب الثاين
  274 -273  ..............................تعقيدات تطبيق مبدأ التكامل يف االختصاص :  الفرع األول
  279 -275  ..............................لدول غري األطرافاالختصاص على ااد استبع :أوال 
  286 -280  .......................................سؤولية الدولةاالختصاص مباستبعاد   :ثانيا
  292 -287  ....................................هيمنة الطابع الوقائي على الطابع الرقايب :ثالثا 
  297 -293  .............................االستئثار بسلطة الفصل يف تنازع االختصاص  :رابعا 
  299 -298  .........................................تقييد االختصاص باجلرائم الدولية: الفرع الثاين 
  304 -300  ...........................................تعليق االختصاص جبرائم احلرب  :أوال
  307 -305  .................................إقصاء جرائم احلرب من إحالة جملس األمن  :ثانيا
  314 -308  ..........................................تعطيل االختصاص جبرمية العدوان :ثالثا 
  319 -315  .........................................االختصاص جبرمية العدوانإقصاء   :رابعا
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  321 -320  ........................................عقبات استيفاء حقوق الضحايا يف جمال اإلجراءات  :        املبحث الثاين
  323 -322  ...............................................تقويض جهود االدعاء و التحقيق :املطلب األول 

  325 -324  ..................................العقبات املتعلقة بصالحيات جملس األمن :الفرع األول 
  330 -326  ................................حق جملس األمن يف منع التحقيق و املالحقة  :أوال
  335 -331  ..............................حق جملس األمن يف وقف التحقيق و املالحقة  :ثانيا
  340 -336  ..................حق جملس األمن يف جتديد منع أو وقف التحقيق و املالحقة  :ثالثا
  345 -341  ..........................................إستعمال حق الفيتو ملنع اإلحالة  :رابعا
  347 -346  ...................................عامالعقبات املتعلقة بصالحيات املدعي ال  :الفرع الثاين
  352 -348  .....................................تقييد جملس األمن لتحرك املدعي العام  :أوال
  357 -353  ...................................اشتراط استصدار اإلذن املسبق بالتحقيق  :ثانيا
  362 -358    ...............................يرية يف التحقيق و املتابعةممارسة السلطة التقد  :ثالثا
  366 -363  ..................................عدم جواز الطعن يف قرارات املدعي العام  :رابعا

  368 -367  .................................................تقويض جهود التعاون اإلجرائي  :املطلب الثاين
  371 -369  ......................................قيود التعاون اإلجرائي يف نظام روما :الفرع األول 
  377 -372  .........................................افتقار قرارات التسليم هليئة تنفيذية  :أوال
  382 -378  ............................................تعدد و تعارض طلبات التسليم  :ثانيا
  387 -383  ........................................إحجام الدول عن التعاون اإلجرائي :ثالثا 
  393 -388  .....................................تعارض التعاون مع االلتزامات الدولية  :رابعا
  395 -394  .................................اقيات الدوليةقيود التعاون اإلجرائي يف االتف :الفرع الثاين
  401 -396  ........................................حظر تسليم مرتكيب اجلرائم الدولية  :أوال
  404 -402  .......................................التحلل من التزام التحقيق و احملاكمة  :ثانيا
  407 -405  ................................ئفة األشخاص املشمولني باحلمايةتوسيع طا  :ثالثا
  410 -408  .....................................حظر نقل الشهود عن اجلرائم الدولية  :رابعا

  423 -411  ............................................................................................... ......:خامتة 
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