معايير العدالة

في النظاـ القضائي الجنائي الدكلي
أ .د .جماؿ الحيدرم

المقدم ة

اف العدالة امر نسبي فيما يخص بني البشر الف العدالة الككنية مف

مقدكر اهلل تعالى ،اذ خمؽ الككف كفؽ نظاـ متكازف كمتكافئ ،ككضع مي

زاف

العدالة كقدره في جميع مناحي الككف ،اذ اف صكرة العدالة االليية المطمقو
مجسده في العديد مف االيات القرانية  .فالقراف الكريـ قرر نظاـ لكؿ امر ككضع
النظاـ في ميزاف يحقؽ التكافؤ كالتعادؿ كبذلؾ تتحقؽ العدالة االجتماعية
كاالقتصادية كالسياسية ...الخ ،لذلؾ فمف اسماء اهلل تعالى العادؿ.
كعميو فالعدالة ليست مف سمات البشر حيث انيـ معرضكف لمخطا

( )

كاليمكف الم شخص كاف اف يحقؽ العدالة كما قررىا اهلل عز كجؿ في محكـ
كتابو الكريـ كانما االنساف مامكر مف اهلل تعالى باف يحقؽ العدؿ كما جاء في
القراف الكريـ "بسـ اهلل الرحمف الر حيـ" (كاذا حكمتـ بيف الناس اف تحكمكا

بالعدؿ)( ).

كمف ىنا ياتي دكر القضاء في اقرار الحقكؽ كتحقيؽ العدؿ بيف الناس،
كالسيما في اطار القضاء الجنائي حيث ىناؾ جاف كمجني عميوِ ،
معتد كمعتدل
عميو ،كالبد ـ ف انصاؼ المعتدل عميو كالقصاص مف المعتدم ،كىذا ال يتـ
باالقتداء كاالىتداء بمبادئ العدالة مف اجؿ تحقيؽ العدؿ.
( )

يككد الحديث النبكم الشريؼ ذلؾ حيث جاء في

التكابكف).

( )

سكرة النساء -اية .58
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ق (كؿ إبف ادـ خطاء كخير الخطا ئيف

كمف الجدير بالذكر اف العدالة تعني االىتماـ كمحاكلة االنتصاؼ
(برامج

لممجني عمييـ بتكفير كسائؿ كطرؽ عدة منيا ما قنف بما يسمى

مساعدة الضحايا ) كالتي تتضمف تقديـ انكاع عدة مف الخدمات مع ضماف
حصكؿ الضحايا عمى الحؽ ؼم التعكيض كرد الماؿ ،ككذلؾ تكفير سبؿ االشتراؾ
في االجراءات الجنائية ،باالضافة الى الدكر الممقى عمى عاتؽ المتخصصيف مف
افراد الشرطو كالمحققيف كالمدعيف العاميف في مساعدة الضحايا كارشادىـ خالؿ
سير العممية القضائية لياتي بعدىا دكر القضاء الحكـ في تكفير العدالة

لمضحايا( ).

ىذا ك تتجمى مالمح الحؽ في العدالة في العديد مف المكاثيؽ الدكلية
كاالقميمية الميمة ،فقد نصت ـ

( )8مف االعالف العالمي لحقكؽ االنساف

 948عمى أنو ( لكؿ شخص حؽ المجكء الى المحاكـ الكطنية المختصة
النصافو الفعمي مف اية اعماؿ تنتيؾ الحقكؽ االساسية التي

يمنحيا اياه

الدستكر اك القانكف).
كما نجده في التقنيف الدكلي المتمثؿ في العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنيو
كالسياسية لعاـ  966حيث جاء بجممة مبادئ منيا مايتعمؽ بالحقكؽ الكاجب
احتراميا بالنسبة لالنساف (ـ 4بخصكص مبدا المحاكمو العادلة ) ،كتمؾ التي
تككف لو اثنا ء الخصكمو الجنائية فقد نصت ـ(  )3-عمى اف "تتعيد كؿ دكلة
طرؼ في ىذا العيد"

( )

انظر في ذلؾ  :دكتكر محمكد محمكد مصطفى ،حقكؽ المجني عميو في االجراءات الجناية

في الشريعة كالقانكف ،بحث مقدـ الى المجمة العربية لمدراسات االمنية ،تصدر عف المركز

العربي لمدراسات االمنية كالتدريب الرياضي المجمد الثالث -ع -5ربيع الثاني 408-ىػ.
)New direction in L.Victims Assis tance (www.icper.umleh.edulnacjd
hand book on jus tice for victims & witnesses ovc, us, department,
1999.
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 بأف تكفؿ تكفير سبيؿ فعاؿ لالنتصاؼ الم شخص انتيكت حقكؽ ق اك حرياتوالمعترؼ بيا في ىذا العيد حتى لك صدر االنتياؾ عف اشخاص يتصرفكف
بصفتيـ الرسميو.
 بأف تكفؿ لكؿ مف يطمب االنتصاؼ عمى ىذا النحك اف تبت في الحقكؽ التييدعى انتياكيا مف قبؿ سمطة قضا ئيو اك ادارية اك تشريعية مختصة اك اية
سمطة مختصة اخرل ينص عمييا نظاـ الدكلو القانكني كباف تنمي امكانيات
االنتصاؼ القضائي.
 -3بأف تكفؿ قياـ السمطات المختصة بانفاذ االنتصاؼ لدل الحكـ بو.
كذلؾ اكد الميثاؽ االكربي الخاص بحقكؽ االنساف في ـ ( ) 3منو عمى انو
( لكؿ انساف اعتدل عمى حقكقو كحرياتو المقرره بيذه االتفاقية الحؽ في اف
يمنح كسيمة فعالو لعرض االمر عمى محكمة قكمية حتى كلك كاف قد ارتكب مف
اشخاص اثناء تادية كظائفيـ).
كاىـ كثيقة دكلية تعني مباشرة بحقكؽ المجني عمييـ تتجسد في اعالف

المبادئ االساسية لحقكؽ ضحايا الجريمة ( ) .كالذم يؤكد في جزئو االكؿ عمى
حؽ الضحايا في الكصكؿ الى آليات العدالة كالمعاممة المنصفو كاىمية انشاء
كتعزيز تمؾ االليات كبذات االتجاه جاءت احدث كثيقة دكلية بخصكص المجني

عمييـ ضحايا االنتياكات الدكلية لحقكؽ االنساف كالقانكف االنساني( ).

لتتناكؿ مسائؿ بضمنيا استقالؿ القضاء ،ادارة العدالو ،كالحصانة كالحؽ في رد

الحقكؽ كالتعكيض كاعادة التاىيؿ ( .)3كمف الجدر بالذكر اف التطبيؽ الفعمي

( )

االعالف صادر بقرار رقـ  34/40لعاـ  985عف .UN

()3

جاء في القسـ الثاني مـ ثالن بالمادة ( )3مف الكثيقة أعاله ماياتي( :االلتزاـ باحتراـ كضماف

( )

الكثيقة صادرقعف لجنة حقكؽ االنساف في دكرتيا الخامسة كالستيف عاـ . 000

احتراـ كتنفيذ الحقكؽ االنسانية الدكلية يتضمف كاجب الدكؿ:

أ -اتخاذ تدابير ادارية كقانكنية مناسبة لجميع االنتياكات.
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=

لممبادئ الكارده في االعالنات كالمكاثيؽ الدكليو انفة الذكر يتطمب ا

لقياـ

بمجيكدات عمى جميع المستكيات كاستكشاؼ اتجاىات جديده فيما يتعمؽ بمنع
الجريمة كالقضاء الجنائي كبخاصة اتخاذ التدابير التشريعية الالزمو لتكفير
كسائؿ قانكينة فعالو لحماية ضحايا الجرائـ كتحقيؽ العدالة كتاسيسان عمى ذلؾ

فاف كجكد نظاـ قضائي جنائي عادؿ انساني ق ك الركيزه االساسية لتحقيؽ ىذه

الغاية.
كلكف اذا كاف االمر يسيران في نطاؽ القضاء الجنائي الداخمي بسبب

طبيعة الجريمة كنطاؽ اطرافيا كتشكيمة القضاء ذاتو ،فانو بالشؾ قد يككف
صعب المناؿ في نطاؽ القضائي الجنائي الدكلي حيث امتداد رقعة الجريمة

كتعدد اطرافيا كطبيعة فظاـ المحكمة كابعاد الجريمة الداخمو في اختصاص ىذا
القضاء ،لذلؾ اذا كاف البد مف الكصكؿ الى اليدؼ يتعيف اقرار معايير لمعدالو
يتـ تبنييا حيف تشكيؿ القضاء الجنائي الدكلي كلكف ىذا االمر يصطدـ بحقيقة
كاضحة لمعياف أال كىي اف كقائع االحداث كظركؼ تشكيؿ المحكمة الجنا

ئية

الدكلية تمعب دكران كبيران في اقرار نظاـ المحكمة كبالتالي ىذا ينعكس عمى مدل

ب -التحقيؽ في االنتياكات ككمما كاف ذلؾ مناسب التخاذ اعماؿ
القانكف الدكلي اك الكطني.

ضد المنتيؾ بمكجب

ج -تقديـ الضحايا الى قضاء فعاؿ كمتساك بصرؼ النظر عف الـ تحمؿ االخير لؿمسؤكلية عف
االنتياؾ.

د-تقديـ اصالحات مناسبة لمضحايا.

ىػ-تقديـ اك تسو مؿ التعكيض لمضحية.
كجاء ايضا في القسـ السابع منو ـ

(

) ب(اف كسائؿ االصالح عف انتياكات الحقكؽ

االنسانية الدكؿية كالقانكف االنساني يتضمف حؽ الضحية في الدخكؿ لمعدالو كاخيرا يتضمف
القسـ الثامف منو ـ (

) عمى ( اف حؽ الضحية بالدخكؿ الى العدالة تتضمف كؿ العمميات

القضائية  /االدارية اك العمميات االخرل المتاحو بمكجب القكانيف المحمية المكجكده
بمكجب القانكف الدكلي).
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ككذلؾ

امكانية االعتماد عمى معيار دكف اخر ،اك بعبارة اخرل اف تمؾ الظركؼ ىي
التي تحتـ تبني معايير معينة كعميو ميما كانت المعايير المكضكعية لمعدالو
فاليمكف تبنييا جميعان في اطار القضاء ا لجنائي الدكلي ،كىذا ما تكشفو لنا
المراحؿ التي مربيا القضاء المذككر عبر العصكر التاريخية ابتداءا مف عاـ

 9 9كلغاية عاـ  998ككيؼ كانت طبيعة ىذا القضاء عبر المراحؿ
التاريخية المختمفة فظركؼ المرحمة ىي التي تحتـ طبيعة ىذا القضاء كىذا
ينعكس بدكره عمى معيار العدالة الذم يمكف تبنيو.
كمف الجدير بالذكر اف العدالة ىي ترنيمو االنسانية الخالدة كالتي تغنت
بالحؽ كاالنصاؼ ،كلكي يقترف جماؿ فكرة العدالة بكماليا العممي ،فقد احتاجت
العدالة الى نظـ فاعمو كمؤسسات عاممة ،قدر

ؿلقضاء اف يككف احد اىـ

مؤسساتيا كحامؿ شرؼ امانتيا تؿ ؾ االمانة التي اليككف القضاء قادرا عمى
تحمؿ عبئيا مالـ يكف مستقالن السمطاف عميو لغير القانكف فالقانكف العادؿ
كالمؤسسة القضائية العادلة المستقمة خصائص الزمة الغنى عف ام منيا

القامة العدؿ( ).

كمثمما كانت فكرة اقامة مؤسسة قضائية عادلو كمستقمة الشرط الالزـ
الرساء العدالة بيف الناس في المجتمع كالدكلة عمى الصعيد الكطني كانت فكرة
اقامة مؤسسة قضائية عادلة كمستقمة الشرط الالزـ الرساء العدالة بيف
المجتمعات كالدكؿ الف المنطؽ الفمسفي كالقانكني يؤكد باف القيمة عممية
لمقانكف العادؿ مالـ تسير عمى تطبيقو مؤسسة قضائية عادلو

كمستقمة،

كاليمكف تصكر اف تككف المؤسسة القضائية عادلة مالـ تتمتع باالستقالؿ الذم
ينال بيا عف ام تاثير ،ككذلؾ فاف الحضارة االسالمية –

كالسيما في العصر

الحديث -بعد اف نجحت في اقامة المؤسسات القضائيو العادلة كالمستقمة
( )

د .ضارم خميؿ ،باسؿ يكسؼ ،المحكمة القضائية الدكلية ،ىيمنة القانكف اـ قانكف الييمنو،

بيت الحكمة ،بغداد ، 003 ،ص.3
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لتمارس القضاء الدكلي كلتضع حدان ؿطغياف الدكؿ كاالفراد في ارتكاب الجرائـ في

حؽ االنسانية.

كمف ىنا كاف مف كصايا الجمعية العامة

 UNحكؿ دكر االنشطو

الدكلية كاالقميمية لتحقيؽ ىذه االىداؼ (استحداث الطرؽ كالكسائؿ لتكفير سبؿ
االنتصاؼ لمضحايا اذا كانت السبؿ الكطنية غير كافية)( ).

كتاسيسان عمى ماتقدـ بيانو كمف خالؿ نظرة تاريخية عمى مسيرة القضاء

الجنائي الدكلي امكننا الكصكؿ الى مؤشرات تعكس لنا اؿمعايير الدكلية المتبناه
كالتي البد منيا حيف تشكؿ المحاكـ الجنائية الدكلية كيمكف تاصيميا الى
معايير قانكنية-كمعايير قضائية.

( )

محمد عبد العزيز ،حقكؽ االنساف كمعايير كقكاعد االمـ المتحده في العدالة الجنائية،

حقكؽ االنساف ،المجمد الثاني ،ط  ،حزيراف  ، 989دار العمـ لممالييف ،ص. 6 - 58
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:

المبحث االول
المعايير القانونية
بادئ اال مر اف تحقيؽ العدالة في اطار القضاء الجنائي الدكلي يقتضي
اف ينبني عمى معايير تتخذ مف القانكف مصدرا كضمانان لمكصكؿ الى العدالة ...
كيتمثؿ ذلؾ في مبادئ البد مف اعتمادىا كتكصؼ بنفس الكقت بككنيا معايير

لمعدالة الجنائية الدكلية كىي:
معيار شكمي :يتجسد في مبدأ سمك القانكف الدكلي عمى القانكف الكطني.معيار مكضكعي  :يتجسد في كجكد تنظيـ قانكني فاعؿ لمحاكمة مرتكبيالجرائـ الدكلية.
-3معيار شخصي  :كيتمثؿ في اقرار مبدأ المسؤكلية الجنائية الفرديو كسنتناكؿ
ذلؾ في ثالث مطالب متتابعو.

المطمب االكؿ

المعيار الشكمي (مبدأ سمك القانكف الدكلي عمى القانكف الكطني)
يسكد الفقو الدكلي في شاف تحديد العالقو بيو القانكف الدكلي كالقانكف

الكطني نظريتاف مختمفتاف تقكـ احداىما عمى فكرة ازدكاج القانكنيف التي تنكر
ام صمة بيف القانكف الدكلي كالكطني كاستندت النظرية االخرل الى فكرة كحدة
القانكف التم تعترؼ بكجكد صمة كثيقة بيف القانكنيف ،كتكجب تغميب قكاعد
احدىما عمى قكاعد االخرل عند التعارض( ).

( )

في تفصيؿ ذلؾ مراجع :د .عصاـ عطيو ،القانكف الدكلي العاـ ،كزارة التعميـ العالي كالبحث

العممي ،رئاسة جامعة بغداد ،ط ، 980 ،4ص.59-53
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كلكف الكاقع اف ماسارت عميو الدكؿ اليؤيد بصكره قاطعو كجية نظر ام
مف النظريتيف إال اف االعتبارات العمميو ىي التي فرضت ضركرة سمك القانكف

الدكلي عمى القانكف الكطني( ).

كيؤكد ىذا القكؿ ماسارت عميو الدكؿ سكاء عمى نطاؽ الصعيد الكطني اك بما
جرت عميو في عالقتيا الدكلية.
اكالن :عمى الصعيد الدكلي :لقد استقر التعامؿ الدبمكماسي كالقضاء الدكلي عمى
مبدأ سمك القانكف الدكلي عمى القانكف الكطني كذلؾ عمى النحك االتي.

 التعامؿ الدبمكماسي :لقد اقرت المعاىدات كالمكاثيؽ الدكليو مبدأ سمك القانكفالدكلي عمى القانكف الكطني ،فقد قضت مثال بركتككالت التحكيـ الفنزكيميو لعاـ
 903بأف يحكـ المحكمكف طبقان لمبادئ القانكف الدكلي كالعدالو دكف اف
يتقيدكا باحكاـ القانكف الكطني

 .كفي قضية ( )Cuttingحاكلت الحككمو

المكسيكية اف تعاقب مكاطنان امريكيا كفقا لمقانكف المكسيكي كذلؾ عف جريمو

نشر ارتكبيا في الكاليات المتحده االمريكية كلكنيا إضظرت الطالؽ سراحو بعد

احتجاج كزير الخارجيو االمريكية ( )Bayardمستندان عمى اف مبادئ القانكف
الدكلي كضمانات العدالة تسمك عمى

القانكف الكطني المكسيكي

المعاىدات التي اكدت ىذا المبدأ ايضا االتفاقيو العامو المعقكده في
 955بيف تكنس كفرنسا حيث نصت ـ

( )

كمف

 3حزيراف

( )3منيا عمى اعتراؼ الحككمتيف

بسمك االتفاقات كالمعاىدات عمى القانكف الكطني(.)3

( )

اكدت لجنة القانكف الدكلي مبدأ سمك القانكف الدكلي عمى القانكف الكطني في ـ

مشركعيا عف حقكؽ ككاجبات الدكؿ التي اعدتو عاـ

 4مف

 949حيث نصت المادة المذككرة

عمى انو (يجب عمى كؿ دكلة أف تكجو عالقاتيا بالدكؿ االخرل كفقان لمقانكف الدك ؿم كلمبدأ
سيادة الدكؿ يعمكىا القانكف الدكلي).

()2

L, cavare: le droit international public positif. 3 rd ed. Paris.
1967.T.I.,P.187.
()3
C.Roussean: Droit international public paris, 1953, P.13.
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القضاء الدكلي :لقد استقر القضاء الدكلي ـ نذ زمف بعيد عمى مايمي( ).أ-سمك القانكف الدكلي عمى القانكف الكطني العادم  :لقد اكدت المحاكـ الدكليو
في احكاـ عديده ليا عمى مبدأ سـ القانكف الدكلي عمى القانكف الكطني
لمختمؼ مصادره مف عرؼ كمعاىدات كمبادئ القانكف العامة.
ففي قضية االلباما بيف الكاليات المتحده
فصمت فييا في  4ايمكؿ

االمريكية كبريطانيا التي

 87محكمة تحكيـ دكلية انعقدت في جنيؼ،

احتج االمريكيكف بأف نقص القكانيف االنكميزيو اليعفي السمطات االنكميزيو مف
االلتزاـ باتباع العرؼ الدكلي الثابت الخاص بكاجبات المحايديف كلقد اخذت
المحكمة بيذا الرام كادانت انكمترا.
كقد ايدت محكمة التحكيـ الدائمة في الىام ىذا االتجاه في حكميا
الصادر في  5تشريف االكؿ  9 0في النزاع بيف الكاليات المتحده كفنزكيال
ككذلؾ في حكميا الصادر في  3تشريف االكؿ

 9في النزاع بيف الكاليات

المتحده كالنركيج بخصكص بعض الشركات التجارية.
كما اكدت محكمة العدؿ الدكلية الدائمة في اكثر مف قضية المبدأ
المذككر ،كمف ذلؾ ما قررتو في

شباط  9 5في رأييا االفتائي بشأف

النزاع الخاص بتبادؿ السكاف بيف تركيا كاليكناف مف انو

(مف المبادئ المسمـ

بيا اف الدكلة التي تقيدت بالتزاـ دكلي عمييا اف تدخؿ عمى تشريعاتىا التعديالت
التي تكفؿ تنفيذ ىذا االلتزاـ).
كمف ذلؾ القرار الصادر مف نفس المحكمة في  7حزيراف  93بصدد
النزاع بيف فرنسا كسكيسرا الخاص بالمناطؽ الحره مف انو

(اليمكف لفرنسا اف

تحتج بتشريعيا الداخمي لتحد مف مدل التزاماتيا الدكلية ) .ىذا كتسير محكمة
العدؿ الدكؿية التي خمفت محكمة العدؿ الدكلية الدائـ ة عمى المسمؾ نفسو كمف
( )

في تفصيؿ ذلؾ

 ، 97ص

مراجع  :د.عبد الحسيف القطيفي-

4-

.

- 66 -

القانكف الدكلي العاـ ،ج

 ،بغداد،

احكاميا بيذا الصدد قرارىا الصادر في

 8كانكف االكؿ

المصائد بيف بريطانيا كالنركيج كالقاضي باف

 95في قضية

(نفاذ تحديد البحر االقميمي

بالنسبة لغير انما يعكد لمقانكف الدكلي).
ككذلؾ قرارىا الصادر في

 7اب  95في قضية رعايا الكاليات

المتحدة في المغرب كالقاضي (بمخالفة المراسيـ المغربية الصادرة عاـ 948
لالتفاقات السابقة المعقكده بيف الكاليات المتحده كالمغرب).
ب-سمك القانكف الدكلي عمى الدستكر الداخمي لمدكلو  :لقد اقرت المحاكـ الدكلية
كذلؾ مبدأ سمك القاف كف الدكلي عمى الدستكر الداخمي لمدكلة فمف ذلؾ قر ار
التحكيـ الصادر في قضية السفير (مكنتيجك) في  6تمكز  875بيف ككلكبيا
كالكاليات المتحده ،كقد جاء فيو اف

(المعاىدة فكؽ الدستكر كاف تشريع

الجيكرية "تشريع ككلكمبيا" اف يطابؽ المعاىدة كليس عمى المعاىدة اف تطابؽ
ا لقانكف الداخمي كاف عمى الدكلة اف تصدر القكانيف الالزمة لتطبيؽ المعاىدات).
كقد اخذت محكمة العدؿ الدكلية الدائمو بيذا المبدأ في الفتكل التي اتخذتيا
باالجماع في 4شباط

 93بخصكص معاممة الرعايا البكلكنييف في اقميـ

الدانزايغ الحر كقد جاء فييا انو (ليس لمدكلة اف تحتج بدستكرىا في مكاجية
دكلة اخرل لكي تتخمص مف االلتزامات التي يفرضيا القانكف الدكلي اك تفرضيا
المعاىدات النافذه عمييا).

ثانيان :عمى الصعيد الكطني ( ) :اف عدد مف الدساتير الحديثو الصادرة بعد الحرب

العالمية االكلى كالثانية يؤكد ايضان مبدأ خضكع القانكف الكطف م لمقانكف الدكلي

كلكف بدرجات متفاكتو.

 فبعض الدساتير اكتفت باالعالف عف مبدأ خضكع الدكلة لمقانكف الدكليبصكرة عامة ،مف ذلؾ ماجاء في مقدمة الدستكر الفرنسي الصادر عاـ 946

( )

في تفصيؿ ذلؾ مراجع :د.عبد الحسيف القطيفي -مرجع سابؽ ،ص4
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مف اف ( الجميكرية الفرنسية حرصا منيا عمى تقاليدىا تسمؾ بمكجب القانكف
الدكلي العاـ)...
كاؿبعض الدساتير بنص عمى تبني مبادئ معينة مف مبادئ القانكف الدكليفقط كعدـ جكاز تسميـ الالجئيف السياسييف مثاؿ ـ

(

/ثانيان ) مف الدستكر

العراقي اؿدائـ لعاـ  . 005ـ( )38ـ ف دستكر االتحاد السكفيتي السابؽ لعاـ
 . 977كالنص عمى التزاـ الدكؿ بحؿ منازعاتيا الدكلية باؿ طرؽ السممية مثاؿ
ـ( )59مف الدستكر اليندم ،ك ـ (  )6-9مف دستكر البرتغاؿ ،ك ـ ( )77مف
دستكر اسبانيا لعاـ . 93
كالنص عمى عدـ دستكرية الحرب العدكانية مثاؿ ـ ( )88مف دستكر البرازيؿ ،ك
ـ(

) مف دستكر بكرما ،كمقدمة الدستكر الفرنسي لعاـ . 958

كالنص عمى تحديد الكضع القانكني لالجانب كفقان لمبادئ القانكف الدكلي مثاؿ :

ـ ( )9مف الدستكر االيطالي ،ك ـ ( )40مف الدستكر المؤقت لالمارات العربية
المتحده لعاـ . 97
ىناؾ دساتير اخرل خطت خطكه اكثر تقدمان حيف نصت عمى دمج قكاعدالقانكف الدكلي فييا بنص صريح فتككف عندئذ جزءان منيا.

فـ نيا مانص عمى دمج قكاعد القانكف الدكلي العرفي بالقانكف الكطني مف ذلؾ
ماجاء في ـ( )4مف دستكر فايمار االلماني لعاـ  9 9مف اف (قكاعد اؿقانكف
الدكلي المعترؼ بو ا بصفة عامة تعتبر جزءان متمما لقكانيف الدكلة االلمانية)

ككذلؾ ـ ( )9مف دستكر النمسا لعاـ  ، 9 0كـ( )7ـ ف دستكر اسبانيا لعاـ
 ، 930ك ـ( )3مف دستكر الفمبيف لعاـ

 935ك ـ( ) 0مف الدستكر

االيطالي لعاـ . 947
اضؼ الى ذلؾ ماجرل عميو العمؿ في انكمترا ايضان مف اعتبار قكاعد

القانكف العرفي جزءان مف القانكف االنكميزم.
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كمنيا مانص عمى دمج المعاىدات بالقانكف الكطني ،مف ذؿؾ ماجاء في
ـ( )6مف دستكر الكاليات المتحده االمريكية مف اف (دستكر كجميع المعاىدات
التي ابرمتيا اك التي تبرميا الكاليات المتحده تعد القانكف االعمى لمدكلة).
ككذلؾ دساتير كثير مف دكؿ امريكا الالتينية كالنمسا كايطاليا كبمجيكا
كفرنسا كىكلندا كالجميكرية العربية ا لمتحده كالعراؽ تنص عمى دمج المعاىدات
بالقانكف الكطني( ).

كذىبت بعض الدساتير ابعد مف ذلؾ فيي التؾ تفي بالنص عمى دمج القانكفالدكلي بالقانكف الكطني بؿ تقرر في الكقت نفسو سمك القانكف الدكلي عمى
القانكف الكطني مف ىذا القبيؿ ـ ( ) 5مف دستكر المانيا االتحادية الص ادر في
 4ايار  949التي تقضي باف (القكاعد العامة لمقانكف الدكلي تعتبر جزءان
اليتجزأ مف القكانيف االتحادية كتككف ليا االسبقية عمى القكانيف االتحادية

كتنشي لسكاف االتحاد حقكقان ككاجبات مباشرة).

كقد خكلت (ؼ ) مف ـ ( ) 00مف الدستكر ذاتو لمقاضي الكطني

االلماني ك تحت رقابة المحكمة الدستكرية الفيدرالية برفض تطبيؽ القكانيف
المخالفة لمقانكف الدكلي العاـ( ).

مف ذلؾ ايضان ـ ( )55مف الدستكر الفرنسي لعاـ  958التي تقتضي

باف ( المعاىدات كاالتفاقات المصدؽ اك المكافؽ عمييا بكجو صحيح تتغمب منذ
نشرىا عمى القكانيف الفرنسية  )...كـ ع ما تقدـ بيانو فأف المبدأ انؼ الذكر
اليعني إنفصاؿ القانكف الدكلي عف القانكف الكطني ،كانما ىناؾ ثمة صمة
كارتباط كثيؽ بينيما كيتمثؿ ذلؾ في صكر التكامؿ القانكني بيف القانكنيف
المذككريف كنظاـ ركما االساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدكلية...

( )
( )

د.عبد الحسيف القطيفي ،مرجع سابؽ ،ص3- 09

منظر.C.Roussean: opeit- p.15 :
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كيتضح ذلؾ مف خالؿ ا ستقراء احكاـ نظاـ ركما االساسي حيث يعد
القانكنيف الدكلي كالكطني لمدكؿ االطراؼ مصدراف قانكنياف يكمالف احكاـ النظاـ
االساسي كبيذه الصفة فاف القانكف الدكلي كالقانكف الكطني يمثالف معياراف
اساسياف لمعدالة الجنائية الدكلية ،كبذلؾ اصبح القانكف الكطني في مصاؼ
القا نكف الدكلي في ىذا المجاؿ كمف ىنا يتبيف اف المقصكد بالتكامؿ القانكني
ىك كجكد قكاعد قانكنية خارج االحكاـ القانكنية المنصكص عمييا في نظاـ ركما
االساسي بحيث تكمميا في حكـ القضايا المعركضو عمى المحكمة الجنائية

الدكلية( ).

كفيما يأتي تكضيح لصكر التكامؿ القانكني كفقان لنظاـ ركما االساسي:
 -التكامؿ القانكني بيف النظاـ االساسي كبيف القانكف الدكلي

 :اف مف مظاىر

تكامؿ احكاـ النظاـ االساسي مع قكاعد القانكف الدكلي ىك مانصت عميو ـ () 0
مف النظاـ االساسي بعبارة ( ليس في ىذا الباب مايفسر عمى انو يقيد اك يمس
بام شكؿ مف االشكاؿ

قكاعد القانكف الدكلي القائمة اك المتطكره المتعمقو

باغراض اخرل غير ىذا النظاـ االساسي).
ىذا النص كاف لـ يكف يشير بكضكح الى اكماؿ احكاـ النظاـ االساسي
باحكاـ القانكف الدكلي ككنيا متعمقو باغراض اخرل تخرج عف نطاؽ النظاـ
االساسي إال اف ىذه االحكاـ تقرر قاعدة ـ ىمة ككنيا في ىذه العالقة كىي اف
االحكاـ التي نص عمييا النظاـ االساسي يجب اف التفسر عمى انيا نصكص
خاصة التعدؿ اك تمغي قكاعد القانكف الدكلي السارية الف ىذه القكاعد كبمكجب
النص المتقدـ تككف مكممة الحكاـ النظاـ االساسي إذا كجد مايقتضي ذلؾ.

( )

د.ضارم خميؿ محمكد  :مبدأ التكامؿ في النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ،مجمة

دراسات قانكنية صادره مف بيت الحكمة ،ع  ،س  ، 999 ،ص. 4
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كقد كجدت ىذه الفكرة

اساسيا في مبدأ عدـ التعارض بيف النظاـ

االساسي كبيف القانكف الدكلي بما فييا قكاعده المتطكره التي لـ تظير بعد انما

سكؼ تظير الحقان( ).

كما اف ىذه الفكرة تجد اساسان ليا اكثر قكة كصراحة في حكـ البند

الفقرة ( ) مف ـ (

) مف النظاـ االساسي التي جعمت المعاه

(ب) مف
دات كاجبة

التطبيؽ كمبادئ القانكف الدكلي كقكاعده المصدر الثاني لما يجب اف تطبقو
المحكمة الجنائية الدكلية في القضايا المعركضة عمييا بعد احكاـ النظاـ
االساسي.
اف عمة فكرة التكامؿ بيف النظاـ االساسي كالقانكف الدكلي تقكـ عمى
احكاـ ـ ( ) مف النظاـ االساسي التي ا لزمت المحكمة الجنائية الدكلية باف
تطبؽ عمى القضايا المعركضة عمييا احكاـ النظاـ االساسي في المقاـ االكؿ
كعند عدـ كجكد حكـ فيو تطبؽ احكاـ المعاىدات كاجبة التطبيؽ كمبادئ كقكاعد

القانكف الدكلي كذلؾ في المقاـ الثاني( ).

كلعؿ مف اىـ المظاىر القانكنية لمبدأ تكامؿ احكاـ النظاـ االساسي مع
قكاعد القانكف الدكلي ماكرد بنص الفقرة ( )3مف ـ( ) مف النظاـ االساسي مف
انو (يجب اف يككف تطبيؽ كتفسير القانكف عمالن بيذه المادة متسقيف مع

حقكؽ االنساف المعترؼ بيا دكليان كاف يككنا خالييف مف ام تمييز ضار يستند

الى اسباب مثؿ نكع الجنس اك السف اك المكف اك المغة اك الديف اك المعتقد اك

( )

مف القيكد الكارده عمى مبدأ التكا ـ ؿ القانكني القاعده المسماة (القاعده الدكلية المتطكرة )

فالمادة ( ) 0مف النظاـ االساسي قضت باف تفسير احكاـ النظاـ االساسي يجب اف

اليتعارض بام حاؿ مف االحكاؿ ليس مع قكاعد القانكف الدكلي القائمة فقط بؿ يجب اف يككف

(

كذلؾ حتى مع قكاعد القانكف الدكلي المتطكرة التم سكؼ تظير مستقبالن.

)مراجع في ذلؾ  :د.ضارم خميؿ  :باسؿ يكؼ ،المحكمة الجنائية الدكلية ،مرجع سابؽ،

ص. 98
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الرام السياسي اك غير السياسي اك االصؿ القكمي اك االثني اك االجتماعي اك
الثركه اك المكلد اك ام كضع اخر).
كعمى ذلؾ فاف ىذا النص يمزـ المحكمة الجنائية الدكلية عند تطبيؽ
مخكلة بتطبيقو مف النظـ

كتفسير احكاـ النظاـ االساسي اك ام نص اخر

القانكنية في العالـ باف يككف تطبيقيا كتفسيرىا ىذا منسجمان كمتسقان مع مبادئ

حقكؽ االنساف المعترؼ بيا دكليان ام اف القكاعد القانكنية الدكلية المعترؼ بيا
تككف مصدران مف مصادر تفسير القكاعد القانكنية كاجبة التطبيؽ مف المحكمة

الجنائية اؿدكلية عندما تنظر قضية مف القضايا المعركضو عمييا.
 -التكامؿ القانكني بيف النظاـ االساسي كبيف القانكف الكطني

 :يقصد بيذه

الصكرة مف صكر التكامؿ القانكني باف عمى المحكمة الجنائية الدكلية عند
النظر في القضايا المعركضو اماميا اف تطبؽ نصكص النظاـ االساسي فاف لـ
تجد نصان فيو فتطبؽ المعاىدات كاجبة التطبيؽ كمبادئ القانكف الدكلي كقكاعده
فاف لـ تجد نصان فييا فتطبؽ المبادئ العامة لمقانكف التي تستخمصيا مف
القكانيف الكطنية لمنظـ القانكنية في العالـ ـ

(

/أ ،ب ،جػ ) مف النظاـ

االساسي.
كقد بيف البند (ج) مف ـ(

) المقصكد بالمبادئ العامة لمقانكف الكطني

لمدكؿ االطراؼ بكصفيا مصدرا قانكنيان تستطيع المحكمة الجنائية تطبيقو عند
عدـ كجكد نص في النظاـ االساسي كفي المعاىدات الدكلية كالقانكف الدكلي

بانيا ( المبادئ العامة لمقانكف التي تستخمصيا المحكمة مف القكانيف الكطنية
لمنظـ القانكنية في ا لعالـ بما في ذلؾ كحسبما يككف مناسبان القكانيف الكطنية

لمدكؿ التي مف عادتيا اف تمارس كاليتيا عمى الجريمة شريطة إال تتعارض ىذه

المبادئ مع ىذا النظاـ االساسي كال مع القانكف الدكلي كمع القكاعد كالمعايير
المعترؼ بيا دكليا).

-7 -

كيالحظ بكضكح اف النص المتقدـ ينتيي بح كـ عاـ يتضمف شرطان يكجب

اف تككف المبادئ العامة المذككرة التي تستخمصيا المحكمة غير متعارضو مع
النظاـ االساسي اك القانكف الدكلي اك القكاعد كالمعايير المعترؼ بيا دكليان.

كتعد احكاـ ـ( )80مف النظاـ االساسي التي قررت قاعدة عدـ مساس

احكاـ النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بالتطبيؽ الكطني لمعقكبات
كالقكانيف الكطنية مف امثمة التكامؿ القانكني المعبر عنيا بقاعدة عدـ جكاز
كجكد تعارض بيف النظاـ االساسي كبيف القانكف الكطني بالنسبة لمتطبيؽ
الكطني لمعقكبات كىذه القاعدة قد اثارت جدالن طكيالن في مكتمر ركما كالذم

انقسـ الى تياريف كبيريف بخصكص عقكبة االعداـ( ).

ال لالشكاؿ الشائؾ الدائر انذاؾ تكصمت الكفكد الى حؿ كسط يطمئف
كح ن

االطراؼ جميعيا بحيث اليتـ النص عمى عقكبة االعداـ في النظاـ االساسي مع
االعتراؼ في الكقت ذاتو بمكجب نص ـ ( )80مف النظاـ االساسي باف لمدكؿ
االطراؼ حؽ اؿنص عمى العقكبات التي تقرر فرضيا في تشريعاتيا الكطنية عمى
نحك ماجاء فيو ( ليس في ىذا الباب مف النظاـ االساسي مايمنع الدكؿ مف
تكقيع العقكبات المنصكص عمييا في قكانينيا الكطنية اك يحكؿ مف دكف تطبيؽ
قكانيف الدكؿ التي التنص عمى العقكبات المحدده في ىذا الباب).

اؿمطلب الثاني

المعيار المكضكعي

(كجكد تنظيـ قانكني فاعؿ لمحاكمة مرتكبي الجرائـ الدكلية)
يتجسد ىذا المعيار باالرتكاز عمى جرائـ ذات طبيعة دكلية كمتمثمة في
الخركقات الفاضحة لالعراؼ كالمعاىدات الدكلية الخاصة بشؤكف القتاؿ ككذلؾ
المتعمقو بحقكؽ االنساف كمفاد ذلؾ اف ق يقتضي كجكد نصكص قانكنية تجرـ
( )

في تفصيؿ ذلؾ مراجع :د.ضارم خميؿ :باسمؿ يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص7
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االفعاؿ كاالنتياكات الماسة بمصمحة المجتمع الدكلي كالمتمثمة بالسمـ كاالمف
الدكلييف.
كلك تتبعنا المراحؿ التاريخية لمقضاء الجنائي الدكلي كما استند اليو مف
مكاثيؽ دكلية في كجكده كميامو نالحظ ابتداءان كمنذ عاـ

 9 9حيث تـ
 ....فاكؿ لجنة

تشكيؿ خـ س لجاف تحقيؽ دكلية كاربع محاكـ دكلية خاصة

تحقيؽ دكلية انشاىا الحمفاء في نياية الحرب العالمية االكلى عندما دعت القكل
، 9 9

المتحالفة كالمشاركة الى مؤتمر السالـ التمييدم في باريس عاـ

ككانت ثمرة المؤتمر اتفؽ ممثمكا الحمفاء عمى شركط معاىدة السالـ بيف الحمفاء
كالقكل المتحالفة كالمانيا كتـ ابراميا في  8يكنيك  9 9بفرسام كقد نصت
ـ(7

) مف المعاىدة عمى انشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة قيصر المانيا

(كيؿ مـ الثاني ) عف دكره في اشعاؿ الحرب كما نصت ـ

(8

9،

) مف

المعاىد ة عمى محاكمة ضباط الجيش االلماف المتو ميف بخرؽ قكانيف كاعراؼ
الحرب اماـ المحاكـ العسكرية الم مف الدكؿ المتحالفة اك المحاكـ العسكرية
الم مف الحمفاء اذ ان ىذه االتفاقية قد نصت عمى جرائـ معينة كىي جرائـ الحرب
ام االفعاؿ المخالفة لقكانيف كاعراؼ الحرب.

اضافة الى ذلؾ نصت المعاىدة بناء عمى ما

أكردقبفد ماتنز الذم

تضمنتو معاىدة الىام لعاـ  - 907عمى جزء مف قكانيف االنسانية كبعض
القكاعد العامة لمقانكف كالتي يجب اف تطبؽ في النزاعات المسمحة ،عمما اف
لجنة الحككمات الرسمية التي انشاىا مؤتمر السالـ التمييدم قد شعرت
بمشركعية االستناد الى تكسع بند ماتنز في مفيكـ االتياـ بارتكاب جرائـ ضد
قكانيف االنسانية بينما عارضت الكاليات المتحدة االمريكية كالياباف ذلؾ.
كيذكر اف معاىدة (سيفر) لعاـ  9 0بيف الحمفاء كاالتراؾ قد تضمنت
استسالـ االتراؾ المتيميف لمحاكمتيـ بتيمة ارتكاب جرائـ ضد قكانيف االنسانية،
كلكف نظران لعدـ التصدم ؽ عمى ىذه المعاىدة فضالن عف عدـ تطبيؽ ام مف

بنكدىا فقد تـ تبديميا في عاـ  9 3بمعاىدة "لكراف" كالتي لـ تتضمف ام مكاد
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بشأف المحاكمات ،بؿ انيا تضمنت ممحقان غير معمف يضمف العفك عف

المسؤكليف االتراؾ.

كيتضح مف تمؾ المفارقات اف المصالح السياسية سادت عمى حساب
تحؽيؽ العدالة كيالحظ مف نص ـ (7

) مف معاىدة فرسام انو لـ يشر الى

جريمة دكلية محدده كمعركفو كلكنو كصؼ مفيكـ جريمة العدكاف عمى انيا
جريمة سياسية.
ىذا كبدالن مف انشاء محكمة لمحمفاء طبقان لما نصت عميو ـ (8

معاىدة فرسام فقد طمب الحمفاء مف المانيا محاكمة عدد ـ

) مف

حدكد مف مجرمي

الحرب اماـ المحكمة االلمانية العميا في ليبزج كبناء عمى ذلؾ اقرت المانيا
تشريعان جديدان اخذت بو عمى عاتقيا محاكمة المتيميف بمكجب تطبيؽ بنكد

المادتيف (7

8،

) مف معاىدة فرسام.

كلكف قد ذىب التزاـ المعاىدة بمحاكمة كعقاب المتيميف ادراج الرياح لك
لـ تفعؿ المانيا نظران الف اىتماـ القكل العظمى كالسياس ميف بمستقبؿ السالـ في

اكربا ؾاف اكثر مف اىتماميـ بتحقيؽ العدالة كبيذا فقد مثمت محاكمات ليبزج

 9 3التضحية بالعدالة عمى مذبح سياسة الحمفاء االقميمية كالدكلية( ).

كمف خالؿ ذلؾ يتضح انو قد فات عمى الحمفاء فرصة انشاء نظاـ دكلي
لمعدالة يؤدم عممو باستقالؿ بعيدان عف االعتبارات السياسية بما يضمف عدالة

غير مشبكىة.

كلكف بنشكب الحرب العالمية الثانية كما حصؿ مف فظاعات كحشية فقد
فرضت الحاجة الى محاكمات دكلية عقب انتصار الحمفاء ،ففي عاـ

94

كقعت القكل المتحالفة بقصر (سانت جيمس) اتفاقية انشاء لجنة االمـ المتحده
لجرائـ الحرب ( )UNWCCكقد كاف ىذا االعالف اكؿ خطكه عمى طريؽ انشاء
( )

د .محمكد شريؼ بسيكني ،مدخؿ لدراسة القانكف االنساني الدكلي ،كمية اؿحقكؽ ،جامعة دم

بكؿ/شيكاغك ، 003 ،ص5

. 40-
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المحكمة العسكرية الدكلية في نكرمبرغ ،كلقد تشكؿت لجنة االمـ المتحده لتقكـ
بالتحقيقات كتقصي االدلة عف جرائـ الحرب تحت حماية قكل الحمفاء كيتضح
اف ىذه االتفاقية قد نصت عمى جرائـ الحرب التي ارتكبيا االلماف كلكف عمى
الرغـ مما جمعتو المجنة المذككرة مف معمكمات خاصة باالتيامات بجرائـ الحرب
إال انيا لـ تقدـ لممحكمة العسكرية الدكلية اك ام مف االجراءات التي اعقبتيا
قكات احتالؿ الحمفاء في المانيا بمكجب قانكف مجؿس رقابة الحمفاء رقـ (.) 0
كلقد ضعؼ الدعـ السياسي ليذه االلية فيما بيف

 94ك945

حينما بدات الكاليات المتحدة تسيطر عمى اجراءات المحكمة العسكرية الدكلية،
فراحت تكجو اجراءاتيا الالحقة في محكمة نكرمبر غ مستندة الى القانكف رقـ
( ) 0لمجمس رقابة الحمفاء.
اما عف ت اثير المجنة االدبي عمى الحككمات الرغاميا عمى التعاكف معيا في
مالحقة مجرمي الحرب كمحاكمتيـ اك تسميميـ فقد اختفى الى حد بعيد كقد
كضح ىذا جميان بشاف مجرمي الحرب االيطالييف الذيف لـ يقدمكا لممحاكمة

مطمقان.

يتضح مف ذلؾ اف

اتفاقية عاـ

 94لـ تكف فاعمة في مكاجية

مرتكبي جرائـ الحرب كىذا مما اثر في مسالة تحقيؽ العدالة كلكف القكل العظمى
االربع لمحمفاء كاف عمييـ اف يصمكا الى قرار بشف محاكمة كعقاب مجرمي
الحرب ،كبعد المناقشات تحقؽ ت فكرة المحكمة العسكرية الدكلية بفضؿ اصرار
الكاليات المتحده االمريكية ،كلكف صياغة النظاـ ا الساسي لممحكمة في غاية
الصعكبة نظران الختالؼ االجراءات الجنائية الكطنية لكؿ مف القكل العظمى االربع

لمحمفاء.

إال اف ممثمي الحمفاء استطاعكا اف ينسقكا فيما بيف انظمتيـ القانكنية
المختمفة بعممية تكفيقي ق ،كقد تشكمت المحكمة بمكجب اتفاؽ لندف في
 8اغسطس  945كجاء بيا ممحؽ يحتكم عمى النظاـ االساسي لممحكمة
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الجديده كقد كاجو المكمفكف بالصياغة حممة قاسية لتحديد الجرائـ بيد اف ـ ()6
مف النظاـ االساسي نصت عمى محاكمة مرتكبي الجرائـ االساسية االتية:
الجرائـ ضد السالـ.جرائـ الحرب.-3الجرائـ ضد االنسانية.
عمما اف قانكف مج لس الرقابة رقـ ( ) 0الصادر مف الحمفاء االربع
بصفتيـ الحكاـ العسكريكف اللمانيا لعاـ

 964قد شرع عمى غرار ميثاؽ

المحكمة العسكرية الدكلية كمانصت عميو ـ ( ) مف المحكمة العسكرية الدكلية
لمشرؽ االقصى مف ذات الجرائـ الثالث الكارده في المادة السادسو مف النظاـ
االساسي لممحكمة العسكرية الدكلية ،كقد كاف الفرؽ الكحيد في ـ

( ؼ ج)

متعمقان بالفصؿ مابيف الجرائـ ضد االنسانية كبيف بدء الحرب اك جرائـ الحرب.
كيتضح مما تقدـ اف ميثاؽ المحكمة العسكرية الدكلية كالمحكمة

العسكرية الدكلية لمشرؽ االقصى قد نصا عمى محاكمة كعقاب المتيميف
بارتكاب جرائـ ضد السالـ كجرائـ الحرب كالجرائـ ضد االنسانية ،فيما إذ
متشابياف مف حيث المكضكع مع كجكد بعض االختالفات مثؿ مانصت عميو

ان

(ؼ )3مف ـ ( )5مف ميثاؽ المحكمة العسكرية الدكلية لمشرؽ االقصى مف
اعتبار االضطياد القائـ عمى اسس سياسة اك عنصرية مف الجرائـ ضد
االنسانية.
بينما تضمنت (ؼ )3مف (ـ )6مف ميثاؽ المحكمة العسكرية الدكلية
لمجرائـ المبينة عمى اسس دينية ايضان ،كقد كانت تمؾ االضافة ميمة جدان

بالنسبة لميثاؽ المحكمة االخيرة بسبب جرائـ ابادة الييكد كالمعركفة باسـ

(اليكلككست ) فضال عف اف ميثاؽ المحكمة العسكرية ا لدكلية قد نصت عمى
تجريـ االفعاؿ غير االنسانية التي ترتكب ضد أم سكاف مدف

ميف بينما حذؼ

ميثاؽ المحكمة العسكرية الدكلية لمشرؽ االقصى جممة (ضد ام سكاف مدف ميف)
مف الفقرة الثالثة مف ـ ( )5بغرض تكسيع دائرة االفراد محؿ الحماية عف المدنيف
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فقط إال اف التعريؼ جاء مبيمان لمعاقبة القتؿ عمى نطاؽ كاسع لمعسكرييف في

حرب غير قانكنية.

اما قانكف مجمس الرقابة رقـ

( ) 0بصفتو القانكف الذم كاف يحكـ

االجراءات الالحقة لمحمفاء كؿ في منطقة احتاللو في المانيا – نص عمى محاكمة
كعقاب الجرائـ ضد السالـ كجرائـ الحرب كالجرائـ ضد االنسانية ،عممان

اف ىذا

القانكف صدر بناء عمى قرار مشترؾ مف الحمفاء االربعة الذيف احتمكا المانيا بعد

استسالميا غير المشركط ،ككاف الغرض مف السمطة القانكنية الممنكحة لمحمفاء
القياـ باعباء الحككمة في المانيا ام قصد بو اف تككف اجراءات قانكف مجمس
الرقابة رقـ ( ) 0جزءان مف القا نكف المحمي اللمانيا إال انو عندما طبؽ كؿ مف
الحمفاء نظامو القضائي عدا الكاليات المتحده –

النو كاف نظامان ذا طبيعة

عسكرية -انؽؿب التصكر القانكني لالجراءات الكطنية راسا عمى عقب كمف
الجدير بالذكر اف تعريؼ الجرائـ ضد االنسانية المنصكص عميو في

(ؼ ـ )

مف قانكف مج لس الرقابة يختمؼ عف مثيمو في ميثاؽ المحكمة العسكرية
الدكلية كالمحكمة العسكرية الدكلية لمشرؽ االقصى مف ناحيتيف.
االكلى  :اف (ؼ ـ ) كسعت قائمة الجرائـ لتضيؼ الييا السجف كالتعذيب
كاالغتصاب.
الثانية :انيا ازالت الشركط التي كانت تربط الجرائـ ضد االنسانية بالحرب كذلؾ
بحذؼ عبارة (قبؿ اك اثناء الحرب ) المنصكص عمييا في (ؼ3ـ )6مف ميثاؽ
المحكمة العسكرية الدكلية.
اما فيما يتعمؽ باالضطياد فقد جعمت

(ؼ3ـ ) نطاؽ الجرائـ ضد

االنسانية فضفاضان بتضميؽ االسس القانكنية مف خالؿ تقميص الشركط الكاجب
تكافرىا في الجرائـ ضد االنسانية باف تككف منفذة اك متصمة بام جريمة داخمو

في اختصاص المحكمة.
ىذا كعبر االحداث الدكلية فقد اصدر مجمس االمف في  6اكتكبر  99القرار
رقـ ( )780المنشىء لمجنة الخبراء بالتحقيؽ كجمع االدلة عف المخالفات
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الجسيمة لمعاىدات جنيؼ كاالنتياكات االخرل لمقانكف االنساني الدكؿم( ) ،كذلؾ
في الصراع الدائر في يكغسالفيا السابقة.
كبناءان عمى تقرير لجنة الخبراء كفي

االمف القرار رقـ

فبراير  993اصدر مجمس

( )808قرر فيو إنشاء محكمة جنائية دكلية لمحاكمة

االشخاص المسؤكليف عف االنتياكات الجسيمة لمقانكف االنساني الدكلي كالتي
ارتكبت في يكغسالفيا السابقة منذ عاـ . 99
كقد نصت ـ ( ) مف النظاـ االساسي لممحكمة عمى اف مف سمطاتيا
محاكمة االشخاص المسؤكليف عمى االنتياكات الجسيمة لمقانكف االنساني
الدكلي كالتي ارتكبت في يكغسالفيا السابقة منذ عاـ

 99بما يتالئـ مع

نصكص النظاـ االساسي الحالي كما نص اؿ نظاـ االساسي عمى المسؤكلية
الجنائية الفردية بما في ذلؾ رئيس الدكلة بالنسبة لبعض االنتياكات المحددة
كالتي ارتكبت خالؿ االختصاص المؤقت لممحكمة كتمؾ الجرائـ ىي:
مخالفات قكانيف كاعراؼ الحرب.االبادة الجماعية.الجرائـ ضد االنسانية.كمما يميز ىذه المحكمة عف س ابقاتيا في انيا لـ تقصر االتياـ عمى
بعض المجرميف كلكف امتد اختصاصيا لكؿ مف ينتيؾ القانكف االنساني الدكلي
بغض النظر عف انتمائو الم مف اطراؼ النزاع.

()1

See generally the law of war:
A documentary history (Leon Friedman Ed, vols 1972). The laws of
Armed confficts:
A Collection of Conventions, Resolutions and other documents
(dietrich schindler & Silli Toman eds, 1988). Howard S. levie,
Terrorism in war. The law of war crimes (1993) and howard S.
)Levie. The Colle of international Armed Conlict (2Vols, 1986
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كبمناسبة حدث دكلي اخر خاص براكندا فقد اصدر مجمس االمف في
يكليك  994القرار رقـ  935الخاص بانشاء لجنة الخبراء

لمتحقيؽ في

االنتياكات الخطيرة لمقانكف االنساني الدكلي كالتي ارتكبت اثناء الحرب االىمية
في ركاندا بما في ذلؾ جرائـ االبادة الجماعية.
كبناء عمى ذلؾ نص قرار مجمس االمف رقـ  955عمى النظاـ االساسي
كالكسائؿ القضائية لمحكمة ركاندا ككاف لمحكمة ركاندا الحؽ في محاكـ

ة

مرتكبي جرائـ االباده الجماعية كالجرائـ ضد االنسانية إال اف انتياكات قكانيف
كاعراؼ الحرب كاتفاقية جنيؼ

 949الخاصة بالمنازعات الدكلية لـ تكف

تخضع الختصاص المحكمة نظران الف طبيعة النزاع في ركاندا كاف حربان اىمية
بينما دخمت انتياكات ـ ( )3مف اتفاقيات جنيؼ لع

اـ  949كالبركتكككؿ

االضافي رقـ ( ) ضمف اختصاص المحكمة كمف مجريات االحداث الدكلية
كالمخاطر الجسيمة التي تعرض ليا السمـ كاالمف الدكلييف ،فاف االمـ المتحده
استمرت بيف عاـ  946ك 998في جيكدىا المضنية لتقنيف بعض الجرائـ
الدكلية كانشاء محكمة جنائية دكلية.
كعؿل الرغـ مف االرتباط بيف المكضكعيف ظمت ىذه الجيكد مشتتو
كمنفصمة كذلؾ اساسا لكجكد الحرب البارده مابيف عاـ  946ك. 989
كفي خالؿ انعقاد الدكرة االكلى لمجمعية العامة لالمـ المتحده عاـ
 946تبنت الكاليات المتحده القرار ( )95كالذم اقر مبادئ القانكف الدكلي
المفصكص عمييا في ميثاؽ محكمة نكرمبرغ كاحكاـ المحكمة العسكرية الدكلية
( )IMTكفي عاـ  947كمفت الجمعية العامة المجنة الفرعية بتقنيف القانكف
الدكلي –لجنة القانكف الدكلي سابقان -بصياغة تقنيف عاـ لالنتياكات المكجية

ضد االسالـ كامف البشرية كتنفيذان لمقرار بدات المجنة ؼم صياغة المبادئ العامة

المفصكص عمييا في ميثاؽ محكمة نكرمبر غ كاعداد مشركع لقانكف االنتياكات
المكجية ضد السالـ كامف البشرية.
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كفي عاـ  954قدـ لمجمعية العامة مشركع تقنيف االنتياكات الذم
اقرتو لجنة القانكف الدكلي مككنان مف خمس مكاد كرد بيا ثالث عشر جريمة

دكلية.

حيث تناكلت ـ ( ) مف مشركع تقنيف عاـ  954مكضكع العدكاف إال انيا لـ
تضع تعريفان لو ،كقد ارجئ النظر في مشركع التقنيف لحيف كضع تعريؼ لمعدكاف
مف قبؿ المجنة الخاصة كفي عاـ

 98تقدـ مقرر لجنة القانكف الدكلي

بتقريره االكؿ عمى مشركع التقنيف كالذم اشتمؿ عمى مجمكع

ة مف القكاعد

العامة بشاف القانكف الجنائي الدكلي كمسؤكلية الفرد كالدكلة كفي عاـ 988
تـ تغيير عنكاف المشركع الى مشركع قانكف الجرائـ المكجية ضد السالـ كامف
البشرية.
كقد تـ االنتياء مف صياغة المشركع في عاـ  99كتـ اقراره في عاـ
 ، 996كبعد ذلؾ كفي ابريؿ  998تـ اقرار مشركع انشاء المحكمة الجنائية
الدكلية تمييدان لمناقشتو في المؤتمر الدبمكماسي في ركما الذم تقرر انعقاده

مف  7- 5يكليك . 998

كتـ انجاز مشركع النظاـ االساسي كمشركع الكثيقة النيائية في
ابريؿ  . 998كقد تناكؿ الجزء الثاني مف مشركع النظاـ االساسي باالض

3
افة

الى اشياء اخرل تعريؼ كاختصاص المحكمة كاليات البدء كالتكامؿ كدكر
المدعي العاـ كمجمس االمف كالتطبيؽ المحتمؿ لمنصكص كاالحكاـ المكضكعية

لمنظاـ االساسي( ).

المطمب الثالث

( )

لممزيد مف التفاصيؿ بخصكص نظاـ ركما االساسي مراجع د.محمكد شريؼ بسيكني ،مرجع

سابؽ ،ص- 88

.
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المعيار الشخصي (مبدأ المسؤكلية الجنائية الفرديو الدكلية)
اف مسالة تدكيؿ المسؤكلية الجف ائية جديده نسبيان في الفقو الدكلي

عامة كالفقو الجنائي خاصة ،كيمكف القكؿ باف مجمؿ القكاعد القانكنية الجنائية
الدكلية تقؼ مكقفان كسطان بيف القانكف الدكلي العاـ الذم ينظـ العالقات بيف
الدكؿ كالقانكف الجنائي الكطني

( )

كأالصؿ في المسؤكلية الجنائية الفرديو

انتيا ؾ الفعؿ الجرمي لمقكاعد القانكنية الكطنية لمدكلة التي ينتمي الييا الفاعؿ
اك التي كقع فييا الفعؿ كما تقضي بذلؾ الكضعية الجزائية كافة في العالـ التي
تتناك ؿ االختصاص االقميمي كالعيني كالشخصي في القكانيف الجزائية كلـ تقنف
المسؤكلية الجنائية الفرديو كما كردت عمى الصعيد الدكلي في النصؼ الثاني
مف القرف العشريف إال بعد تظافر عكامؿ عده تاريخية كمكضكعية مترابطو
لتقنيف المسؤكلية الفرديو الدكلية بالصيغة الراىنة كتتصؿ ىذه العكامؿ باالفعاؿ
الجرمية خارج الحدكد كانتشار الرؽ عبر الدكؿ كاالثر الكاسع لمحرب
كالممارسات الالإنسافية المتصمة بيا.
كقد شيد التاريخ تصاعد االفعاؿ الجرمية بدأ بالقرصنة البحرية ضد
السفف كاالمكاؿ كاالشخاص كتصدل المجتمع الدكلي ليذه االفعاؿ ،حيث عقد
مؤتمر باريس في عاـ  856الذم ادرج القرصنة ضمف الجرائـ الدكلية كتاكد
ذلؾ في نصكص تناكلت تجريـ اعماؿ القرصنة البح

رية في المكاد

( ) 07- 00مف اتفاقية قانكف البحار عاـ  98كما عقدت اتفاقيات دكلية
لمعالجة كتجريـ خطؼ الطائرات التي تشكؿ نكعا مف القرصنة الجكية كما شيد
العالـ اباف المرحمة االستعمارية تجارة الرقيؽ في القارة االفريقية كبذلؾ عقدت

( )

القانكف الجنائي الدك لي يرمي الى حماية النظاـ العاـ الدكلي بعقكبات جزائية ذات طابع

دكلي ،بينما القانكف الجزائي الكطني يرمي الى حماية النظاـ العاـ الكطني بعقكبات جزائية

ذات طابع داخمي ،منظر  :د .عبد الكىاب حكمد ،االجراـ الدكلي ،مطبكعات جامعة الككيت،

 ، 987ص. 3

-8 -

عدة اتفاقيات دكلية لمناىضة تجا
اكتممت بمعاىدة برككسؿ عاـ
باتفاقية جنيؼ لعاـ 9 6

(

).

رة الرقيؽ انطالقان مف معاىدة برليف التي

 890التي حرمت االتجار بالرقيؽ كانتياءان

ثـ اعتمدت االمـ المتحده مجمكعة مف الصككؾ الدكلية لمناىضة
التمييز كالفصؿ العنصرييف كما رافقيما مف ممارسات الرؽ الى اف ادرج

ت

م التي كردت في ـ ( )7مف نظاـ
جريمة االسترقاؽ ضمف الجرائـ ضد االنسانس ة
ركما االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كمف جانب اخر كاف لمحرب
كالممارسات الالانسانية االثر الكبير في تدكيؿ المسؤكلية الجنائية ،إذ اف
االفعاؿ كافة التي يقكـ بيا المتحاربكف تشكؿ جميعان افعا نال تعاؽب عمييا القكانيف
الجنائية النيا تستيدؼ قتؿ الخصكـ اك ايذائيـ كىي افعاؿ محرمة اذا جردت

مف مشركعية الحرب التي تشنيا الدكلة في اطار ممارسة سيادتيا ،عمما اف
الجرائـ الناجمة عف الحرب التقتصر عمى مايطمؽ عميو

(جرائـ الحرب ) فقط

كانما بعض اعماؿ االبادة الجـ اعية كبعض الجرائـ ضد االنسانية التي ترتكب
نتيجة لمحرب اك خالليا لذلؾ فانو مف البدييي اف تعد الحركب مستنقعان لالجراـ

الدكلي( ).

كيالحظ اف الجيكد الدكلية بخصكص صياغة صككؾ دكلية حكؿ تدكيؿ
المسؤكلية الجنائية قد برزت كاثمرت بعد انتياء حرب دكلية اك نزاعات داخمية
مسمحة تدخمت فييا اطراؼ اجنبية ،كمف ثـ دكلت ىذه النزاعات كدكلت معيا
المسؤكلية الجنائية لالفعاؿ المرتكبو أباف ىذه النزاعات.
ىذا كقد مرت البشرية بمراحؿ عدة لمحد مف حؽ الدكؿ بشف الحرب
كتقييدىا ،االمر الذم ساعد عمى كضع اسس تقنيف جريمة استخداـ القكة في

()1

(

Partick daillier-Alain pellet, driot international Public- L.G.D.J.delta, 1994, P-622.
) د.عبد الكىاب حكمد ،مرجع سابؽ ،ص. 5
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العالقات الدكلية كالعدكاف ،فجاءت المادة االكلى مف اتفاقية الىام الثانية لعاـ
 907بالنص عمى ( اف االطراؼ المتعاقده تتعيد بعدـ المجكء الى استخداـ
القكة المسمحة لمحصكؿ عمى ديكنيا لمحككمة اك مكاطنييا  )...ثـ جاءت مرحمة
اخرل بالتمييز بيف الحرب المشركعة كغير المشركعة ،إذ
مشركعة عدكانان.

كمرحمة اخرل كردت في اتفاقية

تعد الحرب غير

(برياف -كميكج ) بيف كزيرم خارجية

الكاليات المتحده االمريكية كفرنسا عاـ  ، 9 8كالتي نصت عمى اف االطراؼ
المتعاقده تعمف رسميان عف ادانتيا المجكء الى الحرب لتسكية النزاعات الدكلية

كتمتنع عف عدىا اداة في السياسة الكطنية لعالقاتيا الدكلية  .كمرحمة اخيرة
تضمنت تحريمان الستخداـ القكة في العالقات الدكلية اطالقان كالحرب في مقدمتيا

كما كرد في (ؼ 4ـ ) مف ميثاؽ االمـ المتحدة ،كقد اثمرت ىذه الفقرة مف

الميثاؽ مجمكعة ميمة مف الصككؾ الدكلية مف اىميا اعالف االمـ المتحدة
لمبادئ القانكف الدكلي المتعمقة بميثاؽ االمـ المتحدة الصادر بقرار رقـ 6 5
في  ، 970/ 0/ 0كاعالف تعريؼ االمـ لمعدكاف الصادر بقرار الجمعية العامة
رقـ  33 4في / 4

 974/كاعالف عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية

لمدكؿ الصادر عاـ  965كتاله اعالف اخر عاـ . 98
كنتيجة لذلؾ قننت الجرائـ المتعمقة باستخداـ القكة في العالقات الدكلية
كالعدكاف  ...كمف جانب اخر اف تطكر كسائؿ الحرب بصكرة متسارعة عبر
التاريخ كاستخداـ ىذا التطكر في تصاعد افقي كعمكدم لعنؼ كقسكة
الممارسات الالانسانية قد دعا الى ضركرة الحد مف حؽ الدكؿ في استخداـ
االسمحة ككسائؿ الحرب كضحاياىا مف العسكرييف كالمدنييف.
كبيذا فقد انتقؿ قانكف الحرب مف االعراؼ كالمؤلفات القانكنية الى متف
معاىدة دكلية الكؿ مرة كفؽ اتفاقية تحسيف حالة العسكرييف الجرحى المنعقده
في

أب . 864
- 84 -

كلكف باندالع عدة حركب فقد اكد ضركرة تحسيف االتفاؽية التي اكتممت
بمعاىدة الىام عاـ  899كاتفاقية جنيؼ عاـ  906ثـ اتفاقية الىام عاـ
ال لمنع ارتكاب الجرائـ التي
 ، 907عممان باف ىذه المعاىدات قد كضعت اص ن
كانت ترتكب اثناء الحركب.

ىذا كاف التطكر العاـ اقتضى اتخاذ مكقؼ جديد حياؿ العابثيف بقكانيف
الحرب كاعرافيا ،كانتيى المطاؽ الى اتفاقيات جنيؼ كالىام كالتي تضمف
اصدار نظاـ خاص بقكانيف الحرب كاعرافيا كانت ذات طابع مدني بحت ،بؿ اف
ـ( ) 8مف اتفاقية جنيؼ عاـ ( ) 906التتضمف عقكبة جزائية إال بالنسبة
لممخالفات التي تتناكؿ خرؽ النصكص التي تحمي الخدمات الصحيحة فقط.
كبعد انتىاء الحرب العالمية االكلى عقدت اتفاقية جنيؼ في  7تمكز
 9 9الخاصة بمعاممة اسرل الحرب ،اما بعد انتياء الحرب العالمية الثانية
عقدت اربع اتفاقيات لضحايا الحرب في شير آب  949كالمعركفة باتفاقيات
جنيؼ حيث كرد فييا نص مكحد مف خالؿ مادتيف متتاليتيف في االتفاقات كافة
كنصيا كما ياتي( اف االطراؼ السامية المتعاقده تمتزـ باتخاذ ام اجراء تشريعي
يمزـ لفرض عقكبات جزائية فعالة عمى االشخاص الذيف يقترفكف اك يامركف
باقتراؼ احدل المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية المبينة في المادة التالية):
(يمتزـ كؿ طرؼ متعاقد بمالحقة المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة
اك االمر باقترافيا كبتقديميـ الى محاكمة ايا كانت جنسيتيـ كلو ايضان اذا فعؿ

ذلؾ كطبقان الحكاـ تشريعو اف يسمميـ الى طرؼ مت عاؽد معيف اخر لمحاكمتيـ
مادامت تتكافر لدل الطرؼ االخر ادلة اتياـ كافة ضد ىؤالء االشخاص)( ).

( )

المخالفات الجسيمة ىي التي تتضمف احد االفعاؿ االتية  :اذا اقترفت ضد اشخاص محمييف

م باالتفاقية -القتؿ العمد -التعذيب اك المعامؿق الال انسانية -بما في ذلؾ
اك ممتمكات محـ ة

التجار ب الخاصة بعمـ الحياة-

تعمد احداث االـ شديده اك االضرار بالسالمة البدنية اك

- 85 -

كنتيجة ؿما تقدـ قننت جرائـ الحرب في القانك ف االنساني الدكلي كما كرد في

ميادئ نكرمبرغ كماترتب عميو مف صككؾ دكلية ( ) .كاخرىا ماكرد في نظاـ ركما
االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.
كبعد انتياء الحرب العالمية الثانية كاف تاسيس االمـ المتحدة محككمان

بياجس ماسي الحرب كاال فعاؿ الجرمية التي اقترفت خالليا ،حيث شكمت

بالتكازف الزمني مع تاسيس االمـ المتحدة محكمتاف دكليتاف لمحاكمة مجرمي
الحرب كىما محكمة نكرمبرغ كطككيك.
كقد كانت اكلى منجزات االمـ المتحدة اعتماد الجمعية العامة في دكرتيا
الثالثة في /9

 948/اتفاقية منع كمعاقبة االبادة الجماعية التي نصت في

مادتيا االكلى باف االبادة الجماعية سكاء ارتكبت في اياـ السمـ اك اثناء الحرب
ىي جريمة بمقتضى القانكف الدكلي كما نصت المادة الرابعة منيا عمى اف
يعاقب مرتكبكا االبادة الجماعية سكاء كانكا حكامان دستكرييف اك مكظفيف عاميف

اك افرادان.

ىذا كقد اعتمدت الجمعية العامة بناء عمى تقرير لجنة القانكف الدكلي

كذلؾ بقرارىا رقـ  )5( 488الصادر في

/

 950/مبادئ القانكف الدكلي

التي اعترفت بيا محكمة نكرمبرغ كفي االحكاـ الصادره عنيا ،كتشكؿ ىذه
المبادئ اكؿ صؾ دكلي في االمـ المتحدة لتقنيف تدكيؿ المسؤكلية ا

لجنائية

الفردية امتدت ابعاده المكضكعية عمى مدل نصؼ قرف حتى اعتماد نظاـ ركما
االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية في عاـ  998كتشكؿ ىذه المبادئ العمكد

بالصحة -تدمير الممتمكات اك االستيالء عمييا عمى نطاؽ كاسع التبرره الضركرات الحربية
كبطريقة غير مشركعة كتعسفية.

()1

Les Delmenslons- Internationals du droit humanitaire UNSCO1986, P.331.
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الفقرم المكضكعي لممسؤكلية الجنائية الفرديو عمى الصعيد الدكلي كتتمثؿ بما
ياتي:
ال مف االفعاؿ التي تشكؿ جريمة بمكجب
المبدأ االكؿ  :ام شخص يرتكب فع ن
القانكف الدكلي يككف مسؤك نال عف ىذا الفعؿ كعرضو لمعقكبة.

المبدأ الثاني  :اف عدـ فرض القانكف المحمي اية عقكبة عمى فعؿ مف االفعاؿ
التي تشكؿ جريمة بمكجب القانكف الدكلي اليعفي الشخص الذم يقترؼ ذلؾ
الفعؿ مف المسؤكلية بمكجب القافكف الدكلي.
المبدأ الثالث :اف اقداـ شخص عمى ارتكاب فعؿ مف االفعاؿ التي تشكؿ جريمة

بمكجب القانكف الدكلي بكصفو رئيسان لمدكلة اك مكظفان حككميان مسؤكال ال يعفي
ذلؾ الشخص مف المسؤكلية بمكجب القانكف الدكلي.

المبدأ الرابع :اف اقداـ ام شخص عمى ارتكاب فعؿ تنفيذا الـ ر مف حككمتو اك
مف رئيسو اليعفي ىذا الشخص مف المسؤكلية بمكجب القانكف الدكلي شريطة
إذا كاف لديو فعالن خيار اخالقي.

المبدأ الخامس :الم شخص متيـ بارتكاب جريمة بمكجب القانكف الدكلي الحؽ
في محاكمة عادلة عمى اساس الحقائؽ كالقانكف.

المبدأ السادس  :يعاقب عمى الجرائـ المدرجو فيما ياتي بكصفيا جرائـ بمكجب
القانكف الدكلي:
أ.الجرائـ المخمة بالسمـ :كىي
 التخطيط لحرب عدكانية اك االعداد ليا اك الشركع فييا اك شنيا انتياكالمعاىدات اك اتفاقات اك ضمانات دكلية.
 االشتراؾ في خطة اك مؤامرة مشتركو بيدؼ ارتكاب ام فعؿ مف االفعاؿاؿمذككرة في البند ( ).
ب-جرائـ الحرب :االفعاؿ التي تشكؿ انتياكان لقكانيف الحرب كاعرافيا التي تشتمؿ
فيما تشتمؿ :القتؿ اك سكء المعاممة اك االبعاد الى اماكف االعماؿ القائمة عمى
السخرة اك الم سبب اخر اذا كانت تمؾ االفعاؿ تؤثر عمى السكاف المدف
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ميف

القميـ خاضع لالح تالؿ اك مقيميف فيو ،كافعاؿ القتؿ اك سكء المعاممة السرل
الحرب اك الشخاص في اعالي البحار اك قتؿ الرىائف اك نيب الممتمكات العامة
اك الخاصة اك التدمير الطائش لممدف اك القرل اك افعاؿ التخريب الذم تبرره
ضركرة عسكرية.
جػ .الجرائـ المكجية ضد االنسانية  :افعاؿ القتؿ كاالباده كاالسترقاؽ كاالبعاد
كغيرىا مف االفعاؿ الالانسانية المكجية ضد ام مف سكاف مدنييف اك اعماؿ
االضطياد السباب سياسية اك عنصرية اك دينية عندما ترتكب ىذه االجرائـ اك
االفعاؿ تنفيذان الم جريمة مخمة بالسمـ اك الية جريمة حرب اك فيما يتصؿ بام

منيما.

المبدأ اؿسابع  :التكاطؤ في ارتكاب جريمة مخمة بالسمـ اك جريمة حرب اك
جريمة ضد االنسانية عمى نحك ما نص عميو في المبدأ السادس يشكؿ جريمة

بمكجب القانكف الدكلي( ).

كقد انعكست ىذه المبادئ عمى مدل خمسيف عامان في مسيرة االمـ

المتحده لتدكيؿ المسؤكلية الجنائية كانشاء المحكمة الجنائية الدكلية ثـ اصدرت
االمـ المتحده صكيف دكلييف جرمان بعض االفعاؿ ككنيا جرائـ ضد االنسانية

كىما:

االكؿ :االتفاقية الدكلية لقمع جريمة الفصؿ العنصرم كالمعاقبة عمييا الصادرة
بتارخ /30

 973/حيث نصت ـ( ) منيا عمى اف الفصؿ العنصرم جريمة

ضد االنسانية كتكرر ذلؾ في ـ( )4مف اعالف اليكنسكك بشأف العنصر كالتـ ميز
العنصرم الصادر بتاريخ / 7

. 987/

الثاني  :االعالف المتعمؽ بحماية االشخاص جميعيـ مف االختفاء القسرم
الصادر عف الجمعية العامة في / 8

 99 /الذم جاء في الفقرة الرابعة مف

ديباجتو بأف االختفاء القسرم يقكض اعـ ؽ القيـ رسكخان في ام مجتمع ممتزـ
( )

ينظر اعماؿ لجنة القانكف الدكلي ، 988 ،ص. 85- 83
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باحتراـ سيادة القانكف كحقكؽ االنساف كالجيات االساسية كاف ممارسة ىذه
االعماؿ عمى نحك منتظـ يعد بمثابة جريمة ضد االنسانية.
كقد جاء نظاـ ركما لممحكمة الجنائية الدكلية ليدرج الفصؿ العنصرم
كاالختفاء القسرم ضمف الجرائـ ضد االنسافية.
كمف الجدير بالذكر اف المجتمع الدكلي اىتـ في المدة التالية لمحرب
العالمية الثانية متاثران بماسي ىذه الحرب ،بتعزيز كحماية حقكؽ االنساف

كتدكيميا كضركرة مالحقة المسؤكليف عف انتياكيا كعدـ افالتيـ مف العقاب.
كقد تضمف ميثاؽ االمـ المتحده نصكصان كاضحو تتعمؽ بح قكؽ االنساف

سكاء في الديباجو اك المكاد العاممة كما جاءت ضمف مقاصد االمـ المتحدة في
المادة االكلى مف الميثاؽ ،حيث اف حقكؽ االنساف تشكؿ احد المقاصد االربعة

مف الميثاؽ( ).

كما كردت فكرة حقكؽ االنساف في ـ ( )55مف الميثاؽ بشأف التعاكف
الدكلي االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي.
اف ىذا االىتماـ بحقكؽ االنساف في ميثاؽ االمـ المتحدة قد شكؿ خطكة
ميمة قانكنية كسياسية نحك نقؿ مسالة حقكؽ االنساف مف الصعيد الكطني
الداخمي الى الصعيد الدكلي ،كما ترتب عمى ذلؾ مف ابعاد قانكنية كسياسية
برزت بصكرة كاضحة في مرحمة الحماية الدكلية لحقكؽ االنساف.
كمف الجدير بالذكر اف ادراج مكاضيع حقكؽ االنساف في ميثاؽ االمـ
المتحده قد حصؿ متاثرا بالماسي االنسانية التي جرتيا الحرب العالمية الثانية
عمى الشخص االنساني مما دفع كاضعي الميثاؽ لمربط بيف السمـ العالمي

( )

تتمثؿ تمؾ المقاصد بػ  :حفظ السمـ كاالمف الدكلي كانماء العالقات الكدية بيف االمـ عمى

المبدئ الذم يقضي بالتسكية بيف الشعكب كاف يككف لكؿ منيا تقرير مصيره ا
ا
اساس احتراـ
كحقكؽ االنساف كاخيرا جعؿ ىيئة االمـ المتحده مرجع لتنسيؽ اعماؿ االمـ كتكجيييا نحك

ادراؾ ىذه الغايات المشتركة.
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كحقكؽ االنساف ضمف مقاصد االمـ المتحدة كقد تا

ثرت اكلى منجزات االمـ

المتحدة في صياغة القكاعد القانكنية بظركؼ الحرب العالمية الثانية ،كتـ ذلؾ
بصكرة كاضحة في اعتماد الجمعية العامة بقرارىا رقـ  95في

/

946/

لممبادئ القانكنية الصادرة عف محاكـ نكرمبرغ لمحاكمة المتيميف بجرائـ الحرب
التي جرت في عامي  945ك 946بمكجب اتفاؽ لندف بتاريخ . 945/8/8
كعندما بدات االمـ المتحده بصياغة الكثائؽ الدكلية لحقكؽ االنساف
اعتمدت اكؿ اتفاقية دكلية كىي اتفاقية منع جريمة االبادة الجماعية كالمعاقبة
عمييا الصادرة في  948/ /9التي اقتبست احكاميا مف مبادئ نكرمبرغ
المتعمقة بجريمة االبادة ...حيث نصت في ـ ( ) منيا عمى اف االبادة الجماعية
ىي جريمة بمقتضى القانكف الدكلي سكاء ارتكبت في اياـ السمـ اك الحرب في
حيف كانت جريمة االبادة مقتصرة بمكجب مبادئ نكرمبرغ عمى ارتكابيا مرتبطو
بجريمة مخمة بالسمـ اك جريمة حرب.
ىذا كبمكجب مبادئ نكرمبرغ كاتفاقية منع جريمة االباده الجماعية فقد
دكلت مسؤكلية االشخاص عف ارتكاب الجرائـ التي يعاقب عمييا القانكف الدكلي
كيسرم ذلؾ عمى المسؤكليف الحككمييف كاليحتج باكامر الرؤساء في تنفيذ الفعؿ
الجرمي.
كىذه القاعده مستمده مف قكاعد القانكف االنساني الدكلي ىذا كيعد
تدكيؿ المسؤكلية الفرديو اك ؿ اختراؽ لسيادة الدكؿ كصميـ سمطانيا الداخمي،
كمف الجدير بالذكر اف اتفاقية منع جريمة االبادة الجماعية قد تاسست عمى
فرضية باف ىناؾ حقكؽ انساف دكلية اليمكف انتياكيا بالسياده الكطنية ،كقد
اصدرت االمـ المتحدة ضمف ىاجس نكرمبرغ صكيف دكلييف ىما:
االكؿ :اتفاقية عدـ تقادـ جرائـ الحرب كالجرائـ المرتكبو ضد االنسانية التي
اعتمدت مف الجمعية العامة بتاريخ / 6

 .... 986/كالتي تنص ـ ( ) منيا

عمى انو اليسرم ام تقادـ عمى الجرائـ التالية بصرؼ النظر عف كقت ارتكابيا
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كىي جرائـ الحرب كالجرائـ ضد االنسانية الكا

رد تعريفيا في النظاـ االساسي

لمحكمة نكرمبرغ.
الثاني  :مبادئ التعاكف الدكلي في تعقب كاعتقاؿ كتسميـ كمعاقبة االشخاص
المذنبيف بارتكاب جرائـ حرب كجرائـ ضد االنسانية الصادرة بقرار الجمعية العامة
بتاريخ /3

. 973/

كمف الكاضح بأف ىذيف الصكيف يتضمناف قكاعد ذات طبيع

ة اجرائية

تتعمؽ بتطبيؽ ماكرد في مبادئ نكرمبرغ كىاجسيا المركزم مالحقة مرتكب
االفعاؿ التي تمت خالؿ الحرب العالمية الثانية التي جرمتيا مبادئ نكرمبرغ ،كلـ
تتناكؿ تقنيف السمؤكلية الجنائية عمى الصعيد الدكلي بمنظكر مستقبمي بصكرة
ال كصدرت
مباشرة كمكضكعية ،كلكنيا اسست االجكاء لمتقنيف المكضكعي مستقب ن
بعض الصككؾ الدكلية لتقنيف تدكيؿ المسؤكلية الجنائية كما كرد فيما يتعمؽ

بجريمة الفصؿ العنصرم كاالختفاء اؿقسرميف.
عممان انو كمنذ الخمسينات بدأت مرحمة تقنيف الصككؾ الدكلية لحقكؽ

االنساف التي استيدفت تعزيز حقكؽ االنساف كنشرىا مف دكف حمايتيا كتحمؿ
مسؤكلي انتياكات حقكؽ االنساف المسؤكلية ،كلكف بدأ التكجو لتقنيف صككؾ
كاليات دكلية تستيدؼ تعزيز كنشر حقكؽ االنساف تمييدان لحمايتيا كاستمر ذلؾ
اكثر مف ربع قرف ،حيث بدأت اليات الحماية الدكلية لحقكؽ االنساف منذ عاـ

 ، 967كتصاعدت افقيان كعمكديان عمى التكالي في السبعينات كالثمانيات بحيث

اصبحت حقكؽ االنساف جميعيا تحت الرصد الدكلي المكضكعي اك القطرم ،ام

اف حقكؽ االنساف دكلت كاصبح الفرد بحكـ الممارسو العممية مكضكعان مف

مكاضيع القانكف الدكلي( ).

( )

منظر :دراسة ايريكا ايريف دايس ،عضك المجنة الفرعية في حقكؽ االنساف ،كضع الفرد في

القانكف الدكلي المعاصر ،نيكيكرؾ. 999 ،

-9 -

يضاؼ الى ذلؾ تبدؿ البيئة السياسية الدكلية كزكاؿ نظاـ

القطبيف

الدكلييف كاحالؿ نظاـ القطبية االحادية الذم يتبنى تعزيز الحماية الدكلية
لحقكؽ االنساف كتدكيؿ المسؤكلية الجنائية الفرديو كيستخدميا في كثيرمف
الحاالت الغراض سياسية.
كيمكف القكؿ بأف العقد االخير مف القرف العشريف قد شيد تكافر عنصريف
ميميف مساعديف عمى ا ستعادة الترابط المكضكعي بيف تدكيؿ حقكؽ االنساف
كتدكيؿ المسؤكلية عف انتياكيا.
كمف الجدير بالذكر كاف لمكضكع االفالت مف العقاب اىمية قصكل حيث
بدأت لجنة حقكؽ االنساف كالمجنة الفرعية منذ عاـ

 985بدراسة مكضكع

قكانيف العفك كدكرىا في حماية حقكؽ االنساف كما بدات ب

دراسة مكضكع

االفالت مف العقاب منذ عاـ . 99
كقد اسيمت دراسات لجنة حقكؽ االنساف كالمجنة الفرعية في اىتماـ
نظاـ ركما االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الذم اعتمدت بتاريخ
 998/7/ 7بمسالة االفالت مف العقاب حيث جاء في الفقرتيف الرابعة
كالخامسة مف ديباجة النظاـ ماياتي (ك إذ تككد اف اخطر الجرائـ التي تثير قمؽ
المجتمع الدكلي باسره

أال تمر مف دكف عقاب كانو يجب ضماف مقاضاة

مرتكبييا عمى نحك فعاؿ مف خالؿ تدابير عمى الصعيد الكطني ككذلؾ مف خالؿ
تعزيز التعاكف الدكلي كقد عقدت العزـ عمى كضع حد الفالت مرتكبي ىذه

الجرائـ مف ا لعقاب كعمى االسياـ بالتالي في منع ىذه الجرائـ )( ) ،كاخيران البد

مف بياف مسيرة لجنة القانكف الدكلي المسؤكلية الجنائية الد كلية حيث بدأت ىذه

المجنة منذ عا ـ  950بدراسة مشركع قانكف الجرائـ المخمة بسمـ كامف
االنسانية كاعتمدت المشركع االكلي ليذا القانكف عاـ

 954كيتضمف ()4

مكاد اساسية حيث نصت ـ ( ) منو عمى اف الجرائـ المخمة بسمـ االنسانية
( )

ينظر الكثيقة رقـ  ،A/conf ، 83/9ص 3مف النسخة العربية.
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كامنيا كما حددت في ىذا القانكف ىي جرائـ بمقتضى القانكف الدكلي يعاقب
( ) الجرائـ المخمة بسمـ كامف

عمييا االفراد كالمسؤكلكف عنيا كعددت ـ

ال اجراميان مكزعان بيف جرائـ ضد االنسانية كجرائـ
االنسانية كتتضمف ( ) 3فع ن

حرب كنصت ـ ( )3عمى اف قياـ شخص بكصفو رئيسان لدكلة ما اك مكظفان

حككميان مسؤكالن بارتكاب ام جريمة مف الجرائـ المحددة في ىذا القانكف التعفو
مف المسؤكلية عف ذلؾ.

اما المادة ( )4فنصت عمى اف قياـ شخص متيـ بجريمة مف الجرائـ
المحددة في ىذا القانكف بارتكاب تمؾ الجريمة تنفيذان المر مف حككمتو اك مف

رئيسو اليعفيو مف تحمؿ المسؤكلية بمكجب القانكف الدكلي اذا كاف باستطاعتو

في ظؿ الظركؼ التي ارتكبت فييا الجريمة إال يـ تثؿ لذلؾ االمر ( ) .كقد عمقت
اعماؿ لجنة القانكف الدكلي بصدد الجرائـ المخمة بسمـ

كامف االنسانية حتى

تنتيي المجنة الممكفة بتعريؼ العدكاف كذلؾ بمكجب قرار الجمعية العامة رقـ
( 897الدكرة  )9بتاريخ /4

 954/حيث اعتمدت الجمعية العامة ىذا

التعريؼ عاـ  ، 974كتاخر استئناؼ المجنة لدراستيا المكضكع حتى عاـ
 98حيث عممت لجنة القانكف الدكؿم عمى صياغة المدكنة القانكنية لمجرائـ
الماسة بامف كسمـ االنسانية كانتيت مف صياغة القرار االكؿ عاـ

99

كتضمنت المدكنة ( ) 6مادة ضمف بابيف تناكؿ الباب االكؿ المبادئ العاـ ق مف
ـ(  )4-كاىـ ىذه المبادئ ماجاء في ـ
المسؤكلية عف الجريمة بام دكا

( )4حكؿ الدكافع حيث التتاثر

فع يحتج بيا المتيـ كيشمميا تعريؼ

الجريمة.كما نصت ـ( )5بانو ليس في محاكمة فرد مف االفراد عف جريمة مخمة
بسمـ كامف االنسانية مايعفى الدكلة مف ام مسؤكلية يرتبيا القانكف الدكلي .كما
نصت ـ( )7عمى عدـ قابمية الجريمة المخمة بسمـ كامف االنسانية لمتقادـ  ...اما
ـ(
( )

) فتناكلت مكضكع اثر االمر الصادر

عف الحككمة اك الرئيس االعمى اذ

ينظر اعماؿ لجنة القانكف الدكلي  ، 988ص. 88- 85
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نصت عمى اف ال يعفى المتيـ بارتكاب الجريمة المخمة بسمـ كامف االنسانية
بسبب انو تصرؼ تنفيذان المر صادر عف حككمة اك رئيس اعمى اذا كاف في
استطاعتو في الظركؼ القائمة في ذلؾ الكقت اال يمتثؿ الى ذلؾ اال

نصت ـ (

مر .كما

) باف اليعفى ارتكاب المرؤكس لجريمة رؤسائو مف مسؤكلياتيـ

الجنائية .كذلؾ كرست ـ ( ) 3مبدأ بأف اليعفى مرتكبي الجريمة مف مسؤكليتة
الجنائية لصفتو الرسمية لككنو قد تصرؼ بكصفو رئيس دكلة اك حككمة اما
الباب الثاني خصص لتعداد الجرائـ المخمة بسمـ كامف ا
ـ( .) 6- 5كقد نصت ـ (

النسانية مف

) نصان حكؿ انتياكات حقكؽ االنساف بصكرة

منتظمة اك عمى نطاؽ جماعي كتقتضي بمعاقبة كؿ مف يرتكب اك يامر بارتكاب
ام انتياؾ مف االنتياكات التالية لحقكؽ االنساف بصكرة منتظمة اك عمى نطاؽ
جماعي :القتؿ العمد – التعذيب -اخضاع االشخاص لحالة الرؽ اك العبكدية اك
السخرة اك االبقاء عمى ىذه الحالة -االضطياد السباب اجتماعية اك عر ؽية اك
( )

دينية اك ثقافية اك يرتكب اك يامر بارتكاب ابعاد السكاف اك نقميـ عنكة

( )

.

كردت النصكص في تقرير لجنة القانكف الدكلية عف دكرتيا ( )43المقدـ الى الدكرة ()46

لمجمعية العامة ،الكثيقة رقـ  ،10/64/aص. 57- 44
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المبحث الثاني
المعايير القضائية
اف العدالة اليمكف اف تتحقؽ كتككف كاممة بمجرد كجكد نصك ص قانكنية
تعبر عف مفيمكميا كمضمكنيا ،بؿ البد مف حمقة اخرل تكمؿ الجانب القانكني
اال كىي حضكر الجانب القضائي الذم يتمثؿ بكجكد قضاء جنائي دكلي يجسد
العدالة مف الناحيتيف الشكمية كالمكضكعية كعمى اساس ذلؾ فأف المعايير
القضائية تتجسد بعدة امكر اساسية كىي:
انشاء قضاء جنائي دكلي دائـ كمستقؿ. التكامؿ في االختصاص بيف القضاء الكطني كالدكلي.-قانكنية االحكاـ القضائية.

المطمب االكؿ

انشاء قضاء جنائي دكلي دائـ كمستقؿ
اف مسيرة انشاء القضا ء الجنائي اؿدكلي تعكد الى خمفية تاريخية قديمة
بجذكر كابعاد سياسية كقانكنية.
ففيما متعمؽ باالبعاد السياسية فاف الكقائع التاريخية تشير لبذكر فكرة
القضاء الجنائي الدكلي الى خيط مشترؾ يربط بيف تسمسؿ الكقائع تارخيان ،إذ اف
جميعيا مرتبطو بالحركب كتكجو ضد المنيزميف في ىذه الحركب كلـ يشيد
التاريخ محاكمة جنائية ضد مسؤكؿ كىك في السمطة.
كلك رجعنا ا لى مرحمة التاريخ القديـ يشير بعض الباحثيف الى اف اكلى
تطبيقات القضاء الجنائي الدكلي تعكد الى التاريخ المصرم القديـ بشأف االبعاد
عاـ 86

قبؿ الميالد ،كما اف الممؾ البابمي نبكخذنصر قد اجرل محاكمة ضد

(سيدبيزياس) ممؾ يكدا الميزكـ.
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كما جرت محاكمات مماثمة في صؽ لية قبؿ القرف الخامس لمميالد كما
اف ىناؾ اشارات تفيد بانو في القركف الكسطى تكجد سؿطة قضائية دكلية تابعة
لمدكؿ المنتصرة لمقاضاة رعايا الدكؿ المنيزمة عف االضرار التي سببتيا.
كفي التاريخ الكسيط عقدت محكمة دكلية شاركت سكيسرا في انشائيا
عاـ  474لمنظر في قضية (ارشيدكؽ النمسا ) كالذم قدـ لؿ ـ حاكمة اماـ
محكمة عميا غير عادية اشترؾ فييا بعض قضاة سكيسرا كالتي انتيت بالحكـ

عميو باالعداـ( ) .كبعد ىزيمة المانيا في الحرب العالمية االكلى عقدت معاىدة
فرسام في  8حزيراف  9 9التي قررت بمكجبيا الدكؿ المنتصرة تكجيو
االتياـ عمنان الى غميكـ الثاني االمبراطكر االسبؽ اللمانيا بالجريمة العظمى ضد
االخالؽ الدكلية كقدسية المعاىدات بمكجب ـ (7

) مف معاىدة فرسام التي

نصت عمى اف (تنشأ محكمة خاصة لمحاكمة المتيـ "االمبراطكر غميكـ الثاني "
مع كفالة الضمانات الضركرية لمزاكلة حقو في الدفاع كتتككف

المحكمة مف

ب عرفة الدكؿ الكبرل الخمسة).
خمسة قضاة يعينكف ـ
كما نصت (9

) مف نفس المعاىدة عمى

(اف مرتكبي الجرائـ ضد

رعايا عدة دكؿ فانيـ يحاكمكف اماـ المحاكـ العسكرية المككنة مف اعضاء
ينتمكف الى المحاكـ العسكرية لمدكؿ صاحبة الشأف).
كيالحظ بأف معاىدة فرسام تشؾ

ؿ تطكران ميما في تاريخ القانكف

الجنائي الدكلي ،اذ اعترفت عمى نحك صريح بالصفة الجرمية لالعتداء عمى

السالـ عف طريؽ شف الحرب ،كاعترفت بالصفة الجرميو لالفعاؿ التي تباشر بيا
الحرب في صكرة تخالؼ قكاعدىا كاصكليا كما اعترفت بالمسؤكلية الجنائية
لالشخاص الطبيعييف اؿذيف تنسب الييـ ىذه الجرائـ الدكلية.

( )

د.عبدالقادر القكجي ،مبادئ القانكف الجنائي الدكلي ،دار النيضة العربية ،القاىرة، 998 ،

ص.85

- 96 -

كلكف الظركؼ السياسية حالت دكف اف تمقي المبادئ التي قررتيا
المعاىدة التطبيؽ الصحيح ،إذ اف جريمة شف الحرب التي اتيـ بيا امبراطكر
المانيا لـ تجرم في شانيا محاكمة ،ؼ ؿـ تنشأ المحكمة الخاصة التي نصت
عمييا ـ(7

) مف المعاىدة بس بب رفض ىكلندا تسميمو الى الدكؿ المتحالفة

استنادان الى اف قانكنيا اليخكؿ ليا ذلؾ( ).

كمف ىنا يثكر تساؤؿ منطقي كمقبكؿ كىك ىؿ كانت نكايا الحمفاء ىي

السعي مف اجؿ العدالة اـ انيـ تعمدكا استعماؿ رمكز العدالة لكي يحققكا اىدافان

سياسية؟

كلكف مف الكاضح اف المصالح السياسية قد سادت عمى حساب تطبيؽ العدالة.
كفي اطار محاكمات لي بزج عاـ  9 3فقد باءت رغبة الحمفاء
السياسية في تطبيؽ العدالة بمحاكمة كمعاقبة كؿ مف انتيككا قانكف االنسانية
بالفشؿ ،كلقد مثمت محاكمات ليبزج التضحية بالعدالة عمى مذبح سياسة
الحمفاء االقميمية كالدكلية  ...كيتضح جميان بانو قد ساد اعتقاد شائع اف الحرب
العالمية االكلى كانت اخر الحركب كاف عصبة االمـ تبشر بنظاـ دكلي جديد

يمنع اية حركب مستقبمية كمع ذلؾ فقد فات عمى الحمفاء فرصة انشاء نظاـ
دكلي لمعدالة يؤدم عممو باستقالؿ بعيدان عف االعتبارات السياسية بما يتضمف
عدالة غير مشبكىة ،عمما بانو لـ يقتصر فشؿ االجراءات الكاىنة لمعدالة

الجنائية الدكلية التي اعقبت الحرب العالمية االكلى في ردع القادة العسكرييف
الذيف بداكا الحرب العالمية الثانية فقط بؿ تعدل ذلؾ الى تقكية كتعزيز فكر
ىؤالء القادة ،كخير دليؿ عمى ذلؾ ماجاء في خ

( )

طاب ىتمر عاـ  939الذم

د .اشرؼ تكفيؽ شرؼ الديف ،مبادئ القانكف الجنائي الدكلي ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

 ، 998ص.85
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يعكس كجية نظر مازالت سائده حتى اليكـ كىي

عمى حكـ القانكف)( ).

(اف حكـ القكة دائما مايرجح

كبعد انقضاء عاـ عمى بداية الحرب العالمية الثانية

 939بدأت

الدعكات مف الحمفاء لمحاكمة كمعاقبة مجرمي الحرب مف دكؿ المحكر ،فقد
نداء
940/ 0/ 0
اصدرت الحككمة البكؿ نديو المؤقتو في لندف بتاريخ
ن
يتضمف كجكد محاكمة مرتكبي الجرائـ الدكلية الجسيمة اماـ محكمة دكلية كتال
ذلؾ تصريحات مف (تشرشؿ ) رئيس كزراء بريطانيا ك (ركزفمت ) رئيس الكاليات
المتحدة االمريكية باف معاقبة مرتكبي جرائـ الحرب يجب اف تككف ىدفان مف

اىداؼ ىذه الحرب كما تقدـ (مكلكتكؼ) كزير خارجية االتحاد السكفيتي السابؽ
بثالث مذكرات يشير فييا الى رغبة االتحاد السكفيتي بمحاكمة المسؤكليف عف
الجرائـ التي ارتكبيا االلماف في االراضي الركسية كاماـ محكمة دكلية خاصة.
كفي

 94 / /صدر تصريح ساف جميس باالس عف تسع

دكؿ

اكربيق اكد عمى ضركرة االسراع بمحاكمة مجرمي الحرب االلماف اماـ ىيئة
قضائية دكلية عما ارتكبكه مف جرائـ ضد االنسانية كالجرائـ ضد السالـ ،كفي
 943/ 0/30صدر تصريح مكسكك الذم كقعو (ركزفمت كتشرشؿ كستاليف )
ع ف اعماؿ القسكه االلمانية كجاء فيو بانو تجب محاكمة اؿ قاده االلماف عف
الفضائع التي ارتكبكىا كانو يجب القبض عمييـ كتسميميـ الى الدكؿ التي
ارتكبكا فييا جرائميـ لمحاكمتيـ اماـ محاكميا،

كإذا تعذر حصر جرائيـ في

نطاؽ جغرافي معيف فانيـ يحاكمكف اماـ محكمة خاصة يصدر بتشكمييا قرار
مشترؾ مف الحمفاء مع التاكيد عمى فكرة ـ حاكمة كبار مجرمي الحرب عمى اف
يككف ذلؾ في كقت الحؽ ،كلكف االتحاد السكفيتي تمسؾ بضركرة اجراء محاكمة
فكرية لكبار مجرمي الحرب االلماف كتصدت المحكمة العسكرية السكفيتية لمنظر
( )

جي ريتشارد كاخركف ،التاريخ الغير انساني ،المذابح كاالباده الجماعية بسبب العرؽ في

ايامنا المعاصرة. 99 ،
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في محاكمة عدد كبير مف المتيميف كعندما عقد مؤتمر مالطا بعد ىزيمة
االلماف اكد الحمفاء عز ميـ عمى تقديـ مجرمي الحرب الى القضاء لمحاكمتيـ
كمعاقبتيـ عقابان عاد نال كسريعان كجاء في المذكرة التي قدمت الى المؤتمر اف
كبار مجرمي سكؼ يحاكمكا اماـ محكمة دكلية عسكرية.

كفي مؤتمر ساف فرانسيسكك الذم عقد في  945/4/30قدمت امريكا
خالؿ المحادثات فكرة انشاء محكـ

ة عسكرية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب

االكربييف ،كعند عقد مؤتمر بكتسداـ في المانيا بيف

 7تمكز الى

آب

 945خصص الفصؿ الرابع مف االتفاؽ لمحاكمة مجرمي الحرب كاعاد
المؤتمر التاكيد عمى عزـ المؤتمر عمى تطبيؽ العدالة السريعة كالعادلو.
كبتاريخ  945/ / 6اجتمع في لفدف مندكبكف عف الكاليات المتحدة
كانكمترا كفرنسا كاالتحاد السكفيتي لمتشاكر بشأف كجكد محاكمة مجرمي الحرب
العالمية الثانية كتقدـ المندكب االمريكي القاضي

(ركبرت جاكسكف ) بمشركع

اتفاؽ دكلي القامة محكمة دكلية يحاكـ اماميا مجرمكا الحرب التابعكف لممحكر
االكربي ،كمشر كع اخر يتضمف االفعاؿ التي تعد جرائـ دكلية معاقبان عمييا،

كتقدـ باقي الكفكد بمشاريع عف نظاـ المحكمة العسكرية الدكلية المقترح كلكف
بعد مناقشات مطكلة اتفؽ المجتمعكف في مؤتمر لندف بتاريخ  945/8/8عمى

عقد اتفاقية لندف الشييرة حيث نصت ـ ( ) منيا عمى انشاء محكمة ع سكرية
دكلية دائمة لمحاكمة مجرمي الحرب الذيف ليس لجرائميـ مكقع جغرافي معيف
سكاء بصفتيـ الشخصية اك بكصفيـ اعضاء في منظمات ارىابية اك بالصفتيف
معان.

كنصت ـ ( ) عمى اف تشكيؿ المحكمة العسكرية الدكلية كاختصاص اتىا

تنص عميو الالئحة الممحؽ باالتفاؽ كاف تمؾ الالئحة ت عد جزءان متممان لو ،كقد
اطمؽ عمى االتفاقية اتفاقية اك نظاـ نكرمبرغ ثـ صدر قانكف رقـ

/ 0

 945/لمحاكمة مجرمي الحرب االخريف.
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 0بتاريخ

كفي  946/ / 9صدر اعالف القيادة العميا لقكات الحمفاء بانشاء
محكمة عسكرية دكلية لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرؽ االقصى يطمؽ عؿ ييا
محكمة طككيك.
كمف الجدير بالذكر اف المحكمتيف قضت باعداـ عدد مف المجرميف
كبحبس االخريف.
كتعد ىاتاف المحكمتاف كاالحكاـ التي اصدرتيا اكؿ سابقة دكلية يحاكـ

فييا مجرمكا الحرب اماـ محاكـ دكلية( ).

عممان اف ىاجس محاكمة المنيزميف في الحرب ىك المييمف عمى طبيعة

تشكيؿ ىاتيف المحكمتيف كاليدؼ منو ـ ا ،كما اف المحكمتيف قد استندت الى

قكاعد قانكنية لـ تكف مقننة اك سارية المفعكؿ قبؿ كقكع االفعاؿ المنسكبة الى
المتيميف مما يخؿ بقاعدة عدـ رجعية القكانيف الجزائية مف جية ،كعدـ الحكـ
بعقكبة عف جريمة غير معاقب عمييا عند كقكعيا.
مضاؼ الى ذلؾ بأف تشكيؿ المحكمتيف اليتسـ بالحيادية كانما يتالؼ مف
عسكرييف معادييف لمتيميف ،كىدؼ المحكمة االنتقاـ مف المتيميف كمف النظاـ
السياسي الذم كانكا ينتمكف اليو اك العقيده التي يديف بيا كليس مجرد التجريـ
اك الردع.
كمف الجدير بالذكر اف اختيار المشاركيف

في لجنة الشرؽ االقصى

كالمحكمة العسكرية الدكلية لمشرؽ االقصى كاف بناء عمى اساس تمثيمي ،فكاف
عضك يمثؿ حككمة دكلتو كليس بصفتو الشخصية

( )
( )

(

) .مما ادل الى تسييس

د .عمي عبدالقادر القيكجي ،القانكف الدكلي الجنائي ،مرجع سابؽ ،ص. 96- 90

في حيف اختيار القضاة في المحكمة العسكرية الدكلية  IMTكاف يتـ بمعرفة الدكؿ االربع

العظمى ككاف القضاة االمريكيكف كالبريطانيكف كالفرنسيكف كبدالؤىـ ذكم مؤىالت عالية

كعرفكا بتؾ امؿ الشخصية كاالستقاللية ،بينما كاف القضاة اؿ سكفيت مف العامميف بالبيئة
العسكرية كمذعنيف لتكجييات حككمتيـ.
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المجنة كالمحكمة ،كمف ثـ التاثير عمى العمؿ الداخمي لياتيف االليتيف كعمى
طبيعة العدالة التي اقامكىا ،كقد كانت االجراءات ذاتيا مفعمة بالشذكذ االجرائي
بناء
كمشكىة بانتياكات عديده لممنطؽ القضائي ،فقد تـ اختيار المدعي عمييـ ن
عمى معاير سياسية كجاءت محاكمتو ـ غير عادلة بصفة عامة ،كفي الكقت
الذم برز فيو جميان غياب البعض مف قائمة المدعي عمييـ مثؿ العسكرييف

الحمفاء حيث لـ تتـ محاكمة ام منيـ عف جرائـ الحرب  .فضالن عف اف تطبيؽ

القانكف عمى بعض المدعي عمييـ كاف مشكككان فيو اف لـ يكف خاطئان  .نضيؼ
الى اف المحاكمات كانت

المنتصريف.

بمثابة انتقاـ المنتصريف مصاغان بمغة عدالة

كبحمكؿ عاـ  955انتيت جميع اجراءات قانكف مجمس الرقابة رقـ
( ) 0في المانيا ،كمف قبميا انتيت كذلؾ جميع المحاكـ العسكرية بالشرؽ
االقصى ،كبحمكؿ  958تـ اطالؽ سراح جميع مف ادانتيـ المحكمة العسكرية
الدكلية لؿشرؽ االقصى بارتكاب جرائـ الحرب ،اما في الغرب فقد استمرت المانيا
في محاكمة االشخاص المسؤكليف عف الجرائـ الناجمة عف الحرب العالمية
الثانية ككذلؾ بعض الدكؿ االخرل ،إال اف ذلؾ الكضع مازاؿ قائما منذ الحرب
العالمية الثانية حيث حدثت نزاعات مسمحة عديده كلـ تنشئ ال

م منيا اية

اليات دكلية لمتحقيؽ اك المحاكمة ،كبذلؾ اصبحت العدالة ىي ضحية الحرب

البارده( ).
( )

برزت عمى الساحة محاكـ شعبية ردا عمى الصمت الدكلي عف جرائـ الحرب كالمحكمة

التي شكمت لمحاكمة مجرمي حرب فيتناـ في عاـ  ، 966كالمحكمة الدائمة لمشعكب عاـ

 976اىتمت بدراسة انتياكات حقكؽ الشعكب في انحاء العالـ كافة ،كالمحكمة الشعبية
المختصة بجرا ئـ الحرب االمريكية ضد العراؽ عاـ

 ، 99كقد اسيمت ىذه المحاكـ

العسكرية بكسر الصمت الدكلي كذلؾ بتكعية الرام العاـ الدكلي عف خطكرة الجرائـ المرتكبو

مف المسؤكليف في الع ا لـ في ظؿ غياب مالحقتيـ مف المحكمة الدكلية مؤسسة بمكجب

القانكف الدكلي النافذ في المنظمات الدكلية ،كقد برز دكر المحاكـ الشعبية في التنبيو الى
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كلكف بسبب ىيمنة ماسي الحرب العالمية الثانية كالسيما جرا ئـ االباده
الجماعية كالمبادئ اؿتم اعتمدتيا محكمة نكرمبرغ اعتمدت الجمعية العامة في
 948/اتفاقية منع كمعاقبة جريمة االبادة

دكرتيا الثالثة كبتاريخ

/9

الجماعية ،فقد نصت ـ

( )6مف ىذه االتفاقية عمى اف يحاكـ االشخاص

المتيمكف بارتكاب جريمة ابادة الجنس اماـ محكمة مختصة مف محاكـ
الدكلةالتي ارتكب الفعؿ عمى ارضيا اك اماـ محكمة جنائية دكلية تككف ذات
اختصاص بازاء مف يككف قد قبؿ بكاليتيا مف االطراؼ.
كباعتماد ىذه االتفاقية طرحت عمى االمـ المتحدة مسالة انشاء محكمة
جنائية دكلية دائمة ،كبدات مسيرة االمـ المتحدة لتحقيؽ ىذا اليدؼ ،كتكفمت
لجنة القانكف الدكلي بيذه الميمة حيث انجزتيا ،كعقد مؤتمر ركما عاـ 998
الذم انبثقت عنو المحكمة الجنا ئية الدكلية الدائمة ،في حيف تكلى مجمس االمف
في التسعينات مف القرف العشريف تشكيؿ محكمتيف جنائيتيف دكليتيف مختصتيف
بالجرائـ المرتكبو في اراضي يكغسالفيا السابقة كراكندا.
كقد بدات جيكد لجنة القانكف الدكلي النشاء القضاء الجنائي الدكلي
منذ تشكيؿ ىذه المجنة
بتاريخ /9

(

) ،ا ذ اف الجمعية العامة لالمـ المتحدة بعد اعتمادىا

 948/اتفاقية منع كمعاقبة جريمة االباده الجماعية ،دعت لجنة

القانكف الدكلي الى دراسة مسالة ما اذا كاف مف المرغكب كمف الممكف انشاء
ىيئة قضائية دكلية تختص بمحاكمة المتيميف بارتكاب جريمة ابادة الجنس اك
غيرىا مف الجرائـ ،كما اذا كاف مف المناسب في حالة المكافقة انشاء دائرة
خاصة جنائية في محكمة العدؿ الدكلية.

خطكرة انتياكات القانكف الدكلي االنساني التي ترتكب مف المنظمات الدكلية بحكـ ىيمنة
احدل الدكؿ الكبرل عمى قراراتيا.

( )

بشاف مياـ كدكر لجنة القانكف الدكلي  :مراجع  :د.محمكد شريؼ بسيكفم ،مدخؿ لدراسة

القانكف االنساني الدكلي.
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كقد قدـ تقريراف الى لجنة القانكف الدكلي:
االكؿ :يذىب الى امكانية اف تنشأ االمـ المتحدة اما محكمة جنائية مستقمة اك
احداث دائرة جنائية تابعة لمحكمة العدؿ الدكلي:
اما التقرير الثاني  :يذىب الى رفض قياـ المحكمة الجنائية الدكلية لسبب اف
ظركؼ المجتمع الدكلي التسمح بانشاء ىذا النكع مف القضاء النو يعكد
بالضرر اكثر مف النفع ،كاذا كاف مف الضركرم انشاء ىذه المحكمة فانو يجب
اف تككف مف دكائر محكمة العدؿ الدكلية ،كب سبب انقساـ االراء فقد اصدرت
الجمعية العامة قراران بتاريخ

/

 950/بتشكيؿ لجنة مف

( ) 7دكلة

العداد مشركع بالنظاـ االساسي لممحكمة كاخر بالجكانب القانكنية الكاجبة

التطبيؽ.
كقدـ االميف العاـ لالمـ المتحدة تقريران تضمف عرضان لطرؽ انشاء المحكمة
الجنائية كتتركز في ثالثة طرؽ كىي:

 اف تنشأ بقرار مف االمـ المتحدة بحيث تعد احد اجيزة المنظمو الدكليةبمكجب المادتيف  7ك

مف ميثاؽ االمـ المتحدة.

معاىدة دكلية تنضـ الييا الدكؿ الراغبة. -3اف تنشأ المحكمة بقرار مف الجمعية العامة بينما تتحدد التزامات الدكؿ
بمقتضى معاىدة دكلية بحيث يككف اختصاص المحكمة اختياريان كتختص

بمحاكمة االشخاص الطبيعيف المتيميف بارتكاب جريمة مف الجرائـ الدكلية ،كما

قدـ الفقيو الركماني فسباسياف بال) تقريران تضمف مشركعيف ،انصب االكؿ عمى
مشركع النظاـ االساسي لممحكمة كالثاني مشركع بركتكككؿ اختيارم يحدد

ال يقترب
اختصاص المحكمة كبعد مناقشات مكثفة قدمت لمجنة مشركعان متكام ن

الى حد بعيد مف مشركع االميف العاـ ،كقد ـ ىذا المشركع الى المجنة القانكنية،
كبرز اثناء المناقشة اتجاىاف رئيسياف متعارضاف:

االكؿ :يرفض فكرة انشاء محكمة جنائية دكلية انطالقان مف اف ذلؾ ليس ممؾ نان
اك عمميان في الظركؼ الدكلية الراىنة.
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كالثاني  :يؤيد فكرة انشاء المحكمة الجنائية كينادم بسرعة كضعيا مكضع
التنفيذ.
كاماـ ىذا االنقساـ احيؿ المكضكع الى الجمعية العامة فاصدرت قراران

يقضي بانشاء لجنة جديدة العادة النظر في مشركع لجنة جنيؼ كدراسة

العقبات التي تعترض قياـ المحكمة كطريقة انشائيا كتحديد عالقتيا بمنظمة
االمـ المتحدة كاجتمعت ىذه المجنة في نيكيكرؾ كقدمت تقريران مفصالن عف

المكضكع تضمف بعض المبادئ كالنظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية،

كانقسـ الرام ايضان ،كلكف رام الغالبية اتجو الى ضركرة قياـ عالقة

بيف

المحكمة كالمنظمة الدكلية حتى تحقؽ التعاكف الدكلي في تحديد اختصاص تمؾ

المحكمة كفي تنفيذ احكاميا.
ىذا كقد اجؿ النظر في مسالة القضاء الجنائي الدكلي حتى تتـ الجمعية
العامة دراسة تقرير المجنة الخاصة بمسالة تعريؼ العدكاف ،ككضع مشركع
لمجرائـ ضد سمـ كامف االنسانية بسبب كجكد العالقة بينيما.
كفي عاـ  989اصدرت الجمعية العامة قراران طمبت فيو مف لجنة

القانكف الدكلي اف تدرس مكضكع انشاء محكمة جنائية دكلية اك اية الية اخرل
ذات طبيعة دكلية لمنظر في جرائـ االتجار غير المشركع بالمخدرات عبر الدكؿ
كفي الجرائـ الدكلية االخر ل التي تتقرر مستقبالن في قانكف الجرائـ الدكلية
لمعاقبة مرتكبي ىذه الجرائـ مف االشخاص الطبيعييف.

كتنفيذان لقرارات الجمعية العامة ناقشت لجنة القانكف الدكلي مسالة

انشاء المحكمة الجنائية الدكلية منذ عاـ  990كحتى عاـ  ، 994كبعد اف
انتيت مف اعداد مشركع النظاـ ا الساسي ؿلمحكمة الدكلية اصدرت الجمعية
العامة القرار رقـ  53/39بتاريخ /9

 994/يقضي بأنشاء لجنة متخصصة

مفتكحة العضكية لجميع الدكؿ االعضاء في االمـ المتحدة كالككاالت
المتخصصة تتكلى استعراض المسائؿ الفنية كاالدارية الرئيسية الناجمة عف
مشركع النظاـ االساسي ،كتنظر عمى ضكء ذلؾ االستعراض في امر الترتيبات
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الالزمة لعقد مؤتمر دكلي لممفكضيف كعبر ىذه المجنة المتخصصة بدات
المسيرة العممية النشاء المحكمة الجنائية.
كمف المتفؽ عميو باف االنتياكات الخطيرة لحقكؽ االنساف تشكؿ
معظميا جرائـ دكلية كردت في مدكنة الجرائـ المخمة بسؿ ـ كامف االنسانية ،كاف
اجراءات مجمس االمف حكؿ الجرائـ الدكلية تتكزاف مع الحماية الدكلية لحقكؽ
االنساف.
لذلؾ برزت في حقبة التسعينات تكجيات في مجمس االمف لتشكيؿ
محاكـ جنائية دكلية كالسيما ميمتيا في محاكمة مرتكبي انتياكات حقكؽ
االنساف اك القانكف االنساني الدكؿ م في بمداف محدده ،في الكقت الذم كانت
تعمؿ لجنة القانكف الدكلي عمى صياغة مشركع النظاـ االساسي لممحكمة
الجنائية الدكلية .اذ شيد العالـ نزاعات اقترنت بارتكاب جرائـ حرب كجرائـ ضد
االنسانية كقد طرحت عمى مجمس االمف الذم اصدر ق اررات بتشكيؿ محاكـ
جنائية دكلية السي ما في البالد التي كانت مكضع نزاع كتـ ذلؾ في اراضي
يكغسالفيا السابقو كركاندا.
فمف المحاكـ الجنائية الدكلية الخاصة المشكمة مف مجمس االمف ىي:
المحكمة الجنائية الدكلية عف انتياكات القانكف االنساني الدكلي في اراضي
يكغسالفيا السابقة حيث صدر القرار رقـ

( )808في

 993/ /يقضي

باحداث محكمة جنائية دكلية ؿ ـ حاكمة المتيميف المسؤكليف عف االنتياكات
الخطيرة لمقانكف االنساني الدكلي المرتكبو في اراضي يكغسالفيا السابقة منذ
عاـ 99

(

) ،كمف اخطر الجرائـ التي ارتكبت في تمؾ الفترة جرائـ التطيير

ال مف االبادة
االثني التي تعد شك ن

الجماعية ،كلكف مف الكاضح اف اليدؼ مف

تشكيؿ ىذه المحكمة ىك تبديؿ النظاـ السياسي في يكغسالفيا السابقة اكثر مف

محاكمة المسؤكليف عف انتياكات القانكف االنساني الدكلي كمما يؤكد بأف
( )

د.محمكد شريؼ بسيكني ،مرجع سابؽ ،ص. 76
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االنتقائية في تشكيؿ المحاكـ الجنائية الدكلية يقكد الى تغميب االىداؼ كالجكانب
السياسية عمى الجكانب القانكنية كاالنسانية ،إذ اف ارتباطيا اصالن بمجمس

االمف ككنو ىيئة سياسية كتقديراتيا سياسية محككمو بمصالح الدكؿ المؤثرة في

صنع ق اررات مجمس االمف مما يبعدىا عف المكضكعية كالحيادية المفترضة.
ككذلؾ اصدر مجمس االمف القرار رقـ ( )955في  994/ /8القاضي
بتشكيؿ محكمة جنائية دكلية لمحاكمة المتيميف بارتكاب جرائـ االباده في راكندا
كغير ذلؾ مف االنتياكات المنتظمة كالكاسعة النطاؽ لمقانكف االنساني الدكلي.
كمف اىـ االحكاـ التي تضمنيا النظاماف االساسياف لممحكمتيف المسؤكلية
الفرديو الجنائية ،كعدـ حصانة رؤكسا ء الدكؿ مف المسؤكلية ،كعدـ جكاز الدفع
بصدكر امر مف الرؤكساء الرتكاب الجريمة ،كعدـ الحكـ بعقكبة االعداـ عمى
المتيميف كالذيف تثبت مسؤكلياتيـ.
كاخيرا جاءت المحكمة الجنائية الدكلية كفؽ نظاـ ركما االساسي كالتي
تعكد خمفيتيا الى بدايات عمؿ لجنة القانكف الدكلي الت م كمفت بتقنيف مدكنة
الجرائـ المخمة بسمـ كامف االنسانية ،ثـ كمفت مف الجمعية العامة بدراسة مسالة
انشاء المحكمة الجنائية الدكلية ،كنظرت في ذلؾ لمفترة مف عاـ
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 994كقد شكمت لجنة مخصصة النشاء المحكمة كالتي تقدمت بمشركع
النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كاحيؿ ىذا المشركع الى مؤتمر ركما،
كبعد مناقشات طكيمة تمت كالدة نظاـ ركما االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية
بتصكيت (0

) دكلة ضد ( )7اصكات كامتناع (

كقد تضمف النظاـ ديباجة مككنو مف

) صكت.

فقرة تمييا 8

مادة مكزعة عمى 3

باب.
كقد دخؿ نظاـ ركما حيز النؼاذ في

تمكز  00كذلؾ بعد انقضاء

ستيف يكمان عمى انضماـ الدكلة الستيف الى النظاـ االساسي.

كبيذه المناسبة نكد اف ننكه الى اف العدالة الجنائية الدكلية اليمكف

تحقيقيا إال مف خالؿ قضاء جنائي دكلي دائـ كمستقؿ كاف يقكـ ىذا القضاء
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عمى مرتكزات اساسية قانكنية بعيدان عف االىكاء كالرغبات السياسية ،فيقتضي

اف يككف ليذا القضاء ذاتية مستقمة بتنظيمو كاجراءاتو كاختصاصاتو مف دكف
تاثيرات كتدخالت الدكؿ الكبرل كالمنظمات الدكلية التي تخضع لمتيارات السياسية
كمف اىـ مقكمات استقاللية ىذا القضاء ىك اف يتـ انتخاب قضاتو كمف مختمؼ

قارا ت العالـ ،كاف يككف لؿ ـ دعي العاـ دكر اساسي في تحريؾ الدعكل كالسير
في اجراءاتيا مركران باصدار االحكاـ كتنفيذىا ،كاف تككف الية القضاء خاضعة

لقكاعد قانكنية رصينة يتضمنيا التنظيـ القضائي لو يتـ االتفاؽ عمييا مف قبؿ

المجتمع الدكلي  .بدكف تحيز كتمايز بيف الدكؿ ،كا

ف يسرم اختصاص ىذا

القضاء عمى جميع دكؿ العالـ كفقا لآللية المنصكص عمييا.
يضاؼ الى ذلؾ ضركرة كجكد ىيئة قضائية عميا لمراقبة قانكنية االحكاـ الصادرة
مف القضاء الجنائي الدكلي كذلؾ الجؿ كفالة كضماف تحقيؽ العدالة الجنائية
الدكلية.

المطمب الثاني

التكامؿ في االختصاص بيف القضاء الجنائي الدكلي
"كالقضاء الجنائي الكطني"

اف طبيعة الكالية القضائية لممحكمة الجنائية الدكلية يقكـ عمى اساس
ال لممحاكـ الكطنية في حكـ الجرائـ المنصكص عمييا في نظاـ
انيا ليست بدي ن
ركما االساسي ،كانما تنيض ىذه الكالية عندما الينعقد االختصاص القضائي

الكطني في حكميا الم سبب( ).

كلذلؾ فأف مبدأ التكامؿ ىك كاحد مف اىـ المبادئ التي ينص عمييا
نظاـ ركما االساسي ،كقد اشار الى ذلؾ في ديباجتو صراحة بنص الجممة

( )

د .ضارم خميؿ ،باسيؿ يكسؼ ،المحكمة الجنائية الدكلية ،مرجع سابؽ ،ص
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.

الثانية مف ـ ( ) بعبارة "كتككف المحكمة مكممة لمكاليات القضائية الجنائية
الكطنية."..
ال عما اشارت اليو مكاد قانكنية اخرل عاممو في عدد مف احكاـ النظاـ
فض ن
االساسي المكضكعية منيا كاالجرائية ذات الصمة.

اساس عمى فكرة اف اختصاص المحكمة الجنائية
إذان مبدا التكامؿ يقكـ
ن
الدكلية ليست بديالن عف اختاص القضاء الجنائي الكطني لمدكؿ االطراؼ ،كانما

مكمالن ليا في حكـ الجرائـ المنصكص عمييا فيو اف ىي لـ تمارس اختصاصيا
الم سبب مف االسباب ،كلذلؾ فاف ىذا المبدأ ينظـ قكاعد االختصاص بيف

المحكمة الجنائية الدكلية كبيف االختصاص القضائي لمدكؿ االطراؼ في نظاـ
ركما االساسي االمر الذم يترتب عميو نتيجة جكىرية ،كىي اف احكامو تسرم
فقط عمى الدك ؿ االطراؼ في نظاـ ركما كاليمكف لمدكؿ غير االطراؼ اف تحتج
عد البعض ىذ المبدأ حجز الزاكية في انشاء المحكمة
باحكامو ...كعمى ذلؾ فقد ّ
الدكلية الف بدك ف ق ماكاف لمعدد الكبير مف الدكؿ اف تكافؽ عميو كاتفاقية

دكلية ( ) .كمف ذلؾ يتضح اف المقصكد بمبدأ التكامؿ ىك تكامؿ

اختصاص

المحكمة الجنائية الدكلية مع القضاء الكطني لمدكؿ االطراؼ في نظاـ ركما مف
اجؿ حكـ الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا النظاـ ،كليس القصد منو تكامؿ
اختصاص القضاء الكطني مع اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية لعدـ تصكر
ىذه الجية االمر الذم يعني ببساطة ككض كح اف اختصاص المحكمة الجنائية
الدكلية ينعقد في حكـ الجرائـ المنصكص عمييا في نظاـ ركما االساسي اذا لـ
يكف القضاء الكطني لمدكؿ الطرؼ المعنية قد انعقد في حكميا ،فقضاء المحكمة
الجنائية الدكلية ينعقد اذ ان ليكمؿ االختصاص القضائي الكطني في حكـ ىذه
( )

عادؿ ماجد ،المشكالت المتعمقة بمب دأ االختصاص التكميمية لممحكمة الجنائية الدكلية،

بحيث مقدـ الى الندكة العربية بشأف اثار التصديؽ كاالنظماـ الى نظاـ ركما االساسي

لممحكمة الدكلية المعقكده في الجامعة العربية لممدة مف  ، 00 / /4-3ص.3
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الجرائـ اذا كاف ىذا القض اء غير مختص اك غير منعقد لحكميا عمى اساس
عدـ جكاز اف يفمت مرتكب ىذه الجرائـ مف العقاب.
كبعبارة اخرل يمكف القكؿ بأف المحكمة الجنائية الدكلية ىي محكمة احتياطية
لمقضاء الكطني عندما اليككف منعقدان لحكـ الجرائـ المنصكص عمييا في نظاـ

ركما االساسي.

اف النص عمى ـ بدأ التكامؿ في نظاـ ركما االساسي بعبارة
المحكمة مكممة لمكاليات القضائية الجنائية الكطنية

"تككف

" قد قرر قاعده عامة

مقتضاقا اف اختصاصات المحكمة الجنائية الدكلية انما ىي مكممة الختصاصات
القضاء الجنائي الكطني لمدكؿ االطراؼ ،كاف اختصاصات المحكمة الجنائية
ال معد َال نً اك ممغيان الختصاصات المحاكـ الجنائية لمدكؿ االطراؼ
ليست بدي ن

(

)،

كعمى ذلؾ فأف اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية ينيض في حكـ جريمة مف
الجرائـ المنصكص عمييا في النظاـ االساسي كخضكع مرتكبيا الختصاصيا
القضائي عندما الينعقد فييا اختصاص القضاء الجنائي الكطني ؿ لدكلة الطرؼ

ذات الصمة.
ىذا كقد اتخذ مبدأ تكامؿ االختصاص القضائي بيف المحكمة الجنائية
الدكلية كالقضاء الكطني لمدكؿ االطراؼ مظاىر عدة نكجزىا فيما يأتي-:
اكالن :عدـ جكاز انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية:

قضت الفقرة ( ) مف ـ( ) 7مف النظاـ االساسي باف اؿمحكمة الجنائية الدكلية
اف تقرر اف الدعكل المرفكعة الييا غير مقبكلة في الحاالت االتية:

أ -اذا كاف القضاء الجنائي الكطني لدكلة طرؼ يجرم التحقيؽ اك المحاكمة في
الدعكل شرط اف تككف كاليتو عمييا صحيحة كاف التككف غير راغبة في
اجراء التحقيؽ اك المحاكمة اك اف تككف غير قادرة عمى ذلؾ.

( )

عادؿ ماجد ،المرجع السابؽ ،ص
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ب -اذا كاف القضاء الجنائي الكطني لدكلة طرؼ صاحب كالية عمى الجريمة
كلكف الدكلة قررت عدـ محاكمة المتيـ بشرط اف اليككف ىذا القرار ناتجان
عف عدـ رغبة الدكلة اك عدـ قدرتيا عمى اجراء المحاكمة.

ت -اذا كاف المتيـ قد حككـ عف اتيامو بارتكاب الجريمة

ذاتيا كالبد مف

التكضيح باف الحكـ المقيد –الكارد في ـ( ) 7انفة الذكر.
لمقاعدة العامة لمتكامؿ البؿ حتى محاكالت تبريره قد جاءت مفتقرة الى
ام معيار يضبط نطاقيا اك يزيؿ غمكضيا ،ذلؾ الف سمطات المحؾ مة كالمدعي
العاـ اك ام طرؼ مف ا طراؼ الدعكل يستطيع اف يطعف في سالـ ة االختصاص
القضائي الكطني التي تجرم اك اجرت التحقيؽ كالمحاكمة بشتى الطعكف
المفتعمة بذريعة اف ىذا اؿ قضاء غير راغب اك غير قادر عمى ا

داء ميامو

القضائية اك انو اليتمتع باالستقالؿ اك اف قضاتو التتكفر فييـ النزاىة اك
الكفاءة الى اخر ىذه الذرائع لذلؾ يذىب جانب مف الفقو الى اف ىذا االستثناء
اليالمي غير المنضبط كغير الخاضع الى معايير محدده في الكقت الذم يمكف
اجادة استخدامو اذا خمصت النية كحسف اليدؼ فانو يمكف في الكقت ذاتو
اساءة ىذا االستخداـ إذا ساءت النية الى الحد الذم قد يقكض القاعدة العامة
لمتكامؿ كيؤذف بالتنازع بدالن عنو بيف سمطات القضاء في المحكمة الجنائية

الدكلية كالمدعي العاـ مف جية كبيف سمطات القضاء الجنائي الكطني في الدكؿ

االطراؼ بؿ بيف الدكؿ االطراؼ نفسيا مف جية ثانية.
اف ىذا االستثناء في الكاقع ينطمؽ مف فرضية معاكسة لالصؿ فاالصؿ
ىك كجكب الثقة كاالطمئناف اؿ ل القضاء الكطني في الدكؿ االطراؼ في اداء
ميامو في اقامة العدؿ ،اما ىذا االستثناء فانو يقيـ في كاقع الحاؿ قاعدة جديدة
تختفي كراء كصفيا استثناء يؽ كـ عمى فرضية عدـ رغبة اك قدرة ا

ك كفاءة

القضاء الكطني عمى تحقيؽ العدؿ مما مـ س بييبتو كاعتباره متى كجدت اطراؼ
الدعكل سبيالن الى ذلؾ ،كبذلؾ سكؼ تككف الدكؿ النامية الضحية االكيده في
كؿ حيف ليذا الكضع كالكصؼ دكف الدكؿ الكبرل اك الدكؿ ذات النفكذ
0-

-

كالمصالح عمى كفؽ مانممسو يكميان في عالمنا المعاصر الذم ظيرت فيو
ازدكاجية المعايير الدكلية كعدـ مكضكعيتيا في احياف كثيرة.

كلعؿ ـ ايؤكد ذلؾ اف االستثناءات المقرره عمى مبدأ التكامؿ تمس قيمتو
القانكنة كالكاقعية بشكؿ جكىرم كتؤذف بالتنازع اكثر مما يحقؽ مف تكامؿ،
فاحكاـ ـ( ) 8مف النظاـ االساسي ترسـ الية لمطعكف القضائية لدل المحكمة
الجنائية تمجأ الييا الدكلة الطرؼ اذا قرر المدعي العاـ بأذف

ت ىيدمق
الدائرة اؿ ـ

باجراء التحقيؽ عمى الرغـ مف عدـ مكافقة الدكلة الطرؼ التي قرر المدعي

العاـ اجراء التحقيؽ فييا( ).

ثانيان :عدـ جكاز المحاكمة عف الجريمة ذاتيا مرتيف:

نصت ـ( ) 0مف النظاـ االساسي عمى ىذا المبدأ المانع مف انعقاد اختصاص
المحكمة الجنائية الدكؿية في نظر دعكل معينة ،كتؾ ـ ف اسباب المنع المذككرة
في ثالث حاالت:
الحالة االكلى :عدـ انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية باجراء المحاكمة
بسبب قياـ ىذه المحكمة بالفصؿ في الدعكل سابقان سكاء بالبراءة اك باالدانة

كالحكـ.

كقد صرحت بذلؾ احكاـ ـ ( 0ؼ ) بعبارة "اليجكز اال كما ىك منصكص عميو
في ىذا النظاـ االساسي محاكمة ام شخص اماـ المحكمة عف سمكؾ شكؿ
االساس لجرائـ كانت المحكمة قد ادانت الشخص بيا اك برأتو منيا".
الحالة الثانية :قررتيا احكاـ ـ ( 0ؼ  )3مف النظاـ االساسي كىي عدـ انعقاد
اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية باج راء المحا كمة اماميا بسبب سبؽ قياـ
محكمة جنائية اخرل باجراء محاكمة المتيـ عف نفسو عف الجريمة ذاتيا شرط
اف التككف المحكمة الجنائية االخرل قد اتخذت قرارتيا بغية حماية المتيـ مف
المسؤكلية الجنائية عف الجرائـ الداخمو في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية،
( )
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اك انيا لـ تجر بصكرة تتسـ باالستقالؿ اك النزاىة عمى كفؽ اصكؿ المحاكمات
المعترؼ بيا بمكجب القانكف الدكلي اك جرت في ىذه الظركؼ عمى نحك
اليتسؽ مع النية في تقديـ المتيـ لمعدالة ،كىذا معفم بامكاف المحكمة الجنائية
الدكلية اف تجرم محاكمة شخص سبؽ اف اجريت محاكمتو اماـ محؾ

مة مف

محاكـ الدكؿ االطراؼ اذا لـ تؽتنع المحكمة الجنائية الدكلية بأف القضاء الكطني
كاف جديان كعادالن كنزييان ،كىذه في الكاقع كالية اخرل يمنحيا نظاـ ركما

االساسي الى المحكمة الجنائية الدكلية يؤكد بانيا اعمى مف الكاليات القضائية

لمدكؿ االطراؼ ،كبالتالي فاف كال ية المحكمة الجنائية الدكلية ليست مكممة لكالية
القضاء لمدكؿ االطراؼ ،انما ىي اعمى منيا ككنيا تممؾ سمطة الرقابة عمييا.
الحالة الثالثة  :كىي الحالة التي نصت عمييا ـ ( -ؼ ) مف النظاـ االساسي
كالتي قررت منع المحاكـ الجنائية االخرل مف محاكمة شخص سبؽ اف حككـ
اماـ المحكمة الجنائية الدكلية عف الجريمة ذاتيا كاصدرت قرارىا بادانتو اك
براءتو منيا.

ثالثان :التعاكف الدكلي كالمساعده كاالنابة القضائية( ):

اشار النظاـ االساسي الى اشكاؿ عدة لمتعاكف كالمساعده التي يتعيف اف تقدميا

اجيزة العدالة المختصة في الدكؿ لممحكمة الجنائية الدكلية بغية انفاذ ق ارراتيا
المتخذة في قضية معركضة عمييا –كلعؿ مف اىـ امثمة اشكاؿ التعاكف ىذه:
أ -منح الدائرة التمييدية في المحكمة الجنائية الدكلية صالحية الطمب مف الدكؿ
التعاكف معيا باتخاذ تدابير حجز عمى امكاؿ المتيـ بغية ضماف تنفيذ عقكبة
المصادره في حالة صدكرىا كذلؾ لحماية مصمحة المجني عميو بالتعكيض اك

( )

في تفصيؿ ذلؾ منظر :محمد عبد العزيز جاد الحؽ ،اكجو التعاكف مع المحكمة الجنائية

الدكلية في ضكء نظاميا االساسي ،كرقة عمؿ مقدمة الى الندكة القانكنية العربية بشأف

التصديؽ عمى اؿنظاـ االساسي لممحكمة الدكلية الجامعة العربية لمفترة مف ، 00 / /4-3
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الرد بشرط اف يككف قد صدر عمى المتيـ امر القبض اكامر باالحضار مف
المحكمة كايالء االىتماـ الكاجب لقكة االدلة كلحقكؽ االطراؼ المعنية ـ ()3/57
مف النظاـ االساسي.
ب-الزاـ الدكلة الطرؼ التي تتمقى طمبان بالقبض اك اؿتكقيؼ بحؽ متيـ معيف بغية
تقديمو لممحاكمة اماـ المحكمة الجنائية الدكلية باف تتخذ عمى الفكر الخطكات

الالزمة لذلؾ عمى كفؽ قكانينيا الكطنية عمى كفؽ احكاـ الباب التاسع مف
النظاـ االساسي الخاص بتنظيـ اجراءات التعاكف الدكلي كالمساعدة القضائية
ـ( ) /59ك ـ(  ) /9مف النظاـ االساسي.
عممان اف ـ ( )4/59مف النظاـ االساسي قد اجازت لمدكلة الطرؼ اف

تقرر اطالؽ سراح المتيـ مؤقتان في حالة كجكد ظركؼ ممحة ككجكد ضمانات

تكفؿ ليا القدرة عمى الكفاء بكاجبيا بتقديمو لممحاكمة كفي المقابؿ فاف الفقرة

( )6مف ـ( )59المذككرة اجازت لمدائرة اؿتمييدية في ىذه الحالة اف تطمب مف
الدكلة الطرؼ مكافاتيا بتقارير دكرية عف حالة اطالؽ سراح المتيـ مؤقتان مف

التكقيؼ.

ت -منح الدكلة الطرؼ المعنية بالتعاكف الدكلي كالمساعده القضائية مع المحكمة
الجنائية الدكلية حرية اتخاذ اجراءات التعاكف ىذه بمكجب قكانينيا الكطني

ة

ـ( )88مف النظاـ االساسي ،كليا في سبيؿ ذلؾ اف تطمب تاجيؿ تنفيذ ىذا
الطمب اذا كاف التنفيذ الفكرم لو يتعارض مع تحقيؽ اك محاكمة جارية لممتيـ
بمكجب دعكل تختمؼ عف الدعكل التي ينصب عمييا طمب المحكمة الجنائية
الدكلية ـ ( ) /94مع امكاف المدعي العاـ في المحكمة الجف ائية الدكلية في
حالة التاجيؿ اف يمتمس اتخاذ تدابير لممحافظو عمى ادلة الدعكل ـ

(.) /94

ككذلؾ اذا كقع طعف في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية بنظر الدعكل مازاؿ
قيد النظر اماـ المحكمة دكف اف يمنع ذلؾ اف تطمب المحكمة مف المدعي العاـ
مكاصمة جمع ادلة الدعكل ـ(.)95
3-
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ث-اجازت ـ(57ؼ د) مف النظاـ االساسي لمدائرة التمييدية بنص صريح (اف تاذف
لممدعي العاـ باتخاذ خطكات تحقيؽ محددة داخؿ اقميـ دكلة طرؼ دكف اف
يككف قد ضمف تعاكف تمؾ الدكلة  ...اذا قررت الدائرة التمييدية في ىذه الحالة
بعد مراعاة اراء الدكلة المعنية كمما امكف ذلؾ ،انو مف الكاضح اف الدكلة غير
قادرة عمى تنفيذ طمب التعاكف بسبب عدـ كجكد ام سمطة اك ام عنصر مف
عناصر نظاميا القضائي يمكف اف يككف قادرا عمى تنفيذ طمب التعاكف

 )...اف

ىذا النص يشير الى حاالت نادره تمر فييا دكؿ معنية في ظركؼ استثنائية
تفقد فييا سمطتيا كيعجز خاللو ا نظاميا القضائي عف اداء ميامو ،كيشار عادة
الى امثمة ذلؾ في الصكماؿ اثناء ضراكة الصراع عمى السمطو ،ك في راكند اثناء
عمميات التصفية العرقيو ك في االتحاد اليكغسالفي اثناء انحاللو كتفككو كما
رافقو مف عمميات التصفية العرقيو كاالباده الجماعية كالجرائـ ضد االنسانية .
كلكف اىـ مايخشى منو حصكؿ ماحصؿ فعالن في عالـ السياسو

كالعالقات الدكلية في عد منطقة اك اقميـ في دكلة معينو في كضع استثنائي
ال لمتدخؿ
التستطيع معو الكفاء بالتزاماتيا الكطنية كالدكلية ليككف بعد ذلؾ مدخ ن

الفعمي بزعـ كقكع جرائـ ضد االنسانية ،كمف ثـ ينيض دكر ا لمحكمة الجنائية
الدكلية كسمطات المدعي العاـ باتخاذ اجراءات تحقيؽ فييا
( )

دكف عمـ الدكلة صاحبة االقميـ بيذه المزاعـ اك تمؾ

دكف رغبة اك حتى

.

كيتضح مما تقدـ بيانو اف القيكد الكارده عمى القكاعد العامة لمبد

أ

التكامؿ ىي افراغ حقيقي لمعظـ احكاـ ىذا المبدأ الذم مشكؿ جكىر اختصاصات
ال لمقضاء الكطني مف الناحية
المحكمة الجنائية الدكلية التي ستصبح بدي ن
الكاقعية متى شاءت ذلؾ ىذه المحكمة بدفع مف قكل دكلية مؤثرة تحقيقان

لمصالح اك غايات سياسية ،كالبد مف االشارة الى اف العدالة اليمكف اف تتحقؽ

بصكرة متكاممة بمجرد اصدار القرارات مف المحكمة ،كانما السبيؿ الى ذلؾ ىك
( )

د .ضارم خميؿ ،مبدأ التكامؿ ،مرجع سابؽ ،ص.34
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تنفيذ مضمكف قرارات كاحكاـ المحكمة ،لذلؾ مايدخؿ ضمف معايير العدالة ايضان
اضافة الى تكامؿ االختصاص ىك التكامؿ التنفيذم  ،بؿ ىكه حمقو مكممة

لتكامؿ االختصاص في سبيؿ تحقيؽ العدالة؟
فماذا يقصد بالتكامؿ التنفيذم؟
يقصد بو ا لحاالت التي يككف تنفيذ العقكبات التي تصدرىا المحكمة
الجنائية رىنان بقياـ الدكلة الطرؼ كذلؾ الف المحكمة الجنائية الدكلية تفتقر الى
كسائؿ مباشرة لتنفيذ االحكاـ القضائية الصادرة عنيا كىي في سبيؿ سد ىذا

النقص تتخذ مف النظـ القانكنية التي تنص عمييا الدكؿ االطرا ؼ المعنية كسائؿ
تنفيذية لالحكاـ الصادرة عنيا سكاء اكانت سالبة لمحرية اـ مالية كالغرامة
كالمصادرة اـ جبر اضرار الجنى عمية كتتمثؿ صكر ىذا التكامؿ بما ياتي :
 قياـ الدكلة بتنفيذ احكاـ السجف :اجاز النظاـ االساسي تنفيذ حكـ السجف في دكلة تحددىا المحكمة الجنائ

ية

الدكلية مف قائمة الدكؿ التي تككف قد ابدت استعدادىا لقبكؿ المحككـ عمييـ
لتنفيذ عقكبة السجف الصادرة عمييـ فييا ـ ( ) / 03كليذه الدكلة التي تعمف
استعدادىا الستقباؿ المحككـ عميو اف تقرف ذلؾ بشركط ينبغي اف تكافؽ عمييا
المحكمة كتنفؽ مع احكاـ تنفيذ العقكبات بمك

جب احكاـ النظاـ االساسي

ـ(/ 03ب)  ،ىذا كتمتزـ ىذه الدكلة بتطبيؽ المعايير الدكلية الخاصة بمعاممة
المذنبيف المقررة بمكجب المعاىدات الدكلية المقبكلة عمى نطاؽ كاسع
ـ(-3/ 03ب) كمثمما اجاز النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية في ام
دكلة اخرل  ،فقد اجاز في الكقت ذاتو

كقت نقؿ المحككـ عميو مف سجف

لممحككـ عميو اف يقدـ لممحكمة متى شاء طمبان بنقمو مف دكلة التنفيذ ـ(.) 04
 -قياـ الدكلة بتنفيذ الغرامة كالمصادرة :

ألزـ النظاـ االساسي الدكؿ االطراؼ بتنفيذ عقكبة الغرامة كالمصادرة التي
تصدرىا المحكمة الجنائية الدكلية عمى

المحككـ عميو عمى كفؽ االجراءات

المنصكص عمييا في قانكنيا الكطني مف دكف المساس بحقكؽ االطراؼ الثالثة
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حسنة النية ـ( ) / 09كتقكـ الدكؿ المنفذة الحكاـ الغرامة كالمصادرة بتحكيؿ
الممتمكات اك عائدات بيع العقارات التي تحصؿ عمييا الى المحكمة ـ ()3/ 09
كلممحكمة الجنا ئية الدكلية اف تامر بتحكيؿ االمكاؿ المستحصمة في ص

كرة

الغرامات كمصادره الى صندكؽ إستئماني يدار عمى كفؽ معايير تحددىا جمعية
الدكلة االطراؼ ـ( /79ك. )3
 -3قياـ الدكؿ بتنفيذ أحكاـ جبر اضرار المجنى عميو  :اجاز النظاـ االساسي
لممحكمة الجنائية الدكلية اصدار الحكـ عمى المداف لجبر االضرار التي اصابت
المجنى عميو بما في ذلؾ رد الحقكؽ كالتعكيض كرد االعتبار ـ ( ) /75كذلؾ
بناء عمى ما يتكافر لدييا مف بيانات عف حالة المداف الشخصية كالمالية
ـ( )3/75كفي حالة صدكر مثؿ ىذه الق اررات فاف المحكمة الجنائية الدكلية
تطمب مف الدكلة اؿ طرؼ ذات الصمة بامكاؿ المداف اف تنفذىا طبقان الحكاـ ـ

( ) 09مف النظاـ االساسي الخاصة بعقكبة الغرامة كالمصادرة

كمف المفيد اف نشير الى اف مبدأ التكامؿ يرتب نتائج لعؿ مف اىميا -:
ال
أ-أف االختصاص القضائي لممحكمة الجنائية الدكلية يككف دائما مكم ن

لالختصاص القضائم الجنائي الكطني  ،كتفىض احكاـ مبدأ التكامؿ لمتطبيؽ
كينعقد بمكجبيا اختصاص المحكمة الجنائية عندما يقصر االختصاص القضائي
الكطني لمدكلة المعنية عف شمكؿ احدل الجرائـ المنصكص عمييا في نظاـ
ركما االساسي بسبب خركج ىذه الجرائـ عف اختصاصو اك عدـ امكاف محاكمة

مرتكبيىا اماـ قضائو اك تنازؿ الدكلة ذات االختصاص عف ذلؾ الم سبب مف
االسباب .
ب -عدـ جكاز االحتجاج بمبدأ التكامؿ اال لمدكؿ االطراؼ في نظاـ ركما االساسي .
فمف المعمكـ اف كؿ اتفاقية دكلية ثنائية اك متعددة االطراؼ تفرض عمى الدكؿ
حقكؽ تقابميا كلذلؾ التعد ىذه االلتزامات –
االطراؼ فييا التزامات مثمما تمنحيا
ان

عمى الرأم الراجح – انتقاصا مف سيادتيا  ،كقد تأكد ىذا االمر في ـ ( ) مف
ميثاؽ االمـ المتحدة بعبارة (( ليس في ىذا النظاـ ما يسكغ لالمـ المتحدة اف
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تتدخؿ في الشؤكف التي تككف مف صميـ السمطاف الداخمي لدكلة ما  )) ..كفي
نظاـ ركما االساسي تـ التأكيد عمى ىذا المعنى فاكردت ديباجة النظاـ االساسي
ما نصو ( اف المحكمة الجنائية الدكلية المنشأة بمكجب ىذا النظاـ االساسي
ستككف مكممة لمكاليات القضائية الجنائية الكطنية ) كىك االمر الذم اكدتو ـ ( )
مف النظاـ االساسي ايضان بنصيا

((  ..كتككف المحكمة مكممة لمكاليات

القضائية الكطنية  )) ...كلذلؾ عدت االراء الفقيية بأف مبدأ التكامؿ الذم يقكـ
عميو النظاـ االساسي ىك الحؿ العممي لتحقيؽ التكازف المطمكب بيف اعتبارات
ضركرات حماية السيادة الكطنية كبيف ضركرات مبادئ العدالة الجنائية الدكلية ،

كاف دخكؿ دكؿ بأرادتيا الحرة لتككف اطراؼ في معاىدة دكلية تمنحيا حقكقا
( )

مثمما ترتب عمييا التزامات اليعد ماسان بسيادتيا الكطنية

كعمى ذلؾ فأف احكاـ

مبدأ التكامؿ عمى الكجو المتقدـ بحثو ترتب حقكقا كالتزامات متبادلة بيف

المحكمة الجنائية الدكلية كبيف الدكؿ االطراؼ في نظاـ ركما االساسي .
كاالصؿ اف الدكؿ االطراؼ ىي التي يمكنيا اف تحتج بعقد اختصاصيا
القضائي بأزاء المحكمة بمكجب مبدأ التكامؿ مثمما يككف االصؿ في المحكمة اف
تحتج باحكاـ النظاـ االساسي االبازاء الدكؿ االطراؼ فاذا حركت دعكل ضد
شخص مف رعايا دكلة معينة اماـ المحكمة الجف ائية الدكلية  ،فأف ىذه الدكلة
اذا كانت طرفان في النظاـ السياسي كاجرت التحقيؽ مع المتيـ اك محاكمتة جاز
ليا عدـ تسميـ المتيـ لممحكمة الجنائة الدكلية ماداـ ليا اختصاص قضائي

عمى الجريمة استنادان لمبدأ التكامؿ  ،الف االصؿ في اختصاص المحكمة

ال
ال لؤلختصاص القضائي ليذه الدكلة كليست بدي ن
الجنائية الدكلية اف تككف مكم ن

( )

محمد عزيز شكرم – جدكل التصديؽ كانضماـ الدكؿ العربية الى النظاـ االساسي لممحكمة

الجنائية الدكلية -بحث مقدـ مف الندكة القانكنية العربية حكؿ اثار التصديؽ كاالنظماـ الى

النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى االلتزامات القانكنية كالتشريعات الكطنية في

الدكؿ العربية المعقكدة في الجامعة العربية لمفترة مف - 00 / /4-3ص. 6
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عنو كال يككف مكمالن لو إال اذا لـ ينعقد االختصاص القضائي ليذه الدكلة لسبب

مف االسباب اما اذا حركت دعكل اماـ المحكمة الجنائية الدكلية ضد شخص مف

رعايا دكلة غير طرؼ في نظاـ ركما االساسي كامتنعت ىذه الدكلة ـ

ف تسميـ

ىذا الشخص فأف امتناعيا يستند عمى ككنيا غير ممزمة بنظاـ ركما االساسي
كاتفاقية دكلية كقد يجكز ليا اف تحتج بقاعدة عدـ جكاز محاكمة الشخص
مرتيف الرتكابة جريمة كاحدة عمال باحكاـ ـ( ) 0مف نظاـ ركما االساسي .
ج -تكييؼ القانكف الكطني بما يستكجب الجرائـ المف صكص عميا في نظاـ ركما
االساسي :
تقدـ القكؿ بأف التكامؿ ال يجعؿ مف اختصاص المحكمة الجنائية في حكـ
الجرائـ المنصكص عميا في نظاـ ركما االساسي بديال لالختصاص القضائي
الكطني لمدكؿ كانما يعطي االكلكية لتطبيؽ االختصاص القضائي الكطني  ،فأف
لـ ينعقد الم سبب ينيض اال ختصاص القضائي لممحكمة الجنائية الدكلية
ليطبؽ .
كعمى ذلؾ فأنو يمزـ اف يككف االختصاص القضائي الكطني قادران كجاىزان

لمتطبيؽ عمى الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية

المنصكص عمييا في نظاـ ركما االساسي كمف ثـ فأف االختصاص القضائي
الكطني اليككف لو معنى دكف اف تقكـ ىذه الدكلة بتكييؼ تشريعاتيا الداخمية
بما يستكعب حكـ الجرائـ المنصكص عميا في نظاـ ركما االساسي بأف تنص
عمى تجريميا كتحديد العقكبات بازاء كؿ منيا .
عمما بأف التكييؼ التشريعي ىذا اليعد فقط مجرد التزاـ دكلي يقع عمى
عاتؽ الدكلة التي تصادؽ اك تنضـ الى نظاـ ركما االساسي  ،كانما يعد كذلؾ
كسيمة قانكنية لمدكلة الطرؼ لممارسة اختصاصيا القضائي عمى ىذه الجرائـ
كمرتكبييا كاعماؿ نصكص قانكنيا الكطني عمييا .
كلع ؿ مف االسباب الرئيسية التي تستمزـ تكييؼ التشريع الكطني بما
يستكعب الجرائـ المنصكص عمييا في نظاـ ر كما االساسي  .اف ىذا النظاـ قد
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تضمف قكاعد جنائية مستحدثة اك حتى متعارضة مع االحكاـ العامة لمقانكف
الجنائي عمى النحك الذم ركدت عميو في القكانيف الكطنية لمدكؿ عمى نحك ال
يكفي مجرد التصديؽ اك االنضماـ الى نظاـ ركما االساسي مالـ تعزز باجراءات
تشريعية كطنية تتيح عمى نحك فاعؿ استيعاب احكاـ النظاـ االساسي.
كلذلؾ بذلت المنظمات الدكلية االقميمية كالمتخصصة جيكدان في سبيؿ

كضع حمكؿ ارشادية لمدكؿ تساعدىا في عممية تكييؼ تشريعاتيا الكطنية بما
يتكافؽ مع النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية .
ككاف مف بيف اىـ تمؾ الجيكد :
أ -اعداد مشركع قانكف عربي نمكذجي خاص بالجرائـ التي تدخؿ في اختصاص

المحكمة الجنائية الدكلية مككف مف ( )34مادة اسيـ فية خبراء عرب بتكميؼ
مف المجنة الدكلية لمصميب االحمر تنفيذا لمذكرة تفاىـ مع جامعة الدكؿ العربية
ثـ التكقيع عمييا بينيما بتاريخ

/ 5

 ، 999/كقد ضـ ىذا المشركع

النمكذجي بابيف ،خصص الباب االكؿ لمجرائـ التي تضمنت تنصيص احكاـ
الجرائـ المنصكص عمييا في نظاـ ركما االساسي عمى نحك ما يتعيف النص
عمييا في القانكف الكطني اما الباب الثاني فقد ضـ مختمؼ احكاـ تعاكف الدكلة
ذات الصمة مع المحكمة الجنائية الدكلية  ،منيا ما يتعمؽ بالمساعدة القضائية
كمنيا ما يتعمؽ بتنفيذ قرار المحكمة بالقبض عمى المتيميف كنقميـ الى

( )

المحكمة الى غير ذلؾ مف احكاـ اجراءات تنفيذ طمبات المساعدة القضائية

( )

.

قاـ بأعداد مشركع القانكف النمكذجي كؿ مف السيديف شريؼ عتمـ كمحمد ـاىر كتـ تكزيعو

خالؿ الندكة القانكنية العربية حكؿ اثار التصديؽ كاالنضماـ الى النظاـ االساسي في الجامعة

العربية يكمي . 00 / /4-3
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ب -قدمت الجامعة ايضان دراسة ضمف االساليب الممكنة لتجريـ االنتياكات كال

سيما االفتياكات الجسمية لمقانكف االنساني الدكلي في القانكف الكطني لمدكؿ
( )

التي تحددت باالساليب التالية

.

االسمكب االكؿ  :تطبيؽ القانكف الجنائي لمدكؿ المعنية اك ما يسمى ب ( نظاـ
التجريـ المزدكج )  :يتضمف ىذا االسمكب تطبيؽ قانكف العقكبات النافذ عمى
الجرائـ الدكلية ا لمنصكص عمييا في نظاـ ركما االساسي اذا لـ تكف ىناؾ
حاجة فعمية لمنص عمى ىذه الجرائـ في القانكف الكطني ككنو يتضمنيا فضالن
عف اف اسبقية التطبيؽ تككف لمقانكف الكطني كيؤخذ عمى ىذا االسمكب انو

يفترض بالدكلة التي تعتمده انيا قد ادخمت الجرائـ المنصكص عمييا في نظاـ
ركما االساسي في قانكنيا الكطني كعاقبت عمييا  ،في حيف اف دكؿ قميمة فعمت
ذلؾ كبمجيكا كاستراليا  ،كما انو ليس مف اليسير ادخاؿ الجرائـ الدكلية في
التشريع الكطني بسبب اختالؼ عناصر التجريـ كالعقكبات في المجاليف الدكلي
كالكطني .
االسمكب الثاني  :التجريـ العاـ في القانكف الداخمي لمدكؿ  :يستند ىذا االسمكب
عمى اىتماـ المشرع في القانكف الكطني الذم يمثؿ نصكصا قانكنية تحيؿ الى
االحكاـ ذات الصمة في نظاـ ركما االساسي المراد تطبيقيا داخميان فتتيح لمقضاء
الكطني بمكجب ىذه االحالة القانكنية تطبيؽ احكاـ نظاـ ركما في التجريـ

كا لعقاب عمى ما يخضع الختصاصيا القضائي مف ىذه الجرائـ .
كاذا كاف ىذا االسمكب يسيؿ جدا تكييؼ القانكف الكطني بما يجعمو
يستكعب التجريـ كالعقاب اال انو يتضمف قدران مف عدـ مراعاة مبدأ المشركعية

( )

ينظر المحكمة الجنائية الدكلية – دليؿ لمتصديؽ عمى نظاـ ركما االساسي كتطبيقو-مشركع
ير الديمقراطي كالمركز الدكلي الصالح

مشترؾ بيف المركز الدكلي لحقكؽ االنساف كالتطك

القانكف الجنائي كسياسة القضاء الجنائي – ترجمة صادؽ عكدة كعيسى زايد .نشر مركز
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الذم يتطمب كضكح النص عمى الجرائـ كالعقكبات  ،كما انو يتطمب منح القاضي
سمطة تقدير ليست كاسعة فقط بؿ كمرنة تمكنة مف تفسير القانكف الدكلي
االتفاقي كالعرفي  ،كىك امر قد ال يتقنو القاضي عادة بالنظر لما لمفركؽ
العديدة بيف االطار كالمضمكف لمفانكف الدكلي عف القانكف الداخمي لمدكؿ .
االسمكب الثالث  :اؿتجريـ الخاص لمجرائـ كما ينص عميو نظاـ ركما االساسي :
بمكجب ىذا االسمكب القياـ بعممية تطبيؽ القانكف الكطني عمى نحك يتـ فيو نقؿ
الجرائـ كعقكباتيا مف نظاـ ركما االساسي الى القانكف الكطني كذلؾ باحد
طريقيف :
أ -نقؿ احكاـ الجرائـ المنصكص عمييا في نظاـ ركما االساسي الى القانكف
الكطني كتحديد العقكبات لكؿ منيا .
ب -اعادة صياغة الجرائـ المنصكص عمييا في نظاـ ركما االساسي كادراجيا في
القانكف الكطني عمى كفؽ الصياغة المعتمدة فية كتحديد العقكبات المقررة ليا .
أف ىذا األسمكب يحقؽ مزايا عدة لعؿ أىميا :
اف النص عمى ىذه الجرائـ عمى نحك منفصؿ في القانكف الكطني
-

يمنح

الجريمة خصائص محددة كمعينة مستقمة يغني عف كجكب الرجكع الى
نظاـ ركما األساسي كتجنب صعكبات تفبع مف تفسير النصكص الدكلية
.
اف النص عمى ىذه الجرائـ عمى نحك منفصؿ في القانكف الكطني يتيح
لمدكلة النص عمى الجرائـ الدكلية ىذه كمقاضاة مرتكبييا كلك لـ تنضـ
ىذه الدكلة الى نظاـ ركما األساسي .
يحقؽ ىذا األسمكب كضكحان مكثكقية اكبر في تطبيؽ مبدأ الشرعية كيؤدم
-

تبعان لذلؾ فرصة اكبر ؿتحقيؽ العدالة كضمانات اكفر لممتيـ في معرفة
األحكاـ القانكنية التي تخضع ليا ألف معرفة القانكف الكطني ايسر مف

معرفة نظاـ ركما االساسي كخمفيا

تو الكاسعة كالدقيقة في القانكف

الدكلي .
-

-

المطمب الثالث

قانكنية األحكاـ القضائية
اف الحماية الجنائية لحقكؽ األنساف تتحقؽ في ظؿ القانكف اإلنساني
الدكلي  ،كالتي تشتمؿ عمى حاالت النزاعات المسمحة ككذلؾ لغير تمؾ الحاالت،
الحرب كما كردت في االتفاقيات

كىذا يعني اف القانكف المذككر يحكـ جرائـ

كالمكاثيؽ الدكلية التي سنشير إلييا الحقان كما يحكـ جرائـ أخرل كجرائـ ابادة

الجنس البشرم كالجرائـ ضد األنسانية ككما كردت في المكاثيؽ الدكلية كعمى
اساس ذلؾ  ،كلغرض تحقيؽ العدالة الجنائية بأطار قانكني يتعيف عمى القضاء

الجنائي الد كلي الرككف الى النصكص سكاء كردت في قكانيف اك اتفاقيات اك
مكاثيؽ دكلية  ،لكي تككف ق ارراتو كاحكامو مصطبغة بصيغة قانكنية ال غبار
عمييا .
كفيما يأتي بياف لالسانيد القانكنية التي ينبغي عمى القضاء الجنائي الدكلي
االستناد الييا عند قضائو في الجرائـ الدكلية الداخؿة في اختصاصو .
اك نال  :فيما يتعمؽ بجرائـ الحرب بخصكص ىذه الجرائـ – عمى القضاء االستناد
الى :

-النصكص الكاردة في االتفاقية الخاصة باحتراـ قكانيف الحرب البرية

(الىام

 8اكتكبر  ،ت . ) 97
مثاؿ ذلؾ ـ ( )3التي تنص عمى اف

(( يككف الطرؼ المتحارب الذم يخؿ

باحكاـ الالئحة المذككرة ممزما بالتعكيض اذا دعت الحاجة  .كما يككف مسؤكال
عف جميع االعماؿ التي يرتكبيا اشخاص يتنمكف الى قكاتو المسمحة))
-الالئحة المتعمقة بقكانيف كاعراؼ الحرب البرية

(الىام  8اكتكبر ت

 )) 907التي تعالج في القسـ االكؿ مكضكع المحاربكف
(ؼ ) كالمرضى كالجرحى (ؼ. )3

-

-

(ؼ ) كاالسر ل

كالقسـ الثاني  :الذم عالجت فيو ( العمميات العدائية ) حيث جاء الفصؿ االكؿ
منو يتناكؿ ( الكسائؿ المستعممة في الحاؽ الضرر بالعدك كالحصار كالقصؼ )،
اما الفصؿ الثاني منو عالج مكضكع ( الجكاسيس ) كجاء الفصؿ الثالث فتناكؿ
مكضكع ( المفاكضكف )  ،كالفصؿ ا لرابع عالج ( اتفاقيات االستسالـ ) ،كاخيران
تناكؿ الفصؿ الخامس مكضكع ( اتفاقيات اليدنة )

اما القسـ الثالث فقد عالج المركز القانكني ( لمسمطة العسكرية في ارض دكلة
العدك )
نصكص اتفاقيات جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في
الميداف كالمؤرخة في

/أب ،) ( )58( 949/كمف ضمنيا الفصؿ التاسع

الخاص ب ( قمع أساءة االستعماؿ كالمخالفات الجسيمة كالتي تتمثؿ باالفعاؿ
المرتكبة ضد األشخاص المحمييف كالممتمكات المحمية باالتفاقية كالقتؿ العمد ،
التعذيب اك المعاممة الالنسانية بما في ذلؾ التجارب الخاصة بعمـ الحياة  ،تعمد
احداث االـ شديدة اك االضرار الخطير بالسالمة البدنية اك بالصحة  ،تدمير
الممتمكات اك االستيالء عمييا عمى نطاؽ كاسع التبرره الضركرات الحربية
كبطريقة غير مشركعة كتعسفية .
نصكص اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ جرحى كمرضى كغرقى القكات المسمحة في
البحا ر

/أب 949/كخاصة الفصؿ الثامف المتعمؽ بقمع اساءة االستعماؿ

كالمخالفات الجسمية .

( )

اعتمدت االتفاقية كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ مف قبؿ المؤتمر الدبمكماسي لكضع

اتفاقيات دكلية لحماية ضحايا الحركب المعقكدة في جنيؼ خالؿ الفترة مف

/الى أب-أعسطس ، 949 /ككاف تاريخ بدء النفاذ
(.)58
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/نيساف-ابريؿ

/ت -أكتكبر  950/كفقانالحكاـ ـ

نصكص اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة اسرل الحرب
-

( )

/اب949/

خاصة

فيما يتعمؽ باالعتداء عمى الحياة كالسالمة البدنية  ،كالتسكية كالمعاممة القاسية
 ،كالتعذيب  ،كاخذ الرىائف  ،كاالعتدا ء عمى الكرامة الشخصية كعمى االخص
المعاممة الميينة كالحاطة بالكرامة ـ

( ، )3ككذلؾ المخالفات الجسيمة

المنصكص عمييا في ـ ( ) 30كالمتمثمة بالقتؿ العمد  ،التعذيب  ،المعاممة الال
آالـ شديدة

انسانية  ،بما في ذلؾ التجارب الخاصة بعمـ الحياة  ،تعمد احداث

اك االضرار اؿخطيرة بالسالمة البدنية اك بالصحة  ،ارغاـ اسير الحرب عمى
الخدمة في القكات المسمحة بالدكلة المعادية اك حرمانو مف حقو في اف يحاكـ
بصكرة قانكنية كبدكف تحيز كفقان لمتعميمات الكاردة في ىذه االتفاقية.

اتفاقية جنيؼ بشأف حماية االشخاص المدنييف في كقت الحرب
-

/اب949/

( )53كبخاصة ـ( )3التي نصت عمى االفعاؿ المحظكرة كما كردت في االتفاقية
السابقة الخاصة باسرل الحرب .
ككذلؾ الباب الثالث الخاص بكضع االشخاص المحمييف كمعاممتيـ حيث
جاءت ـ ( ) 7لتقرر لالشخاص المحمييف حؽ االحتراـ الشخاصيـ كشرفيـ
كحقكقيـ العائمية كعقائدىـ الدم نية كعاداتيـ كتقاليدىـ كحقيـ في المعاممة
االنسانية كحمايتيـ بشكؿ خاص ضد جميع اعماؿ العنؼ أك التيديد كضد
السباب كفضكؿ الجماىير  .ككذلؾ قررت حماية النساء بصفة خاصة ضد أم
اعتداء عمى شرفيف كال سيما ضد االغتصاب كاالكراه عمى الدعارة كام ق

تؾ

لحرمتيف  ،كبخصكص االؾ راه البدني أك المعنكم ازاء االشخاص المحمييف
بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات منيـ متعيف عمى القضاء االستناد الى ـ( )3مف
االتفاقية المذككرة.
كما يتعيف عمى القضاء االستناد الى المادة

(  )3بخصكص المعاناة

البدنية كاالبادة كيشمؿ ذلؾ القتؿ كالتعذيب كالعقكبات البدنية كالتشكية كالتجارب
( )

ليا نفس اجراءات كنفاذ االتفاقية السابقة كلكف كفقان الحكاـ ـ (.) 38
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-

الطبية العممية التي ال تقتضييا المعالجة الطبية لمشخص المحمي ككذلؾ
االعماؿ الكحشية االخرل سكاء قاـ بيا ككالء مدنيكف أك ككالء عسكريكف .
( )33بخصكص العقكبات

كما عمى القضاء الرككف الى المادة

الجماعية المفركضة ككذلؾ جميع تدابير التيديد كاالرىاب كا

لسمب كتدابير

االختصاص مف االشخاص المحمييف كممتمكاتيـ .
اما بالنسبة الخذ الرىائف فيتعيف عمى القضاء االستناد الى المادة ()34
كبخصكص حقكؽ االجانب في اراضي اطراؼ النزاع يقتضي عمى القضاء
االستناد الى المكاد الكارده في القسـ الثاني مف االتفاقية ـ(.)46-35
كفيما متعمؽ باالراضي المحتمة كمركز سمطات االحتالؿ فقد جاء القسـ الثالث
ليعالج ىذا المكضكع  ،لذا عمى القضاء االستناد الى المكاد الكارده ضمف ىذا
القسـ كىي ـ ( )78-47كما عمى القضاء تطبيؽ النصكص الكارده في القسـ
الرابع فيما يخص معاممة المعتقميف ـ(. )8 -79
اما بالنسبة لشؤكف المعتقالت يقتضي مف القضاء االستناد الى الفصؿ
الثاني ـ ( ، )88-83كبخصكص الغذاء كالممبس يطبؽ الفصؿ الثاني
ـ( )90-89كبالنسبة لمشركط الصحية كالرعاية الطبية يطبؽ الفصؿ الرابع
ـ(  )9 -9كبخصكص االنشطة البدنية كالذىنية يطبؽ الفصؿ الخامس
ـ( . )96-93كفيما يتعؿؽ بالممتمكات الخاصة كالمكارد المالية يتـ االستناد الى
الفصؿ السادس ـ( ، )98-97كفيما يخص العقكبات الجنائية كالتاديبية يصار
الى الفصؿ التاسع ـ(7

6-

).

أما بالنسبة لتنفيذ االتفاقية يتعيف عمى القضاء المجكء الى الباب التاسع
ـ(  ) 49- 4ليؤكد مسؤكلية الطرؼ الـ خالؼ كصحة الق اررات الصادره منو .
الممحؽ – البركتكككؿ االضافي االكؿ التفاقيات جنيؼ( )

كالمتعمقة بحماية ضحايا المنازعات المسمحة الدكلية
( )

..

ليا نفس اجراءات كنفاذ االتفاقية السابقة كلكف كفقان الحكاـ ـ (.)57
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/اب949/

ففيما يتعمؽ بحماية المدنييف مف اثار القتاؿ يتعيف عمى القضاء تطبيؽ المكاد
الكارده في القسـ األكؿ ـ ( ، )58-48اما فيما يخص المكاقع كالمناطؽ ذات
الحماية الخاصة فيقتضي تطبيؽ المكاد الكارده في الفصؿ الخامس
ـ(. )60-59
كبخصكص معاممة االشخاص الخاضعيف لسمطات طرؼ النزاع يتعيف

االستناد

الى ـ(  ، )75-7كفيما يتعمؽ بحماية النساء كاالطفاؿ تطبؽ نصكص المكاد
( )78-76كبشأف حماية الصحفيكف يتـ تطبيؽ المادة (. )79
 -الممحؽ –

البركتكككؿ االضافي االكؿ التفاقيات جنيؼ المعقكد

/اب 949/كالمتعمقة بحماية ضحايا المنازعات المسمحة غير الدكلية ..
في ىذا المجاؿ يتعيف عمى القضاء تطبيؽ ـ ( )4بخصكص االعتداءات الكاقعة
عمى حياة االشخاص كصحتيـ كسال

متيـ البدنية اك العقمية كال سيما القتؿ

كالمعاممة القاسية كالتعذيب أك التشكيو أك أم صكرة مف صكر العقكبات البدنية
ككذلؾ الجزاءات الجنائية كأخذ الرىائف كأعماؿ األرىاب كانتياؾ الكرامة
الشخصية كبكجو خاص المعاممة المينية كالحطة مف قدر االنساف كاالغتصاب
كاالكراه عمى الدعاره ككؿ ما مف شأنو خدش الحياة كالرؽ كتجارة الرقيؽ بجميع
صكرىا السمب كالنيب ،كالتيديد بارتكاب أم فعؿ مف االفعاؿ المذككرة كما
يقتضي الرككف بخصكص المعاممة االنسانية الى
ـ(-5

) أما بخصكص حماية السكاف المدنيكف فيتعيف االستناد الى المكاد

(. ) 7- 3
نصك ص النظاـ االساسي لممحكمة الدكلية ليكغسالفيا السابقة الصادرة بقرار
مجمس االمف  8 7في / 5مايك993/

( )

عدؿ النظاـ بالقرار 66

. 00

( )

.

في  / 3مايك  998/ككذلؾ بالقرار
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 4في / 7مايك

في مجاؿ اختصاص ىذه المحكمة يجكز ليا االستناد الى نص ـ ( ) بخصكص
االنتياكات الجسمية التفاقيات جنيؼ  949سكاء ما تعمؽ باالفعاؿ المرتكبة
ضد االشخاص أك الممتمؾات كالقتؿ العمد التعذيب  ،أك المعاممة الؤلانسانية بما
في ذلؾ التجارب البيكلكجية  ،تعمد احداث معاناة شديدة أك الحاؽ أذل خطير
بالجسـ أك بالصحة الحاؽ تدمير كاسع النطاؽ بالممتمكات كاالستيالء عمييا
دكف أف تككف ىناؾ ضركرة عسكرية تبرر ذلؾ كبالمخالفة لمقانكف كبطرم

قة

عابثق ارغاـ اسير حرب اك مدني عمى الخدمة في صفكؼ قكات دكلية معادية،
تعمد حرماف اسير حرب أك مدني مف حقكؽ المحاكمة العادلة كالنظامية االبعاد
اك النقؿ غير المشركعيف اك الحبس غير المشركع لمدني

 ،اخذ المدنييف

كرىائف .
كما لممحكمة تطبيؽ نص ـ( )3مف النظاـ االساس بخصكص انتياكات القكانيف
اك اعراؼ الحرب – مثاؿ استخداـ االسمحة السامة اك االسمحة االخرة لتسبب
معاناة ال لزكـ ليا  ،التدمير العشكائي اك تخريب مدف اك بمداف اك قر ل دكف اف
تككف ىناؾ ضركرة عسكرية تبرر ذلؾ  ،مياجمة اك قصؼ باية كسيمة كانت
البمداف كالقرل اك المساؾف اك المباني غير المدافع عنيا  ،الحجز اك التدمير اك
االضرار العمدم الى المؤسسات المخصصة لؤلغراض الدينية كالخيرية كالتعميمية
كالفنية كالعممية كاالثار التاريخة كاالعماؿ الفنية كالعممية  ،نيب الممكية العامة
اك الخاصة .
 -نصكص النظاـ االساسي لممحكمة الدكلية لركاندا لعاـ 994

( )

.

عمى المحكمة المذككرة الرككف الى ـ ( )4بخصكص انتياكات ـ ( )3المشتركة
بيف اتفاقيات جنيؼ كانتياكات البركتكككؾ االضافي الثاني  ،كيشمؿ تمؾ
االنتياكات عمى سبيؿ المثاؿ  :استخداـ العنؼ ضد حياة االشخاص أك صحتيـ
أك سالمتيـ البدنية أك العقمية كخاصة ا لقتؿ أك المعاممة القاسية مثؿ التعذيب
( )

نص قرار مجمس االمف رقـ  955لعاـ  994عمى النظاـ االساسي لممحكمة.
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أك أم شكؿ مف أشكاؿ العقكبة الجسدية  ،العقكبات الجماعية  ،اخذ الرىائف ،
اعماؿ االرىاب  ،االعتداء عمى الكرامة الشخصية كال سيما المعاممة المذلة أك
الميينة أك األغتصاب أك الدعارة القسرية أك أم شكؿ مف أشكاؿ ىتؾ العرض،
السمب  ،كالنيب  ،اصدار أحكاـ كتنفيذ االعداـ دكف صدكر حكـ قضائي سابؽ
عف المحكمة مشكمة حسب األصكؿ المرعبة تكفؿ جميع الضمانات القضائية
التي تعترؼ بيا الشعكب المحتضره بكصفيا ضمانات أساسية كالتيديد بارتكاب
أم مف االعماؿ السالفة الذكر.

نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية( ):
فيما يتعمؽ بجرائـ الحرب يتعيف ع لى المحكمة المذككرة تطبيؽ نص ـ ( )8مف
اؿنظاـ األساسي سكاء بما يتعمؽ باالنتياكات الجسمية

ال تفاقيات جنيؼ

/اب 949/بالنسبة لؤلفعاؿ المرتكبة ضد األشخاص أك الممتمكات ـ (/8أ)
السارية عمى المنازعات الدكلية

أك ما يتعمؽ باالنتياكات الخطيرة لمقكانيف
المسمحة في النطاؽ الثابت لمقانكف الدكلي ـ

(/8ب) أك في حالة االنتياكات

الجسمية لممادة ( )3المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ االربع في حالة كقكع نزاع
مسمح غير ذم طابع دكلي ـ (/8ج) ،ككذلؾ االنتياكات الخطيرة االخرل لمقكانيف
كاالعراؼ السارمة عمى المنازعات المسمحة غير ذات الطابع الدكلي في النطاؽ
الثابت لمقانكف الدكلي ـ(/8ك) .
ثانيان :فيما يتعمؽ بالجرائـ ضد االنسانية :

-يتعيف عمى محكمة نكرمبرغ تطبيؽ ـ (/6ح) مف النظاـ االساسي

( )

بخصكص

ىذه الجرائـ مثاؿ :

(

) إعتمد مف قبؿ مؤتمر االمـ المتحدة الدبمكماسي لممكظفيف المعنييف بأنشاء محكمة جنائي ة
دكلية بتاريخ(/ 7-تمكز-يكليك) 998ككاف تاريخ بدأ النفاذ /حزيراف – يكنيك  00كفقان

الحكاـ ـ(6

( )

).

تمخض النظاـ االساسي لمحكمة نكر مبرغ عف اتفاقية لندف في ( 6اغسطس) . 945
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القتؿ  ،االبادة  ،االسترقاؽ  ،االبعاد كغيرىا مف االفعاؿ غير االنسانية المرتكبة
ضد ام تجمع مدني قبؿ أك اثناء الحرب اك االضطياد القائـ عمى اساس
سياسي  ،عنصرم أك ديني تنفيذان ألم جريمة أك متعمقة بام جريمة تدخؿ في
اختصاص المحكمة سكاء كاف ذلؾ الفعؿ مجرمان أك غير مجرـ في القانكف
الكطني لمدكلة المرتكب على ارضيا ىذا الفعؿ ..

بالنسبة لممحكمة الجنائية الدكلية كفؽ نظاـ ركما االساسي يتعيف عمييااالستناد الى ـ( )7مف النظاـ االساسي بخصكص الجرائـ ضد االنسانية كالقتؿ
العمد  ،االبادة  ،االسترقاؽ  ،أبعاد السكاف  ،أك النقؿ القسرم لمسكاف  ،السجف
أك الحرماف الشديد عمى أم نحك أخر مف الحرية البدنية بما يخالؼ القكاعد
االساسية لمقانكف الدكلي  ،التعذيب  ،االغتصاب  ،أك االستعباد الجنسي كاالكراه
عمى البغاء  ،أك الحمؿ القسرم  ،أك التعقيـ القسرم اك ام شكؿ أخر مف أشكاؿ
العنؼ الجنسي  ،اضطياد أية جماعة محددة أك مجمكع محدد مف السكا

ف

ألسباب سياسية أك عرقية اك قكمية أك اثنية اك ثقافية اك دينية اك متعمقك بنكع
الجنس عمى النحك المعرؼ في الفقرة ( )3أك ألسباب أخرل مف المسمـ عالميا
بأف القانكف الدكلي ال يجيزىا  ،االختفاء القسرم لؤلشخاص  ،جريمة الفصؿ
العنصرم  ،االفعاؿ الالانسانية االخرل ذات الطابع المماثؿ التي تتسبب عمدا في
معاناة شديدة اك في أذل خطير يمحؽ بالجسـ أك بالصحة العقمية أك البدنية .
ثالثان  :فيما يخص االبادة الجماعية :

عمى القضاء كبخصكص جرائـ االبادة الجماعية الرككف الى اتفاقية منع جريمة
االبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا في /9ؾ  948/كبخاصة المكاد (، ) ،3،4
حيث تشمؿ ىذه الجريمة االفعاؿ االتية كالمرتكبة بقصد التدمير الكمي أك الجزئي
لجماعة قكمية أك اثنية أك عنصرية أك دينية

 :قتؿ أعضاء ىذه الجماعة ،

الحاؽ اذل جسدم أك ركحي خطير بأعضاء مف الجماعة  ،اخضاع الجماعة
عمدا لظركؼ معيشية يراد بيا

تدميرىا المادم كميان أك جزئ يان  ،فرض تدابير
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تستيدؼ الحؤكؿ دكف انجاب االطفاؿ داخؿ الجماعة  ،نقؿ أطفاؿ مف الجماعة
عنكة الى جماعة أخرل .
كما عاقبت ـ ( )3عمى أفعاؿ االبادة الجماعية كالتامر عمى ارتكاب االبادة
الجماعية  ،كالتحريض المباشر كالعمني عمى ارتكاب االباد ة الجماعية  ،محاكلة
ارتكاب االبادة الجماعية  ،كاالشتراؾ في االبادة الجماعية .
بالنسبة لممحكمة الجنائية الدكلية كفؽ نظاـ ركما االساسي يتعيف عمييا تطبيؽنص ـ ( )6مف ىذا النظاـ بخصكص جرائـ االبادة الجماعية كالتي نصت عمى
ذات الحاالت التي كردت في اتفاقية منع االبادة الجماعية سالفة الذكر .
 كخالصة القكؿ اف تحقيؽ العدالة الجنائية البد أف يككف مف خالؿ مسارالقضاء الجنائي الدكلي كفؽ النصكص القانكنية التي عالجت الجرائـ الدكلية
كقررت ليا عقكبات تتناسب كاالفعاؿ المرتكبة  ،كبذلؾ يحاط عمؿ القضاء باطار
قانكني كليس باطار سيا سي – كما شيد تاريخ العالقات الدكلية بذلؾ – يبعده
عف دكره في تحقيؽ العدالة الجنائية .
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الخاتمـ ـ ة
يتضح مما سبؽ بيانو اف العدالة الجنائية الدكلية ال يمكف تحقيقيا االمف
خالؿ مؤسسة تعني بيذا األمر األ كىي القضاء الجنائي الدكلي كلكف ذلؾ ليس
سيؿ المناؿ  .فال بد مف معايير تعتمدىا المؤسسة القضائية انفة الذكر  ،فيذه
المعايير منيا ما يتعمؽ بالجكانب القانكنية التي تتمثؿ بكجكد تنظيـ قانكني فاعؿ
لمحاكمة مرتكبي الجرائـ الدكلية عمى اف يؤخذ بنظر االعتبار عممية التكافؽ
ئ ق بيف احكاـ القانكف الدكلي كاحكاـ القكانيف
كالمكا ـ

الكطنية لمدكؿ  ،كتقرير

مبدأ المسؤكلية الجنائية الدكلية الفردية اذ اف ذلؾ يمثؿ تغميب جانب العدالة
عمى االعتبارات الشخصية كالمسؤكلية السياسية .
كالجانب االخر مف المعايير يتعمؽ بالجكانب القضائية كفي مقدمة ذلؾ ىك
ضركرة كجكد قضاء جنائي دكلي دائـ كمستؽ ؿ اذ اف ىذ ا االمر سيحقؽ جانبا
مف االستقرار كاألطمئناف فضالن عف انو

محدك بالقضاء الى تحقيؽ ذاتيتو في

اطار قانكني بعيدان عف التأثيرات كالمصالح السياسية كالخضكع لرغبات كارادات

الدكؿ العظمى .

كما يقتضي مف ضمف المعايير القضائية اف يككف ىناؾ نكعا مف المكائمة
بيف القضاء اؿ جنائي الدكلي كالقضاء الجنائي الكطني لكي ال يفمت الجناة مف
العقاب كبالتالي يرسك القضاء عمى شاطى العدالة  ،كفضالن عف ذلؾ كمف اجؿ
كفالة تحصيف القضاء الجنائي الدكلي بسياج مف المشركعية في احكامو

كق ارراتو البد مف اف يعززىا بأسانيد قانكنية مصدرىا القكانيف كاالنظـ ة كالمكاثيؽ
الدكلية المنظمة لعالقات المجتمع الدكلي .
كال بد مف االشارة أيضان انو ازاء التطكرات الدكلية كالماسى كالمعاناة التي

تعانيىا االنسانية في ارجاء المعمكرة فال بد مف سبؿ ككسائؿ كاجراءات فاعمة
لمداكاة جركح االنسانية كخمؽ حالة االمف كاالماف االجتماعي ك ىذا يتطمب عمال
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انسانيا دكليا متكامال خدمة لتحقيؽ العدالة مف خالؿ اعادة التكازف الدكلي الذم
اختؿ بسبب االعتبارات كالمصالح السياسية لمقكل المنفذة في العالـ ..
كاذا كاف المجتمع الدكلي ككؿ ييتـ بما يسمى بحقكؽ االنساف كاالنسانية
فقد حاف الكقت فعال لتقرير سبؿ اؿ حماية الكافية  ،كىذا لـ كلف يتحقؽ االمف
خالؿ تنظيـ قانكني دكلي فاعؿ ييتـ بمعالجة الجرائـ الدكلية الماسة بأمف كسمـ
االنسانية كحقكقيا  ،كتقرير الجزاءات التي تتناسب كخطكرة الجرائـ المرتكبة
بغض النظر عف اشخاص كصفات مرتكبييا  ،فال بد مف تقرير مبدأ المساكاة
اماـ القانكف عمى المستكل الدكلي ايضان .

كلكف ىذا التنظيـ القانكني اليكفي لضماف كتحقيؽ العدالة كانما البد مف

كجكد مؤسسة قضائية فاعمة ذات تشكيؿ متيف يفكؽ كؿ االعتبارات السياسية
كيستند الى ركائز قانكنية فاعمة  ،كاف تحاط ىذه المؤسسة بجممة ضمانات
تحقؽ ذاتيتيا كاستؽ الليتيا مف اجؿ خدمة االنسانية كانقاذىا مف االفات
كالتيارات السياسية المتالعبة بمقدرات الشعكب كاالنسانية .
كأخيران ال بد مف القكؿ انو عمى الرغـ مف أف نظاـ عدالة دكلي قد ال يكقؼ

النزاعات المستقبمية  ،اال أنو سكؼ يحمي ضحايا الجرائـ الدكلية  ،كيذكرنا

كاألجياؿ القادمة بضحايا مجرمي كمرتكبي الجرائـ الدكلية كتكضيحان لذلؾ الشرح
ما قالو الفيمسكؼ ( جكرج سانتايانا ) ( اذا لـ نسجؿ دركس الماضي االليمة
كنتعمـ منيا فأنو لمحككـ عمينا أف نكرر اخطاءنا  ،فعمى مف يستطيع اف يتكمـ
ناقدا القصكر في العمميات السياسية كالقانكنية التي

ظيرت في الماضي مما

يخدـ العدالة كما يجب أف تككف عمييا في المستقبؿ ) .
أذان فيي دعكة خالصة لمحبي السالـ كاالنسانية كالداعيف الى حماية االنساف
بأف يتـ تبني ما سبؽ بيانو بؿ السعي الجاد كالمخمص لتحقيؽ ذلؾ بغية

الكصكؿ الى أمؿ البشرية جمعاء اال كىك العدالة الجف
الحقة .
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ائية الدكلية الحقيؽ مق

كتعزيزان لما تقدـ االشارة اليو نرتأم ضركرة ما يأتي -:

 اقرار معايير العدالة الدكلية ضمف اطار التنظيـ القانكني الكطني بشكؿيتناغـ مع ىدؼ المنظكمة الدكلية في اقرار السمـ كاالمف الدكلييف .
-تجسيد مبادئ العدالة في النصكص القانكنية الكطنية .

 -3تنظيـ أجيزة العدالة الجنائية بشكؿ يضمف ليا االستقالؿ التاـ لغرض القياـ
بمياميا في تحقيؽ العدالة .
 -4كفالة حقكؽ أطراؼ الدعكل الجزائية بصكرة تمكنيـ مف سمكؾ السبؿ الالزمة
لمكصكؿ الى حالة االنصاؼ كالعدالة .
-5ضركرة تكفير كتيياة الكسائؿ العممية

كالعممية الممكنة ألجيزة العدالة

الجنائية بغية انجاز مياميا بشكؿ ال يعيؽ مسيرة العدالة كاالضرار بحقكؽ
اطراؼ الدعكل .
 -6مف الضركرم ايجاد تنظيـ قانكني كقضائي يتكفؿ بمعالجة الجرائـ المرتكبة
ضد االنسانية في حدكد االفميـ أك الدكلة  ،اخذا بنظر االعتبار المعايير
ا لدكلية المعتمدة في النظاـ القضائي الجنائي الدكلي .
-7العمؿ عمى تنظيـ مذكرة تفاىـ تمثؿ مشركعان لنظاـ العدالة الجنائية في اطار
المنظكمة العربية بحيث تضاىي ما ىك عميو الحاؿ في المنظكمة الغربية

كاالكربية .
 -8كضع نظاـ متكامؿ لمعدالة الجنائية بخصكص البيت العربي

نابع مف كاقع

المجتمع العربي بما يحمؿ مف تراث كحضارة كمعتقدات كثقافات .
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