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بعن اهلل السمحي السحٍن
هي أجل ذلك كتنب على بين إظسائٍل أًو هي قتل
ًفعا بغري ًفطِ أً فعاد يف األزض فكأًّوا قتل النّاض مجٍعًا ًهي
أحٍاىا فكأمنا أحٍْا الناض مجٍعا ًلقد جاءهتن زظلنا بالبٍناث ثن إى
كثريا هنين بعد ذلك يف األزض ملعسفٌى
(سورة المائدة ،اآلية)23

كلوت شكس
ًشكس اهلل عص ًجل أى أًعن علٍنا بامتام ىرا البحث
ًهي ال ٌشكس الناض ال ٌشكس اهلل
ًهي مثت ٌقتضً هنا ًاجب الشكس
إذ ًتقدم خبالص الشكس ًاالهتناى لألظتاذ الفاضل بٌغسازة زهضاى إلشسافو
على ىره املركسة

كوا ًتٌجو بالشكس إىل عائلتنا ًمجٍع أصدقائنا بدًى اظتثواء
ًأخريا إىل كل هي ظاعدًا يف إجناش ىرا العول

إىداء
إىل آبائنا ًأهياتنا
إىل إخٌتنا ًأخٌاتنا
إىل كل األصدقاء ًاألحباء بدًى اظتثناء
هندي مثسة عولنا املتٌاضع

توفيق ،يوسف

مقذمت

مقذمت
لقد عانى المجتمع الدولي عبر مر التاريخ لمكثير مف الحروب والنزاعات التي أدت
إلى الخراب والدمار وسفؾ الدماء والقتؿ والنيب...لذلؾ حاولت البشرية إيجاد وسيمة لعميا
تحد وتكؼ عف نشوب مثؿ ىذه الحروب مف جديد ،ومف اجؿ ذلؾ سعت المجتمعات البشرية
في مختمؼ العصور محاكمة مبتدئي مثؿ ىذه الحروب الدموية وكذا المتسببيف في إشعاليا.
ولقد ارجع بعض الباحثيف في القانوف الجنائي المحاوالت األولى إلقامة العدالة
الجنائية الدولية إلى عصور تاريخية قديمة كالحضارة المصرية القديمة التي عرفت قانوف
اإلبعاد وكذا الحضارة البابمية التي

شيدت محاكمة ممؾ يودا الميزوـ عمى يد ممؾ بابؿ،

أف ىذه المحاكمات في الحقيقة نجدىا غير عادلة كوف أف المجتمعات القديمة تعمؿ بمبدأ
إالا ا
حؽ محاكمة المنتصر لمميزوـ.

ولقد واصؿ المجتمع الدولي في بذؿ جيوده في ىذا المجاؿ وواصؿ في محاربة بني
جنسو الذيف ال يممكوف ضمي ار إنسانيا يطمبيـ بعدـ اقتراؼ الجرائـ ,حيث شيدت العصور
الوسطى قياـ عدة محاكمات لمعاقبة المتسببيف في وقوع جرائـ وانتياكات خطيرة في حؽ
األبرياء كالتي وقعت بنابولي في سنة ?= 89وسويس ار عاـ >;; .8كما عرؼ ىذا العصر
ظيور العديد مف الفقياء ونبذوا كميـ المجوء إلى الحرب كوسيمة لحؿ النزاع وطالبوا بضرورة
إقامة عدالة جنائية وذلؾ بمحاسبة كؿ مف ارتكب جرائـ وعدـ السماح ليـ باإلفبلت مف
العقاب .وفي سنة  8?>9جاء مونييو ليقترح مشروعو الذي يعد حديثا ومتطو ار في مجاؿ
القضاء الجنائي الدولي ,حيث اقترح إنشاء مؤسسة قضائية تختص بتوقيع الجزاء عمى كؿ
فرد قاـ بمخالفة إحدى أحكاـ اتفاقية جنيؼ لسنة ;=?, 8إال أف مشروعو لـ يرى النور رغـ
أف أفكاره آنذاؾ كانت جد منطقية.
ثـ بعد ذلؾ اندلعت الحرب العالمية األولى ونظ ار لما خمفتو ىذه الحرب مف ماسي
وجرائـ بشعة لف تنساىا اإلنسانية ميما مر الزمف ,حاوؿ المنتصروف فييا محاكمة قادة
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مقذمت
األلماف واألتراؾ الذيف تسببوا في وقوع مثؿ ىذه الجرائـ ،حيث قاموا بعقد معاىدتي فرساي
وسيفر وصاغوا بعض المواد مف ىاتاف المعاىدتاف طالبيف بموجبيا الدولة العثمانية وألمانيا
بتقديـ مجرمي الحرب العالمية األولى إلييا لينالوا العقاب عمى ما اقترفوه مف أفعاؿ ىزت
مشاعر اإلنسانية بكامميا ,وكاف مف بينيـ غميوـ الثاني إمبراطور ألمانيا .ثـ تمى ذلؾ انعقاد
محاكمات ليبزج التي تكفمت بيا ألمانيا لتوقيع الجزاء عمى رعاياىا المتيميف مف طرؼ
الحمفاء بارتكابيـ لجرائـ حرب داخؿ ألمانيا وخارجيا أثناء الحرب العالمية األولى وذلؾ بعدما
رفضت تسميميـ إلى الحمفاء .ىذا وقد شيدت أيضا فترة ما بيف الحرب العالمية األولى
والثانية ظيور منظمة عصبة األمـ المتحدة والتي ال يمكف ألحد أف ينكر دورىا الفعاؿ
والمحاوالت التي قامت بيا مف اجؿ إنشاء محكمة دولية جنائية تختص بمحاكمة مرتكبي
الجرائـ الدولية ,إال أف اليدؼ الذي سعت لتحقيقو لـ يتجسد وزالت عصبة األمـ باندالع
الحرب العالمية الثانية .وباإلضافة إلى ىذه المنظمة نجد إلى جانبيا ىيئات عممية دولية
سعت ىي أيضا إلى إنشاء قضاء جنائي دولي ومف بينيا نجد جمعية القانوف الدولي ,االتحاد
البرلماني الدولي ،الجمعية الدولية لمقانوف الجنائي ...الخ.
وباندالع الحرب العالمية الثانية وقياـ ألمانيا النازية وحمفائيا بزعامة ىتمر بارتكابيا
لجرائـ فضيعة وخطيرة لـ يشيدىا العالـ مف قبؿ نظ ار لوسائؿ القتاؿ المتطورة والفتاكة التي
استعممت في ىذه الحرب كالغازات السامة واألسمحة المحرمة دوليا ,دفع ذلؾ الدوؿ الكبرى
آنذاؾ بإصدار تصريحات أثناء الحرب العالمية الثانية وأكدت كميا عمى ضرورة معاقبة
مجرمي ىذه الحرب وذلؾ فور زواليا ،وكاف مف بيف ىذه التصريحات إعبلف موسكو وسانت
جيمس باالس.
وبانتياء الحرب العالمية الثانية سارع الحمفاء في إنشاء محاكـ خاصة لتوقيع الجزاء
عمى مجرمي ىذه الحرب والمتمثمتاف في محكمتي نورمبرغ وطوكيو إذ تعتبر ىاتاف
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مقذمت
المحكمتاف كنقطة تحوؿ ىامة في مجاؿ تطوير القضاء الدولي الجنائي ،بحيث كرستا في
نظاميما األساسييف وألوؿ مرة مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية الشخصية ،كما أف الحرب
األىمية التي شيدتيا كبل مف دولتي يوغوسبلفيا سابقا ورواندا في العقد األخير مف القرف
الماضي والتي أسفرت عنيا وقوع عدة مجازر وجرائـ (جرائـ اإلبادة الجماعية والجرائـ ضد
اإلنسانية وجرائـ الحرب) في حؽ المدنييف جعمت مجمس األمف الدولي يتحرؾ بموجب
الفصؿ السابع مف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة وقاـ بإنشاء محاكـ دولية خاصة لغرض إحالة
المتسببيف في إشعاؿ ىاتيف الحربيف والمرتكبيف لمجرائـ المذكورة أعبله إلييا وتوقيع اشد
العقوبات عمييـ جزاء عمى ما اقترفت أيدييـ مف أفعاؿ وحشية وليكونوا كعبرة لآلخريف.
رغـ كثرة المحاكمات الدولية التي عرفيا التاريخ وكذا الجيود المبذولة مف طرؼ
المجتمع الدولي إلنشاء قضاء جنائي دولي في مختمؼ األزمنة إالا أانو يبقى تاريخ >-7>-8

?@@ 8الحدث األكثر أىمية وسيظؿ كذلؾ لعقود طويمة ،حيث شيد ذلؾ اليوـ اتفاؽ الدوؿ
عمى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي ىي نتاج الجيود الجبارة التي بذلت في
إطار األمـ المتحدة وخارجيا والتي دامت قرابة نصؼ قرف مف الزمف ,وبدأت ىذه المحكمة
في مباشرة مياميا في  9779بعد أف اكتمؿ النصاب القانوني لمتصديقات عمى نظاميا
األساسي مف قبؿ الدوؿ والمتمثؿ في النظر في اشد الجرائـ الدولية وأكثرىا خطورة أال وىي
جريمة اإلبادة الجماعية ,جريمة العدواف ،جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية.
ففيما تتمثؿ إذف أىـ المراحؿ التاريخية التي مر بيا تطور القضاء الدولي الجنائي؟
ولئلجابة عمى ىذه اإلشكالية ارتأينا أف ندرس أوال التطور التاريخي لفكرة إنشاء
القضاء الجنائي الدولي (الفصؿ األوؿ) وكذا تجسيد ىذه الفكرة في الواقع بإنشاء المحكمة
الجنائية الدولية الدائمة (الفصؿ الثاني).
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انفصم األول
اإلطار انتاريخي نفكرة إنشاء انقضاء انجنائي
انذوني

انفصم األول:

اإلطار انتاريخي نفكرة إنشاء انقضاء انجنائي انذوني

إف فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي تعتبر فكرة جد قديمة ،وأف التطور الذي عرفو ىذا
القضاء لـ يكف صدفة ،بؿ شيد العالـ في مختمؼ العصور عدة أحداث ىامة ساىمت في
بروزه وكذلؾ في تطوره .كما أف القضاء الجنائي الدولي لـ يظير إلى الوجود مباشرة ،وانما
كاف في بادئ األمر مجرد فكرة ناد بيا كبار فقياء القانوف الدولي وبعض المفكريف  ،ثـ بعد
ذلؾ تجسدت في الواقع ،وكاف ذلؾ عقب نياية الحرب العالمية الثانية مف خبلؿ إنشاء الدوؿ
المنتصرة في ىذه الحرب لمحاكـ خاصة مف أجؿ معاقبة مجرمي ىذه الحرب.
ومف أجؿ دراسة ىذا الموضوع يتوجب عمينا أوال دراسة أىـ التطورات التي عرفيا
القضاء الجنائي الدولي إلى غاية نياية الحرب العالمية الثانية وىذا في المبحث األوؿ ،أما
المبحث الثاني فسنخصصو لدراسة ظيور القضاء الجنائي الدولي إلى الوجود وذلؾ بصفتو
المؤقتة.
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اإلطار انتاريخي نفكرة إنشاء انقضاء انجنائي انذوني

انفصم األول:

اضطبحثػاألول ػ
تطوراتػاضقضاءػاضجظائيػاضدوضيػحتىػظكاغظػاضحربػاضطاضطغظػاضثاظغظ ػ
لقد شيدت ىذه المرحمة عدة محاوالت إلقامة عدالة جنائية دولية ،إذ خبلؿ ىذه الفترة
وقعت عدة محاكمات دولية ،والى جانب ذلؾ نجد جيود فقياء القانوف الدولي المطالبيف
بضرورة إنشاء محكمة جنائية لمعاقبة المجرميف وعدـ السماح ليـ باإلفبلت مف العقاب،
إضافة إلى انعقاد عدة مؤتمرات دولية والتي مف خبلليا حاوؿ المؤتمروف إرساء مبدأ
المسؤولية الدولية الجنائية الشخصية.
ومف خبلؿ ىذا المبحث سنتعرض إلى دراسة تطور القضاء الجنائي الدولي إلى غاية
بداية الحرب العالمية األولى ،وىذا في المطمب األوؿ ،والثاني نخصصو لفترة ما بيف
الحربيف العالميتيف ،أما الثالث ندرس فيو القضاء الجنائي الدولي أثناء الحرب العالمية
الثانية.

اضططضبػاألول ػ
ػطرحضظػطاػشبلػاضحربػاضطاضطغظػاألوضى ػ
ظيرت في ىذه الفترة العديد مف الجيود الدولية المطالبة بإنشاء قضاء دولي يختص
بمعاقبة كبار المجرميف الدولييف ،وخاصة منيا جيود الفقياء وعمى رأسيـ الفقيو "غوستاؼ
مونبيو" .وسنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف األوؿ نشير فيو إلى المعالـ األولى لمقضاء الجنائي
الدولي والثاني نتناوؿ فيو جيود الفقيو "غوستاؼ مونبيو".

ػ
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اضفرعػاألول ػ
اضططاضمػاألوضىػضضقضاءػاضجظائيػاضدوضي ػ
لـ يظير القضاء الدولي دفعة واحدة وانما كاف في البداية مجرد فكرة تعود جذورىا إلى
سنة =? 89قبؿ الميبلد ،إذ عرفت الحضارة المصرية القديمة قانوف اإلبعاد ،كما نجد في
الحضارة البابمية محاكمة " سيد يزيمس" ممؾ يودا الميزوـ عمى يد " بنوخذ" ممؾ بابؿ.
أما في العصور الوسطى نجد ىناؾ محاكمتاف ميمتاف أوليما كانت في سنة ?=89ـ
بنابولي ،حيث تمت محاكمة "  "Conradin von Hauhstauferبعد أف ثبتت مسؤوليتو عف
القياـ بحرب غير مشروعة ،والثانية حدثت سنة >;; 8في إقميـ الرايف حيث أنشأت محكمة
جنائية دولية تتشكؿ مف قضاة ينتموف لعدد مف الدوؿ األوربية مف أجؿ محاكمة " Sire

 "Pierre de Hogen Bachأرشيدوؽ النمسا نظ ار الرتكابو جرائـ قتؿ بشعة واالغتصاب
وجرائـ أخرى عند احتبللو لمدينة ".)1( " Breisarch
كما تميزت أيضا مرحمة ما قبؿ الحرب العالمية األولى بكثرة الجيود الفقيية اليادفة
إلى إقامة عدالة دولية ،وكاف مف بينيـ جيود الفقيو " جروسيوس" إذ أف ىذا األخير حرـ
المجوء إلى الحرب كوسيمة لتسوية المنازعات الدولية ،بؿ وجب أف يكوف ذالؾ بتدخؿ طرؼ
ثالث ال دخؿ لو في النزاع ويقوـ بإصدار الحكـ ويكوف عادال ،كما طالب" جروسيوس" توقيع
جزاء عمى مرتكبي جرائـ الحرب وجرائـ السمـ وجرائـ اإلنسانية يكوف لو طابع عالمي في
العبلقات الدولية.
أما الفقيو " فاتيؿ" فإنو فرؽ بيف الحرب العادلة المشروعة والحرب الغير العادلة التي
وجب معاقبة كؿ مف لجأ إلييا ،كما حرـ بصفة مطمقة قتؿ األسرى ،استخداـ األسمحة
 -1عمروف مراد ،العدالة الجنائية الدولية وحفظ السمـ واألمف الدولييف ،مذكرة ماجستير في القانوف ،فرع تحوالت الدولة،

كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،9789 ،ص.88
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المسمومة ،نيب المقابر والمباني العامة والمعابد وأعماؿ العنؼ ...ويرى أف األمة التي
تخالؼ القوانيف الدولية وجب عمى كؿ الدوؿ أف تتحد ضدىا لغرض توقيع الجزاء عمييا(.)1
كما نجد أيضا الفقيو "دانت" الذي يرى بأنو مف الضروري أف يحكـ الببلد أمير واحد
فقط ،ويكوف ليذا األخير سمطة حؿ النزاعات التي قد تنشأ بيف األمراء المتفرقيف أو بيف
األفراد فيما بينيـ ،وىذا بغية الحفاظ عمى الصالح العاـ وتحقيؽ األمف واالستقرار.
أما الفقيو "ديبوا" فإنو أتى باقتراحات تتمثؿ في ضرورة توقيع الجزاءات عمى الدوؿ
المتمردة ومف بينيا فرض الحصار االقتصادي عمييا وكذا عزليا.
أما بالنسبة لػ " بوديبرا" فإنو جاء بمشروع " اإلتحاد المقدس" وكاف ذالؾ خبلؿ سنة
 ، 8;=9ودعا فيو إلى بذؿ كؿ الجيود مف أجؿ تحقيؽ األمف والسمـ بيف أفراد المجتمع
المسيحي ،كما نبذ استخداـ األسمحة بيف األفراد وحرـ استعماليا ،ويرى " بوديبرا" أنو في
حالة تعدى إحدى الدوؿ األعضاء في اإلتحاد عمى دولة أخرى عضو ،فإنو وجب معاقبة
الحاكـ الشرعي أو ممثمو في الدولة المعتدية وكذا مساءلتو أماـ البرلماف ،أما إذا تعرضت
إحدى دوؿ االتحاد لعدواف أجنبي دوف استفزاز مف جانبيا ،ففي ىذه الحالة ما عمى ىذه
الدولة سوى إرساؿ أحد مبعوثييا سواء إلى تمؾ الدولة المعتدية أو إلى أي مكاف آخر محايد
وىذا مف أجؿ مناقشة األمر ومحاولة إيجاد حؿ سممي لمقضية عف طريؽ التحكيـ أو
البرلماف أو قاضي واحد مختص يفصؿ في القضية ،وىذا وتبقى محكمة التحكيـ األوروبية
التي ظيرت خ بلؿ القروف الوسطى مف بيف أفضؿ المشروعات اليادفة إلى إقرار السمـ وحؿ
المنازعات بيف الدوؿ ،وتتشكؿ ىذه المحكمة مف بعض رجاؿ الديف المشيود ليـ بالكفاءة
وثبلثة قضاة مف األساقفة وثبلثة آخريف عف كؿ أطراؼ النزاع.

 -1عمر محمود المخزومي ،القانوف الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،الطبعة األولى ،دار الثقافة

لمنشر والتوزيع ،977? ،ص@.887-87
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اإلطار انتاريخي نفكرة إنشاء انقضاء انجنائي انذوني

وتبدأ جمسة التحكيـ بعرض أطراؼ النزاع ألقواليـ بخصوص المنازعة محؿ التحكيـ
ومف ثـ تتـ مناقشة األدلة المقدمة مف كؿ طرؼ ويتـ إصدار الحكـ ،وقد منح لممتضرر مف
الحكـ حؽ الطعف ،وفي ىذه الحالة يقوـ القضاة بإرساؿ ممؼ الدعوى إلى المقر البابوي،
ويقوـ البابا بدوره إما بإصبلحو أو تغييره ،وفي حالة قبوؿ الدعوى فإنو يودع في دار الكنيسة
ويسجؿ ضمف وثائقيا(.)1
وبحموؿ القرف = 8تعالت األصوات المنادية بضرورة فرض العقاب ضد مرتكبي جرائـ
قانوف الشعوب ،وفي سنة  8>87تـ عقد مؤتمر ،وفيو اتفقت جميع الدوؿ التي شاركت فيو
عمى ضرورة حرماف " نابوليوف" مف حماية قانوف الشعوب بحجة أنو قاـ بإشعاؿ الحرب،
واتفؽ المؤتمروف عمى اإلبقاء عميو سجينا ولـ يطمبوا بإقامة دعوى جنائية عميو مف أجؿ
محاكمتو ،والسبب في ذلؾ يعود إلى عدـ توفر قاعدة دولية جنائية تجزـ األفعاؿ التي مف
شأنيا قد تؤدي إلى إشعاؿ الحرب ،زد عمى ذالؾ أنو ليس ىناؾ محكمة تنظر في المسائؿ
الجنائية(.)2
اضفرعػاضثاظي ػ
ػطذروعػ"ػزودتافػطوظغغه" ػ
شيدت الحرب األلمانية الفرنسية (  )8?>8-8?>7انتياكات خطيرة ألحكاـ اتفاقية
جنيؼ المبرمة خبلؿ سنة ;=? 8والمتعمقة بتحسيف حاؿ العسكرييف الجرحى في الميداف،
ومع انتياء ىذه الحرب أرى مونييو أنو يجب سد الفراغ الذي تحويو ىذه االتفاقية والمتمثؿ
في عدـ نصيا عمى العقوبات المترتبة في حاؿ وجود خرؽ إلحدى أحكاميا ولذالؾ وبتاريخ
 8?>9-78-7:بادر "غوستاؼ مونييو" إلى طرح أوؿ مقترحاتو عمى المجنة التي كاف
 -1عصاـ عبد الفتاح مطر ،القضاء الجنائي الدولي ،دار الجامعة الجديدة ،977? ،ص.8;-89
 -2عمروف مراد ،مرجع سابؽ ،ص.89
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اإلطار انتاريخي نفكرة إنشاء انقضاء انجنائي انذوني

انفصم األول:

يترأسيا آنذاؾ وىي المجنة الدولية لغوث العسكرييف الجرحى ،وتتمثؿ ىذه المقترحات في
ضرورة إنشاء مؤسسة قضائية( ،)1تختص بتوقيع الجزاء عمى كؿ مف خالؼ إحدى أحكاـ
اتفاقية جنيؼ المبرمة في سنة ;=? ،8والتي نصت عمى قواعد الحرب وأعرافيا ،وتتشكؿ
ىذه المحكمة مف خمسة أعضاء ،اثناف منيـ يتـ تعيينيـ مف قبؿ أطراؼ الحرب ،أما البقية
فإنيـ يعينوف مف طرؼ دوؿ محايدة ،وىذا ولـ يغفؿ الفقيو "مونييو" في المشروع الذي اقترحو
المسمى " "la manel

إمكانية منح القضاء الوطني لمدوؿ االختصاص في معاقبة

األشخاص الذيف ينتيكوف أحكاـ االتفاقية المذكورة أعبله بشرط أف تضع ىذه الدوؿ ىذا
المشروع ضمف قوانينيا الوطنية وتعاقب المخالفيف عمى أساسو(.)2
كما اقترح " مونييو" أيضا بأف ال تختص المحكمة بالنظر في قضية ما وذلؾ مف تمقاء
نفسيا ،ولكي تباشر المحكمة عمميا فإنو يجب أوال أف تحرؾ الدعوى مف طرؼ دولة
متحاربة ،كما أف تنفيذ األحكاـ فإنو يقع عمى عاتؽ الدولة التي صدر الحكـ ضد إحدى
رعاياىا.
إال أف ىذه الفكرة قوبمت بالرفض مف طرؼ الدوؿ وكذا فقياء القانوف الدولي ،لكف
عزيمة " مونييو" جعمتو يعود مف جديد إلى طرح نفس الموضوع ،فقاـ بمراجعة أفكاره األولى
وحسنيا كما قاـ بإدخاؿ بعض اإلضافات الجديدة عمى مشروعو األوؿ ،ومف ثـ قاـ بعرضيا
مرة أخرى عمى معيد القانوف الدولي ،وكاف ذلؾ في سنة 8?@:ـ ،وكاف أبرز ما جاء في
مشروعو الثاني ىو دفاعو عف قانوف دولي جنائي يسمو عف القوانيف الجزائية الداخمية وىذا
حتى ال يفمت أي منتيؾ التفاقية جنيؼ المبرمة في ;=? 8مف العقاب ،وقد استجاب المعيد
لذالؾ حيث وأثناء دورتو المنعقدة في " بكمبريدج" في عاـ <@?8ـ ،دعا المعيد كؿ الدوؿ
 -1لندة معمر يشوى ،المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتيا ،الطبعة األولى ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردف،
? ،977ص ;.:<-:

 -2عمروف مراد ،مرجع سابؽ ،ص .89
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اإلطار انتاريخي نفكرة إنشاء انقضاء انجنائي انذوني

انفصم األول:

إلى إعداد قانوف جزائي يشمؿ جميع المخالفات الممكنة ضد اتفاقية جنيؼ ،وأعطى لمدوؿ
المدعية إمكانية طمب تحقيؽ تقوـ بو دولة محايدة وتمتزـ عمى إثره الدولة المتيمة بدراسة
القضية واببلغ نتائجيا إلى الطرؼ الوسيط ومبلحقة الجناة.
رغـ كؿ الجيود المبذولة مف طرؼ " غوستاؼ مونييو" إلى جانب المجنة التي كاف
يترأسيا ،إال أف مشروعو لـ يحقؽ نجاحا ولـ يسمـ مف االنتقادات الموجية إليو مف طرؼ
فقياء القانوف الدولي أمثاؿ " كالفو" إال أنو يمكف القوؿ أف أفكار مونييو آنذاؾ كانت منطقية
والدليؿ عمى ذلؾ ىو اعتماد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة عمى نفس ما
جاء بو الفقيو "مونييو" قبؿ حوالي قرف مف الزمف وىو االعتماد عمى نظاـ القبوؿ والعمؿ بو
عمى حسف إرادة الحكومات(.)1

اضططضبػاضثاظي ػ
ػطرحضظػطاػبغنػاضحربغنػاضطاضطغتغن ػ
بعد انتياء الحرب الع المية األولى بانتصار الحمفاء وخسارة ألمانيا وحمفائيا ،فرض
المنتصروف في الحرب شروطيـ عمى الميزوميف ،وكاف ذلؾ إثر انعقاد معاىدتي فرساي
وسيفر ،كما نجد في ىذه المرحمة ظيور منظمة عصبة األمـ المتحدة والتي بذلت كؿ ما في
وسعيا إلنشاء محكمة جنائية دولية تختص بمعاقبة المجرميف وتكوف ردعا لآلخريف.
وسنتعرض في ىذا المطمب إلى دراسة محاولة محاكمة مجرمي الحرب العالمية األولى
وفقا لمعاىدتي "فرساي " و"سيفر" وىذا في الفرع األوؿ ،أما الفرع الثاني فسنخصصو لدراسة
الجيود المبذولة مف طرؼ منظمة عصبة األمـ المتحدة وكذا الجمعيات العممية الدولية مف
أجؿ إنشاء قضاء جنائي دولي.
 -1لندة معمر يشوى ،مرجع سابؽ ،ص <.:>-:=-:
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اإلطار انتاريخي نفكرة إنشاء انقضاء انجنائي انذوني

اضفرعػاألول ػ
طحاوضظػطحاصطظػطجرطيػاضحربػاضطاضطغظػاألوضىػوسقاػضططاعدتي"ػسرداي"ػو"دغفر" ػ
بعد انتياء الحرب العالمية األولى أعمف الحمفاء عف نيتيـ في إبراـ معاىدات دولية
وىذا بغية معاقبة مجرمي ىذه الحرب نظ ار الرتكابيـ ألبشع الجرائـ وانتياكيـ لقوانيف وأعراؼ
الحرب ،وتتمثؿ ىذه المعاىدات في كؿ مف معاىدة فرساي ومعاىدة سيفر.

أوال-ػاضطؤتطرػاضتطكغديػضضدالمػ(ػططاعدةػسرداي) ػ
لقد شكؿ المؤتمر التمييدي لمسبلـ في جمستو المنعقدة في < 8@8@-78-9لجنة
المسؤوليات ،وىذه األخيرة قامت بتقديـ تقريرىا لممؤتمر الذي انتيى بإبراـ معاىدة السبلـ مع
ألمانيا في ? 8@8@-7=-9بمدينة فرساي الفرنسية ،وىذه المعاىدة نصت في المادة >99
منيا عمى إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة " غميوـ الثاني" إمبراطور ألمانيا بتيمة
االعتداء عمى " األخبلؽ الدولية وسمطاف المعاىدات المقدس"(.)1
حيث وألوؿ مرة في التاريخ المعاصر تتـ محاولة تقديـ رئيس دولة لممحاكمة أماـ
محكمة جنائية مف أجؿ معاقبتو عما اقترفو مف جرائـ ،فقررت قوات الحمفاء إنشاء محكمة
خاصة لمحاكمة اإلمبراطور ،وتتوفر في ىذه المحاكمة جميع الضمانات المتعمقة بحقوؽ
الدفاع ،وتتكوف المحكمة مف خمسة قضاة يمثموف الدوؿ الكبرى المنتصرة في الحرب وتحدد
المحكمة العقوبة المناسبة.
وبمجرد بدأ العمؿ بمعاىدة فرساي تقدـ الحمفاء في جانفي  8@97إلى الحكومة
اليولندية بكتاب رسمي تطمب منيا تسميـ اإلمبراطور األلماني لغرض محاكمتو ،إال أف
حكومة ىولندا ردت با لنفي وذالؾ في ظرؼ أسبوع فقط معممة ذلؾ أف التيـ الموجية
لئلمبراطور األلماني لـ تكف يعاقب عمييا في قانوف اإلبعاد اليولندي لسنة <>? 8وال في أي
 -1المادة > 99مف معاىدة فرساي ،نفبل عف :ليندة معمر يشوى ،مرجع سابؽ ،ص@.:
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اإلطار انتاريخي نفكرة إنشاء انقضاء انجنائي انذوني

مف معاىدات اإلبعاد التي كانت ىولندا طرؼ فييا ،زد عمى ذلؾ أف االتياـ الموجو
لئلمبراطور األلماني لو طابع سياسي أكثر منو قانوني( ،)1كما بدا ليولندا أف تسميـ
اإلمبراطور ومحاكمتو مف طرؼ أعدائو فيو إخبلؿ بمبدأ المحاكمة العادلة ،وفوؽ كؿ ذلؾ
ترى ىولندا أف أراضييا تعتبر تقميديا أراضي لجوء فضبل عف أنيا ليست مف الدوؿ الموقعة
عمى معاىدة فرساي(.)2
وبالرغـ مف إلحاح الدوؿ الحميفة تسميـ " غميوـ الثاني" إلييا إال أف الحكومة اليولندية
رفضت كؿ الطمبات ،وىذا ما أدى إلى إفبلت اإلمبراطور األلماني مف العقاب عما اقترفو
مف جرائـ خبلؿ الحرب العالمية األولى(.)3
أما بالنسبة لكبار مجرمي الحرب العالمية األولى ،فقد نصت المادة ? 99مف معاىدة
فرساي عمى أنو ستتـ محاكمة ىؤالء المجرموف مف طرؼ محاكـ الدوؿ التي وقعت فييا
جرائـ الحرب عمى أراضييا ،أما في الحاالت التي وقعت فييا جرائـ الحرب ضد رعايا إحدى
الدوؿ الحمفاء أو مؤيدييا فإنيـ يحاكموف أماـ القضاء العسكري ليذه الدوؿ وىذا ما أكدتو
المادة @ 99مف نفس المعاىدة(.)4
واعماال بنصوص المواد المشار إلييا أعبله شكؿ المؤتمر لجنة سميت " بمجنة تحديد
مسؤولية مبتدى الحرب وتنفيذ العقوبات" يمثميا عضواف عف كؿ دولة مف الدوؿ العظمى
آنذاؾ وىي الواليات المتحدة األمريكية ،بريطانيا العظمى ،فرنسا ،إيطاليا والياباف ،وتكمف
ميمة ىذه المجنة في التحقيؽ في الجرائـ المرتكبة أثناء الحرب العالمية األولى وتحديد
 -1الطاىر مختار عمي سعد ،القانوف الدولي الجنائي ،الطبعة األولى ،دار الكتاب الجديدة المتحدة ،لبناف ،ص <-89

=.89>-89

 -2ولد يوسؼ مولود ،عف فعمية القضاء الجنائي الدولي في محاربة اإلفبلت مف العقاب ،دار األمؿ لمطباعة والنشر
والتوزيع ،تيزي وزو ،9789 ،ص.97
 -3الطاىر مختار عمى سعد ،مرجع سابؽ ،ص>.89

 -4منتصر سعيد حمودة ،المحكمة الجنائية الدولية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،مصر ،977= ،ص.;9
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اإلطار انتاريخي نفكرة إنشاء انقضاء انجنائي انذوني

مسؤولية مبتدئي الحرب وكؿ مف خالؼ قوانينيا وأعرافيا ،وانتيت المجنة عمميا عاـ ،8@97
وقدمت تقريرىا الذي ضـ قائمة تحوي عمى أسماء ;<? متيـ بارتكاب جرائـ الحرب(.)1
إال أنو نجد بأف إرادة الدوؿ الكبرى في إنشاء محكمة جنائية دولية بناءا عمى معاىدة
فرساي لـ تتحقؽ أبدا ،ولعؿ السبب في ذالؾ يعود إلى عدة إشكاالت قانونية تتمثؿ في
عممية تحديد االختصاص القضائي والتشريعي وتحديد المسؤولية الجنائية ،إضافة إلى
اختبلؼ النظـ القانونية السائدة آنذاؾ( ،)2وفضبل عف ذلؾ نجد بأف ألمانيا رفضت تسميـ
مواطنييا لمحمفاء مف أجؿ محاكمتيـ وىذا ما أكدتو الجمعية الدستورية األلمانية التي أعمنت
أف ىذه المحاكمة ىي مف اختصاص القضاء األلماني وحده ال غير.
وفي الوقت الذي تمسكت فيو ألمانيا بموقفيا الرافض لتسميـ مواطنييا لمدوؿ الحمفاء،
قامت بإصدار قانوف وذلؾ في < 8@8@-7:-8يتضمف إنشاء محكمة خاصة في مدينة
"ليبزج" لمحاكمة رعياىا المتيميف مف طرؼ الحمفاء بارتكابيـ لجرائـ حرب داخؿ ألمانيا
وخارجيا ،وبتاريخ < 8@97-78-9طمبت ألمانيا مف الحمفاء إعداد قائمة تحوي عمى جميع
المتيميف ،وتـ الرد مف طرؼ الحمفاء بقائمة تتضمف =? 8شخصا متيما بارتكاب جرائـ
حرب( ، )3وكررت دوؿ الحمفاء طمبيا بإبعاد المتيميف مرة أخرى لتتكفؿ ىي بمحاكمتيـ أماـ
محاكميا تطبيقا التفاقية فرساي ،إال أنو رفض الطمب مرة أخرى مف طرؼ ألمانيا( .)4وبعد
الرفض الثاني قاـ الحمفاء بإرساؿ قائمة أخرى إلى ألمانيا تضـ أسماء <; متيما أخريف
وجب محاكمتيـ ،مع تحفظيا بحقيا في تطبيؽ نصوص معاىدة فرساي إف لـ تكف المحاكمة

 -1عمي يوسؼ الشكري ،القضاء الجنائي الدولي في عالـ متغير ،الطبعة األولى ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردف،
? ،977ص>.8
 -2لندة معمر يشوى ،مرجع سابؽ ،ص.;7
 -3منتصر سعيد حمودة ،مرجع سابؽ ،ص .;:-;9
 -4الطاىر مختار عمي سعد ،مرجع سابؽ ،ص?.89
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()1

عادلة ومنصفة ،وبتاريخ  8@98-7<-9:بدأت الجمسة االفتتاحية لمحاكمات "ليبزج"

وقد

تـ محاكمة حوالي  89متيما مف بيف <; متيـ ،إال أنو ما يمكف مبلحظتو في ىذه المحكمة
ىو أنيا أصدرت أحكاما صورية تراوحت بيف البراءة وعقوبة السجف لمدة لـ تتجاوز أربعة
سنوات ،وىذا ما ي بيف أف ىذه المحكمة كانت متحيزة لؤللماف وأحكاميا ال تتناسب مع جسامة
ما ارتكبوه مف جرائـ .وفضبل عف ذلؾ نجد أف باقي المتيميف اآلخريف الوارد أسماءىـ في
القائمة لـ تتخذ أي إجراء ضدىـ وىذا ما سمح ليـ باإلفبلت مف العقاب رغـ خطورة الجرائـ
التي ارتكبوىا في الحرب(.)2

ثاظغا-ػططاعدةػدغفر ػ
لقد نصت المادة = 99مف معاىدة سيفر والتي وقعت في  8@97-7?-87بيف كؿ مف
الحمفاء والدولة العثمانية عمى أنو تمتزـ ىذه األخيرة بتسميـ جميع المتيميف بارتكاب الجرائـ
في األقاليـ التي كانت تشكؿ في األوؿ مف أوت ; 8@8جزءا مف أراضييا وذلؾ لمدوؿ
الحمفاء مف أجؿ محاكمتيـ عما اقترفوه مف جرائـ ضد قوانيف وأعراؼ الحرب ،كما نصت
المادة  9:7مف نفس المعاىدة عمى حؽ احتفاظ دوؿ الحمفاء بتشكيؿ محكمة بيذا
الخصوص والتي وجب االعتراؼ بيا مف طرؼ الدولة العثمانية ،غير أنو في حالة إنشاء
محكمة مف طرؼ عصبة األمـ المتحدة ليذا الغرض ،فإنو يكوف لمدوؿ الحميفة الحؽ في
إحالة ىؤالء األشخاص إلييا(.)3
إال أنو ما يبلحظ عف ىذه االتفاقية كذلؾ ىو عدـ تطبيؽ ما جاء في مضمونيا ،إذ
وعمى الرغـ مف أف المادة  9:7مف ىذه االتفاقية اعترفت بالمسؤولية الجنائية الفردية
لمرتكبي الجرائـ ،ونصت كذلؾ عمى ضرورة تشكيؿ محكمة جنائية لغرض محاكمتيـ ،إال أف
 -1منتصر سعيد حمودة ،مرجع سابؽ ،ص . ;:
 -2ولد يوسؼ مولود ،عف فعمية القضاء الجنائي الدولي في محاربة اإلفبلت مف العقاب ،مرجع سابؽ ،ص .9:-99
 -3مرجع نفسو ،ص .9;-9:
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ذلؾ لـ يتحقؽ أبدا ،ولعؿ األسباب التي أدت كذلؾ إلى فشؿ الحمفاء في تطبيؽ نصوص
معاىدة سيفر وخاصة المادة  9:7منيا ىو أف المعاىدة ذاتيا لـ تصادؽ عمييا الدولة
العثمانية  ،كما استبدلت ىذه المعاىدة بأخرى وىي معاىدة "لوزاف" والتي أبرمت في ;-9
> 8@9:-7والتي أراد مف خبلليا األطراؼ التي أبرمتيا محو فكرة المسؤولية الشخصية
الجنائية التي أكدت عمييا نصوص معاىدة "سيفر" السابقة ،بؿ وأكثر مف ذلؾ نصت ىذه
المعاىدة عمى العفو العاـ عمى كؿ األفعاؿ التي اقترفيا األتراؾ أثناء الحرب العالمية
األولى(.)1
اضفرعػاضثاظي ػ
ػجكودػرصبظػاألطمػواضكغئاتػاضطضطغظػاضدوضغظػإلظذاءػشضاءػجظائيػدوضي ػ
عمى الرغـ مف سعي الحمفاء مف خبلؿ معاىدة فرساي وشبيياتيا في إقامة عدالة
جنائية دولية إال أنيـ فشموا في تحقيؽ ذلؾ ،وىذا ما دفع بعدة مؤسسات وجمعيات عممية،
وكذا المؤتمرات الرسمية والسياسية ،والفقياء إلى المناداة بضرورة إنشاء محكمة جنائية
دولية( .)2وىذا حتى ال تتكرر المآسي والجرائـ البشعة التي ارتكبت خبلؿ الحرب العالمية
األولى.
وسنقسـ ىذا الفرع إلى قسميف ،األوؿ نتناوؿ فيو جيود عصبة األمـ المتحدة في إنشاء
قضاء جنائي دولي ،أما الثاني فسنخصصو لدراسة الجيود المبذولة مف طرؼ الييئات
العممية الدولية.

 -1عمر محمود المخزومي ،مرجع سابؽ ،ص=.89
 -2لندة معمر يشوى ،مرجع سابؽ ،ص.;:
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أوال-ػجكودػطظظطظػرصبظػاألطمػاضطتحدةػإلظذاءػشضاءػجظائيػدوضي ػ
بعد أف تـ إنشاء عصبة األمـ المتحدة وظيرت إلى الوجود ،طمبت ىذه األخيرة إنشاء
محكمة دائمة لمعدؿ الدولي ،وىذا ما يتضح مف خبلؿ نص المادة ; 8مف النظاـ األساسي
لعصبة األمـ المتحدة ،حيث وبموجب ىذه المادة أسند لممجمس التنفيذي ميمة إنشاء محكمة
عدؿ دولية دائمة تختص بحؿ كؿ نزاع لو صفة دولية يقوـ أطرافو برفعو إلييا( ،)1واعماال
بنص ىذه المادة ،شكؿ مجمس عصبة األمـ المتحدة لجنة استشارية وأسند ليا مياـ وضع
مشروع محكمة العدؿ الدولية الدائمة ،وقامت ىذه المجنة في الوقت ذاتو بتقديـ مشروع أخر
يتمثؿ في إنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائـ الدولية أو أي عمؿ مف شأنو
أف ييدد السمـ واألمف الدولييف.
ولقد كاف ىذا المشروع محؿ اختبلؼ بيف مف يرى ضرورة إنشاء محكمة مستقمة
تختص بمحاكمة المتيميف بارتكاب جرائـ دولية ،وبيف معارض لفكرة إنشاء مثؿ ىذه
المحكمة ،واقترحوا بدال عنيا إنشاء شعبة جنائية تمحؽ بمحكمة العدؿ الدولية الدائمة.
ورغـ كؿ ىذه الجيود المبذولة إلنشاء ىذه المحكمة إال أف ذلؾ لـ يتـ تحقيقو( ،)2حيث
أنو وبعد إحالة ىذا الموضوع إلى لجنة أخرى خاصة لدراستو فصمت ىذه األخيرة في ذات
الموضوع وذلؾ باستحالة إنشاء ىذه المحكمة نظ ار لعدـ وجود قانوف دولي جنائي تعترؼ بو
األمـ(.)3
وفي سنة ; 8@:تـ اغتياؿ كؿ مف ممؾ يوغوسبلفيا ووزير خارجية فرنسا بمرسيميا،
وعمى إثر ىذا الحادث األليـ تقدـ الوفد الفرنسي بمذكرة إلى عصبة األمـ المتحدة يطالب

 -1المادة ; 8مف عيد عصبة األمـ.
Libcudl.colorado.edu/wwi/pdf/i7328238.pdf
 -2ولد يوسؼ مولود ،عف فعمية القضاء الجنائي الدولي في محاربة اإلفبلت مف العقاب ،مرجع سابؽ ،ص <.9
 -3لندة معمر يشوى ،مرجع سابؽ ،ص;;.
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فييا بضرورة معاقبة مرتكبي جرائـ اإلرىاب السياسي مرفقة باقتراح يتضمف مبادئ محددة
تصمح أف تكوف أساس التفاقية دولية لمكافحة اإلرىاب ومعاقبتو مع تأسيس محكمة دولية
جنائية تختص بمحاكمة مرتكبي مثؿ ىذه الجرائـ(.)1
وبناءا عمى ىذه المذكرة قرر مجمس عصبة األمـ تشكيؿ لجنة لدراسة االقتراح الفرنسي
وبعد ذلؾ قامت ىذه المجنة في سنة < 8@:بوضع مشروع اتفاقيتيف(.)2
كانت األولى منيا تخص اإلرىاب السياسي والمعاقبة عميو ،فيما كانت االتفاقية الثانية
تتعمؽ بإنشاء محكمة جنائية دولية يقتصر اختصاصيا عمى الجرائـ المنصوص عمييا في
المادتيف  9و :مف االتفاقية المشار إلييا أعبله( ،)3إال أنو نجد أف مشروع المحكمة لـ يقره
سوى بعض ممثمي الدوؿ ،واعترض عميو كؿ مف مندوبي روسيا وبريطانيا .ورغـ ىذا
االعتراض اجتمعت المجنة مرة أخرى في سنة = 8@:وأقرت مشروع االتفاقيتيف السالفتي
الذكر ،والمتاف تـ عرضيما عمى مجمس عصبة األمـ والذي بدوره أوصى بعرضيا عمى
الجمعية العامة ،وذلؾ في سبتمبر = ،8@:وبحموؿ شير أكتوبر مف سنة = ،8@:قررت
الجمعية العامة إعادة المشروع إلى المجنة إلعادة النظر فيو جيدا وذلؾ عمى ضوء
مبلحظات حكومات الدوؿ مف أجؿ عرضيما عمى المؤتمر الدبموماسي والذي دعا المجمس
إلى عقده الحقا بحموؿ سنة >.8@:
وىذا ما استجابت إليو المجنة حيث أعادت تحرير مشروع االتفاقيتيف في صيغتيما
النيائية في أفريؿ > 8@:بجنيؼ ومف ثـ قامت بعرضيما عمى مجمس العصبة ،وىذا األخير
دعا بدوره الدوؿ إلى حضور المؤتمر الدبموماسي والذي عقد في نوفمبر > 8@:مف أجؿ
 -1ولد يوسؼ مولود ،عف فعمية القضاء الجنائي الدولي في محاربة اإلفبلت مف العقاب ،مرجع سابؽ ،ص =.9
 -2عمي عبد القادر القيوجي ،القانوف الدولي الجنائي ،الطبعة األولى ،منشورات الحمبي الحقوقية ،لبناف،9778 ،
ص>?.8

 -3ولد يوسؼ مولود ،عف فعمية القضاء الجنائي الدولي في محاربة اإلفبلت مف العقاب ،مرجع سابؽ ،ص=.9
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مناقشة نصوص االتفاقيتيف ،وفي ىذا المؤتمر تـ إقرار االتفاقية األولى الخاصة بتحريـ
وعقاب اإلرىاب مف طرؼ ; 9دولة ،في حيف االتفاقية الثانية الخاصة بإنشاء محكمة دولية
جنائية أقرتيا  8:دولة.
إال أف ىاتاف االتفاقيتاف لـ تدخبل حيز النفاذ بسبب عدـ اكتماؿ النصاب في التصديؽ
وكذلؾ بسبب قياـ الحرب العالمية الثانية ،ورغـ ذلؾ يعتبر مشروعيما كخطوة كبيرة إلى
األماـ حققتيا اإلنسانية في مجاؿ تطوير القانوف الدولي الجنائي وكذا إنشاء محكمة جنائية
دولية(.)1

ثاظغا-ػجكودػاضكغئاتػاضطضطغظػاضدوضغظػإلظذاءػشضاءػجظائيػدوضي ػ
لقد واكب جيود عصبة األمـ المتحدة إلنشاء قضاء جنائي دولي عدة محاوالت
لمجم عيات الدولية وعمى رأسيا نجد كؿ مف الجمعية العامة لمسجوف في فرنسا ،جمعية
القانوف الدولي والجمعية الدولية لقانوف العقوبات ،فكؿ ىذه الجمعيات سعت ىي أيضا إلى
إقامة العدالة الجنائية.
 -1انجمعيت انعامت نهسجىن في فرنسا
تقدمت ىذه الجمعية بتقريريف أعدىما كؿ مف الفقيياف لويس رونو ""Luis Renaud
و قارو " " Garraudوىما عضواف ينتمياف إلى ىذه الجمعية ،وتطرقا مف خبلليما إلى
إمكانية معاقبة مجرمي الحرب األلماف( .)2وبعد مناقشة ىذاف التقريراف صدر قرار الجمعية
باألغمبية أكدت فيو عمى ضرورة محاكمة ىؤالء المجرموف وذلؾ مف طرؼ المحاكـ الوطنية
لمدوؿ التي يتـ القبض عمييـ(.)3

 -1عمي عبد القادر القيوجي ،مرجع سابؽ ،ص >?.8?@-8??-8
 -2سعيد عبد المطيؼ حسف ،المحكمة الجنائية الدولية ،دار النيضة العربية ،مصر،977; ،ص.<9
 -3عمر محمود المخزومي ،مرجع سابؽ ص<.88
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 -2جمعيت انقانىن انذوني
عقدت ىذه الجمعية عدة مؤتمرات عممية ،أوليما كاف في سنة  8@99باألرجنتيف،
وتقدـ مف خبللو األستاذ بيمو " "Bellotبتقرير يدعو فيو إلى ضرورة إنشاء قضاء جنائي
دولي يكوف في زمف السمـ والحرب معا .ووافؽ المؤتمر عمى ىذا االقتراح ،وقاـ الفقيو
" " Bellotبوضع نظاـ لممحكمة المقترحة وقدمو إلى المؤتمر التالي لجمعية القانوف الدولي
والذي عقد في سنة ; 8@9بستوكيولـ ،وتـ في ىذا المؤتمر مناقشة المشروع ،إال انو لـ يتـ
التصويت عميو وبذلؾ أحيؿ لمجنة التي شكمتيا عصبة األمـ المتحدة الستكماؿ دراستو(.)1
كما عقدت أيضا ىذه الجمعية مؤتمر أخر وكاف ذلؾ في سنة = ،8@9وانتيى المؤتمر
بموافقة شبو إجماعية عمى ضرورة إنشاء غرفة جنائية تكوف ممحقة بمحكمة العدؿ الدولية
ببلىاي وتتألؼ مف < 8عضوا(.)2
 -3انجمعيت انذونيت نهقانىن انجنائي
تأسست ىذه الجمعية في سنة ; ،8@9واتخذت مف باريس مق ار ثابتا ليا ،وعقدت ىذه
الجمعية أوؿ مؤتمر دولي ليا في سنة = 8@9ببروكسؿ ،وطرح في ىذا المؤتمر موضوع
القضاء الدولي الجنائي.
وقد وافؽ المؤتمر عمى فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي يختص بالنظر في الجرائـ
الدولية ويكوف تابعا لمحكمة العدؿ الدولية الدائمة ببلىاي ،وقد شكؿ المؤتمر لجنة خاصة
إلعداد مشروع الئحة المحكمة المذكورة ،وكاف األستاذ بيبل "  "Pellaمقرار ليذه المجنة ،وقاـ
بإعداد المشروع بعد أف كمفتو المجنة بذلؾ ،ثـ قدمو إلى رئيس المجنة ،وىذا األخير بدوره قاـ
بإحالة المش روع إلى الجمعية الدولية لمقانوف الجنائي التي أقرتو مع إدخاؿ بعض التعديبلت

 -1لندة معمر يشوى ،مرجع سابؽ ،ص ;;.;<-

 -2عمر محمود المخزومي ،مرجع سابؽ،ص<.88
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الطفيفة إليو ،وكاف ذلؾ في = ،8@9?-78-8ثـ أرسؿ ىذا المشروع إلى عصبة األمـ
المتحدة وكذلؾ إلى جميع الحكومات التي شاركت في المؤتمر األوؿ .ويتكوف مشروع الئحة
المحكمة الدولية الجنائية مف سبعيف مادة تتضمف تنظيميا وتكوينيا وىيئات التحقيؽ
والدعاوى التي تنظرىا ،واالختصاص واجراءات التحقيؽ وطرؽ الطعف وتنفيذ األحكاـ ،عدد
قضاتيا.)1(...
 -4اإلتحاد انبرنماني انذوني
لقد لعب ىذا اإلتحاد دو ار كبي ار وساىـ في إنشاء الكثير مف قواعد القانوف الدولي
وتطويرىا ،كما دافع عف فكرة القضاء الدولي الجنائي.
ولقد قاـ اإلتحاد البرلماني الدولي كذلؾ بعقد مؤتمر في مدينتي " برف" و "جنيؼ" وذلؾ
في سنة ;8@9ـ وتقدـ فيو الفقيو " "Pellaبتقرير عف بشاعة الجرائـ المرتكبة خبلؿ الحرب
العالمية األولى ،كما أشار في ىذا التقرير إلى أنو لحماية النظاـ الدولي يجب االستناد إلى
قواعد القانوف الدولي الجنائي الذي يختص بتحديد الجرائـ الدولية وبياف عقوبتيا ،كما أوضح
األستاذ " " Pellaأف المسؤولية الجنائية ال تقع فقط عمى عاتؽ الدوؿ وانما تشمؿ كذلؾ
األفراد الذيف يمثمونيا(.)2
ولقد نالت ىذه االقتراحات استحسانا كبي ار مف طرؼ رجاؿ القانوف في ذلؾ المؤتمر
فتقرر مناقشتيا خبلؿ المؤتمر البلحؽ والذي انعقد في سنة < 8@9بمدينتي "واشنطف"
و"أوتاوا" وفيو تقدـ نفس الفقيو باقتراح يتضمف تحديد عقوبة الحرب العدوانية في وقت سابؽ
عمى وقوع الفعؿ الجنائي ،كما أكد عمى ضرورة إنشاء قضاء دولي جنائي واقامة محكمة
جنائية خاصة ،ونيابة عامة وغرؼ إتياـ إلى جانب محكمة العدؿ الدولية الدائمة وتكوف

 -1عمي عبد القادر القيوجي ،مرجع سابؽ ،ص .8?;-8?:
 -2سعيد عبد المطيؼ حسف ،مرجع سابؽ ،ص .<:-<9
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انفصم األول:

كجزء منيا ،ويدخؿ في دائرة اختصاص ىذه المحكمة كؿ الجرائـ الدولية التي تنص عمييا
االتفاقيات الدولية(.)1

اضططضبػاضثاضثػ ػ
طرحضظػاضحربػاضطاضطغظػاضثاظغظ ػ
نتيجة لؤلحداث التي شيدتيا الحرب العالمية الثانية وما صاحب ىذه األحداث مف
فضائح وجرائـ وحشية ،ساىـ ذلؾ إلى حد كبير في إعادة واىتماـ المجتمع الدولي بضرورة
إنشاء محكمة جنائية دولية لمبلحقة مرتكبي الجرائـ خبلؿ ىذه الحرب ،وما يدؿ عمى ذلؾ
ىو كثرة التصريحات ال دولية أثناء الحرب العالمية الثانية الرامية إلى فرض العقاب وعدـ ترؾ
المجرموف يفمتوف منو .وسنتطرؽ في ىذا المطمب إلى دراسة كؿ مف تصريح سانت جيمس
باالس وىذا في الفرع األوؿ و تصريح موسكو في الفرع الثاني.
ػ
اضفرعػاألول ػ
ػتصرغحػداظتػجغطسػباالسػوتذصغلػضجظظػاألطمػاضطتحدةػضجرائمػاضحربػ( )1442ػ
عقد مؤتمر ساف جيمس باالس في  8@;9-78-8:مف طرؼ تسعة دوؿ أروبية
احتمتيا ألمانيا والتي اتخذت مف مدينة لندف البريطانية مق ار مؤقتا ليا ،وعقب ىذا المؤتمر
أصدرت حكومات ىذه الدوؿ تصريحا أكدت مف خبللو عمى ضرورة تقديـ مجرمي ىذه
الحرب أماـ ا لمحاكـ الجنائية ليحاكموا عما اقترفوه مف جرائـ احتبلؿ وجرائـ ضد اإلنسانية
واتباعيـ لوسائؿ القسوة والوحشية أماـ المدنييف(.)2

 -1لندة معمر يشوى ،مرجع سابؽ ،ص <;.;=-

 -2عمر محمود المخزومي ،مرجع سابؽ ،ص@.89
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وبتاريخ  7:أكتوبر مف سنة  8@;9اقترحت الحكومة البريطانية عمى الدوؿ الموقعة
عمى تصريح ساف جيمس باالس تشكيؿ لجنة خاصة لمتحقيؽ في جرائـ الحرب التي
ارتكبت ،وبمرور أربعة أياـ عف ىذا التاريخ صرح وزير العدؿ البريطاني بأف كبل مف ببلده
والواليات المتحدة األمريكية قررتا االشتراؾ مع الدوؿ الحمفاء تكويف لجنة لبحث جرائـ الحرب
ويكوف ليا فروع في تمؾ الدوؿ ،وأطمؽ عمى ىذه المجنة اسـ " لجنة جرائـ الحرب لؤلمـ
المتحدة" ،وتتكوف مف ممثمي (= )8دولة ،وبدأت في مباشرة عمميا يوـ <.)1(8@;9-87-9
واستطاعت ىذه المجنة أف تجمع حوالي " ?> "?8ممؼ احتوت أسماء " "9;7 ;<:
متيـ ومشتبو فييـ عمى الرغـ مف عدـ تمقييا إال لدعـ محدود وقميؿ مف طرؼ الدوؿ
الحمفاء ،ومع ذلؾ لـ يقدـ أي مف ىؤالء المتيميف لمعدالة ليحاكموا عما سببوه لمبشرية مف
أالـ ال تنسى ميما مر الزمف ،بؿ وأكثر مف ذلؾ نجد أف المعمومات التي استطاعت المجنة
في تجميعيا لـ يتـ االستناد إلييا حتى أماـ المحكمة العسكرية الدولية لمشرؽ األقصى
والعروفة بػ " ،"IMTEFأو محاكـ الحمفاء العسكرية أو أي مف المجاف في الشرؽ األقصى،
في حيف تـ االعتماد عمى بعض مف ىذه المعمومات مف طرؼ المحاكـ الوطنية البلحقة
التي أجرتيا الحكومات المختمفة(.)2
وتجدر اإلشارة إلى أف تصريح "سانت جيمس باالس" قد سبقتو عدة تصريحات دولية،
وأكدت كميا عمى ضرورة محاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية ،ومف بينيا
نذكر التصريح الذي أصدرتو الحكومة البولندية المؤقتة بمندف في  8@;8-87-97حيث
أعربت ىذه األخيرة مف خبلؿ ىذا التصريح عف نيتيا في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائـ
الدولية الجسيمة وذلؾ أماـ المحاكـ الدولية ،3وباإلضافة إلى تصريح الحكومة البولندية نجد
 -1لندة معمر يشوى ،مرجع سابؽ ،ص.<8
 -2عمي يوسؼ الشكري ،مرجع سابؽ ،ص=.9

 -3عمي عبد القادر القيوجي ،مرجع سابؽ ،ص @?.8@7-8
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تصريح الرئيس األمريكي "روزفمت" الذي أصدره في < 8@;8-87-9وذلؾ بعد أحداث
قضية " شيداء شاتوبرياف" التي ىزت مشاعر اإلنسانية بأجمعيا ،إذ مف خبلؿ ىذا التصريح
أكد "روزفمت" أف كؿ األعماؿ اإلرىابية والممارسات الوحشية التي يمارسيا القادة النازيوف ال
يمكف أف تمر مف دوف عقاب.
وفي ذات اليوـ الذي أصدر فيو رئيس الواليات المتحدة األمريكية تصريحو ،أصدر
"ونستوف تشرشؿ" رئيس الحكومة البريطانية كذلؾ تصريحو ،وأعرب فيو عف مشاعر الحزف
عما اقترفو األلماف مف جرائـ في أقاليـ عدة دوؿ ،وأعمف فيو عف تضامنو وموافقتو التامة
عمى ما ورد في التصريح األمريكي ،وطالب بضرورة فرض العقاب عمى مرتكبي مثؿ ىذه
الجرائـ( .)1وفي يوـ < 8@;8-88-9تقدـ وزير خارجية اإلتحاد السوفياتي "مولوتوؼ" بثبلث
مذكرات باسـ حكومتو إلى الدوؿ التي ترتبط مع ببلده بعبلقات دبموماسية جيدة ،تتضمف
الفضائح والمذابح التي ارتكبيا األلماف في األراضي الروسية وأعمنت فييا عف رغبتيا في
محاكمتيـ أماـ محكمة دولية خاصة لينالوا جزاءىـ عمى كافة الجرائـ الخطيرة التي
ارتكبوىا(.)2
اضفرعػاضثاظي ػ
ػإرالنػطودصوػ( )1443ػ
أصدر اإلتحاد السوفياتي في  8@;:-87-:7باالشتراؾ مع كؿ مف الواليات المتحدة
األمريكية وبريطانيا متكمميف باسـ ( ):9دولة إعبلنا يخص االنتياكات والجرائـ الخطيرة
المرتكبة مف طرؼ القوات األلمانية في األقاليـ التي احتمتيا ،ولقد توعدت الدوؿ الثبلثة
المذكورة أعبله ىؤالء المجرموف األلماف مف جنود وضباط وأعضاء الحزب النازي بالمحاكمة
 -1عمر محمود المخزومي ،مرجع سابؽ ،ص?.89

 -2عمي عبد القادر القيوجي ،مرجع سابؽ ،ص.8@7
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وعدـ السماح ليـ باإلفبلت مف العقاب( ،)1ولقد صنفت ىذه الدوؿ الثبلثة التي وقعت عمى
إعبلف " موسكو" مرتكبي الجرائـ إلى فئتيف ،الفئة األولى تشمؿ مرتكبي الج ارئـ في بمد معيف
معروؼ سواء كانوا عسكرييف أو مدنييف ،والفئة الثانية تضـ كبار المجرميف الذيف ال يوجد
لجرائميـ تحديد جغرافي وىـ المجرموف الرئيسيوف كالقادة والساسة الكبار ،ونجد بأف تصريح
موسكو قد احتوى عمى جممة مف المبادئ وأىميا ربط اليدنة مع الدوؿ المنيزمة بمزوـ
اعتقاؿ المجرميف الدولييف ،أي رفض فكرة " العفو العاـ" وكذلؾ نص التصريح عمى وجوب
القبض عمى كافة ىؤالء المجرميف وتسميميـ إما لسمطات الدوؿ الحميفة لمحاكمتيـ عف
الجرائـ التي ارتكبوىا -الفئة األولى -أو أنو تتـ محاكمتيـ وفؽ قرار مشترؾ تتخذه فيما بعد
الدوؿ الحميفة وىذا فيما يخص الفئة الثانية(.)2
إال أنو ما يعيب عف ىذا التصريح ىو أف الدوؿ التي تبنتو لـ تتفؽ عمى وقت تنفيذ
المحاكمة وكذلؾ الييئة المختصة بذلؾ إذ أف اإلتحاد السوفياتي يصر عمى ضرورة المحاكمة
الفورية لمجرمي الحرب األلماف وذلؾ بمجرد أسرىـ ،بينما فضمت الحكومات األخرى لدوؿ
الحمفاء إرجاء المحاكمات إلى ما بعد انتياء الحرب العالمية الثانية تفاديا لحدوث أعماؿ
انتقامية ،أما فيما يتعمؽ بالمحكمة المختصة فكاف أيضا محؿ خبلؼ ،إذ أنو نجد الحكومة
البولندية ترى بأف محاكمة مجرمي الحرب األلماف ىي مف اختصاص المحاكـ الوطنية لمدوؿ
التي ارتكبت في إقميميا الجريمة باستثناء حالة محددة تكوف المحاكـ الدولية ىي المختصة،
أ ما إنجمت ار فكانت ترى بأف االختصاص يعود إلى المحاكـ العسكرية أو العادية لدوؿ الحمفاء
مع إضافة محكمة خاصة إلييا ،في حيف اتفقت كبل مف الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد
السوفياتي عمى أف المحاكمة البد أف تكوف مف خبلؿ محاكـ دولية(.)3
 -1عمي يوسؼ الشكري ،مرجع سابؽ ،ص=.9
 -2سعيد عبد المطيؼ حسف ،مرجع سابؽ ،ص;<.<<-

-3عمر محمود المخزومي ،مرجع سابؽ ،ص .8:;-8::
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وتجدر اإلشارة إلى أف الجيود المبذولة خبلؿ الحرب العالمية الثانية إلنشاء محكمة
دولية لمعاقبة منتيكي قوانيف وأعراؼ الحرب لـ تتوقؼ بعد صدور تصريح "موسكو" ،بؿ
وأنو مع اقتراب نياية الحرب العالمية ومع بداية بوادر اليزيمة األلمانية تموح في األفؽ،
قامت الدوؿ الثبلثة الكبرى (الواليات المتحدة األمريكية ،بريطانيا ،فرنسا) بعقد مؤتمر في
مدينة يالتا وذلؾ في سنة <;@ 8لبلتفاؽ عمى شؤوف السبلـ وأكدوا فيو عف عزميـ في
معاقبة المتيميف عمى أساس نوع الجريمة التي ارتكبوىا أماـ المحاكـ العسكرية الدولية أو
محاكـ الدوؿ التي احتمتيا ألمانيا وىذا حسب الفئة التي ينتمي إلييا المتيموف(.)1
كما عقد أيضا مؤتم ار أخر وذلؾ بتاريخ  8@;<-7;-:7وىو "مؤتمر ساف
فرانسيسكوا" والذي أبرمتو كبل مف فرنسا ،اإلتحاد السوفياتي ،بريطانيا والواليات المتحدة
األمريكية واتفقت ىذه الدوؿ عمى إنشاء منظمة األمـ المتحدة ،وتقدمت الواليات المتحدة
األمريكية في ىذا المؤتمر بفكرة إنشاء محكمة دولية جنائية عسكرية تختص بمحاكمة كبار
مجرمي الحرب األوروبييف .ثـ جاء بعد ذلؾ مؤتمر "بوتسداـ" المنعقد في أوت <;@ 8بيف
الدوؿ الثبلثة الكبرى -الواليات المتحدة األمريكية ،اإلتحاد السوفياتي ،بريطانيا -وفي النياية
توصمت ىذه الدوؿ إلى اتفاؽ وخصصوا فيو فصبل كامبل تضمف وجوب محاكمة مجرمي
الحرب العالمية الثانية.2
وأخي ار نجد اتفاقية لندف التي عقدت يوـ ? 8@;<-7?-7والتي نصت عمى ضرورة
إنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب ،وىو االتفاؽ المعروؼ بنظاـ محكمتي
نورمبرغ وطوكيو(.)3

 -1عمي يوسؼ الشكري ،مرجع سابؽ ،ص?.9
 -2لندة معمر يشوى ،مرجع سابؽ ،ص ;<.<<-

 -3سعيد عبد المطيؼ حسف ،مرجع سابؽ ،ص=<.
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اضطبحثػاضثاظي ػ
ػاضقضاءػاضجظائيػاضدوضيػاضطؤشت ػ
لقد لقبت الحرب العالمية األولى بحرب إنياء الحروب ،لكف سرعاف ما انتيت حتى
بدأت تيب رياح الحرب العالمية الثانية ،وفيما أفرغت ىذه األخيرة مف مآسي ،ظير أمؿ
جديد وبدأ اإلعداد لمحاكمة ومعاقبة ومتابعة كبار مجرمي الحرب وذلؾ بفضؿ الجيود
المبذولة مف قبؿ فقياء القانوف الدولي الذيف توصموا إلى إنشاء محاكـ جنائية دولية مؤقتة
خاصة بمعاقبة مرتكبي انتياكات خطيرة لحقوؽ اإلنساف ،والتي ينحصر نطاؽ اختصاصيا
بإقميـ دولة معينة ولفترة زمنية محددة .لمزيد مف التفصيؿ نتكمـ عف المحاكـ المنشئة مف قبؿ
الدوؿ المنتصرة في الحرب العالمية الثانية (الحمفاء) في المطمب األوؿ ،ثـ عف المحاكـ
المنشئة مف قبؿ المجمس األمف الدولي في المطمب الثاني.

اضططضبػاألول ػ
ػطحاصطاتػاضحربػاضطاضطغظػاضثاظغظ ػ
لـ ينتبو المجتمع الدولي إلى فكرة وضع العدالة الجنائية الدولية إال بعد الحرب العالمية
الثانية ،والتي ارتكبت فييا أبشع الجرائـ الدولية وأفضح االنتياكات لقواعد القانوف الدولي
اإلنساني ،ىذا ما دفع بالمجتمع إلى بذؿ جيود معتبرة لتطوير القضاء الجنائي الدولي ،حيث
أقرت محاكمات نورمبرغ وطوكيو مسؤولية مرتكبي مثؿ ىذه الجرائـ الخطيرة .فإذا كانت
الحرب العالمية األولى نقطة البداية في بمورة فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي ،وفي تحريؾ
المسؤولية الجنائية الدولية الفردية ضد مرتكبي االنتياكات الجسيمة ،فإف الحرب العالمية
الثانية تعتبر نقطة االنطبلؽ الحقيقية نحو تكريس فكرة المسؤولية الجنائية الفردية.
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اضفرعػاألول ػ
ػطحصطظػظورطبرغ ػ
يرجع الفضؿ إلى القاضي "جاكسوف روبرت" الذي صاغ مشروع النظاـ األساسي
لممحكمة بتكميؼ مف الرئيس تروماف لوضع مشروع إقامة محكمة عسكرية دولية لمحاكمة
مجرمي الحرب ،إذ تقدـ "روبرت" في  :7جويمية <;@ 8بمشروع اتفاؽ دولي إلقامة محكمة
عسكرية دولية في نورمبرغ لمحاكمة كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية(.)1

أوال-ظذأةػوتذصغضظػطحصطظػظورطبرغ .ػ
انعقد مؤتمر لندف ليضـ األربع دوؿ األساسية مف الحمفاء (الواليات المتحدة األمريكية،
فرنسا ،بريطانيا ،روسيا) ،وذلؾ مف = 9جواف إلى  79أوت سنة <;@ ،8نتج عف ىذا
المؤتمر اعتماد اتفاقية لندف التي تسعى إلى تفعيؿ دور ىذه المحكمة في تحقيؽ العدالة
الجنائية الدولية ،وانضمت إلى االتفاقية @ 8دولة ،وأنشئت محكمة نورمبرغ بموجب المادة
األولى مف االتفاقية(.)2
حسب النظاـ األساسي لممحكمة فإنيا تتشكؿ مف أربعة قضاة أصمييف وأربع احتياط،
تتولى كؿ دولة مف الدوؿ األربعة الموقعة عمى االتفاقية تعييف قاض ونائب لو مف بيف
مواطنييا.
تشكمت ىذه المحكمة مف القاضي األمريكي " بيدؿ" واإلنجميزي " لورانس" والفقيو
الفرنسي " دي فاير" والروسي " فيكتشنو" وتولى اإلنجميزي " لورانس" رئاسة المحكمة بعد
االنتخاب عميو(.)3
 -1مختار خياطي ،دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوؽ اإلنساف ،مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في القانوف ،فرع
القانوف الدولي العاـ ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،9788 ،ص.>7
 -2عمروف مراد ،مرجع سابؽ ،ص .9:-99

 -3عمي يوسؼ الشكري ،مرجع سابؽ ،ص.:9
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ثاظغا-ػاختصاصاتػوطبادئػطحصطظػظورطبرغ
فيما يخص اختصاصات محكمة نورمبرغ ،فقد نصت المادة = 7مف ميثاؽ المحكمة
عمى أف ىذه األخيرة تختص بمحاكمة ومعاقبة كؿ األشخاص الذيف ارتكبوا بصفتيـ
الشخصية أو بوصفيـ أعضاء في منظمة تعمؿ لحساب دوؿ المحور فعبل يدخؿ في نطاؽ
إحدى ىذه الجرائـ:
 الجرائـ ضد السبلـ جرائـ الحرب الجرائـ ضد اإلنسانية(.)1الواقع أف اختصاص المحكمة بالنظر في جرائـ الحرب لـ يثر إشكاال حيث جرى تحديد
ىذه الجرائـ بموجب المعاىدات الدولية ،والقواعد العرفية (اتفاقية الىاي ،اتفاقية واشنطف
البحرية).
نفس ا لشيء بالنسبة لمجرائـ ضد اإلنسانية التي جرى تحديدىا في ميثاؽ المحكمة بأنيا
أفعاؿ القتؿ واإلبادة واالسترقاؽ التي ترتكب ضد السكاف المدنييف ألسباب سياسية أو
عنصرية أو دينية.
لكف فيما يخص الجرائـ ضد السبلـ أثارت الكثير مف اإلشكاليات القانونية ،فقبؿ
العقاب عمى ىذه الجرائـ كاف البد مف وضع تعريؼ لمحرب العدوانية(.)2
أما عف مبادئ نورمبرغ ،فقد أقرت المحكمة مجموعة مف المبادئ واألسس التي تبنتيا
األمـ المتحدة فيما بعد في قرارىا الصادر تحت رقـ @< 8بتاريخ  8@;=-89-88تتمثؿ
فيما يمي:
 -1محمد عبد المنعـ عبد الغنى ،الجرائـ الدولية في القانوف الدولي الجنائي ،دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية،
>،977ص.9@9

 -2عمي يوسؼ الشكري ،مرجع سابؽ ،ص .:;-::
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 -8مبدأ المسؤولية الدولية لمفرد
 -9مبدأ سيادة القانوف الدولي عمى القانوف الداخمي
 -:مبدأ مسؤولية رئيس الدولة أو الحكومة المقترفة جريمة دولية تجاوز حاجز
الحصانة.
; -إذا تصرؼ الشخص الذي ارتكب الجريمة بأمر حكومتو أو مف رئيسو
األعمى ،فإف ىذا ال يعفيو مف مسؤولياتو ،لكف يمكف أف يكوف ذلؾ ظرفا مخففا حسب
نص المادة ? 7مف النظاـ األساسي لمحكمة نورمبرغ.
< -مبدأ تحقيؽ محاكمة عادلة كؿ متيـ يستفيد مف ىذا الحؽ.
= -مبدأ تعييف وتحديد الجرائـ الدولية
> -مبدأ تأثيـ االشتراؾ في الجرائـ الدولية ،إذ يشكؿ التورط في ارتكاب جريمة
ضد السبلـ أو جريمة الحرب أو جريمة ضد اإلنسانية ،جريمة بمقتضى القانوف
الدولي(.)1

ثاضثا-ػطحاصطاتػظورطبرغ .ػ
سميت بمحاكمات نورمبرغ ،ألف المحكمة تشكمت وعقدت جميع جمساتيا في مدينة
نورمبرغ األلمانية ،وذلؾ ألسباب أمنية ألنو المقر األصمي لممحكمة ىي مدينة برليف عاصمة
ألمانيا ،وىي ذات طابع عسكري.
بدأت محاكمات نورمبرغ في  8@;<-88-:7بالنظر في قضية أحيمت إلييا في ?-8
 ،8@;<-87بمقتضى مذكرة اتياـ موجية ضد "; "9متيما و"> "7منظمات ،وجيت إلى

 -1محمد محي الديف عوض ،دراسات في القانوف الدولي الجنائي ،مطبعة جامعة القاىرة ،مصر ،8@@>،ص >;-9

.9<9
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انفصم األول:

المتيميف تيـ بارتكابيـ ألحدى الجرائـ المنصوص عمييا في المادة "= "7مف الئحة نورمبرغ
ليي ،جرائـ ضد السبلـ ،جرائـ الحرب وجرائـ ضد اإلنسانية.
عقدت المحكمة " ";7:جمسة ،وانتيت المحاكمات بعقد آخر جمسة قضائية في -78
@ ،8@;=-7وبعدىا أصدرت حكميا الذي مس " "99متيما فقط ومضمونو ما يمي:
 الحكـ باإلعداـ شنقا عمى " "89متيما ،حكـ غيابيا عمى كاتب ىتمر "مارتفبورماف"Martin Borman
 الحكـ بالسجف المؤبد عمى " "7:متيميف " ىس ،فونؾ ،ريدر). الحكـ بالسجف لمدة  97سنة عمى " "79مف المتيميف " فوف شيراخ،سبير).
-

الحكـ بالسجف لمدة < 8سنة عمى متيـ واحد ( فوف نيراث).

 الحكـ بالسجف لمدة  87سنوات عمى متيـ واحد ( دوينتر). -الحكـ

بالبراءة

عمى

""7:

متيميف

وىـ،

العالـ

االقتصادي

"شاخت" Schachtثـ السياسي األلماني "فرانس فوف بابف" Papenو"فريتشو
 .Fritscheأما فيما يخص المنظمات فقد أدانت المحكمة "; "7منظمات مف بيف
المنظماف السبع المتيمة ( منظمة  ،Gestapoىيئة رؤساء الحزب النازي ،منظمة
.)1()S.D, S.S

 -1ولد يوسؼ مولود ،تحوالت العدالة الجنائية الدولية ودورىا في حماية وتطوير الحؽ في المحاكمة العادلة والمنصفةا،

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الدولي العاـ ،فرع تحوالت الدولة ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،

 ،9789ص@.8
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اضفرعػاضثاظي ػ
ػطحصطظػطوصغو ػ

أوال-ػظذأةػوتذصغضغظػطحصطظػطوصغو ػ
في = 8@;<-7>-9اجتمع ممثمو دوؿ الحمفاء (الو.ـ.أ ،بريطانيا ،روسيا) لمتوقيع
عمى تصريح بوتسداـ الخاص بمحاكمة مجرمي الحرب والداعي إلى تحقيؽ عدالة صارمة
ضد مجرمي الحرب .بعد ىزيمة الياباف واستسبلميا إثر إلقاء قنبمتيف ذريتيف عمى كؿ مف
ىيروشيما " في = 8@;<-7?-7و" ناكازاكي في @ ،8@;<-7?-7منو الياباف خضعت
لسمطة القيادة العميا التي أنشأتيا الدوؿ المتحالفة وفي @ 8@;=-78-8أصدر الجنراؿ
"ماؾ أرثر" Douglas Mc Arthurاألمريكي (القائد العاـ لقوات الحمفاء في الشرؽ
األقصى) ،إعبلنا خاص بإنشاء محكمة عسكرية دولية في طوكيو لمحاكمة كبار مجرمي
الحرب في الشرؽ األقصى(.)1
فيما يخص تشكيمة المحكمة فقد نصت المادة " "79مف الئحة طوكيو عمى أف
المحكمة تتكوف مف = 7أعضاء عمى األقؿ و" "88عضو عمى األكثر يختارىـ القائد األعمى
لمقوات المتحالفة بناء عمى قائمة أسماء تقدميا الدوؿ الموقعة عمى وثيقة التسميـ (اليند،
الفمبيف) .إذف تتشكؿ المحكمة .مف " "88قاضيا يمثموف " "88دولة منيا " "87دوؿ حاربت
الياباف وىي الواليات المتحدة األمريكية ،اإلتحاد السوفياتي ،بريطانيا ،فرنسا ،كندا ،أستراليا،
ىولندا ،الصيف ،نيوزيمندا والفيميبيف ،ودولة واحدة حيادية ىي اليند ،وتـ اختيار قضاة ىذه
المحكمة مف طرؼ القائد األعمى لمقوات المتحالفة مف بيف األسماء التي قدمت إليو مف
طرؼ الدوؿ المذكورة(.)2
 -1زياد عيتاني ،المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانوف الدولي الجنائي ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت،
@،977ص.879

 -2محمد عبد المنعـ عبد الغنى ،مرجع سابؽ ،ص.:78
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ثاظغا-ػاختصاصاتػطحصطظػطوصغو
نصت المادة "< " 7مف النظاـ األساسي لمحكمة طوكيو عمى أف ىذه األخيرة تختص
في النظر في الجرائـ التالية:
 الجرائـ ضد السبلـ :وت شمؿ تدابير أو تحضير أو شف حرب اعتداء وذلؾبإعبلف سابؽ أو بدوف إعبلف ،أو حرب مخالفة لمقانوف الدولي أو المعاىدات أو
االتفاقيات الدولية.
 الجرائـ ضد عادات الحرب :وتعني التصرفات التي مف شأنيا مخالفةلقوانيف ولعادات الحرب.
 الجرائـ ضد اإلنسانية :تتمثؿ في أعماؿ القتؿ ،اإلبادة ،اإلسترقاؽ واإلبعادوغيرىا مف األفعاؿ غيراإلنسانية المرتكبة ضد أي شعب مدني وىي كؿ اضطياد
مؤسس عمى أسباب سياسية أو دينية أو عرقية.
ومحكمة طوكيو عمى عكس محكمة نورمبرغ اختصت بمحاكمة األشخاص الطبيعييف
بصفتيـ الشخصية فقط ،وليس بوصفيـ أعضاء في منظمات أو ىيئات ،أي أنيا لـ تجرـ
المنظمات .فقد نصت المادة "> "7مف الئحة طوكيو عمى أف الصفة الرسمية يمكف اعتبارىا
ظرفا مف الظروؼ المخففة لمعقاب عمى عكس نظاـ نورمبرغ الذي لـ يأخذ إطبلقا بيذه
الصفة(.)1
أما عف االختصاص الزماني والمكاني لممحكمة ،فيي تختص في النظر في الجرائـ
المرتكبة في منطقة الشرؽ األقصى خبلؿ الحرب العالمية الثانية منذ بدايتيا إلى غاية
نيايتيا.

 -1مختار خياطي ،مرجع سابؽ ،ص;?.?<-
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انفصم األول:

ثاضثا-ػأحصامػطحصطظػطوصغو
انعقدت أوؿ محاكمة في ; 8@;=-7=-7وافتتحت بقراءة الئحة االتياـ والتي نفى
المتيموف مضموف التيـ ،وبعد سنتيف مف العمؿ والنظر في القضايا ،عقدت المحكمة ??8
جمسة وتمقت @>> شيادة مف قبؿ @ ;8شاىد ،باإلضافة إلى = ;::أدلة إثبات تمقتيا مف
الدوؿ .أنيت المحكمة جمساتيا بإصدار الحكـ في  ،8@;?-88-78فقد أدانت "< "9متيـ
ولـ تنطؽ المحكمة بحكـ البراءة إطبلقا ،وتضمف الحكـ العقوبات التالية:
 عقوبة اإلعداـ في حؽ "> "7متيميف عقوبة السجف المؤبد ضد "= "8مف المتيميف عقوبة السجف المؤقت لمدة " 97سنة" ضد متيـ واحد عقوبة السجف لمدة "> "7سنوات ضد متيـ واحد.()1

وقد نفذت المحكمة أحكاـ اإلعداـ شنقا في .8@;?-89-9:
اضفرعػاضثاضث ػ

ػتقغغمػرطلػطحصطظػظورطبرغػوطوصغو ػ
تعت بر محكمتي نورمبرغ وطوكيو أوؿ سابقة دولية حقيقية يحاكـ فييا مجرمي الحرب
أماـ محاكـ دولية جنائية ،وبذلؾ يكوف قد تحقؽ عمميا وواقعيا الحمـ الذي طالما انتظره
الفقياء والجمعيات العممية والمجتمع الدولي بأسره ،فقد شكمت ىاتيف المحكمتيف سندا أساسيا
لتطوير القضاء الجنائي الدولي ،إذ تعتبر خطوة ىامة ومتقدمة في العبلقات الدولية( ،)2حيث
جاءت ببعض المبادئ:
 تطبيؽ المسؤولية الجنائية الدولية لمفرد. -1عمروف مراد ،مرجع سابؽ ،ص=.9

 -2عمي عبد القادر القيوجي ،مرجع سابؽ ،ص>@.8
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 العقاب عمى جرائـ خطيرة (جرائـ ضد السبلـ ،جرائـ الحرب ،جرائـ ضداإلنسانية).
 استبعاد الدفع بالحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدوؿ.رغـ المزايا التي جاءت بيا كبل المحكمتيف إال أنو لـ تسمكا مف انتقادات سواء مف
حيث االختصاص ،وعدـ احتراميا مبدأ المشروعية ،وانعداـ صفة الحياد فييا ،فمحكمة
نورمبرغ وطوكيو أنشأىم ا الحمفاء بعد الحرب العالمية الثانية فبل يمكف وصفيا بمحاكـ جنائية
دولية ألنيما لـ يتـ إنشاؤىما بإرادة دولية ،ومف أىـ ما وجو لممحكمتيف مف انتقادات نجد:
 غياب الحياد في تشكيؿ المحكمتيف إف المحكمتيف مشكمتاف مف أعضاء ممثميف لدوؿ الحمفاء وطبقت قوانيفواجراءات وضعتيا ىذه الدوؿ المنتصرة ،ومف ثمة فإف ىذه المحاكمات قد خالفت أحد
المبادئ العامة وىو مبدأ كفالة محاكمة محايدة وغير منحازة لممتيميف.
 عرفت المحاكمات تدخؿ بعض االعتبارات السياسية التي أعاقت السيرالعادي لبلتياـ والمحاكمة (معارضة و.ـ.أ محاكمة اإلمبراطور الياباني" ىيروىيتو").
 أنيا محاكـ مؤقتة تزوؿ بانتياء ميمتيا المحددة في الئحتيا. طغياف الطابع السياسي عمى القانوف ،والدليؿ عمى ذلؾ أنو لو كانتالمحاكمات قانونية فعبل لشممت المجرميف مف رعايا دوؿ الحمفاء.
 عدـ وجود مركز لمضحايا أماـ المحكمتيف ،فالضحايا حضروا شيودا فقطولـ يتأسسوا لطمب التعويض.
 إىدار المبادئ القانونية الراسخة في القانوف الجنائي التقميدي ،إذ أفالمحكمتيف لـ تطبؽ مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات ،كما قامت بتطبيؽ النصوص بأثر
رجعي.
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انفصم األول:

 النظاـ األنقموساكسوني المطبؽ وحده. عدـ جدية العقوبات ،فالمحاكمات لـ تشمؿ كؿ المتيميف ،حيث تمكفالكثير مف اليرب(.)1

اضططضبػاضثاظي ػ
ػاضطحاصمػاضطظذئظػطنػشبلػاضطجضسػاألطنػاضدوضي ػ
منذ محاكمة نورمبرغ وطوكيو المجتمع الدولي لـ يتمكف مف وضع قضاء جنائي دولي
دائـ ،وذلؾ بسبب ظروؼ الحرب الباردة التي أثرت سمبيا عمى المجتمع الدولي وحقوؽ
اإلنساف ليذا فالتطورات الجديدة لمقضاء الجنائي الدولي بدأت بعد سقوط اإلتحاد السوفياتي،
أي عند انتياء الحرب الباردة .ولقد عرفت بداية التسعينات توترات حادة في العبلقات
الدولية ،اتسمت بكثرة النزاعات المسمحة وصمت إلى درجة تيديد السمـ واألمف الدولييف
الشيء الذي حدث في يوغسبلفيا ورواندا ،أدى ذلؾ إلى تدخؿ مجمس األمف الدولي إلنشاء
محكمتيف دوليتيف ليما محكمة يوغسبلفيا السابقة ومحكمة رواندا.
اضفرعػاألول ػ
ػطحصطظػغوزودالسغاػدابقا ػ

أوال-ػظذأةػطحصطظػغوزودالسغاػدابقا .ػ
تمقى رئيس لجنة التحكيـ في  8@@8-88-97الرسالة التالية مف " المورد كارينغتوف"
رئيس مؤتمر السبلـ في يوغوسبلفيا" :نحف نواجو مسألة قانونية ىامة ،ترى صربيا أف
الجميوريات المعمنة أو التي تعمف عف نفسيا مستقمة أو ذات سيادة وأف االنفصاؿ عف

 -1ولد يوسؼ مولود ،تحوالت العدالة الجنائية الدولية ودورىا في حماية وتطوير الحؽ في المحاكمة العادلة والمنصفة،

مرجع سابؽ ،ص.9;-9:-99
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جميورية يوغوسبلفيا االتحادية االشتراكية ال يؤثر وجود ليا التي لوالىا ال تزاؿ موجودة،
والجميوريات األخرى تنظر بدال مف ذلؾ أنو ليس ىناؾ مسألة االنفصاؿ لكننا نشيد تفكؾ
أو انييار جميورية يوغسبلفيا االتحادية االشتراكية نتيجة لسيطرة عدد مف الجميوريات
وتنظر أنو يجب أف تبقى الجميوريات الستة عمى قدـ المساواة دوف أف تدعي أي واحدة منيـ
أو أي مجموعة بأنيا ىي الخميفة لجميورية يوغوسبلفيا االتحادية االشتراكية(.)1
بعد تفكؾ اإلتحاد اليوغوسبلفي في سنة  ،8@@8أرادت كؿ جميورية االستقبلؿ ،دوف
جميورتي "صربيا" والجبؿ األسود" المتاف كانتا ترغباف في اإلبقاء عمى شكؿ اإلتحاد ،منو
أعمنت صربيا الحرب عمى "الكروات" و"سموفينيا" وفيما يخص النزاع في البوسنة واليرسؾ
فقد تحوؿ إلى نزاع دولي بتدخؿ صربيا والجبؿ األسود إلى جانب صرب البوسنة ،كما
تدخمت دوؿ أخرى حميفة لمساندة الصرب مثؿ " روسيا" وبسبب عدـ التكافؤ العسكري بيف
الصرب وبيف الكروات والمسمميف ارتكب الصرب أبشع الجرائـ في حؽ المسمميف والكروات
تمثمت في جرائـ الحرب ،جرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ اإلبادة الجماعية ،نتيجة ليذه
االنتياكات الصارخة لؤلعراؼ والقوانيف الدولية ،أصدر مجمس األمف ق ارره رقـ ? ?7بتاريخ
 8@@:-79-99الخاص بتشكيؿ محكمة جنائية دولية في يوغوسبلفيا ويعمف فيو أف الوضع
في يوغوسبلفيا السابقة يشكؿ تيديد لمسمـ واألمف الدولييف ،وبعد مضي ثبلثة أشير أصدر
المجمس ق ار ار أخر رقـ > ?9بتاريخ < ،8@@:-7<-9بمقتضاه أنشأت محكمة جنائية دولية
ليوغوسبلفيا السابقة ،واتخذت الىاي مق ار ليا(.)2

ثاظغا-تذصغضظػطحصطظػغوزودالسغاػدابقا ػ
تتكوف المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسبلفيا السابقة مف ثبلثة أجيزة وىي:

- Emmanuel Decaux, Droit international public, Dalloz, Paris, 7ème édition, 2010, p.168-169.
 -2لندة معمر يشوي ،مرجع سابؽ ،ص@=.>8->7-
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 الدوائر وتتألؼ مف دائرتيف لممحاكمة ودائرة لمطعوف. مكتب المدعي العاـ. قمـ المحكمة ويخدـ الدوائر ومكتب المدعي العاـ.تـ انتخاب "" "11قاضيا مف
وبموجب المادة " "13مف النظاـ األساسي لممحكمة ا

طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مف خبلؿ قائمة قدميا مجمس األمف ،موزعيف
كثبلث قضاة في كؿ مف دائرتي المحاكمة ،و" "05قضاة في دائرة الطعوف.
والمدعي العاـ في ىذه المحكمة يعتمد في إثبات الجرائـ المرتكبة عمى الشيود
والضحايا ،عمى خبلؼ مدعي محكمة نورمبرغ الذي كاف متاحا لو اإلطبلع عمى الوثائؽ
التي تديف مرتكبي الجرائـ في الحرب العالمية الثانية(.)1

ثاضثا-ػاختصاصاتػطحصطظػغوزودالسغاػدابقا ػ
 -1االختصاص انمىضىعي
نصت المواد مف " "02إلى " "05مف النظاـ األساسي لمحكمة يوغوسبلفيا السابقة عمى
أف ىذه األخيرة تختص في النظر في الجرائـ التالية:
 االنتياكات الخطيرة التفاقيات جنيؼ لمعاـ  1949والمادة الثالثة المشتركة بيف
االتفاقيات األربع والتي تنص عمى القواعد الدنيا المطبقة في حالة نزاع مسمح
داخمي (المادة " "02و" "03الخاصة بجرائـ الحرب).
 انتياؾ قوانيف وأعراؼ الحرب المنصوص عمييا في اتفاقية الىاي لعاـ 1907
(المادة ".)"03
 جريمة إبادة الجنس البشري الواردة في اتفاقية ( 1948المادة ".)"04

 -1زياد عيتاني ،مرجع سابؽ ،ص.114

39

انفصم األول:

اإلطار انتاريخي نفكرة إنشاء انقضاء انجنائي انذوني

 الجرائـ ضد اإلنسانية (المادة ".)1()"05
 -2االختصاص انشخصي
تختص المحكمة بمحاكمة األشخاص الطبيعيوف الذيف ارتكبوا أو أمروا بارتكاب إحدى
الجرائـ المذكورة في المواد مف " "02إلى " "05مف النظاـ األساسي لممحكمة ،وقد نصت
المادة " "07الفقرة " "01عمى ما يمي« :كل من خطط حرض عمى ارتكاب أو أمر بارتكاب أو
بأي شكل من األشكال ساعد وشجع عمى التخطيط ،التحضير ،أو تنفيذ جريمة من الجرائم
الواردة في المواد من " "23إلى " "20من ىذا النظام يكون مسؤوال شخصيا عن ىذه

الجريمة»(.)2
 -3االختصاص الزماني والمكاني
حسب المادة " "08مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ليوغوسبلفيا السابقة،
إف ىذه األخيرة تختص بالجرائـ المرتكبة عمى اإلقميـ اليوغوسبلفي (البري ،البحري ،الجوي)
ىذا فيما يخص االختصاص المكاني أو اإلقميمي ،أما االختصاص الزماني فالمحكمة تنظر
في الجرائـ الواقعة بإقميـ يوغوسبلفيا خبلؿ الفترة الممتدة مف  ،1991-01-01التاريخ الذي
اعتبره مجمس األمف بداية األعماؿ العدائية ،وينتيي اختصاصيا بانتياء األعماؿ العدائية
وبموجب قرار يصدره مجمس األمف(.)3

 -1كوسة فضيؿ ،المحكمة الجنائية الدولية لواندا ،دار ىومو ،الجزائر ،2007،ص.124-123
 -2المادة  1/07مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ليوغوسبلفيا سابقا.

 -3عيساوي طيب ،مكانة جرائـ الحرب في االجتياد القضائي لممحكمتيف الجنائيتيف الدوليتيف الخاصتيف بيوغوسبلفيا سابقا
ورواندا ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف ،تخصص تحوالت الدولة ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي

وزو ،2012 ،ص.34
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رابطا-ػأحصامػطحصطظػغوزودالسغاػاضدابقظ ػ
أصدرت محكمة يوغوسبلفيا السابقة منذ إنشائيا سنة  "161" ،1993مذكرة اتياـ
وأصدرت " "94حكما ،أوؿ حكـ أصدرتو بتاريخ  1997-05-07في قضية "تاديتش"Tadic

ثـ توالت بعد ذلؾ المحاكمات وتراوحت األحكاـ بيف الحكـ بالبراءة ،السجف لمدة تتراوح بيف
" "05سنوات إلى " "40سنة .بعد اعتقاؿ الرئيس الصربي السابؽ "سموبوداف ميموزوفيتش"
 Milosevicفي  ،2001-04-01و"رادوفاف كاراديتش"Radovan Karadzic

في

 20087/07/21لـ يبقى سوى متيميف ىما "غوراف ىادزيتش"  Goran Hadzicو"راتكو
مبليتش"  ،Ratco Mladicىذا األخير ألقي القبض عميو في  2011-05-26ليبقى " غوراف
ىادزينش" أخر أبرز المتيميف المطموبيف بمحكمة يوغوسبلفيا السابقة والمتيـ بإبادة مئات "
الكروات" الذي ظؿ ىاربا إلى غاية يوـ  2011-07-20حيث تـ اعتقالو بعاصمة بمغراد(.)1
اضفرعػاضثاظي ػ
ػطحصطظػرواظدا ػ

أوال-ػظذأةػطحصطظػرواظدا ػ
أصدر مجمس األمف الدولي في جويمية  1994القرار رقـ " "935الخاص بإنشاء لجنة
الخبراء لمتحقيؽ في االنتياكات الخطرة لمقانوف الدولي اإلنساني والتي ارتكبت في رواندا أثناء
الحرب األىمية .فقدمت ىذه المجنة تقريرىا الخاصة بالنزاع في رواندا ،إلى األميف العاـ لؤلمـ
المتحدة ،فاألوؿ كاف في  ،1994-10-04ثـ التقرير الثاني في  1994-12-09وىما
التقريراف المذاف اعتمد عمييما مجمس األمف في قراره الخاص بإنشاء محكمة رواندا.

 -1ولد يوسؼ مولود ،تحوالت العدالة الجنائية الدولية ،دورىا في حماية وتطوير الحؽ في المحاكمة العادلة والمنصفة،

مرجع سابؽ ،ص .36-35-32
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وقد تـ إنشاء ىذه المحكمة رسميا في  1994-11-08بموجب القرار رقـ ""955
وباالستناد لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،واشتمؿ ىذا القرار اختصاصات المحكمة
والنظاـ األساسي والوسائؿ القضائية لممحكمة(.)1
فيما يخص األزمة الرواندية ترجع أصوليا إلى النزاع الذي نشب بيف القوات الحكومية
وميميشيات الجبية الوطنية الرواندية ،بسبب عدـ السماح لمشاركة كؿ القبائؿ في نظاـ الحكـ
وبصفة خاصة قبيمة "التوتسي" ،إذ كاف الحكـ في أيدي قبيمة "اليوتو" .وبذلؾ بدأت عمميات
قتاؿ واسعة النطاؽ استمرت حتى بعد عقد اتفاؽ "أروشا" في  ،1993-08-04والذي
يفترض أف يتـ بمقتضاه وقؼ األعماؿ القتالية وتقسيـ السمطة بيف قبيمتي "اليوتو"
أف ذلؾ لـ يتـ بؿ استمر القتاؿ وازداد سوءا بعد حادث تحطيـ طائرة
و"التوتسي" ،إالا ا

الرئيسيف "الرواندي و"البورندي" بتاريخ  ،1994-04-06حيث وقع نزاع عنيؼ في رواندا
وتحولت بعدىا إلى مجازر وخاصة بيف قبيمتي "اليوتو" و"التوتسي" وىذه األخيرة كانت أكثر
تضر ار حيث ارتكبت فييـ المذابح والمجازر في أفرادىا مف قبؿ القوات الحكومية (إبادة
الجنس ،قتؿ المدنييف ،تدمير المجموعات العرقية) ونتيجة ليذه األحداث المؤلمة تدخؿ
مجمس األمف لمتحقيؽ في األزمة وانتيى بإصدار القرار رقـ " "955الخاص بإنشاء المحكمة

الجنائية الدولية لرواندا ،لمعاقبة ومحاكمة كبار مجرمي الحرب أثناء النزاع في رواندا،
واتخذت محكمة رواندا مدينة "أروشا" بتنزانيا مق ار ليا(.)2

ثاظغا-ػتذصغضغظػطحصطظػرواظدا
تتشكؿ المحكمة مف ثبلثة أجيزة رئيسية ليي الدوائر ،مكتب المدعي العاـ ،وقمـ
المحكمة.
 -1لندة معمر يشوي ،مرجع سابؽ ،ص.81

 -2إيبلؿ فايزة ،عبلقة مجمس األمف بالقضاء الدولي ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف ،فرع القانوف الدولي العاـ،

كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2012 ،ص .16-15-14
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وتتألؼ مف " "16قاضيا دائما ،و" "09متخصصيف مما يجعؿ عددىـ " "25قاضيا،
كؿ القضاة " "09المتخصصيف معينوف في الدوائر " "2و" "3وىناؾ مجموعة إضافية مكونة
مف " "09قضاة الذيف قد يتـ استدعاء أحدىـ في حالة تغيب أحد القضاة ،ىذا عف الدوائر.
أما فيما يخص مكتب المدعي العاـ فينقسـ إلى قسميف :األوؿ "قسـ التحقيقات" المسؤوؿ عف
جمع األدلة التي مف شأنيا اتياـ األفراد في الجرائـ المرتكبة ،والثاني ىو "قسـ اإلدعاء
"المسؤوؿ عف محاكمة جميع القضايا المعروضة عمى المحكمة ،المدعي العاـ لمحكمة
رواندا يقوـ بمياـ التحقيؽ ،وأخي ار قمـ المحكمة ىو مسؤوؿ عف اإلدارة العامة وادارة محكمة
رواندا .كما يؤدي مياما قانونيا أخرى مسندة إليو مف قبؿ المحكمة(.)1

ثاضثا-ػاختصاصاتػطحصطظػرواظدا ػ
 -1االختصاص انمىضىعي
تختص محكمة رواندا بالنظر في جرائـ اإلبادة الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية ،كما
أف ىناؾ اختبلؼ جوىري بيف االختصاص الموضوعي
ىو الشأف في يوغوسبلفيا ،إالا ا
لممحكمتيف يتمثؿ في خضوع الجرائـ المرتكبة بالمخالفة لممادة " "03المشتركة مف اتفاقيات

جنيؼ لعاـ  1949والبروتوكوؿ اإلضافي الثاني الممحؽ بيا لعاـ  1977الختصاص
المحكمة وىذا طبقا لنص المادتيف " "02و" "03مف نظاـ المحكمة الجنائية لرواندا.
بينما تخرج االنتياكات الواقعة بالمخالفة لقوانيف وأعراؼ الحرب واتفاقيات جنيؼ
 1949الخاصة بالمنازعات الدولية مف اختصاص محكمة رواندا ،باعتبار النزاع الذي حدث
في رواندا كاف نزاعا داخميا.

 -1سكاكني باية ،العدالة الجنائية الدولية ودورىا في حماية حقوؽ اإلنساف ،الطبعة األولى ،دار ىومو لمطباعة والنشر،

الجزائر ،ص=;.;?-
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حسب المادة " "08فقرة " "03مف النظاـ األساسي لمحكمة رواندا فإف ليذه األخيرة
سيادة عمى االختصاص الجنائي الوطني ،فاألولوية ترجع لمقضاء الدولي(.)1
 -2االختصاص انشخصي
تنص المادة " "05مف نظاـ محكمة رواندا عمى أف«:المحكمة الجنائية الدولية لواندا

مختصة اتجاه األشخاص الطبيعيين طبقا ألحكام القانون األساسي الحالي»(.)2
طبقا لنص ىذه المادة فإف المحكمة تختص بمحاكمة األشخاص الذيف يشتبو في
قياميـ بأفعاؿ اإلبادة وغيره مف االنتياكات الخطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني عمى إقميـ
رواندا ،وكذلؾ محاكمة مواطني رواندا الذيف يشتبو في قياميـ بيذه االنتياكات عمى أقاليـ
الدوؿ المجاورة ،فاالختصاص يقتصر عمى األشخاص الطبيعييف فقط ،أيا كانت صفاتيـ
ودرجة مساىمتيـ .فالمحكمة بإمكانيا متابعة كؿ مف خطط ،شجع عمى التخطيط ،أمر،
ارتكب وساعد بطريقة أو أخرى أو نفذ جريمة معينة (المادة  )2،3،4فيكوف مسؤوؿ مسؤولية
فردية عف ىذه الجرائـ(.)3
 -3االختصاص انزماني وانمكاني
تنص المادة " "07مف النظاـ األساسي لمحكمة رواندا« ،إن االختصاص اإلقميمي
لممحكمة الجنائية الدولية لواندا يمتد إلى الحدود الرواندية بما فييا الحدود البرية ،الجوية حتى
إقميم الدول المجاورة في حالة االعتداءات الخطيرة لحقوق اإلنسان المقترفة من طرف المواطنين

 -1دحماني عبد السبلـ ،التحديات الراىنة لممحكمة الجنائية الدولية في ظؿ ىيمنة مجمس األمف الدولي ،دكتورة في العموـ
تخصص القانوف ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،9789 ،ص.;8-;7
 -2المادة "< "7مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
 -3كوسة فضيؿ ،مرجع سابؽ ،ص?=.
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انفصم األول:

الروانديين ،أما االختصاص الزمني لممحكمة الجنائية الدولية لواندا يمتد من 0991 -20-20

وينتيي في .)1(»0991-03-20

رابطا-ػأحصامػطحصطظػرواظدا .ػ
قبؿ نياية عاـ  ،1997تـ احتجاز " "24شخصا ممف تولوا مناصب قيادية في رواندا
وتـ إقرار الئحة اتياـ ضد  21شخصا مف مجموع األشخاص المحتجزيف مع إبقاء اآلخريف
رىف الحجز ،وقد صدر أوؿ حكـ مف المحكمة بتاريخ  1998-09-02في حؽ "جوف بوؿ
أكايسو"  ،Jean-Paul Akayssuأستاذ وىو عمدة في مدينة تابا الذي أديف بتيمة ارتكاب
جريمة اإلبادة الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية وحكـ عميو بالسجف المؤبد.
وبمغ مجموع الذيف قامت الدوؿ بإلقاء القبض عمييـ وترحيميـ إلى أروشا في تانزانيا
" "70متيميف ،ففي سنة  2006تـ إصدار " "22حكـ ضد " "28متيـ كما عقدت ""11
جمسة بخصوص " "27متيما أخر وكاف أخر حكـ تصدره ىذه المحكمة في -02-21
 2009ضد "فرنسوا كاريرا" "  "François Kareraعمدة مدينة كيجالي ،حكـ عميو بعقوبة
السجف مدى الحياة الرتكابو جريمة اإلبادة الجماعية(.)2
اضفرعػاضثاضث ػ
ػتقغغمػرطلػطحصطتيػغوزودالسغاػدابقاػورواظدا ػ
يمكف القوؿ أف إنشاء المحكمتيف كاف تطبيؽ فعمي لقواعد المسؤولية الجنائية الفردية
عمى األفعاؿ المرتكبة في النزاعات الداخمية ،وبذلؾ كاف لياتيف المحكمتيف دور كبير في
توسيع نطاؽ الحماية الدولية الجنائية لحقوؽ اإلنساف ،حيث أف مفيوـ المسؤولية الجنائية
الدولية عف جرائـ الحرب قد أخذ أبعادا جديدة مف خبلؿ محكمة رواندا واتجاه األحكاـ
 -1المادة "> "7مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
 -2ولد يوسؼ مولود ،تحوالت العدالة الجنائية الدولية ودورىا في حماية وتطوير الحؽ في المحاكمة العادلة والمنصفة،

مرجع سابؽ ،ص@.:
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انفصم األول:

اإلطار انتاريخي نفكرة إنشاء انقضاء انجنائي انذوني

القضائية لمحكمة يوغوسبلفيا سابقا ،وقد أوضحت المحكمتيف في ميثاقيما وأحكاميما عدة
مبادئ منيا:


أف جرائـ الحرب تشمؿ كؿ انتياؾ خطير التفاقيات جنيؼ وتشمؿ انتياكات قوانيف

وأعراؼ الحرب.


أف المسؤولية عند مح اكمة مجرمي الحرب تشمؿ األشخاص الذيف يرتكبوف االنتياكات

الخطيرة والذيف يأمروف بارتكابيا والذيف خططوا أو حرضوا أو ساعدوا في اإلعداد أو التنفيذ.


أف االنتياكات الجسيمة التي ترتكب ضد المدنييف تعد جرائـ حرب سواء ارتكبت في

نزاعات مسمحة دولية أو غير دولية.


أف المساءلة تشمؿ األشخاص الذيف يشغموف مناصب رسمية سواء رئيس دولة أو

حكومة.


أمر الرئيس األعمى ليس سبب إلعفاء مف العقاب أو دفع المسؤولية ،واف كاف مف

الممكف أف تعتبره المحكمة ظرفا يخفؼ العقوبة إذا أقرت المحكمة أف العدالة تقتضي ذلؾ(.)1
رغـ التقدـ الذي جاءت بو ىاتيف المحكمتيف في مجاؿ القضاء الجنائي الدولي وتوقيع
العقاب عمى كبار مجرمي الحرب ،فإنيا لـ تخموا مف انتقادات ،فمف أىـ المعارضة التي
واجيت المحكمتيف نجد:
 إنشاء المحكمتيف تـ بقرار مف مجمس األمف وفؽ الفصؿ السابع مف الميثاؽ دوف
اإلشارة إلى أية مادة قانونية مف مواد الفصؿ "."07
 إف إنشاء المحكمتيف تـ عبر مجمس األمف الدولي ،األمر الذي يؤدي إلى دخوؿ
االعتبارات السياسية لمقوى العظمى داخؿ المجمس.

1

 -عمي بف فايز الشيري ،المحاكـ الجنائية الدولية واختصاصيا ومياميا ،مجمة القضائية ،العدد ،9789 ،7:ص.9<8
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انفصم األول:

 مجمس األمف غير مؤىؿ بإنشاء ىذه المحاكـ ألنو جياز سياسي أوال وأنو مخصص
لتوجيو التيـ إلى الدوؿ ليس عمى األفراد ،بتعبير أخر مجمس األمف ىيئة ذات
صبلحيات تنفيذية ال يممؾ سمطات قضائية تجعمو قادر عمى إنشاء ىيئات قضائية.
 افتقار المحكمتيف مف قوة تنفيذية موضوعة تحت تصرفيما تقوـ بمياـ القبض وتنفيذ
األوامر األخرى التي تصدرىا المحكمتيف ،وىذه مف الصعوبات التي واجيتيا
المحكمتيف كونيما تعتمدا عمى تعاوف الدوؿ تنفيذ أوامر القبض عمى المطموبيف
وتسميميـ لممحكمة.
 كبل المحكمتيف مؤقتة ذات غرض ومدة محددة ،وتنتيي مياميا بنياية الغرض الذي
أنشئت مف أجمو.
 امتياز المحكمتيف عمى القضاء الجنائي الوطني ،فالطبيعة القانونية لمحكمة
يوغوسبلفيا سابقا تعد مكممة لمقضاء الجنائي الوطني لجميوريات يوغوسبلفيا السابقة
وكذلؾ محكمة رواندا التي تعد مكممة لمقضاء الجنائي الداخمي لرواندا وفقا لمبدأ
التكامؿ في القضاء الجنائي الدولي ،لكف األمر الذي بدا واضحا مف خبلؿ الممارسة
العممية لياتيف المحكمتيف ىو امتيازىما عمى القضاء الوطني وتمتعيما بحؽ األولوية
()1

عمى قضاء ىذه الدوؿ.

 -1خالد عكاب حسوف العبيدي ،دور مجمس األمف في تشكيؿ المحاكـ الدولية الجنائية الخاصة ،مجمة جامعة تكريت

لمعموـ القانونية والسياسية ،العدد  ،9ص>.:8@-:8
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انفصم انثاني
انمحكمت انجنائيت انذونت
انذائمت

انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

لقد كاف ومازاؿ يمثؿ السابع عشر مف شير جويمية سنة  1998حدثا ىاما بالنسبة
لكافة مجتمعات العالـ عامة ولمميتميف بالقانوف الدولي العاـ خاصة ،حيث شيد ذلؾ اليوـ
اتفاؽ معظـ دوؿ العالـ في مؤتمر روما الدبموماسي عمى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
الدائمة تختص بالنظر في الجرائـ الخطيرة وىي جرائـ الحرب والعدواف واإلبادة الجماعية
والجرائـ ضد اإلنسانية.
إال اأنو نجد ىذه المحكمة لـ تتجسد بفضؿ الجيود المبذولة مف طرؼ المؤتمروف

خبلؿ مؤتمر روما الدبموماسي فقط ،بؿ أنيا تعتبر ثمرة لمجيود المبذولة منذ حوالي نصؼ
قرف مف الزمف مف قبؿ الدوؿ والمنظمات الدولية وخاصة ىيئة األمـ المتحدة ،إذ أف ىذه
األخيرة لعبت دو ار ىاما في مجاؿ إنشاء ىذه المحكمة منذ أف تأسست في سنة  1945والى
غاية انعقاد م ؤتمر روما الدبموماسي وقياـ معظـ الدوؿ المشاركة في ىذا المؤتمر باعتماد
نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ومف ثـ طرحو لمتوقيع والمصادقة عميو.
وباكتماؿ النصاب القانوني لمتصديقات عمى نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية
الدولية ( 60تصديقا) في  ،2002بدأت المحكمة بصفة رسمية في مباشرة مياميا المتمثؿ
في النظر في الجرائـ الخطيرة السالفة الذكر.
وسنقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ،األوؿ نتعرض فيو إلى مفيوـ المحكمة الجنائية
الدولية أما الثاني سنخصصو لدراسة اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والمبادئ
التي تحكـ عمميا.

49

انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

اضطبحثػاألول ػ
طفكومػاضطحصطظػاضجظائغظػاضدوضغظػاضدائطظ ػ
إف المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تعتبر ىيئة قضائية مستقمة ودائمة ساىمت في
ا

ىامة مف بينيا انعقاد مؤتمر ساف فرانسيسكو في 1945
وجودىا ا
عدة أسباب وأحداث دولية ا

أف ىذه األخيرة ساىمت بشكؿ كبير
تـ إنشاء ىيئة األمـ المتاحدة ،حيث ا
والذي بموجبو ا
أشد
ولعبت دو ار ىاما في مجاؿ إنشاء قضاء جنائي دولي لغرض توقيع الجزاء عمى مرتكبي ا
أف األحداث التي وقعت في مطمع تسعينات القرف الماضي في كبل
الجرائـ الدولية ،كما نجد ا

مف دولتي يوغوسبلفيا ورواندا الماتاف شيدتا حربا أىمية أسفرت عنيا وقوع انتياكات وجرائـ ال
يتحرؾ
تقؿ خطورة عف تمؾ التي تقع في ا
النزاعات المسماحة الدولية جعمت المجتمع الدولي ا
مف أجؿ إنشاء جياز قضائي دولي لمعاقبة مرتكبي مثؿ ىذه الجرائـ ولضماف عدـ تكرارىا

مستقببل.
وسنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ،األوؿ نتعرض فيو إلى مراحؿ نشأة المحكمة
الجنائية الدولية الدائمة ،في حيف أف المطمب الثاني سنحاوؿ مف خبللو تعريؼ المحكمة
الجنائية الدولية وتشكيميا والخصائص التي تمتاز بيا.

اضططضبػاألول ػ
طراحلػظذأةػاضطحصطظػاضجظائغظػاضدوضغظػاضدائطظ ػ
بعدة مراحؿ مختمفة ،ابتداء مف الجيود
مر مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولة ا
لقد ا

ثـ انعقاد مؤتمر
األولى لمنظمة األمـ المتحدة في مجاؿ إنشاء ىذا الجياز القضائي ،ومف ا
50

انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

روما الدبموماسي والذي انبثؽ عنو النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،وأخي ار
طرح ىذا النظاـ لمتوقيع والمصادقة عميو ودخولو حايز النفاذ.
وسنحاوؿ مف خبلؿ ىذا المطمب شرح ك اؿ ىذه المراحؿ والتي ساىمت كميا في نشأة
المحكمة الجنائية الدولية.
اضفرعػاألول ػ
اضجكودػاألوضىػضكغئظػاألطمػاضطتحدةػإلظذاءػاضطحصطظػاضجظائغظػاضدوضغظػاضدائطظ ػ
لقد حاولت ىيئة األمـ المتحدة منذ أف رأت النور في سنة  1945إيجاد قضاء جنائي
دولي دائـ ،فكانت الخطوة األولى التي قامت بيا في ىذا المجاؿ ىو إصدار الجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة القرار رقـ  95في سنة  ،1946أقرت بموجبو مبادئ القانوف الدولي
المنصوص عمييا في أحكاـ النظاـ األساسي لمحكمتي نورمبورغ وطوكيو

()1

وأوصت كذلؾ

"المجن ة التحضيرية لتدويف القانوف الدولي" بصياغة ىذه المبادئ إلى جانب المبادئ الدولية
األخرى التي تسفر عنيا إجراءات المحاكمة أماـ تمؾ المحكمة ،إالا اأنو ىذه الماجنة عجزت

عف القياـ بذلؾ ،مما دفع بيا إلى اقتراح إنشاء لجنة أخرى والتي أطمؽ عمييا اسـ "لجنة

القانوف الدولي" ،فيذه األخيرة حمت محؿ "الماجنة التحضيرية لتدويف القانوف الدولي" ،وعمى
()2

إثر ذلؾ ،وبتاريخ  1947-11-21قامت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بإصدار قرار

يحمؿ رقـ (/177د )2-كمفت بموجبو لجنة القانوف الدولي بصياغة مبادئ القانوف الدولي
المعترؼ بيا في النظاـ األ ساسي لمحكمة نورمبورغ وفي أحكاميا ،وكذالؾ إعداد مشروع
مدونة لمجرائـ المخمة بسمـ اإلنسانية وأمنيا ،واستجابة لذلؾ قامت لجنة القانوف الدولي
 -1عادؿ حمزة عثماف" ،المحكمة الجنائية الدولية بيف الشرعية الدولية والييمنة األمريكية" ،مجمة الكوفة لمعموـ القانونية
والسياسية ،كمية القانوف والعموـ السياسية ،جامعة الكوفة ،العدد  ،7العراؽ ،2010 ،ص.67
 -2عمي عبد القادر القيوجي ،مرجع سابؽ ،ص.198
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انفصم انثاني:

بصياغة تمؾ المبادئ وذلؾ في عاـ  ،1950كما رفعت مشروعيا عمى الجمعية العامة في
سنة  1954والذي يتعمؽ بالجرائـ المخمة بسمـ وأمف اإلنسانية(.)1
لكف قبؿ ذلؾ اقترحت بعض وفود الدوؿ في الدورة األولى لمجمعية العامة إدماج
جريمة اإلبادة الجماعية ضمف الجرائـ الدولية ،وطالبت بإعداد مشروع اتفاؽ دولي عف
مكافحة جريمة إبادة الجنس ،وردا عمى ىذه االقتراحات ،أعدت السكرتارية العامة لؤلمـ
المتحدة مشروعا ألحؽ بو ممحقيف عف إقامة محكمة جنائية دولية دائمة ،األولى يكوف ليا
اختصاص عاـ ،فيما منح لممحكمة األخرى صبلحية النظر في جريمة إبادة الجنس فقط.
لكف ىذا المشروع لـ يتـ إق ارره مف قبؿ الجمعية العامة في دورتيا الثانية المنعقدة في
سنة  ،1947إذ أعيد مف أجؿ إدخاؿ التعديبلت البلزمة عميو ،وبعد أف تـ ذلؾ عرض عمى
الجمعية العامة في دورتيا الثالثة لسنة .)2(1948
وبعد ذلؾ أصدرت الجمعية العامة القرار رقـ  260الصادر في 1948-12-09
والذي تبنى "االتفاقية الدولية لمنع جريمة اإلبادة الجماعية وقمعيا" ،حيث أف ىذه االتفاقية
نصت في مادتيا السادسة عمى ضرورة محاكمة مرتكبي مثؿ ىذه الجرائـ وذلؾ أماـ
السمطات القضائية المحمية لمدولة التي وقعت في إقميميا ىذه الجريمة أو أماـ ىيئة قضائية
دولية مختصة بالنظر في تمؾ الجريمة ،كما قامت الجمعية العامة بتكميؼ لجنة القانوف

 -1لندة معمر يشوي ،مرجع سابؽ ،ص .65

 -2عمي عبد القادر القيواجي ،مرجع سابؽ ،ص .199
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انفصم انثاني:

الدولي بدراسة مسألة ما إذا كاف ومف المرغوب فيو ومف الممكف إنشاء ىيئة قضائية دولية
تختص بمحاكمة المتيميف بارتكاب جرائـ إبادة الجنس(.)1
واستجابة ليذا الطمب تقدمت لجنة القانوف الدولي بتقرير إلى الجمعية العامة لؤلمـ
المتحدة وأكدت فيو بأف إنشاء مثؿ ىذه المحكمة ىو أمر مرغوب فيو ومف الممكف إنشاءىا
ضمف إطار محكمة العدؿ الدولية وذلؾ بعد تعديؿ النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية.
ار بتاريخ  1950-12-12يقضي إنشاء لجنة
وبعدىا أصدرت الجمعية العامة قر ا
خاصة تتكوف مف  17دولة ،وأسند إلييا ميمة وضع مشروع النظاـ األساسي لممحكمة
المقترحة ،لذلؾ وبتاريخ  1951-08-01اجتمعت ىذه المجنة بجنيؼ ،وبعد أف أنيت مف
وضع مشروع النظاـ األساسي قدمتو إلى الجمعية العامة وذلؾ خبلؿ دورتيا السابعة سنة
 ،1952وقدمت الدوؿ األعضاء اقتراحاتيا ومبلحظاتيا وقد انقسمت اآلراء حوؿ فكرة إنشاء
المحكمة إلى اتجاىيف ،أوليما يعارض ىذه الفكرة واالتجاه اآلخر يؤيدىا.
ونتيجة لتعرض اآلراء حوؿ مشروع المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الجمعية العامة
قرارىا رقـ  687بتاريخ  1952-12-5تطمب بموجبو إنشاء لجنة جديدة ،وباشرت ىذه
األخيرة في مياميا بداية مف  1953/07/27إلى غاية  20أوت مف نفس السنة ،ووضعت
نظاما أساسيا جديدا لممحكمة ،كما اقترحت عدة طرؽ إلنشائيا ،ثـ قدمت مشروعيا إلى
()2

الجمعية العامة مف جديد لغرض مناقشتو

أف ىذه األخيرة قامت بتأجيؿ النظر في ىذا
إالا ا

 -1محمد حسف القاسمي" ،إنشاء المحاكمة الجنائية الدولية الدائمة ،ىؿ ىي خطوة حقيقية لتطوير النظاـ القانوني

الدولي؟" ،مجمة الحقوؽ ،كمية الشريعة والقانوف ،جامعة االما ار العربية المتحدة ،السنة  ،27العدد  ،1الكويت ،2003 ،ص
.64

 -2خوجة عبد الرزاؽ ،ضمانات المحاكمة العادلة أماـ المحكمة الجنائية الدولية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ

القانونية ،تخصص :القانوف الدولي اإلنساني ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،2013 ،

ص.30-29
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

المشروع وذلؾ إلى حيف التوصؿ إلى إعطاء تعريؼ لمصطمح العدواف وكذلؾ إنجاز مشروع
مدونة الجرائـ المخمة بسمـ وأمف اإلنسانية عمى أساس أف إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
مرتبط بيذه المسائؿ(.)1
اضفرعػاضثاظي ػ
تضارفػاضجكودػاألخغرةػضطظظطظػاألطمػاضطتحدةػإلظذاءػاضطحصطظػاضجظائغظػاضدوضغظػ
اضدائطظ ػ
بعد غياب طويؿ أعيد طرح مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وذلؾ عندما
ناقشت لجنة القانوف الدولي مشروع قانوف الجرائـ المخمة بسمـ اإلنسانية بيف أعواـ 1986
و ،1989لكف ىذا المشروع ظير بشكؿ أكبر في سنة  1989عمى إثر تقدـ دولة "ترينيداد
وتوباغو" باقتراح تطمب فيو الجم عية العامة لؤلمـ المتحدة إنشاء محكمة جنائية دولية لمنع
ومكافحة جريمة اإلتجار الغير المشروع بالمخدرات العابرة عبر الدوؿ(.)2
وردا عمى ذلؾ أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة القرار رقـ  39/44في
 1989/12/04كمفت بموجبو لجنة القانوف الدولي بتناوؿ مسألة إنشاء المحكمة الجنائية
الدولية أو ألية دولية أخرى لممحاكمة الجنائية ،ويكوف مف بيف اختصاصيا محاكمة
األشخاص المشتغموف باإلتجار الغير المشروع بالمخدرات عبر الحدود الوطنية وأف تولى
اىتماما خاص لتمؾ المسألة(.)3

1

-Mahiou Ahmed, des processus de codification du droit international pénal, in :Droit international
pénal, ouvrage collectif sous la direction de ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain,
centre de droit international, université de Paris-x, Editions Pedone, Paris, 2000, p.50.

 -2خوجة عبد الرزاؽ ،مرجع سابؽ ،ص .32

 -3قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  1989/12/04الصادر بالوثيقة ذات الرمز (.)A/RES/44/39
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

ثـ توالت بعد ذلؾ ق اررات الجمعية العامة التي تطمب فييا لجنة القانوف الدولي
بمواصمة دراسة وتحميؿ القضايا المتعمقة بمسألة والية جنائية دولية بما في ذلؾ إمكانية إنشاء
محكمة جنائية دولية ،وتنفيذا لذلؾ قامت لجنة القانوف الدولي بمناقشة مسألة إنشاء المحكمة
الجنائية الدولية منذ دورتيا  42في سنة  1990وحتى دورتيا  46سنة  ،1994وفي الدورة
األخيرة ،انتيت المجنة مف دراستيا وأنجزت مشروع النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية
وقدمتو إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة( ،)1وبعد دراسة الجمعية العامة لممشروع رحبت بو
وقامت بتاريخ  1994-12-09بإصدار القرار رقـ  53 /49وقررت بموجبو إنشاء لجنة
مخصصة مفتوحة العضوية أماـ جميع الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة وكذا أعضاء
الوكاالت المتخصصة لتتولى استعراض المسائؿ الفنية واإلدارية الرئيسية الناجمة عف مشروع
النظاـ األساسي الذي أعدتو لجنة القانوف الدولي ولتنظر عمى ضوء ذلؾ االستعراض في
أمر الترتيبات البل زمة لعقد المؤتمر الدولي لممفوضيف ،ومف أجؿ ذلؾ قررت الجمعية العامة
عمى أف تجتمع ىذه المجنة في الفترة مف  03إلى  13أفريؿ  1995والفترة مف  14إلى 25
أوت  1995وطمبت منيا أف تقدـ تقريرىا إلييا وذالؾ بمناسبة عقدىا لدورتيا رقـ خمسوف(.)2
وبعد ذلؾ أصدرت الجمعية العامة قرار يحمؿ رقـ  46/50في 1995-12-11
خاص بإنشاء لجنة تحضيرية إلجراء المزيد مف المناقشة بشأف المسائؿ الرئيسية الفنية
واإلدارية الناشئة عف مشروع النظاـ األساسي الذي أعدتو لجنة القانوف الدولي والقياـ في
ضوء مختمؼ اآلراء التي أعرب عنيا في الجمسات بصياغة النصوص لغرض إعداد نص
موحد ومقبوؿ عمى نطاؽ واسع التفاقية تتعمؽ بإنشاء محكمة جنائية دولية وذلؾ كخطوة
تالية نحو بحثو في مؤتمر المفوضيف ،كما قررت الجمعية العامة أف تجتمع المجنة
-1عمي عبد القادر القيوجي ،مرجع سابؽ ،ص .219

 -2قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المؤرخ في  ،1994-12-09الصادر بالوثيقة ذات الرمز (.)A/RES/49/53
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

التحضيرية في الفترة مف  25مارس إلى  12أفريؿ  1996والفترة مف  12إلى  30أوت مف
نفس السنة ،وأف تقدـ تقريرىا إلى الجمعية العامة أثناء عقدىا لدورتيا الواحد والخمسوف(.)1
وبعد أف درست الجمعية العامة لمشروع الماجنة التحضيرية ،قامت بإصدار القرار رقـ
 207/51في سنة  1996وأكدت فيو عمى ضرورة عقد مؤتمر دولي لممفوضيف في سنة
 1998لغرض إنجاز واعتماد اتفاقية بشأف إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كما نص القرار
أيضا عمى أف تواصؿ الماجنة التحضيرية في عقد اجتماعاتيا حتى تتمكف مف صياغة نص
موحد ومقبوؿ عمى نطاؽ واسع لبلتفاقية مف أجؿ تقديمو إلى المؤتمر الدبموماسي
لممفوضيف(.)2
وبعد عقد الماجنة التحضيرية لثبلث دورات خبلؿ سنة  1997عرضت حصيمة
أعماليا مف جديد عمى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،وىذه األخيرة قامت بإصدار القرار رقـ
 160/52في  1997/12/15وطالبت بموجبو الماجنة التحضيرية بمواصمة أشغاليا وفقا
لمقرار  ،207/51وأف تحيؿ إلى المؤتمر في نياية دورتيا نص مشروع اتفاقية بشأف إنشاء
محكمة جنائية دولية ،كما تضمف القرار  160/52أيضا قبوؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
اقتراح إيطاليا باستضافة المؤتمر الدبموماسي لممفوضيف ،وقررت أف يتـ عقده ما بيف 15
جواف إلى غاية  17جويمية مف سنة  ،1998كما طالبت لؤلميف العاـ لؤلمـ المتحدة بإعداد
مشروع النظاـ الداخمي لممؤتمر وتقديمو إلى الماجنة التحضيرية مف أجؿ النظر فيو ،وعقدت
ىذه األخيرة دورتيا النيائية مف  16مارس إلى  03أفريؿ مف سنة  ،1998وأنيت مف

 -1قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المؤرخ في  ،1995-12-11الصادر بالوثيقة ذات الرمز (.)A/RES/50/46

 -2قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المؤرخ في  ،1996-12-17الصادر بالوثيقة ذات الرمز (.)A/RES/51/207
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

خبلليا تقريرىا األخير الذي تضمف أربعة أقساـ خاصة باتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية
الدولية وأحالتو إلى المؤتمر الدبموماسي لممفوضيف(.)1
اضفرعػاضثاضث ػ
اظطقادػطؤتطرػروطاػاضدبضوطادي ػ
لقد تـ عقد مؤتمر روما الدبموماسي في الفترة مف  15جواف إلى  17جويمية مف سنة
 1998بمدينة روما اإليطالية ،ولقد شارؾ في ىذا المؤتمر وفود  160دولة و 255منظمة
دولية منيا  17منظمة حكومية و 238منظمة غير حكومية ،كما شاركت في ىذا المؤتمر
وكاالت دولية متخصصة والتي بمغ عددىا  14وكالة ،باإلضافة إلى ممثمي القطاعات
الحكومية واإلقميمية ذات العبلقة بما فييا المحكمتاف الدوليتاف ليوغوسبلفيا ورواندا.
ولقد قاـ المؤتمروف قبؿ بدئيـ بمناقشة مشروع النظاـ األساسي بانتخاب رئيس
عدة لجاف وىي لجنة المكتب ،الماجنة الجامعة ،لجنة
المؤتمر ونواب الرئيس ،وقاموا بتشكيؿ ا

الصياغة ،ولجنة وثائؽ التفويض(.)2

ولقد تـ عرض مشروع النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الذي أعدتو الماجنة
التحضيرية عمى ىذا المؤتمر ولقد تكفمت الماجنة الجامعة بالنظر في مضمونو ،في حيف أف
لجنة الصياغة أسندت ليا مياـ صياغة جميع النصوص المحالة إلييا دوف تعديؿ جوىرىا
أو إعادة فتح باب المناقشة الموضوعية بشأف أية مسألة(.)3

 -1بوغ اررة رمضاف ،القيود الواردة عمى اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف،
فرع القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2006 ،ص.27-25
 -2عمي يوسؼ الشكري ،مرجع سابؽ ،ص .82

 -3بوىراوة رفيؽ ،اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في القانوف العاـ ،فرع

القانوف والقضاء الجنائي الدولييف ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة ،2010 ،ص .26
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

ولقد تضمف مشروع النظاـ المقدـ إلى المؤتمر  11فصبل مقسما إلى  116مادة
ووردت حوالي  2500عبارة بيف قوسيف تشكؿ كميا نقاط محؿ الخبلؼ معروضة لممناقشة.
وفي اليوـ األوؿ مف افتتاح أشغاؿ المؤتمر بدأت المفاوضات والمحادثات حوؿ المشروع
الذي أعدتو المجنة التحضيرية ،ولقد كانت عدة مواد ىذا المشروع محؿ خبلؼ كبير بيف
الوفود المشاركة ،وخاصة المواد المتعمقة باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.
وواصمت الوفود المشاركة في عقد االجتماعات والمشاورات الرسمية والغير الرسمية
أف األياـ العشريف األولى مف المؤتمر كانت ببل جدوى حيث لـ يتـ فييا تحقيؽ أي تقدـ
إالا ا

يذكر بشأف مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ،وبتاريخ  1998/07/15تمكنت لجنة

الصياغة بإنياء صياغة  111مادة مف النظاـ وأحالتيا في اليوـ ذاتو عمى الماجنة الجامعة
التي قامت باعتمادىا ،وفي الساعات المتأخرة مف يوـ  1998/07/17عرضت الماجنة
الجامعة عمى المؤتمر مشروع النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية المقترح إنشاؤىا
أف المشروع قد
لمتصويت عميو بالقبوؿ أو الرفض ،ولقد ا
تبيف مف خبلؿ نتائج التصويت ا

حظي بقبوؿ واسع النطاؽ مف طرؼ غالبية الدوؿ المشاركة في المؤتمر وبعد ذلؾ طالبت

الواليات المتحدة األمريكية بإعادة إجراء تصويت ثاف( ،)1والذي تـ بمناسبة الجمسة األخيرة
تبني النظاـ األساسي لممحكمة ورفضت  07دوؿ ىذا
لممؤتمر ،فصوتت  120دولة لصالح ا
المشروع ،في حيف امتنعت  21دولة عف التصويت ،وبذلؾ تـ اعتماد نظاـ روما األساسي
لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة والذي تضمف ديباجة و 13باب مقسما إلى  128مادة (.)2

 -1بوغ اررة رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص.30-28
 -2بوىراوة رفيؽ ،مرجع سابؽ ،ص.27
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

اضفرعػاضرابد ػ
طرحػاضظظامػاألداديػضضطحصطظػاضجظائغظػاضدوضغظػاضدائطظػضضتوشغدػواضطصادشظػرضغه ػ
منذ تبني المؤتمر الدبموماسي لؤلمـ المتحدة لمنظاـ األساسي في 1998-07-17
فتح باب التوقيع عمى االتفاقية كما فتح باب التصديؽ واالنضماـ إلييا ،وىذا ما تؤكده المادة
 125مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة حيث نصت عمى أنو يفتح باب
التوقيع عمى ىذا النظاـ األساسي أماـ جميع الدوؿ في روما بمقر منظمة األمـ المتحدة
لؤلغذية والزراعة ،في  17جويمية  1998ويظؿ باب التوقيع عمى النظاـ األساسي مفتوحا
بعد ذلؾ في روما بو ازرة الخارجية اإليطالية حتى  ،1998-10-17وبعد ىذا التاريخ يظؿ
باب التوقيع عمى النظاـ األساسي مفتوحا في نيويورؾ بمقر األمـ المتحدة حتى -12-31
 ، 2000كما نصت المادة عمى أنو يخضع ىذا النظاـ األساسي لمتصديؽ مف جانب الدولة
الموقعة ،واالنضماـ بالنسبة لمدوؿ الغير الموقعة ،وتودع صكوؾ التصديؽ واالنضماـ لدى
األميف العاـ لؤلمـ المتحدة(.)1
ولقد وصؿ عدد الدوؿ الموقعة عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية حتى
ذلؾ التاريخ  139دولة مف بينيا إسرائيؿ والواليات المتحدة األمريكية المتاف وقعتا في آخر
يوـ مفتوح لمتوقيع ،فيما بمغ عدد الدوؿ العربية الموقعة عمى النظاـ  13دولة عربية(.)2
أما بالنسبة لمتصديقات ،فقد نصت المادة  1/126مف النظاـ األساسي لممحكمة
الجنائية الدولية عمى أنو" :يبدأ نفاذ ىذا النظام األساسي في اليوم األول من الشير الذي يعقب
اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين لمتصديق أو القبول أو الموافقة أو اال نضمام لدى األمين

العام لألمم المتحدة " وتحقؽ ذلؾ فعبل ،واكتمؿ النصاب القانوني مف التصديقات الذي اشترطتو

 -1المادة  125مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية.
 -2لندة معمر يشوي ،مرجع سابؽ ،ص.116
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

حيز النفاذ بتاريخ
ىذه المادة بتاريخ  ،2002-04-11وبالتالي دخؿ نظاـ روما األساسي ا

وتـ تنصيب المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بصفة رسمية في مقرىا ببلىاي
 2002-07-1ا

بيولندا وذلؾ بحضور األميف العاـ لؤلمـ المتحدة(.)1

اضططضبػاضثاظي ػ
تطرغفػاضطحصطظػاضجظائغظػاضدوضغظػاضدائطظػوتذصغضكاػوخصائصكا ػ
سنقوـ بتقسيـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فروع ،األوؿ ندرس فيو تعريؼ المحكمة الجنائية
الدولية الدائمة أما الثاني فسنتطرؽ مف خبللو إلى دراسة تشكيمة ىذه المحكمة ،في حيف أف
الفرع الثالث واألخير ندرس فيو أىـ الخصائص التي تمتاز بيا ىذه المحكمة.
اضفرعػاألول ػ
تطرغفػاضطحصطظػاضجظائغظػاضدوضغظػاضدائطظ ػ
إف المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ىي ىيئة دولية دائمة تختص بمعاقبة األشخاص
المرتكبيف ألشد الجرائـ الدولية (جرائـ الحرب ،جرائـ اإلبادة الجماعية ،الجرائـ ضد اإلنسانية،
جريمة العدواف) ويكوف اختصاصيا مكمبل الختصاص الجيات القضائية الوطنية ،وتتمتع
بالشخصية القانونية الدولية ،وبالتالي تمتعيا باألىمية القانونية التي تسمح ليا بممارسة
وظائفيا عمى أكمؿ وجو أي تس ميط العقوبات المناسبة عمى مرتكبي الجرائـ الدولية الداخمة

 -1بوغ اررة رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص.32-31
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:
()1

في اختصاصيا

وتتمتع باالستقبللية إذ ىي ليست تابعة لمنظمة األمـ المتحدة سواء مف

حيث الموظفيف أو التمويؿ.)2(...
اضفرعػاضثاظي ػ
تذصغضظػاضطحصطظػاضجظائغظػاضدوضغظػاضدائطظ ػ
حسب المادة  34مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،فإنو تتكوف
ىذه المحكمة مف ىيئة الرئاسة ،شعبة استئناؼ ،شعبة ابتدائية ،شعبة ما قبؿ المحاكمة،
مكتب المدعي العاـ وقمـ كتاب المحكمة(.)3

أوال-عغئظػاضرئادظ ػ
تتشكؿ ىيئة الرئاسة مف رئيس ونائبيف لمرئيس ،يتـ انتخابيـ باألغمبية المطمقة لقضاة
مرة واحدة فقط ،وتتمثؿ مياـ
المحكمة ويشغموف منصبيـ لمدة ثبلث سنوات قابمة لمتجديد ا

ىيئة الرئاسة في تصريؼ األعماؿ اإلدارية لممحكمة باإلضافة إلى مياـ أخرى أسندىا النظاـ
()4

األساسي لممحكمة كتعييف سجؿ المحكمة ،توزيع القضاة عمى دوائر المحكمة...إلخ

ثاظغا-ذطبػاضطحصطظ ػ
بعد انتخاب القضاة تنظـ المحكمة نفسيا في أقرب اآلجاؿ وتقوـ بتشكيؿ شعبيا
الثبلث ،وىي شعبة االستئناؼ والشعبة االبتدائية وشعبة ما قبؿ المحاكمة ،وتتكوف شعبة
االستئناؼ مف الرئيس وأربعة قضاة آخريف ،وتتألؼ الشعبة االبتدائية والشعبة ما قبؿ
 -1لؤي محمد حسف النايؼ" ،العبلقة التكاممية بيف المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني "مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ

االقتصادية والقانونية ،كمية الحقوؽ ،جامعة دمشؽ ،العدد  ،2011 ،3ص.529
 -2عادؿ حمزة عثماف ،مرجع سابؽ ،ص.69

 -3المادة  34مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

 -4أبو الخير أحمد عطية ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،دراسة لمنظاـ األساسي لممحكمة ولمجرائـ التي تختص

المحكمة بالنظر فييا ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية ،مصر ،2006 ،ص.26
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

المحاكمة مف عدد ال يقؿ عف  06قضاة .ويكوف تعييف القضاة بالشعب عمى أساس طبيعة
المياـ التي ينبغي أف تؤدييا كؿ شعبة ومؤىبلت وخبرات القضاة المنتخبيف في المحكمة،
بحيث تضـ ك اؿ شعبة مزيجا مف الخبرات في القانوف الجنائي واإلجراءات الجنائية وفي
القانوف الدولي وتتألؼ الشعبة االبتد ائية وشعبة ما قبؿ المحاكمة مف قضاة ذوي الخبرة في
المحاكمات الجنائية(.)1

ثاضثا-ػطصتبػاضطدريػاضطام ػ
ىو جياز مستقؿ عف أجيزة المحكمة ،فبل يجوز ألي عضو مف أعضاء المكتب أف
يمتمس تعميمات مف أي مصدر خارجي وال يجوز لو أف يعمؿ بيذه التعميمات ويتمقى ىذا
الجياز اإلح االت والمعمومات ذات الصمة بالجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة الجنائية
الدولية الدائمة ،ويتألؼ مكتب المدعي العاـ مف مدعي عاـ وىو رئيس المكتب ويكوف
مسؤوال عف تنظيـ وادارة المكتب بما في ذلؾ بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقو وموارده
األخرى ،كما يتألؼ أيضا مكتب المدعي العاـ مف نائب مدعي عاـ واحد أو أكثر يكونوف
تحت تصرؼ المدعي العاـ ويقوموف باألعماؿ التي يطمبيا منيـ المدعي العاـ.
ونجد المدعي العاـ ونوابو ينتموف إلى جنسيات مختمفة ويجب أف يكونوا مف ذوي
األخبلؽ والكفاءة العالية ،ويجب أف تتوفر فييـ خبرة عممية واسعة في مجاؿ اإلدعاء أو
المحاكمة في القضايا الجنائية ويجب عمييـ اف يحسنوا استعماؿ لغة واحدة عمى األقؿ مف
لغات العمؿ في المحكمة ،ويتـ انتخابيـ عف طريؽ االقتراع السري باألغمبية المطمقة

 -1المادة  39مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

ألعضاء جمعية الدوؿ األطراؼ ،ويزاولوف مياميـ لمدة  09سنوات ما لـ يتقرر ليـ وقت
انتخابيـ مدة أقصر ،وال يجوز إعادة انتخابيـ(.)1

رابطا-شضمػصتابػاضطحصطظ ػ
وىو الجياز المسؤوؿ عف إدارة المحكمة وتزويدىا بالخدمات دوف المساس بوظائؼ
وسمطات المدعي العاـ ،ويتشكؿ مف:
 المسجؿ وىو رئيس قمـ المحكمة ويعتبر المسؤوؿ اإلداري لممحكمة ،يمارس مياموتحت سمطة رئيس المحكمة ،ويكوف مف ذوي األخبلؽ والكفاءة العالية ،ويجب عميو
أف يحسف استعماؿ لغة واحدة عمى األقؿ مف لغات العمؿ في المحكمة ،وينتخب مف
طرؼ القضاة باألغمبية المطمقة عف طريؽ االقتراع السري مع األخذ بعيف االعتبار
اأية توصية تقدـ مف طرؼ جمعية الدوؿ األطراؼ ويشغؿ منصبو لمدة  5سنوات

مرة واحدة ويعمؿ عمى أساس التفرغ.
ويمكف إعادة انتخابو ا

 نائب المسج اؿ :ويجب أف يكوف كذلؾ مف ذوي األخبلؽ والكفاءة العالية ويحسفاستعماؿ لغة واحدة عمى األقؿ مف لغات العمؿ في المحكمة ،وينتخب بنفس الطريقة
التي ينتخب بيا المسجؿ وذلؾ بناء عمى توصية يصدرىا ىذا األخير ،ويشغؿ نائب
لمدة أقصر حسب ما تقرر األغمبية
المسجؿ منصب المسجؿ لمدة  05سنوات أو ا
المطمقة لمقضاة ،وينبغي انتخابو عمى أساس االضطبلع بأية مياـ تقتضييا الحاجة.
 يتش اكؿ أيضا قمـ كتاب المحكمة مف وحدة المجني عمييـ والشيود التي ينشئياالمس جؿ ،وتقوـ ىذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العاـ بتوفير تدابير الحماية
واألمف والمشورة والمساعدات المبلئمة األخرى لمشيود والمجني عمييـ الذيف يمثموف
أماـ المحكمة ،وكذا الغير الذيف قد يتعرضوف لمخطر بسبب إدالء الشيود بشياداتيـ.
 -1المادة  42مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

 كما تتكوف قمـ كتاب المحكمة مف موظفيف تضميـ وحدة المجني عمييـ والذيف يجبعمييـ أف يتمتعوا بالخبرة الكافية في مجاؿ الصدمات النفسية(.)1

خاطدا-ػجططغظػاضدولػاألطراف ػ
منصوص عمييا في المادة  112مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولة الدائمة
وتتكوف مف ممثمي الدوؿ األطراؼ ،حيث يكوف لكؿ دولة طرؼ ممثؿ واحد فييا ويجوز أف
يرافقو مندوبوف ومستشاروف ،أما بالنسبة لمدوؿ الموقعة عمى النظاـ األساسي لممحكمة
الجنائية الدولية الدائمة أو الوثيقة الختامية فإنيا تتمتع بصفة المراقب في الجمعية وتتشكؿ
جمعية الدوؿ األطراؼ مف مكتب والذي بدوره يتألؼ مف رئيس ونائبيف لمرئيس و 18عضو
تنتخبيـ الجمعية لمدة  03سنوات ،ويجتمع المكتب مرة واحدة عمى األقؿ مف كؿ سنة كمما
كاف ذلؾ ضروريا ،ويقوـ بمساعدة الجمعية في االضطبلع بمسؤولياتيا ،كما يجوز لمجمعية
أف تنشئ ىيئات فرعية بما في ذلؾ آلية رقابة مستقمة والتي تراىا ضرورية لحسف سير العمؿ
في المحكمة وتعزيز كفاءتيا واالقتصاد في نفقاتيا(.)2
وتعقد جمعية الدوؿ األطراؼ اجتماعات عادية ،عمى أف ال يقؿ عددىا اجتماعا واحدا
مف كؿ سنة ،كما تقوـ بعقد اجتماعات استثنائية كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ .وذلؾ بناء
عمى مبادرة مف مكتب الجمعية وتعقد ىذه االجتماعات في مقر المحكمة أو في مقر األمـ
المتحدة ،ويجوز لرئيس المحكمة والمدعي العاـ والمسجؿ أف يشاركوا في اجتماعات الجمعية
والمكتب(.)3

 -1المادة  43مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
 -2المادة  112مف النظاـ نفسو.

 -3أبو الخير أحمد عطية ،مرجع سابؽ ،ص.32
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

ولقد أسند لجمعية الدوؿ األطراؼ عدة مياـ وردت في المادة  2/112مف النظاـ
األساسي لممحكمة الجنائية الدولية وذلؾ عمى سبيؿ الحصر(.)1
اضفرعػاضثاضث ػ
خصائصػاضطحصطظػاضجظائغظػاضدوضغظػاضدائطظ ػ
إف المحكمة الجنائية الدولية محكمة دائمة وليست مؤقتة مثمما ىو عميو الحاؿ بالنسبة
لمحكمتي نورمبورغ وطوكيو التي أنشئت لغرض توقيع الجزاء عمى مجرمي الحرب العالمية،
وزالت بعد ذلؾ بانتياء المياـ التي أنشئت مف أجمو ،فالمحكمة الجنائية الدولية دائمة وحتى
واف نظرت في قضايا معينة فإنيا تظؿ قائمة وتستمر في عمميا.
إف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مكمؿ الختصاص المحاكـ الوطنية،
ا

فالمحكمة ال تتدخؿ مف منازعة مف تمقاء نفسيا بؿ يكوف ذلؾ في حالة عجز القضاء
الوطني أو عند تقصيره في أداء ميامو ،ففي ىذه الحالة تتدخؿ المحكمة الجنائية الدولية(.)2

عدـ جواز التحفظ عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية وىذا ما أكدتو المادة
 897مف النظاـ األساسي لممحكمة .وبذلؾ تكوف الدوؿ بيف خياريف إما أف تأخذ بو كماو
وبالتالي االلتزاـ بجميع نصوص النظاـ أو أف تتركو وال توقع عميو بذلؾ تكوف غير ممزمة
بتنفيذ أحكاـ النظاـ األساسي لممحكمة.
 إف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية يعتبر معاىدة دولية ويترتب عف ذلؾعدة أمور أىميا أف الدوؿ ليست ممزمة باالرتباط بو ،كذلؾ أف ىذه المعاىدة تسري

 -1لئلطبلع عمى مياـ جمعية الدوؿ األطراؼ ،أنظر المادة  2/112مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية.
 -2خالد طعمة صعفؾ الشمري ،القانوف الجنائي الدولي ،الطبعة الثانية ،د.د.ف ،الكويت ،2005 ،ص.115
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

عميو كؿ القواعد التي تطبؽ عمى المعاىدات الدولية مثؿ تمؾ الخاصة بالتفسير
والتطبيؽ الزماني والمكاني وغيره وذلؾ ما لـ يتـ النص عمى خبلؼ ذلؾ(.)1

 -1غازي حسف صباريني" ،المحكمة الجنائية الدولية" ،مجمة العموـ القانونية ،كمية الحقوؽ ،جامعة باجي مختار ،عنابة،

العدد  ،2008 ،12ص .105 -104
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

اضطبحثػاضثاظي ػ
اختصاصاتػاضطحصطظػاضجظائغظػاضدوضغظػواضطبادئػاضتيػتحصمػرطضكا ػ
لقد حدد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية اختصاصات ىذه األخيرة عمى
أسس أربعة ،وىي تتمثؿ في نوع الجريمة ومكاف وزماف ارتكابيا والشخص الذي ارتكبيا.
وبذلؾ يكوف لدينا اختصاص زماني ،مكاني ،شخصي ،واختصاص موضوعي لممحكمة
الجنائية الدولية وىذا ما سندرسو في المطمب األوؿ تحت عنواف اختصاصات المحكمة
الجنائية الدولية .أما فيما يخص المطمب الثاني سندرس فيو المبادئ التي تحكـ عمؿ
المحكمة والمتمثمة في مبدأ التكامؿ والتعاوف بيف الدوؿ والمحكمة الجنائية الدولية.

اضططضبػاألول ػ
اختصاصاتػاضطحصطظػاضجظائغظػاضدوضغظ ػ
جاءت المحكمة الجنائية الدولية لتبمور الجيود الدولية الرامية إلى إقرار نظاـ دولي
يحظى بالقبوؿ لدى الجماعة الدولية ،بيدؼ تحقيؽ العقاب ومبلحقة مرتكبي الجرائـ األشد
أف النظاـ األساسي لروما يعتبر دستور المحكمة الجنائية الدولية وقانونيا الذي
خطورة .وبما ا
يحدد اختصاصيا ونظاـ عمميا ،فقد حدد ىذا األخير أنواع االختصاص فيناؾ االختصاص

الزماني والمكاني ىذا ما سنراه في الفرع األوؿ ،واالختصاص الموضوعي والشخصي الذي
سنتناولو في الفرع الثاني.
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

اضفرعػاألول ػ
االختصاصػاضزطاظيػواضطصاظيػضضطحصطظ ػ

أوال-ػاالختصاصػاضزطاظيػضضطحصطظ ػ
تنص المادة  88مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية عمى أنو" :ليس
لممحكمة اختصاص إالّ فيما يتعمق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ىذا النظام األساسي .إذا أصبحت
دولة من الدول طرفا في ىذا النظام األساسي بعد بدء نفاذه ،ال يجوز لممحكمة أن تمارس اختصاصيا
إال فيما يتعمق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ىذا النظام بالنسبة لتمك الدولة ،ما لم تكن الدولة قد

أصدرت إعالنا بموجب الفقرة  30من المادة .)1("21
يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة
يفيـ مف نص ىذه المادة أنو ال ا
لمجرائـ التي تختص فييا ،إال إلى الجرائـ التي ترتكب بعد بدء نفاذ النظاـ األساسي
لممحكمة ،أي الجرائـ التي ارتكبت انطبلقا مف  2002/07/01وىذا بالنسبة لمدوؿ التي
صادقت عمى ىذا النظاـ قبؿ ىذا التاريخ( .)2أما فيما يتعمؽ بالدوؿ التي تنظـ إلى ىذا النظاـ
األساسي بعد دخولو حيز النفاذ ،فإف المحكمة ال تختص بالنظر إال في الجرائـ التي ترتكب
بعد بد ء نفاذ ىذا النظاـ فيما يتعمؽ بتمؾ الدولة وذلؾ تطبيقا لممبدأ السائد في القوانيف العقابية
والقاضي بعدـ تطبيؽ أحكامو إال بأثر فوري ومباشر ،ىذا باإلضافة إلى أف ىذا الحكـ قد
التخوؼ مف مقاضاتيا عف الجرائـ
الدوؿ عمى االنضماـ إلى النظاـ األساسي دوف
شجع ا
ا
ا

التي ارتكبتيا قبؿ انضماميا لمنظاـ األساسي لممحكمة(.)3

لمدوؿ التي ليست طرفًا في نظاميا إذا
كما يمتد أيضا اختصاص المحكمة بالنسبة ا
قبمت بموجب إعبلف يودع لدى مسجؿ المحكمة ،أف تمارس المحكمة اختصاصيا بشأف
 -1المادة " "11مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

 -2نبيؿ صقر ،وثائؽ المحكمة الجنائية الدولية ،دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،د.س.ف ،ص .17
 -3عمي يوسؼ الشكري ،مرجع سابؽ ،ص .190
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

جريمة قيد البحث ،وفي ىذه الحالة فإف األثر يمتد لمجريمة الجاري البحث بشأنيا والتي ترجع
أفعاليا لتاريخ سابؽ عف إيداع اإلعبلف بالقبوؿ وذلؾ حسب الفقرة  03مف المادة .)1(12

ثاظغا-ػاالختصاصػاضطصاظيػضضطحصطظ ػ
الدولية ،قد انقسـ
فيما يخص النطاؽ المكاني الختصاص المحكمة الجنائية ا
المشاركوف إلى جانبيف:
 الجانب األول :وكاف عمى رأسيا ألمانيا ،والتي دعت إلى عالمية االختصاص الجنائيالنظر
وضرورة ممارسة المحكمة الختصاصاتيا القضائية عمى جميع ا
الدوؿ ،بغض ا

عف مكاف ارتكاب الجريمة ،وفيما إذا كانت الدولة المرتكبة لمجريمة طرفا في النظاـ

األساسي أـ ال.
الدولية
 الجانب الثاني :ذىب ىذا االتجاه إلى أف االختصاص القضائي لممحكمة الجنائية االنظر فيما إذا كانت
يقوـ عمى مبدأ االختصاص الجنائي اإلقميمي ،منو يستوجب ا

الجريمة قد ارتكبت عمى إقميـ دولة طرؼ في النظاـ األساسي أـ ال ،وبذلؾ فإف المحكمة
ال يمكف ليا مف ممارسة اختصاصيا إذا ارتكبت عمى إقميـ دولة ليست طرفا في نظاـ

روما ما لـ تقبؿ تمؾ الدولة بممارسة المحكمة الختصاصيا عمى إقميميا(.)2
 الجانب الثالث :يتمثؿ في رأي المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص اختصاصياالمكاني إذ يكوف كالتالي:
أ .إذا كانت الدولة طرفا في النظاـ األساسي ،فإف المحكمة تمارس اختصاصيا عمى
الجرائـ التي تدخؿ في اختصاصيا والتي وقعت عمى أراضي ىذه الدولة الطرؼ،
ونفس الشيء بالنسبة لمدولة التي تنضـ إلى نظاـ روما.
 -1نبيؿ صقر ،مرجع سابؽ ،ص.18

 -2براء منذر كماؿ عبد الماطيؼ ،النظاـ القضائي لممحكمة الجنائية الدولية ،الطبعة األولى ،دار الحامد لمنشر والتوزيع،

األردف ،2008 ،ص.219
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

ب .كما يجوز لممحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصيا عمى إقميـ دولة معينة في
الحاالت التالية:
الحالة األولى :إذا كانت الدولة التي وقعت عمى إقميميا الجريمة ليست طرفا في النظاـ
األساسي لممحكمة الجنائية الدولية وقبمت اختصاص المحكمة.
الحالة الثانية :إذا كانت دولة تسجيؿ السفينة أو الطائرة طرفا في ىذا النظاـ أو قبمت
باختصاص المحكمة وكانت الجريمة قد وقعت عمى متف الطائرة أو السفينة المسجمة فييا.
الحالة الثالثة :إذا كانت الدولة التي يكوف المتيـ بارتكاب الجريمة (المجرـ) مف أحد
رعاياىا طرفا في النظاـ األساسي أو قبمت باختصاص المحكمة وذلؾ حسب المادة
/02/12ب مف نظاـ روما(.)1
اضفرعػاضثاظي ػ
االختصاصػاضطوضوريػواضذخصيػضضطحصطظ ػ

أوال-ػاالختصاصػاضطوضوريػضضطحصطظ ػ
تنص المادة  01/05عمى اأنو« :يقتصر اختصاص المحكمة عمى أشد الجرائم خطورة

موضع اىتمام المجتمع الدولي بأسره ،ولممحكمة بموجب ىذا النظام األساسي اختصاص النظر في
الجرائم التّالية:
أ .جريمة اإلبادة الجماعية.
ب .الجرائم ضدّ اإلنسانية.
ت .جرائم الحرب.

ث .جريمة العدوان»(.)2
 -1عمروش نزار ،المحكمة الجنائية الدولية في مواجية المحاكـ الوطنية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الدولي
والعبلقات الدولية ،كمية الحقوؽ ،بف عكنوف ،جامعة الجزائر( ،2011 ،)1ص.59-58
 -2المادة  01/05مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

70

انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:
 -1جريمت اإلبادة انجماعيت

تعد جريمة اإلبادة الجماعية مف الجرائـ التي ألحقت خسائر جسيمة وفظيعة
باإلنسانية وذلؾ في ك اؿ مراحؿ التاريخ ذلؾ ألنيا تستيدؼ أسمى وأقدس حؽ وىبو اهلل تعالى
لئلنساف أال وىو الحؽ في الحياة.
أما عف أركاف جريمة اإلبادة الجماعية فيناؾ الركف المادي والمعنوي فيما يخص
الركف المادي يقصد بو إقداـ مرتكب ىذه الجريمة عمى إتياف أحد األفعاؿ التي نصت عمييا
ا

المادة  06مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية وىي :قتؿ أفراد أو أعضاء

الجماعة ،إلحاؽ أذى أو ضرر جسدي أو عقمي خطير أو جسيـ بأعضاء الجماعة ،إخضاع
الجماعة لظروؼ وأحواؿ معيشية قاسية يقصد منيا إىبلكيا أو تدميرىا الفعمي كميا أو جزئيا،
فرض تدابير ترمي إلى منع أو إعاقة النسؿ داخؿ الجماعة ،نقؿ أطفاؿ أو صغار الجماعة
قير عنوة مف جماعتيـ إلى جماعة أخرى .أما عف الركف المعنوي فيتمثؿ في القصد الجنائي
ًا
العاـ الذي يتكوف مف عنصري العمـ واإلرادة .والقصد الخاص المتمثؿ في اتجاه النية لئلبادة
أو اإلىبلؾ الكمي أو الجزئي لجماعة معينة بصفتيا(.)1
 -2انجرائم ض ّذ اإلنسانيت
ضد أي مجموعة مف
تعني أي فعؿ ارتكب ضمف إطار ىجوـ واسع النطاؽ موجو ا
السكاف المدنييف ،وعف عمـ باليجوـ ،وحددت المادة  07مف النظاـ األساسي لممحكمة ىذه
ا
األفعاؿ منيا :القتؿ العمد ،اإلبادة ،اإلسترقاؽ ،اإلبعاد القسري لمسكاف ،السجف والحرماف

الشديد مف الحرية البدنية ،التعذيب ،االغتصاب أو االستبعاد الجنسي ،أو اإلكراه عمى
البغاء ،أو الحمؿ القسري ،أو التعقيـ القسري ،أو أي شكؿ مف أشكاؿ العنؼ الجنسي،

-1عصاـ عبد الفتاح مطر ،مرجع سابؽ ،ص .139-135
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

اضطياد أي جماعة ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية أو
()1

متعمقة بنوع الجنس ،االختفاء القسري لؤلشخاص ،جريمة الفصؿ العنصري...
 -3جرائم انحرب

يكوف لممحكمة اختصاص فيما يتعمؽ بجرائـ الحرب ،والسيما عندما ترتكب في إطار
خطة أو سياسة عامة أو في إطار عممية ارتكاب واسعة النطاؽ ليذه الجرائـ ،إذ تعني جرائـ
الحرب حسب المادة  08مف النظاـ األساسي لممحكمة ك اؿ اإلنتياكات الجسيمة التفاقيات
جنيؼ المؤرخة في  ،1949/08/12االنتياكات الخطيرة األخرى لمقوانيف واألعراؼ السارية
عؿ المنازعات الدولية المسمحة ،واالنتياكات الجسيمة لممادة  03المشتركة بيف اتفاقيات
جنيؼ األربع المؤرخة في ( 1949/08/12في حالة وقوع نزاع غير ذي طابع دولي)،
االنتياكات الخطيرة األخرى لمقوانيف واألعراؼ السارية عمى المنازعات المسمحة غير ذات
الطابع الدولي.
حددت المادة  08مف النظاـ األساسي لممحكمة ىذه األفعاؿ منيا :التعذيب أو
المعامبلت غير اإلنسانية بما في ذلؾ التجارب البيولوجية ،القياـ عمدا بإحداث معاناة شديدة
أو إصابات خطيرة بالجسـ أو الصحة ،تدمير الممتمكات واالستيبلء عمييا ،إرغاـ أسير
الحرب لمخدمة في صفوؼ معادية ،حرمان و مف المحاكمة العادلة ،اإلبعاد أو النقؿ أو الحبس
شف
الغير المشروع ،أخذ الرىائف ،توجيو ىجمات ا
تعمد ا
ضد ا
السكاف أو منشآت مدنية ،ا

ضد الموظفيف أو المنشآت اإلنسانية ،قصؼ المدف والقرى المجردة مف األىداؼ
ىجمات ا
ضد
العسكرية ،قتؿ أو جرح مقاتؿ ألقى سبلحو أو استسمـ مختارا ،تعمد توجيو اليجمات ا

 -1نبيؿ صقر ،مرجع يابؽ ،ص;.9
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

المباني المختصة لؤلغراض الدينية أو التعميمية أو المستشفيات ،تجنيد األطفاؿ دوف 15
ًّ
طوعيا لممشاركة في الحروب(.)1
سنة مف العمر إلزاميا أو
 -4جريمة العدوان
تعتبر جريمة العدواف ىي الجريمة الرابعة التي تدخؿ في اختصاص المحكمة الجنائية
تـ ذكرىا في المادة  05مف النظاـ األساسي ،لكف لـ يتـ تحديدىا أو تعريفيا
الدولية ،وقد ا
السابقة ال اذكر ،بؿ جاء في الفقرة 02
ضمف مواد النظاـ كما ىو األمر بالنسبة لمجرائـ الثبلثة ا

تـ تعريؼ ىذه
مف المادة  05بأف المحكمة تمارس اختصاصيا عمى جريمة العدواف متى ا

الجريمة وفقا لممادتيف  121و 123مف النظاـ ،وقد وافقت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

عرفتو الماجنة
وبتاريخ  1974/12/14وفي قرارىا رقـ  3314عمى تعريؼ العدواف كما ا
الخاصة التي كمفت بوضع ىذا التاعريؼ ،وتضمف تعريؼ العدواف ،والذي وافقت عميو

القوة
الجمعية  08مواد .نصت المادة  01مف ىذا القرار عمى أف العدواف ىو استعماؿ ا

ضد سيادة دولة أخرى أو سبلمة أراضييا أو استقبلليا السياسي أو
المسمحة مف قبؿ دولة ما ا

أية طريقة ال تتبلئـ مع شرعية األمـ المتحدة .منو عرؼ العدواف في تعديؿ  ،2010إذ تـ
االعتماد عمى التعريؼ الذي قدمتو الجمعية العامة في قرارىا رقـ  3314بموجب مؤتمر
كامباال .2010

()2

ثاظغا-ػاالختصاصػاضذخصيػضضطحصطظ ػ
حسب المادة  25مف النظاـ األساسي لممحكمة فيذه األخيرة تختص بمبلحقة
األشخاص الطبيعييف فقط ،فالشخص الذي يرتكب جريمة تختص بيا المحكمة يكوف مسؤوال

 -1عمي بف فايز الشيري ،مرجع سابؽ ،ص.265-264
 -2لندة معمر يشوي ،مرجع سابؽ ،ص.214-213
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

عنيا بصفتو الفردية وعرضة لمعق اب ،وبالتالي فميس ليذه المحكمة اختصاص عمى الدوؿ أو
المنظمات الدولية.
وحددت الفقرة  03مف نفس المادة الحاالت التي يسأؿ عنيا الشخص جنائيا ويكوف
اء بصفتو
عرضة لمعقاب في حالة اقترافو ألية جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة سو ً

الفردية ،أو باالشتراؾ ،أو األمر أو اإلغراء باالرتكاب أو التحريض أو المساعدة أو
المساىمة بأية طريقة أخرى عمى أف تكوف ىذه المساىمة متعمدة...
مع العمـ أف ىذا االختصاص يشمؿ جميع األشخاص بصورة متساوية دوف تمييز

اء كاف رئيسا لمدولة أو حكومة ال تعفيو بأي حاؿ
بسبب الصفة الرسمية وبوجو خاص ،سو ً

مف األحواؿ مف المسؤولية الجنائية ،وال تحوؿ الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي
الرسمية لم اشخص(.)1
قد ترتبط بالصفة ا

المطمب الثاني
المبادئ التي تحكم عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
الفرع األول

مبدأ التكامل.

أوال-ػتطرغفػطبدأػاضتصاطل
التكامؿ ىو تمؾ الصياغة التوفيقية التي تبنتيا الجماعة الدولية لتكوف بمثابة نقطة
الدوؿ عمى محاكمة المتيميف بارتكاب أشد الجرائـ جسامة عمى أف تكمؿ
االرتكاز
ا
لحث ا

 -1خالد بف عبد اهلل آؿ خميؼ الغامدي ،معوقات تطبيؽ القانوف الدولي الجنائي أماـ المحكمة الجنائية الدولية ،أطروحة
مقدمة استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة دكتوراه الفمسفة في العموـ األمنية ،التخصص التشريع الجنائي اإلسبلمي،

قسـ العدالة الجنائية ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض ،2013 ،ص.74-72
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

المحكمة الجنائية الدولية ىذا النطاؽ مف االختصاص في حالة عدـ قدرة القضاء الوطني
عمى إجراء ىذه المحاكمة بسبب عدـ اختصاصو أو فشمو أو عدـ إظيار الجدية لتقديـ
المتيميف لممحاكـ(.)1
قد تأكد مبدأ االختصاص التكميمي في ديباجة النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية
أف المحكمة الجنائية
الدولية والتي أشارت إلى أف الدوؿ األطراؼ في ىذا النظاـ تؤكد عمى ا

المنشأة بموجب ىذا النظاـ األساسي ستكوف مكممة لبلختصاصات القضائية الجنائية الوطنية

كما أشارت المادة  01مف النظاـ األساسي عمى ذلؾ .ومنو يكوف النظاـ األساسي قد أعطى
األولوية لمقضاء الجنائي الوطني لبلضطبلع بدوره في ىذا اإلطار باعتبار أف ذلؾ سوؼ
الدولية ،فإذا لـ تتمكف المحاكـ الجنائية الوطنية مف
يشكؿ السند لمبلحقة مرتكبي ىذه الجرائـ ا
القياـ بدورىا ،فإف االختصاص يؤوؿ لممحكمة الجنائية الدولية بصفة احتياطية(.)2

ثاظغا-ػحاالتػاظطقادػاالختصاصػاضتصطغضي ػ
إف عجز السمطات الوطنية عف االضطبلع بميمة المتابعة المختصة بيا ألي سبب
ا

مف األسباب ،ينقؿ ىذا االختصاص مف المحاكـ الوطنية إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وىو
ما يتضح مف خبلؿ نص المادة  17مف النظاـ األساسي وذلؾ في حالتيف ىما:
أ .عدـ رغبة أو قدرة الدولة مباشرة التحقيؽ أو المقاضاة :ففي حالة ما تثبت عدـ رغبة
السمطات الوطنية في المتابعة مف خبلؿ عدـ مباشرة أي إجراء مف إجراءات التحقيؽ،
يفقد النظاـ القضائي الوطني أولويتو في ممارسة اختصاصو عمى جريمة ما ،وىذا ما

 -1عمروش نزار ،مرجع سابؽ ،ص.75-74

 -2فضيؿ خاف ،االختصاص التكاممي لممحكمة الجنائية الدولية ،مجمة المنتدى القانوني ،جامعة محمد خيضر بسكرة،

الجرائر ،العدد  ،06ص.231
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

يمنح المحكمة الجنائية الدولية ىذه السمطة في المتابعة ،نفس الشيء يحدث في حالة
عدـ قدرة النظاـ القضائي الوطني عمى متابعة إجراءات التحقيؽ والمقاضاة.
استثناءا أماـ المحكمة الجنائية الدولية ،وىذا وفقا
ب .في حالة إعادة محاكمة المتيـ
ً

لمقاعدة الشييرة في القانوف الجنائي والتي تقضي بعدـ جواز محاكمة الشخص عمى

نص نظاـ روما عمى اأنو ال يجوز
ذات الفعؿ مرتيف ،ورد استثناء عمى ىذه الحالة إذ ا
محاكمة الشخص الذي سبؽ محاكمتو مف قبؿ المحاكـ الوطنية أماـ المحكمة

الجنائية الدولية إالا في حالتيف ىما.
 إذا اتخذت التدابير في المحكمة الوطنية بغرض حماية الشخص المعني مفالمسؤولية الجنائية عف جرائـ تدخؿ في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
 إذا كانت التدابير أو اإلجراءات التي جرت في المحكمة الوطنية لـ تتسـ باالستقبلؿأو النزاىة ،أو جرت في ىذه الظروؼ عمى نحو ال يتسؽ مع النية إلى تقديـ
الشخص المعني إلى العدالة(.)1
إف مبدأ التكامؿ ال يعني عمى اإلطبلؽ أف المحكمة الجنائية تمثؿ سمطة قضائية
ا

الدوؿ ،وىو ما ال يكرسو
أعمى مف السمطات القضائية الوطنية وبالتالي ذلؾ يؤثر عمى سيادة ا
ىذا المبدأ والذي يمثؿ جوىر تطبيقو االعتراؼ الكامؿ بالسمطاف القضائي الوطني ،بحيث
النظـ القضائية الوطنية أو عدـ
يكممو في االختصاص وال يعمو عميو إالا في حالة انييار ا

جديتيا في إجراء ىاتو المحاكمات وبالتالي النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية يؤكد

أف دور ىذه األخيرة مكمؿ لمدور القضائي الجنائي الوطني(.)2

 -1عمروش نزار ،مرجع سابؽ ،ص.83-79
 -2مختار خياطي ،مرجع سابؽ ،ص.149
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انمحكمت انجنائيت انذونيت انذائمت

انفصم انثاني:

اضفــرعػاضثاظي ػ
طبدأػاضتطاون ػ

أوال-ػتطرغفػطبدأػاضتطاون ػ
تضمف النظاـ األساسي دعوة صريحة إلى جميع الدوؿ بغرض تعزيز التعاوف بيف
الدوؿ والمحكمة ،وذلؾ فيما يخص التحقيقات التي تجرييا والمعاقبة عمى الجرائـ التي تدخؿ
الدوؿ األطراؼ في النظاـ األساسي بالتعاوف التاـ مع المحكمة
في اختصاصاتيا ،إذ تمتزـ ا
أما بالنسبة لمدوؿ غير
الجنائية الدولية فيما تجريو مف تحقيقات وفي إجراءات المحاكمة .ا

بناءا
األطراؼ ،فإف لممحكمة أف تطمب تعاوف أي دولة غير طرؼ في نظاـ المحكمة وذلؾ ً

لنص المادة  86مف النظاـ
عمى اتفاؽ خاص أو ترتيب خاص مع ىذه ا
الدولة وىذا طبقا ا

الدوؿ األطراؼ إف تقدـ
األساسي لممحكمة .وتكوف لممحكمة سمطة تقديـ طمبات التعاوف إلى ا
ىذه الطمبات مف خبلؿ القنوات الدبموماسية أو عف طريؽ المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية

"األنتربوؿ" " "Interpolأو عف طريؽ أي منظمة إقميمية أخرى مناسبة ،حسب المادة 87
الفقرة  01مف النظاـ.
كما يجوز لممحكمة أف تتخذ التدابير البلازمة وذلؾ لكفالة أماف وتأميف المجني عمييـ
وال اشيود وأسرىـ وسبلمتيـ البدنية والنفسية ،وفي ىذا الصدد يحؽ لممحكمة أف تطمب إلى أية
منظمة حكومية دولية تقديـ معمومات أو مستندات أو أشكاؿ أخرى مف التعاوف مع ىذه
المنظمة تتوافؽ مع اختصاص تمؾ المنظمة ووالية المحكمة ،حسب المادة .)1(06/87

 -1أبو الخير أحمد عطية ،مرجع سابؽ ،ص .76
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انفصم انثاني:

ثاظغا-ػأذصالػاضتطاون ػ
فاألوؿ يتمثؿ في القبض
نص النظاـ األساسي عمى شكميف مف أشكاؿ التعاوف،
لقد ا
ا

عمى الشخص وتقديمو إلى المحاكمة وقد نصت عميو المادة  89مف النظاـ ،كما بينت المادة
أف
 90الحموؿ العممية في حالة تعدد الطمبات المقدمة بيذا ال اشأف ،والجدير بالمبلحظة ا

المادة  102مف النظاـ األساسي قد ميزت بيف مصطمحي التقديـ الذي يعني ،نقؿ دولة ما

شخصا إلى
النظاـ ،ومصطمح التاسميـ ويعني نقؿ دولة ما
شخصا إلى المحكمة عمبلً بيذا ا
ً
ً
دولة أخرى بموجب معاىدة أو اتفاقية أو تشريع وطني.

النوع الثاني ،فيو القبض االحتياطي الذي بينت أحكامو المادة  ،92إضافة إلى
أما ا
ا

ىذيف النوعيف مف التعاوف ،تضمنت الفقرة  01مف المادة  93مف النظاـ األساسي لممحكمة
قائمة مف المساعدة قد تطمب المحكمة مف الدوؿ تقديميا وىي :تحديد ىوية ومكاف وجود
األشخاص أو موقع األشياء ،جمع األدلة ،استجواب أي شخص محؿ التحقيؽ أو المقاضاة،
إببلغ المستندات بما في ذلؾ المستندات القضائية ،تسيير مثوؿ األشخاص ،طواعية كشيود
أو كخبراء أماـ المحكمة ،النقؿ المؤقت لؤلشخاص ،فحص األماكف أو المواقع ،تنفيذ أوامر
الرسمية ،حماية المجني عمييـ
التفتيش والحجز ،توفير ا
السجبلت والمستندات بما فييا ا

والشيود والمحافظة عمى األدلة ،تحديد وتجميد أو حجز الممتمكات واألدوات المتعمقة بالجرائـ

أخير أي نوع آخر مف المساعدة ال يحضره قانوف الدولة
لغرض مصادرتيا في النياية ،و ًا

الموجية إلييا الطمب ،بيدؼ تسيير أعماؿ التحقيؽ المتعمقة بالجرائـ التي تدخؿ في

اختصاص المحكمة(.)1

 -1براء منذر كماؿ عبد المطيؼ ،مرجع سابؽ ،ص.162-159
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خاتمت
مر العصور أشد الجرائـ وحشية التي ارتكبت بحؽ
لقد شيدت اإلنسانية عمى ا

الدولي إدراكيا ومنع تكرارىا .إالا
اإلنسانية والتي أسفرت عف مآسي وكوارث حاوؿ المجتمع ا
أدى إلى عجز الدوؿ في إيجاد حؿ
اأنو لـ يحقاؽ ذلؾ وقد فشؿ في العديد مف األحياف مما ا

ل يذه المجازر والجرائـ وردع مرتكبيا .مف ىنا بدأت الحاجة إليجاد ىيئات ومنظمات تتعاوف
بحؽ اإلنسانية
اشد الجرائـ خطورة
ا
الدوؿ لمعمؿ عمى صياغة مبادئ ولوقؼ ارتكاب ا
فييا ا
واالحتكاـ إلى ىيئات محايدة يجد فييا الضحايا عدالتيـ والمرتكبوف لمجرائـ عقوبتيـ ،وىكذا
بدأ التفكير جديا إليجاد مثؿ ىذه الييئة منذ العصور القديمة عند اإلغريؽ والروماف ،وعبر
خصيصا ليذه الغاية واستمرت حتى عصرنا ىذا،
عدة ىيئات ومؤتمرات ومعاىدات عقدت
ً

أشد الجرائـ
فكاف اليدؼ ىو إنشاء فضاء جنائي دولي دائـ الذي يتولى محاكمة مرتكبي ا
خطورة عمى سمـ اإلنسانية وأمنيا.
كما عرفت العدالة الجنائية الدولية تحوالت وتطورات ىامة والتي تمثؿ مرحمة تاريخية
أساسا إلى إقرار المسؤولية الجنائية الدولية لمفرد
ميمة في مسار اإلنسانية ،والتي تيدؼ
ً

حد لئلفبلت مف العقاب وذلؾ يظير مف خبلؿ إقامة محاكمات الحرب
وامكانية وضع ا
العالمية األولى والثانية نظ ار لمجرائـ الخطيرة التي عانت منيا البشرية إثر الحربيف
العالميتيف ،ليذا الغرض قاـ المجتمع الدولي بإنشاء محاكـ مؤقتة لمعاقبة كبار مجرمي
الحرب العالمية األولى والثانية ،منيا محاكـ ليبزغ وغميوـ الثاني بعد الحرب العالمية األولى،
ومحاكـ نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية ،فرغـ االنتقادات الموجية ليذه المحاكـ
إالا اأنيا استطاعت نوعا ما مف المساىمة في تطوير وانشاء قضاء جنائي دوري دائـ وذلؾ

الدولية
مف خبلؿ وضعيا ألسس ومبادئ التي تأثر بيا النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية ا
متبعا في ىذا النظاـ األساسي.
والتي كانت
ً
نموذجا ً
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خاتمت
وبعد قياـ مجمس األمف بإنشاء محكمتي يوغوسبلفيا السابقة ورواندا ،اشتدت الحاجة
إلى إنشاء قضاء جنائي دولي دائـ لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في يوغوسبلفيا السابقة
ورواندا.
وفي سنة  1998انعقد مؤتمر دبموماسي في روما أعمف عف إنشاء المحكمة الجنائية
الدولية ،وىكذا أصبحت المحكمة الجنائية الدولية أوؿ ىيئة قضائية دولية دائمة لمعاقبة
الدولي منذ القدـ
ومحاكمة كبار مجرمي الحرب في العالـ ،وىي الحمـ الذي راوده المجتمع ا
ممموسا منذ دخوؿ نظاـ روما األساسي حيز النفاذ في .2002/07/01
والاذي أصبح واقعا
ً
الدولي الجنائي تتمثؿ في
تطور ًا
ًا
وأحدثت المحكمة الجنائية الدولية
كبير في القانوف ا

تعريؼ أنواع الج ارئـ التي اتفؽ عمى إدخاليا في نظاـ روما مع تحديد أركانو باستثناء جريمة
العدواف .كما أدى إنشاء ىذه المحكمة إلى إحداث إشكاليات ونقاشات في المفاىيـ القانونية
النقاش حوليا في المستقبؿ.
لكثير مف مبادئ القانوف ا
الدولي والتي مف المتوقع أف يزداد ا
أىـ النتائج التي توصمنا إلييا في ىذه الدراسة:
ومف ا

أف محاكمات الحرب العالمية األولى والثانية كانت بمثابة اإلطار العاـ الذي أرسى
 -ا

قواعد العدالة الجنائية الدولية تدريجيا ،حيث ساىمت في إقامة األساس والمبدأ

لمقضاء الجنائي الدولي الداعـ وذلؾ رغـ االنتقادات الموجية ليا.
أف محكمة يوغوسبلفيا السابقة ومحكمة رواندا ساىمتا في تطور القضاء الجنائي
 االدولية.
ضد مرتكبي الجرائـ ا
الدولي ،مف خبلؿ تكريس سياسة العقاب ا

إف إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مف شأنو تأميف حماية حقوؽ اإلنساف وتعزيز
 االدولييف.
السمـ واألمف ا
الحفاظ عمى ا
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خاتمت
أف النظاـ األساسي لممحكمة قائـ عمى مبدأ التكامؿ ،فاختصاص المحكمة الجنائية
 االدولية مكمؿ لمواليات القضائية الوطنية ،فاليدؼ مف ىذا المبدأ ىو إحداث توافؽ

بيف المحكمة والقضاء الوطني في حالة عدـ قدرة ىذا األخير أو عدـ رغبتو في
الفصؿ في الجرائـ التي تطرح عميو .وبالتالي فإف ىذا المبدأ يعتبر مف أفضؿ المبادئ
تاما
التي تحكـ عمؿ المحكمة الجنائية الدولية وتطبيقا ليذا المبدأ يستبعد
ً
استبعادا ً

الدوؿ والتأثير عمييا.
فكرة الييمنة عمى سيادة ا

إف التعديبلت التي أدخمت عمى نظاـ روما األساسي وأىميا إدخاؿ تعريؼ لجريمة
 االعدواف ساىمت في تطوير القضاء الجنائي الدولي.
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قائمت انمراجع
قائمة المراجع
أوال-المراجع بالمغة العربية:

-0الكتب
 -8أبو الخير أحمد عطية ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،دراسة لمنظام األساسي
لممحكمة ولمجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فييا ،دار النيضة العربية ،الطبعة
الثانية ،القاىرة.977= ،
 -9براء منذر كماؿ عبد المطيؼ ،النظام القضائي لممحكمة الجنائية الدولية ،دار الحامد
لمنشر و التوزيع ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف.977? ،
 -:خالد طعمة صعفؾ الشمري ،القانون الجنائي الدولي( ،مفيوم القانون الجنائي الدولي
ومصادره -المسؤولية الجنائية الدولية -الجريمة الدولية وأنواعيا -نظام تسميم
المجريين -القضاء الجنائي الدولي ) ،الطبعة الثانية ،الكويت.977< ،
; -زياد عيتاني ،المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي ،منشورات
الحمبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،لبناف.977@ ،
< -سعيد عبد المطيؼ حسف ،المحكمة الجنائية الدولية( ،إنشاء المحكمة –نظاميا
األساسي-اختصاصيا التشريعي والقضائي) وتطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث
والمعاصر ،دار النيضة العربية ،القاىرة.977; ،
= -سكاكني باية ،العدالة الجنائية الدولية ودورىا في حماية حقوق اإلنسان ،دار ىومو
لمطباعة والنشر ،الطبعة األولى ،الجزائر.977; ،
> -الطاىر مختار عمي سعد ،القانون الدولي الجنائي ،الجزاءات الدولية ،دار الكتاب
الجديد المتحدة ،الطبعة األولى ،بيروت ،لبناف.
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? -عصاـ عبد الفتاح مطر ،القضاء الجنائي الدولي ،مبادئو وقواعده الموضوعية
واإلجرائية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر.977? ،
@ -عمي عبد القادر القيوجي ،القانون الدولي الجنائي ،أىم الجرائم الدولية ،المحاكم
الدولية الجنائية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،بيروت ،لبناف.9778 ،
 -87عمي يوسؼ الشكري ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف.977? ،
 -88عمر محمود المخزومي ،القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية
الدولية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف.977? ،
 -89كوسة فضيؿ ،المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ،دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع،
الجزائر.977> ،
 -8:لندة معمر يشوي ،المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتيا ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف ،األردف.977? ،
; -8محمد عبد المنعـ عبد الغني ،الجرائم الدولية ،دراسة في القانون الدولي الجنائي،
دار الجامعة الجديدة.977> ،
< -8محمد محي الديف عوض ،دراسات في القانون الدولي الجنائي ،مطبعة جامعة
القاىرة ،مصر.8@@> ،
= -8منتصر سعيد حمودة ،المحكمة الجنائية الدولية ،النظرية العامة لمجريمة الدولية،
أحكاـ القانوف الدولي الخاص ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،مصر.977= ،
> -8نبيؿ صقر ،وثائق المحكمة الجنائية الدولية ،دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع،
الجزائر.
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? -8ولد يوسؼ مولود ،عن فعمية القضاء الجنائي الدولي في محاربة اإلفالت من
العقاب ،دار األمؿ لمطباعة والنشر والتوزيع.

-4الرسائل والمذكرات الجامعية:
أ-الرسائل
 -8خالد بف عبد اهلل آؿ خميؼ الغامدي ،معوقات تطبيق القانون الدولي الجنائي أمام
المحكمة الجنائية الدولية ،أطروحة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة
دكتوراه الفمسفة في العموـ األمنية ،تخصص :التشريع الجنائي اإلسبلمي ،قسـ العدالة
الجنائية ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية ،الرياض.978: ،
-4دحماني عبد السبلـ ،التحديات الراىنة لممحكمة الجنائية الدولية في ظل ىيمنة
مجمس األمن الدولي ،رسالة لنيؿ شيادة دكتوراه في العموـ ،تخصص :القانوف ،كمية
الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.9789 ،
ب-المذكرات
 -8إيبلؿ فايزة ،عالقة مجمس األمن بالقضاء الجنائي الدولي ،مذكرة لنيؿ شيادة

الماجستير في القانوف ،فرع :القانوف الدولي العاـ ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود

معمري ،تيزي وزو.9789 ،
 -9بوغ اررة رمضاف ،القيود الواردة عمى اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ،مذكرة

لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف ،فرع :القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ،كمية

الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.977= ،
 -:بوىراوة رفيؽ ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير في القانوف العاـ ،فرع :القانوف والقضاء الجنائي الدولييف ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة.9787 ،
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; -خوجة عبد الرزاؽ ،ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،مذكرة
مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ القانونية ،تخصص :القانوف الدولي
اإلنساني ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.978: ،
< -ديممي المياء ،الجرائم ضد اإل نسانية والمسؤولية الجنائية الدولية لمفرد ،مذكرة لنيؿ
شيادة الماجستير في القانوف الدولي ،تخصص :قانوف التعاوف الدولي ،كمية الحقوؽ،
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.9789 ،
= -عمروش نزار ،المحكمة الجنائية الدولية في مواجية المحاكم الوطنية ،مذكرة لنيؿ
شيادة الماجستير في القانوف الدولي والعبلقات الدولية ،كمية الحقوؽ" ،بف عكنوف"،
جامعة الجزائر .9788 ،8
> -عمروف مراد ،العدالة الجنائية الدولية وحفظ السمم و األمن الدوليين ،مذكرة لنيؿ
درجة الماجستير في القانوف ،فرع :تحوالت الدولة ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود

معمري ،تيزي وزو.9789 ،
? -عيساوي طيب ،مكانة جرائم الحرب في االجتياد القضائي لممحكمتين الجنائيتين
الدوليتين الخاصتين بيوغوسالفيا سابقا ورواندا ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في
القانوف ،فرع :تحوالت الدولة ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
.9789
@ -مختار خياطي ،دور القضاء الدولي الجنائي في حماية حقوق اإلنسان ،مذكرة لنيؿ
شيادة الماجستير في القانوف ،فرع :القانوف الدولي العاـ ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود

معمري ،تيزي وزو.9788 ،
 -87ولد يوسؼ مولود ،تحوالت العدالة الجنائية الدولية ودورىا في حماية وتطوير

الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف
العاـ ،فرع :تحوالت الدولة ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.9789 ،
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-0المقاالت
 -8خالد عكاب حسوف العبيدي " ،دور مجمس األمن في تشكيل المحاكم الدولية
الجنائية الخاصة " ،مجمة جامعة تكريت لمعموـ القانونية والسياسية ،السنة الثانية،

العدد ? ،7مف ص  :89إلى ص <.::
 -9عادؿ حمزة عثماف" ،المحكمة الجنائية الدولية بين الشرعية الدولية والييمنة
األمريكية " ،مجمة الكوفة لمعموـ القانونية والسياسية ،كمية القانوف والعموـ السياسية،
جامعة الكوفة ،العراؽ ،السنة الثانية ،العدد > ،تشريف الثاني  ،9787مف ص <=
إلى ص ;?.
 -:عمي بف فايز الشيري " ،المحاكم الجنائية الدولية ،اختصاصيا ومياميا " ،مجمة
القضائية ،تصدر عف و ازرة العدؿ بالمممكة العربية السعودية ،العدد رقـ ،9789 ،7:

مف ص  9;9إلى ص =>.9
; -غازي حسف صباريني " ،المحكمة الجنائية الدولية " ،مجمة العموـ القانونية،كمية
الحقوؽ ،جامعة باجي مختار بعنابة ،العدد رقـ  ،89جواف ? ،977مف ص 877
إلى ص =.88
< -فضيؿ خاف " ،االختصاص التكاممي لممحكمة الجنائية الدولية " ،مجمة المنتدى
القانوني ،كمية الحقوؽ ،جامعة محمد خيضر ببسكرة ،العدد رقـ = ،7أفريؿ @،977
مف ص  9:8إلى ص <.9:
= -لؤي محمد حسيف النايؼ " ،العالقة التكاممية بين المحكمة الجنائية الدولية و
القضاء الوطني " ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ اإلقتصادية القانونية ،كمية الحقوؽ،

جامعة دمشؽ ،المجمد رقـ > ،9العدد رقـ  ،9788 ،7:مف ص > <9إلى ص
?;<.
> -محمد حسف القاسمي " ،إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة :ىل ىي خطوة
حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي؟ " ،مجمة الحقوؽ،كمية الشريعة والقانوف،
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جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،السنة > ،9العدد األوؿ ،977: ،مف ص >< إلى
ص .@9

-2الق اررات والمواثيق الدولية:

.8النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا.

.9النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسبلفيا سابقا.
.:النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
;.النظاـ األساسي عصبة األمـ عمى الموقع:

Libcudl.colorado.edu/wwi/pdf/i7328238.pdf
<.قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ; 8@?@-89-7الصادر بالوثيقة ذات الرمز:

(A/RES/44/39).
=.قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في @ 8@@;-89-7الصادر بالوثيقة ذات الرمز:

(A/RES/49/53).
>.قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  8@@<-89-88الصادر بالوثيقة ذات الرمز:

(A/RES/50/46).
?.قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في > 8@@=-89-8الصادر بالوثيقة ذات الرمز:

(A/RES/51/207).

ثانيا-المراجع بالمغة الفرنسية:
Ouvrages
1- Emmanuel Decaux, droit international public, Dalloz, Paris, 7eme édition,
2010.
2- MAHIOU Ahmed, sous la direction de ASCENSIO Hervé, DECAUX
Emmanuel et PELLET Alain, Droit international pénal, Centre de droit
international, Université de Paris –x, Editions Pédone, Paris, 2000.
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