
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بعنىانحبث 

 املختلطة اجلنائية احملاكم التقاضي وإجراءات اختصاص
 

 إعداد الباحث
 سفيان أمحد شهاب اجلنابي

 
 مقدم كأحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحقوق

 تحت إشراف
 

 األستاذ الدكتور

 يـــد مرعـي السيـد لطفـأمح

 معة المنصورةكمية الحقوق جا -أستاذ القانون الجنائي 
 

 

 م2019

 
 

 الحقوق كلية
 المنصورة جامعة

 العام القانون قسم/ العليا الدراسات



2 
 

 ةـــــــمقدم
لقد جاءت فكرة إنشاء المحاكـ الجنائية الدكلية بغرض محاكمة مجرمي الحرب، ممف 
يرتكبكف جرائـ دكلية خطيرة تيدد السمـ كاألمف الدكلييف، كفي ىذا االطار، كضعت اتفاقيات 

رتكاب إحدػ المخالفات إطاًرا عاًما لمعدالة الجنائية التي يستكجبيا ا(1)9191جنيف لسنة 
الجسيمة، كالتي تعد مف قبيل جرائـ الحرب، بأف نصت عمى تعيد األطراؼ المتعاقدة باتخاذ ما 
يمـز مف إجراءات تشريعية لفرض عقكبات جزائية فعالة عمى األشخاص الذيف يقترفكف أك يأمركف 

تقديميـ إلى المحاكـ باقتراؼ إحدػ المخالفات الجسيمة لمقتضى ىذه االتفاقيات، كمالحقتيـ ل
 .(2)العادلة أماـ المحاكـ الكطنية لمدكؿ األطراؼ في االتفاقيات

كمنذ تكقيع ىذه االتفاقيات، أصبح ىناؾ تالـز كاضح بيف تحقيق العدالة الجنائية كبيف 
كجكد قضاء جنائي دكلي، يستيدؼ كضع حد لالنتياكات الجسيمة التي تقع عمى الصعيديف 

الفعل نشأت المحاكـ الجنائية بداية مف المحاكـ العسكرية في  نكرمبرغ الكطني كالدكلي، كب
كطككيك كانتياًء بالمحاكـ الخاصة المؤقتة، في ركاندا كيكغكسالفيا، ثـ إنشاء المحكمة الجنائية 

 .(3)9111الدكلية الدائمة كفًقا لنظاـ ركما األساسي سنة 
الدائمة النص عمى نطاؽ اختصاص كتضمف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 

المحكمة المكضكعي، كمثمت ىذه االختصاصات أكؿ نصكص مكضكعية تنطبق عمى الجرائـ 
الدكلية، كبحيث يمكف القكؿ بأف ما نصت عميو ىذا المحاكـ مثمت أكثر صكر الجرائـ الدكلية 

ة. كذلؾ نصت عمى شيرة، كالتي تختص بالعقاب عميو المحاكـ الجنائية الدكلية بصكرىا المختمف
جراءات مباشرة الدعكػ الجنائية أماـ ىيئاتيا، كطرؽ الطعف في األحكاـ كأىدافيا.  أليات كا 

كبرغـ أف المحكمة الجنائية الدكلية قد ٌأنشئت لتختص بنظر كافة الجرائـ الدكلية التي 
ارب تدخل في اختصاصيا، كبغرض منع افالت مرتكبي ىذه الجرائـ مف العقاب، إال أف التج

العممية أثبتت ضعف فعاليتيا كذلؾ ألسباب كثيرة، ليس ىذا مجاؿ التعرض ليا، كلذلؾ  ظيرت 
لمنكر صكرة جديدة مف صكر المحاكـ الجنائية الدكلية، كىي المحاكـ الجنائية المختمطة، كالتي 
تعتبر مف الكسائل الحديثة لمقانكف الدكلي الجنائي لحماية حقكؽ اإلنساف مف االنتياكات 

                                                           

عمى النزاعات المسمحة الدكلية كتنص كبركتكككالتيا المكممة  9191كتنطبق اتفاقيات جنيف األربع لسنة  (9)
أبك الخير عطية ، حماية السكاف المدنييف كتكر/ د. كاألسرؼ كالجرحى كالعاجزيف عف القتاؿ عمى حماية المدنييف

 .91، ص  9111كاألعياف المدنية إباف النزاعات المسمحة ، الطبعة األكلى ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
النيضة دكتكر/ ىاني سمير عبد الرازؽ، نطاؽ اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية، الطبعة الثانية، دار  (2)

 ، ص ىػ.2292العربية، القاىرة، 
دكتكر/ دمحم لطفي عبد الفتاح، اليات المالحقة الجنائية في نطاؽ القانكف الدكلي اإلنساني، دراسة مقارنة،  (1)

 .  292، ص2291دار الفكر كالقانكف، المنصكرة، 
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الخطيرة، كجاءت ىذه المحاكـ كمحاكلة لتجنب مساكغ المحاكـ الجنائية الدكلية، كتجنب إفالت 
مرتكبي الجرائـ مف العقاب، ذلؾ نشأة التنظيـ الدكلي المعاصر، كما صاحبو مف كثرة الدكؿ 
كفرض الحدكد كالقيكد عمى حرية التنقل قد أدؼ إلى التزاحـ في المصالح كالتعارض بيف الدكؿ، 

غبة بعض الدكؿ في فرض ىيمنتيا عمى الدكؿ األخرػ لتحقيق مصالح سياسية كاقتصادية، كر 
كنتيجة لذلؾ نشأة الحركب، كالصراعات الدكلية كالداخمية عمى الحدكد، كحدثت نتيجة لذلؾ كثير 
خفاء قسرؼ كجرائـ ضد اإلنسانية بأنكاعيا، كىك  مف الجرائـ الدكلية، مف قتل كتيجير كتعذيب كا 

الذؼ جعل المجتمع الدكلي في حاجة ماسة إلنشاء محاكـ دكلية تعيد ضبط األكضاع  األمر
 كتضمف احتراـ سيادة الدكؿ، كتعاقب مف يخالف قكاعد القانكف الدكلي دكاًل كانت أك أفراد.

 أىمية البحث:
 قكاعد تطكير في المختمطة الجنائية المحاكـ تنبع أىمية البحث مف األىمية التي تكتسبيا

 العقاب مف الجناة إفالت كمحاربة الجنائية العدالة تحقيق في كتأثيرىا الدكلي الجنائي انكف الق
، كنظًرا لككف المحاكـ الجنائية المختمطة، تعتبر حدث طارغ  يرتكبكنيا التي الخطيرة الجرائـ عمى

 عمى المجتمع القانكني الدكلي.
 مشكمة الدراسة:

جراءات المحاكـ الجنائية تتمثل مشكمة ىذه الدراسة في محاكلة ف يـ طبيعة اختصاصات كا 
جراءاتيا مف شأنيا تحقيق العدالة الجنائية الدكلية،  المختمطة، كما إذا كانت اختصاصاتيا كا 

 كمكافحة ارتكاب الجرائـ الدكلية.
 منيج البحث:

ة سأتناكؿ المنيج التحميمي كذلؾ لككنو أكثر المناىج العممية التي ستساعدنا عمى فيـ طبيع
المحاكـ الجنائية المختمطة السيما كأف ىذه المحاكـ ىي نتاج إما معاىدات دكلية أك اتفاقات بيف 
الحككمة كمنظمة األمـ المتحدة، فمف خالؿ ىذا المنيج يمكف تحميل النصكص األساسية ليذه 

 المحاكـ كالكقكؼ عمى طبيعتيا.
 خطة البحث:

 ائية المختمطة عف بعضيا البعض،نظًرا الختالؼ النظاـ التأسيسي لممحاكـ الجن
فقد نصت كل محكمة عمى نطاؽ  كالختالفيـ جميًعا عف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية،

اختصاصيا الزماني كالمكاني، ككذلؾ إجراءات التقاضي أماميا، كسنحاكؿ في ىذا البحث أف 
لتقاضي أماـ بعض نتناكؿ اختصاصات المحاكـ الجنائية المختمطة، بصكرة عامة، ثـ إجراءات ا

نماذجيا كنمكذج محكمة تيمكر الشرقية كالمحكمة الخاصة بسيراليكف، كذلؾ كفًقا لمخطة 
 التفصيمية اآلتية:

 : نطاؽ اختصاص المحاكـ الجنائية المختمطة.المبحث األول
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 المطمب األكؿ: االختصاص المكضكعي لممحاكـ الجنائية المختمطة.
كالزماني كالمكاني لممحاكـ الجنائية المطمب الثاني: االختصاص الشخصي 

 المختمطة.
 : إجراءات الدعكػ أماـ المحاكـ الجنائية المختمطة.المبحث الثاني

 المطمب األكؿ: إجراءات المحاكمة أماـ محكمة تيمكر الشرقية.
 المطمب الثاني: إجراءات المحاكمة أماـ المحكمة الخاصة بسيراليكف.

 المبحث األول 
 حاكم الجنائية المختمطةنطاق اختصاص الم

بذؿ الفقو كالمجتمع الدكلي جيكًدا كبيرة مف أجل تقنيف قكاعد االختصاص الجنائي  
الدكلي، كذلؾ بيدؼ إقرار نظاـ دائـ لمعدالة الجنائية الدكلية يغني عف المحاكـ الخاصة كمما 

شرعية اقتضت الحاجة إلييا، كيضمف المساكاة في معاممة المتيميف مف خالؿ مبادغ ال
 .(1)كاالعتبارات العامة األخرػ لمعدالة

كالمالحع أف المحاكـ الجنائية المختمطة عمى اختالؼ أنكاعيا، فيما عدا المحكمة الخاصة 
المبنانية، تشابيت مف حيث اختصاصيا المكضكعي، فيما يتعمق بالجرائـ الدكلية، إال أنيا تختمف 

لؾ سنحاكؿ في ىذا المبحث أف نتناكؿ قكاعد فيما يتعمق باختصاصيا الزماني كالمكاني، كلذ
االختصاص المكضكعي لممحاكـ الجنائية المختمطة، كذلؾ في المطمب األكؿ، ثـ نتناكؿ قكاعد 
االختصاص الزماني كالمكاني لممحاكـ الجنائية المختمطة، كذلؾ في المطمب الثاني، ثـ نتناكؿ 

 ؾ في المطمب الثالث، عمى النحك اآلتي:اختصاص المحكمة المبنانية المكضكعي كالزماني، كذل
 المطمب األكؿ: االختصاص المكضكعي لممحاكـ الجنائية المختمطة.

 المطمب الثاني: االختصاص الزماني كالمكاني لممحاكـ الجنائية المختمطة.
 المطمب الثالث: االختصاص في المحكمة المبنانية الخاصة.

 المطمب األول
 الجنائية المختمطةاالختصاص الموضوعي لممحاكم 

تختص المحاكـ الجنائية المختمطة بمحاكمة كمعاقبة مرتكبي عدد مف الجرائـ الخطيرة،  
التي تشكل انتياًكا لمقانكف الدكلي اإلنساني، كالقانكف الكطني، كىك ما يمثل االختصاص 

عمى أىـ  المكضكعي ليذه المحاكـ، كقد نص النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة

                                                           

 النيضة دار الثانية، الطبعة الدكلية، الجنائية المحكمة اختصاص نطاؽ الرازؽ، عبد سمير ىاني/ دكتكر (9)
 .  1ص .2292 القاىرة، العربية،
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، كال (1)ىذه الجرائـ كأنكاعيا، كىي جرائـ الحرب كجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ اإلبادة الجماعية
شؾ أف ىذه الجرائـ تشكل انتياًكا لمقانكف الكطني كذلؾ، كتعتبر ىذه الجرائـ ىي أخطر الجرائـ، 

نحاكؿ في ىذا ، كسائية المختمطة في نظاميا األساسيكالتي نصت عمييا معظـ المحاكـ الجن
المطمب التعرض بالتفصيل ألنكاع ىذه الجرائـ، كطبيعتيا، كمكقف المحاكـ الجنائية المختمطة 

 منيا، كذلؾ في ثالثة فركع عمى النحك اآلتي:
 الفرع األكؿ: جرائـ اإلبادة الجماعية.

 الفرع الثاني: جرائـ الحرب.
 الفرع الثالث: الجرائـ ضد اإلنسانية.

 الفرع األول
 م اإلبادة الجماعيةجرائ

تنص النظـ األساسية لممحاكـ الجنائية المختمطة عمى اختصاصيا بنظر جرائـ اإلبادة 
الجماعية، كذلؾ بداية مف محكمة تيمكر الشرقية مركًرا بمحكمة سيراليكف ككمبكديا، كتعتبر 

ائـ محكمة لبناف الخاصة، ىي المحكمة المختمطة الكحيدة التي لـ تنص عمى اختصاصيا بجر 
اإلبادة الجماعية نظًرا لخصكصيتيا كتعمقيا بمسألة اغتياؿ الحريرؼ، فقد نص النظاـ األساسي 
لمحكمة تيمكر الشرقية عمى اختصاص لجاف المحكمة بنظر جرائـ اإلبادة الجماعية حيث تمارس 

 . (2)92/2222المجاف القضائية االختصاص بنظر ىذه الجرائـ كفًقا لبنكد القاعدة التنظيمية رقـ 
كىك ما نصت عميو المادة الثانية مف نظاـ المحكمة الخاصة بسيراليكف، حيث نصت عمى 
سمطة المحكمة في مقاضاة األشخاص الذيف ارتكبكا الجرائـ التالية إذا ارتبكت كجزء مف ىجـك 

 .(3)اإلبادة -القتل. ب -مكسع أك منيجي عمى أؼ سكاف مدنييف: أ
فقد نصت المادة الثانية منيا عمى اختصاصيا بمحاكمة  أما فيما يتعمق بمحاكـ كمبكديا

كبار قادة كمبكديا الديمكقراطية كاألشخاص الذيف يتحممكف أكبر قدر مف المسؤكلية عف الجرائـ 

                                                           

. راجع: دكتكر/ حيث كرد ذكر ىذه الجرائـ في المادة الخامسة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية (9)
الجنائي، ، المحكمة الجنائية الدكلية، النظرية العامة لمجريمة الدكلية أحكاـ القانكف الدكلي منتصر سعيد حمكدة

؛ خشايمية عقابي أماؿ، إجراءات 929، ص2222دراسة تحميمية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 
 . 12، ص2292المحاكمة أماـ المحاكـ الجنائية الدكلية، دار الجامعة الجديدة، 

 الجنائي الدكلي القضاء نظاـ لتطكر دراسة الدكلية، الجنائية المحكمة: الحميد عبد دمحم الحميد عبد/ دكتكر (2)
 القاىرة، العربية، النيضة دار األكلى، الطبعة المعاصر، الدكلي  القانكف  ضكء في لممحكمة األساسي كالنظاـ
 . 212ص، 2292

 المادة الثانية مف نظاـ المحكمة الخاصة بسيراليكف.  (1)
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كاالنتياكات الخطيرة لمقكانيف الكمبكدية المتعمقة بالقكانيف  كاألعراؼ التي ارتكبت خالؿ الفترة مف 
 .(1)9111ر يناي 2إلى  9112أبريل  91

كمف خالؿ نص المادة الثانية لمحاكـ كمبكديا نجد أنيا لـ تنص صراحة عمى جرائـ 
اإلبادة كاختصاص مباشر ليا، كلكنيا اكتفت بالنص عمى المحاكمة لمجرائـ كاالنتياكات الخطيرة 

رض لمقكانيف الكطنية الكمبكدية، فاختصاص المحكمة الخاصة بكمبكديا يتعمق بالجرائـ التي تتعا
مع القكانيف الكمبكدية، كلكف ىل يعني ذلؾ أف المحاكـ الكمبكدية ال تختص بالنظر في جرائـ 

 اإلبادة التي ارتكبيا القادة الكمبكدييف؟ 
كاقع األمر إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تقتضي أف نتناكؿ مفيكـ جرائـ اإلبادة 

ا المصطمح ألكؿ مرة في أعقاب كخصائصيا في القانكف الدكلي، ككاقع األمر فقد استخدـ ىذ
انتياء الحرب العالمية الثانية بعدما قرر الحمفاء إنشاء محكمة عسكرية دكلية لمحاكمة قادة 
النظاـ النازؼ عمى جرائـ الحرب التي ارتكبكىا أثناء األعماؿ العسكرية كتـ بالفعل تكجيو تيمة 

بحق الييكد كالغجر في أكركبا أثناء الحكـ  اإلبادة إلى القادة النازييف عمى المذابح التي ارتكبكىا
النازؼ، إال أف ىذه الجريمة دخمت كقتيا ضمف الجرائـ ضد اإلنسانية، كفًقا لنص المادة السادسة 

 مف النظاـ األساسي لممحكمة.
كقد أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في أعقاب محاكمات نكرمبرج، قرارىا رقـ 

، كلكنو لـ يتضمف تعريف (2)، بشأف جريمة اإلبادة9192ر ديسمب 99المؤرخ  12/9192
قد تضمنت  (3)لجريمة اإلبادة، كمع صدكر أكؿ اتفاقية مف األمـ المتحدة بشأف اإلبادة الجماعية

ثالث جماعات فقط، كىى  يذا التعريف فإف اإلبادة تقتصر عمىقًا ل، ككف(4)تعريًفا لجريمة اإلبادة
كالدينية، كمف ثـ فإف ىذا التعداد قد تجاىل الجماعات السياسية  ية، كالقكميةقالجماعات العر 

                                                           

 دراسة الجنائي، الدكلي القانكف  قكاعد إرساء في الدكلية الجنائية المحاكـ دكر: الكريـ عبد دمحم ميجة/  دكتكرة (9)
 . 921ص، 2291 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة دار القضائية، السكابق تأصيل في
حيث ذكرت أنيا تعني إنكار حق الحياة، كىك االنكار الذؼ يتنافى مع الضمير العاـ كيصيب اإلنسانية  (2)

احية األمكر األخرػ التي تساىـ بيا ىذه الجماعات البشرية. بأضرار جسيمة سكاء مف ناحية الثقافة ، أك مف ن
 .12خشايمية عقابي أماؿ، إجراءات المحاكمة أماـ المحاكـ الجنائية الدكلية، مرجع سابق، ص

، كالخاصة بمنع جريمة اإلبادة الجماعية كالمعاقبة 9191في التاسع مف سبتمبر عاـ صدرت ىذه االتفاقية  (1)
 .9129يناير  92حيز النفاذ في  عمييا، كالتي دخمت

حيث عرفت اإلبادة الجماعية بأنيا تعني "ارتكاب أؼ عمل مف األعماؿ اآلتية بنية اإلبادة الكمية أك الجزئية،  (9)
 -قتل أعضاء الجماعة. ب -لجماعة ما ، عمى أساس قكمي أك عرقي أك جنسي أك ديني، كىذه األعماؿ ىي : أ

إلحاؽ األضرار باألكضاع المعيشية لمجماعة  -سي الخطير بأعضاء الجماعة. جإلحاؽ األذػ الجسدؼ أك النف
فرض إجراءات تيدؼ إلى منع المكاليد ، االنجاب، داخل  –د؛ بيدؼ التدمير الفعمي كميا أك جزئًيا. د مبشكل متع

 نقل األطفاؿ باإلكراه مف جماعة ألخرػ.   -الجماعة. ىػ 
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تـ تطكير  9191، ألنو فى عاـ كلـ يكف ىذا االستبعاد مف قبيل المصادفةككذلؾ االجتماعية، 
تفاقية، كحينذاؾ لـ يكف االتحاد السكفيتى يرغب فى أف يشمل حماية الجماعات السياسية ىذه اال

ستيدفت اطيير كالتى بالفعل عممية الت ااف " ستاليف " كنظامو قد بدأك كاالجتماعية، ألف حينيا ك
طبيعية ليذا القصكر فقد ُقتل أكثر مف مميكف شخص فى كمبكديا مف  كنتيجةىذه الجماعات، 

 حيث ،9112إلى  9112فى الفترة مف عاـ عمى نحك ما رأينا، قبل جماعة " الخمير األحمر" 
ف نفس المجمكعة العرقية ككاف المستيدفكف مف الضحايا ىـ كاف المنفذيف لعممية اإلبادة م

 .(1)االتفاقيةجماعة سياسية كالجماعات السياسية لـ تشمميا 
كقد تبنت المحكمة الجنائية الدكلية بعد ذلؾ تعريف لجريمة اإلبادة فعرفتيا، بأنيا أؼ فعل 

رقية أك دينية، بصفتيا ىذه مف األفعاؿ التالية، يرتكب بقصد إىالؾ جماعة قكمية أك إثنية أك ع
 إىالًكا كمًيا أك جزئًيا: 

 قتل أفراد الجماعة. -
 الحاؽ ضرر جسدؼ أك عقمي جسيـ بأفراد الجماعة. -
 إخضاع الجماعة عمًدا ألحكاؿ معيشية يقصد بيا إىالكيا الفعمي كميا أك جزئًيا. -
 فرض تدابير تستيدؼ منع االنجاب داخل الجماعة. -
 .  (2)إلى جماعة أخرػ نقل أطفاؿ الجماعة عنكة  -

إال أف تعريف المحكمة الجنائية الدكلية لجرائـ اإلبادة  تـ تكجيو ذات النقد المكجو التفاقية 
منع اإلبادة لو، حيث قصر جريمة اإلبادة عمى المجمكعات العرقية كالدينية كالعرفية، كاإلثنية، 

قد تقع عمى مجمكعات مف  دكف الجماعات السياسية، في حيف أف جرائـ إبادة الجنس البشرؼ 
نفس األعراؽ، كالجماعات الدينية كلكنيا مختمفة سياسًيا كما ىك الحاؿ بالنسبة لمجرائـ التي 

 كقعت في كمبكديا مف قبل جماعة الخمير الحمر.
كيرجع البعض عدـ كضع إسباغ الجماعات السياسية كاالقتصادية كجماعات مشمكلة 

ات بالثبات كعدـ القدرة عمى تحديد أفرادىا حيث يتمتع ىؤالء بالحماية إلى عدـ تمتع ىذه الجماع
 . (3)األفراد بحرية االختيار في االنضماـ إلييا، كاالنسحاب منيا بتغير الظركؼ

                                                           

 اإلنساني، الدكلي القانكف  ضكء في المسمحة النزاعات في لممدنييف القانكنية يةالحماأحمد عبد الرحمف المال:  (9)
 .922ص، 2292 المنصكرة، جامعة الحقكؽ، كمية ماجستير، رسالة

 ( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة. 2المادة ) (2)
ال ينطبق عمييا التصنيف الثالثي لمفئات كقد جرت بعض المحاكالت لتكسيع دائرة الحماية عمى جماعات  (1)

بيذه المحاكلة عندما ثار  9111المحمية مف جرائـ اإلبادة، حيث قامت المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا عاـ 
الجدؿ حكؿ المذابح التي ارتكبتيا فصائل اليكتك بحق التكتسي كىما يعدا شعًبا كاحًدا لو نفس الجنسية كالمغة 

تبرت المحكمة في حكميا الصادر ضد كايشيما أف التكتسي جماعة اثنية ليس عمى أساس ثبات كالديانة حيث اع
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ف كاف لو كجاىتو، إال أننا ىنا لسنا بصدد تعريف أك تحديد  كيرػ الباحث أف ىذا الرأؼ كا 
ئـ التي قد تقع عمييـ، كىذه الجرائـ قد تقع عمى الجماعات السياسية، كلكننا بصدد تحديد الجرا

أفراد مف الجماعات السياسية كما حدث في كمبكديا كما قد تقع عمى جماعات عرقية، كدينية، 
كلعل عدـ كضع الجماعات السياسية ضمف حدكد جرائـ اإلبادة الجماعية إنما يرجع سببو كما 

 .9191انتيينا إلى أسباب سياسية منذ العاـ 
حديد مفيكـ جرائـ اإلبادة الجماعية يثير تساؤؿ حكؿ مدػ اعتبار الجرائـ التي ارتكبت إف ت

في كمبكديا مف قبل الخمير الحمر ىي جرائـ إبادة جماعية أـ ال، فمف المعركؼ أف أغمب 
ضحايا الخمير الحمر، ىـ مف الكمبكدييف، في حيف تتميز جرائـ اإلبادة الجماعية بأنيا جريمة 

تقع مف قبل مكاطنيف دكلة ضد مكاطني دكلة أخرػ، ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرػ دكلية، أؼ 
فإف الجرائـ التي كقعت عمى الكمبكدييف كانت بمناسبة أحداث سياسية كليست عرقية أك دينية أك 
قكمية، كلكف ىل يعني ذلؾ عدـ إمكانية إسباغ كصف جرائـ اإلبادة عمى الجرائـ التي ارتكبت 

 كمف ثـ عدـ اختصاص محكمة كمبكديا بنظر ىذه الجرائـ؟ في كمبكديا،
إلى أف الجرائـ التي ارتكبت في كمبكديا تعتبر مف جرائـ اإلبادة الجماعية ( 1)ينتيي البعض

بكل تأكيد، كيستشيدكف في ذلؾ بما انتيت إليو لجنة الخبراء المشكمة مف األمـ المتحدة، كالتي 
إبادة جماعية أثناء فترة حكـ الخمير الحمر، حيث تشير  جاءت بأدلة كثيرة تثبت كقكع جرائـ

األدلة إلى كجكد اعتداءات خطيرة حصمت ضد جماعات عرقية كدينية، كمنيا، ما حصل ضد 
المسمميف كالبكذييف كالكامف كالفيتنامييف، كىذه االعتداءات تتكافق كتتطابق مع األعماؿ التي 

بادة الجماعية، ككذلؾ تؤكد عمى نية الخمير الحمر في حددتيا االتفاقية الدكلية لمنع جريمة اإل
تدمير ىذه الجماعات كميا أك جزئًيا عمى نحك يتطابق مع التعريف الدكلي لجرائـ اإلبادة 
الجماعية. كمع ذلؾ، فإف الجرائـ التي ارتكبت في محاكـ كمبكديا لـ  يتـ اعتبارىا مف جرائـ 

نما تـ اعتبارىا مف الجرائـ   .(2)ضد اإلنسانيةاإلبادة، كا 

                                                                                                                                                                      

أفرادىا كتحديد انتماءىـ بمكجب الكالدة، كلكف عمى اعتبار أف حككمة ركاندا ىكذا بمكجب تحقيقات الشخصية 
طاؽ اختصاص المحكمة المسممة إلييـ كالتي كصفتيـ بأنيـ جماعات اثنية. دكتكر/ ىاني سمير عبد الرازؽ، ن

 . 22الجنائية الدكلية، مرجع سابق، ص
 الحديثة المؤسسة الدكلي، الطابع ذات الكطنية الجنائية المحاكـ: الجبكرؼ  الحمداف عمي ياسر/ دكتكر( 9)

 .  221، ص2292 لبناف، لمكتاب،
لغمكض، بحث منشكر في دكتكر/ محمكد شريف بسيكني، القانكف الدكلي اإلنساني، التداخالت كالثغرات كا (2)

كتاب القانكف الدكلي اإلنساني، إعداد دكتكر/ أحمد فتحي سركر ، الطبعة األكلى، دار المستقبل العربي، القاىرة، 
 .12، ص2221
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كتتميز جريمة إبادة الجنس البشرؼ عف الجرائـ ضد اإلنسانية في أف جريمة إبادة الجنس 
البشرؼ يعاقب عمييا سكاء تـ ارتكابيا أثناء الحرب أك أثناء السمـ، أك إثر ارتكاب جرائـ الحرب 

ؼ عف الجرائـ ضد أك الجرائـ ضد السالـ ألنيا مرتبطة بيا، كتختمف جريمة إبادة الجنس البشر 
اإلنسانية في أنيا ترتكب ضد مجمكعة، بينما الجرائـ ضد اإلنسانية يمكف أف يككف ضحيتيا 

 .(1)شخص كاحد
 الفرع الثاني
 جرائم الحرب

لقد تضمنت المحاكـ الجنائية المختمطة النص عمى جرائـ الحرب ضمف اختصاصاتيا، 
ة سيراليكف عمى االختصاص بتمؾ حيث ذكرت المادة الثالثة مف النظاـ األساسي لمحكم

، كما نصت المحكمة الخاصة بكمبكديا بالنظر في جرائـ الحرب التي ارتكبت عمى ( 2)الجرائـ
، ككاقع األمر فإف جرائـ الحرب تعتبر ( 3)إقميـ كمبكديا، ككذلؾ المحكمة الخاصة بتيمكر الشرقية

األساس الذؼ ُبنيت عميو المحاكـ  أحد أخطر الجرائـ الدكلية، بل ىي أخطرىا عمى االطالؽ كىي
الجنائية الدكلية، حيث حظيت ىذه الجرائـ باىتماـ فقيي دكلي عالمي إباف فترة الحرب العالمية 

التى ارتكبيا األلماف ضد أبناء الشعكب التى كقعت تحت رحمة الثانية، نظًرا لكثرة الجرائـ  
لجرائـ مع انتياء محاكمات " نكرمبرج" ثـ ضعف االىتماـ بيذه ا ،الجيش األلمانى أثناء الحرب

كاليرسؾ ضد  ةرب فى البكسنصىتماـ بيا مرة أخرػ إال بعد الجرائـ التى ارتكبيا الكلـ يعد اال
، حيث عاد االىتماـ بيا مرة أخرػ، كدارت النقاشات بيف القانكنييف كداخل أركقة المسمميف

ادت بضركرة معاقبة مرتكبي تمؾ الجرائـ المنظمات الدكلية كعمى رأسيا األمـ المتحدة، كالتي ن
كضركرة إنشاء اآلليات التي تعمل عمى حفع حقكؽ اإلنساف كالمعاقبة عمى انتياكات القانكف 

 .(4)الدكلي اإلنساني
"كل فعل عمدػ يرتكبو أحد األفراد لطرؼ  كقد ٌعرفت جرائـ الحرب مف قبل البعض، بأنيا

كما ، (2)"االحتراـكاجبة  اإلنساني الدكليمف قكاعد القانكف  محارب أك أحد المدنييف انتياكًا لقاعدة

                                                           

 مقارنة، دراسة اإلنساني، الدكلي القانكف  نطاؽ في الجنائية المالحقة آليات الفتاح، عبد لطفي دمحم/ دكتكر (9)
 . 922، ص2291 المنصكرة، كف،كالقان الفكر دار
 راجع المادة الثالثة مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف.  (2)
 . 92/2222راجع البند األكؿ مف الالئحة التنظيمية لمحكمة تيمكر الشرقية رقـ  (1)
 .911ية أثناء النزاعات المسمحة، مرجع سابق، ص المال، الحماية القانكنية لممدن أحمد عبد الرحمف (9)
بحث منشكر في  ،مجرمي الحرب ، اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية بمالحقةصالح الديف عامركتكر/ د (2)

الطبعة ، أحمد فتحى سركر كتكر/دراسات في القانكف الدكلى اإلنسانى عمى الصعيد الكطنى ، تقديـ د كتاب
 .921ص ، 2221 ،، دار المستقبل العربىاألكلى
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ف كعادات الحركب، سكاء كانت صادرة مف المتحاربيف لقكانيبأنيا "كل مخالفة  عرفت أيًضا
 .(9)ف المتحاربتيف"ياء العالقات الكدية بيف الدكلتينإكغيرىـ، كذلؾ بقصد 

 : (2)دكلية بأنياكقد عرفيا نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية ال
 . 9191أغسطس لسنة  92االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في  -"أ
االنتياكات الخطيرة األخرػ لمقكانيف، كاألعراؼ السارية عمى المنازعات الدكلية  -ب

 .(3)المسمحة في النطاؽ الثابت لمقانكف الدكلي
 9191بيف اتفاقيات جنيف األربع لعاـ االنتياكات الجسيمة لممادة الثالثة المشتركة  –ج 

 .(4)في حالة النزاعات المسمحة غير ذات الطابع الدكلي
                                                           

، 9111، النيضة العربية ، داريـ عبيد، الجريمة الدكلية، دراسة تحميمية، الطبعة األكلىبراىإحسنيف دكتكر/  (9)
 .219، 212ص 

 المادة الثامنة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بركما.   (2)
 نكًعا مف أنكاع السمكؾ اإلجرامي، كمنيا:  22كتضـ ىذه االنتياكات  (1)
اف المدنييف بصفتيـ ىذه أك ضد أفراد مدنييف ال يشارككف مباشرة في األعماؿ تعمد تكجيو ىجمات ضد السك -

 الحربية.
 تعمد تكجيو ىجمات ضد مكاقع مدنية، أؼ المكاقع التي ال تشكل أىداًفا عسكرية. -
تعمد شف ىجمات ضد مكظفيف مستخدميف أك منشآت أك مكاد أك كحدات أك مركبات مستخدمة في ميمة  -

 إلنسانية أك حفع السالـ عماًل بميثاؽ األمـ المتحدة.مف مياـ المساعدة ا
تعمد شف ىجمات مع العمـ بأف ىذا اليجـك سيسفر عف خسائر تبعية في األركاؽ أك عف إصابات بيف  -

المدنييف أك إلحاؽ أضرار مدنية أك أحداث ضرر كاسع النطاؽ كطكيل األجل كشديد لمبيئة الطبيعية يككف 
 ى مجمل المكاسب العسكرية المتكقعة المممكسة المباشرة.إفراطو كاضًحا بالقياس إل

مياجمة أك قصف المدف أك القرػ أك المساكف أك المباني العزالء التي ال تككف أىداًفا عسكرية بأية كسيمة  -
 كانت.

 أك لـ تعد لديو كسيمة لمدفاع. سمـ مختاًرا ، يككف قد ألقى سالحوقتل اك جرح مقاتل است -
اليدنة أك عمـ العدك أك شارتو العسكرية كزيو العسكرؼ أك عمـ األمـ المتحدة أك شارتيا  إساءة استعماؿ راية -

كأزياءىا العسكرية، ككذلؾ الشعارات المميزة التفاقيات جنيف مما يسفر عف مكت األفراد أك إلحاؽ إصابات 
ؽ القانكف الدكلي اإلنساني، بالغة بيـ. راجع: دكتكر/ دمحم لطفي عبد الفتاح، أليات المالحقة الجنائية في نطا

 كما بعدىا. 929مرجع سابق، ص
، كىي األفعاؿ 9191كتتضمف االنتياكات الجسيمة لممادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف األربع لعاـ  (9)

يف المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركيف اشتراًكا فعمًيا في األعماؿ الحربية، بما في ذلؾ أفراد القكات المسمحة الذ
ألقكا سالحيـ كأكلئؾ الذيف أصبحكا عاجزيف عف القتاؿ بسبب المرض أك اإلصابة أك االحتجاز أك ألؼ سبب 

استعماؿ العنف ضد الحياة كاألشخاص كبخاصة القتل  -آخر كذلؾ في نزاع مسمح غير دكلي، كتتضمف: 
خاصة المعاممة الميينة كالحاطة االعتداء عمى الكرامة الشخصية كب –كالتشكيو كالمعاممة القاسية كالتعذيب. 

إصدار أحكاـ كتنفيذ إعدامات دكف كجكد حكـ سابق صادر عف محكمة تشكياًل  –أخذ الرىائف.  –بالكرامة. 
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االنتياكات الخطيرة األخرػ لمقكانيف كاألعراؼ السارية عمى المنازعات المسمحة غير  -ىػ 
 .(1)ذات الطابع الدكلي في النطاؽ الثابت لمقانكف الدكلي."

اـ ركما األساسي قد كضع تحديًدا كاسًعا لجرائـ كمف خالؿ ىذا التعريف يتضح أف نظ
الحرب، كذلؾ بإضافة االنتياكات الجسيمة أك الجرائـ التي ترتكب خالؿ النزاعات المسمحة غير 
الدكلية، كبالتالي فيي جرمت العديد مف األفعاؿ التي لـ تترسخ بصفة قاطعة بعد في القانكف 

ب، كذلؾ عمى نحك مختمف لما ىك عميو الكضع في الدكلي العرفي، كلـ يتـ صياغتيا كجرائـ حر 
، كىك ما يعتبر طفرة في القانكف الدكلي (2)النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية ليكغكسالفيا السابقة

 اإلنساني التي انعكست عمى المحاكـ الجنائية الكطنية كالمختمطة.
نصت عمييا كيشترط في الجريمة حتى يمكف كصفيا بأنيا جريمة حرب، عدة شركط، 

إلى  tadicالدائرة االستئنافية لممحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة في حكميا في قضية 
 : ( 3)ضركرة تكافر عدة شركط في الجريمة حتى يمكف أف تمثل انتياًكا لقكانيف كأعراؼ كىي

 أف ينطكؼ االنتياؾ عمى خرؽ لقاعدة مف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني. -9
ف تككف القاعدة قاعدة عرفية بطبيعتيا، فإذا كانت جزًءا مف القانكف التعاىدؼ فيجب يجب أ -2

 تكافر الشركط الالزمة في ىذا الشأف.
يجب أف يككف االنتياؾ خطيًرا بمعنى أف يشكل خرقا لقاعدة تحمي قيًما ىامة، كما يجب أف  -1

 يككف الخرؽ مؤدًيا إلى نتائج خطيرة بالنسبة لمضحية.
انتياؾ القاعدة مؤدًيا في ضكء القانكف العرفي أك االتفاقي ، إلى ترتيب  يجب أف يككف  -9

 المسؤكلية الجنائية الفردية لمشخص المنسكب إليو الفعل.
 الفرع الثالث

 الجرائم ضد اإلنسانية
" الجرائـ التى  الجرائـ ضد اإلنسانية بعد الحرب العالمية األكلى فى مفيكـ ظيرت فكرة
ديباجة اتفاقية الىاػ لعاـ  الذؼ تـ اعتماده في مصطمحالإلنسانية " كىك يف اترتكب ضد القكان

 -فى الحاالت التى ال تتضمف القكاعد المكضكعية  -كالذػ نص عمى " حتى صدكر  9121
منظكمة )مدكنة( قانكنية كاممة لقكانيف الحرب فإف الدكؿ المتعاقدة ترػ أف الفرصة مناسبة 
                                                                                                                                                                      

نظامًيا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترؼ عمكًما بأنو ال غنى عنو. راجع/ دكتكر/ دمحم لطفي عبد الفتاح، 
 . 919اؽ القانكف الدكلي اإلنساني، مرجع سابق، صأليات المالحقة الجنائية في نط

 المادة الثامنة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.    (9)
 دمحم/ دكتكر؛ 922خشايمية عقابي أماؿ، إجراءات المحاكمة أماـ المحاكـ الجنائية الدكلية، مرجع سابق، ص (2)

 .922، ص 2299 اإلسكندرية، المعارؼ، منشأة دار اإلنساني، الدكلي القانكف : الشاللدة فياد
 .  19دكتكر/ ىاني سمير عبد الرازؽ، نطاؽ اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية، مرجع سابق، ص (1)



12 
 

يظمكف تحت حماية كسمطات قكاعد كمبادغ قانكف األمـ،  إلعالف أف السكاف كالمتحاربيف
المؤسسة عمى ما ىك مستقر بيف الشعكب المتمدنة كقكانيف اإلنسانية كمقتضيات الضمير العاـ 

بتأسيس لجنة لمتحقيق فى جرائـ الحرب التى كقعت فترة الحرب  9191قاـ الحمفاء عاـ قد ك  ".
ضمف " الجرائـ المرتكبة ضد قكانيف اإلنسانية " كىك كالتى كجدت أف قتل األتراؾ لألرمف يدخل 

كالتى أكدت عمى إلزاـ تركيا بتسميـ الدكؿ المتحالفة  9122ما أكدتو معاىدة سيفر عاـ 
  .(9)كليف عف ارتكاب جرائـ القتل ضد األرمف خالؿ الحرب العالمية األكلىؤ لممس

القانكف الدكلى ضد أفراد ينتمكف  الجرائـ ضد اإلنسانية بأنيا جريمة مف جرائـكيعرؼ الفقو 
، كما عرفت بأنيا "جرائـ تنطكؼ عمى عدكاف صارخ (2)ةلجنس كاحد أك لديف كاحد أك لقكمية كاحد

عمى اإلنساف تتمثل في القتل كاإلبادة كاإلبعاد كاالسترقاؽ ككل فعل آخر غير إنساني يرتكب ضد 
مبنية عمى أسباب سياسية أك عرقية أك قبل كأثناء الحرب، ككذلؾ أفعاؿ االضطياد ال فالمدنيي

دينية متى كانت ىذه األفعاؿ قد ارتكبت في إطار جريمة ضد السمـ أك إذا كانت لو صمة بيا 
 .(3)حتى كلك كاف ارتكاب ىذه األفعاؿ ال يتعارض مع قكانيف البمد الذؼ ارتكبت فيو"

رائـ ضد قد تضمنت المحاكـ الجنائية الكطنية النص عمى االختصاص بنظر الج
اإلنسانية، كمف ذلؾ المحكمة الخاصة بتيمكر الشرقية، حيث حددت مف ضمف الجرائـ التي 

ىا الجرائـ ضد اإلنسانية فنصت في المادة الخامسة مف نظاميا األساسي عمى أف: ر تختص بنظ
 لغرض القاعدة التنظيمية الحالية، يشكل أؼ فعل مف األفعاؿ التالية، جريمة ضد اإلنسانية، متى

 . (4)ارتكب في إطار ىجكـ كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد أية مجمكعة مف السكاف المدنييف

                                                           

 .992أحمد عبد الرحمف المال، الحماية القانكنية لممدنييف أثناء النزاعات المسمحة، مرجع سابق، ص ( 9)
االنساف أثناء النزاعات المسمحة، بدكف رقـ طبعة، دار الجامعة  قكؽ منتصر سعيد حمكدة: حدكتكر/  (2)

 .911، ص 2292، الجديدة
دكتكر/ رشيد حمد العنزؼ، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قكاعد القانكف الدكلي، مجمة الحقكؽ، الككيت،  (1)

 . 111، 112، ص9119السنة الخامسة عشر، العدد األكؿ، مارس، 
 –اإلبادة. ج -ب .القتل العمد - أادة في فقرتيا األكلى عمى أىـ ىذه األفعاؿ كىي:  كقد نصت ىذه الم (9)

كاعد ابعاد السكاف أك الحرماف الشديد عمى أؼ نحك آخر مف الحرية البدنية بما يخالف الق –االسترقاؽ. د
عمى البغاء، أك الحمل االغتصاب أك االستعباد الجنسي، أك اإلكراه  –التعذيب. ز –األساسية لمقانكف الدكلي. ك

اضطياد أية  -القسرؼ، أك أؼ شكل آخر مف أشكاؿ العنف الجنسي عمى مثل ىذه الدرجة مف الخطكرة. ح
جماعة محددة أك مجمكع محدد مف السكاف ألسباب سياسية أك عرقية أك قكمية أك اثنية أك ثقافية أك دينية، أك 

، أك أؼ أسباب أخرػ مف المسمـ عالمًيا بأف القانكف الدكلي 1متعمقة بنكع الجنس عمى النحك المعرؼ في الفقرة 
يجيزىا، كذلؾ فيما يتصل بأؼ فعل مشار إليو في ىذه الفقرة أك بأية جريمة تدخل في اختصاص المجاف ذات 

انسانية  األفعاؿ الال –جريمة الفصل العنصرؼ. ؾ  –االختفاء القسرؼ لألشخاص. ؼ  -الكالية القضائية. ط
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كما نصت المادة الثانية لمحكمة سيراليكف عمى اختصاص المحكمة بنظر الجرائـ ضد 
إذا تـ (1)اإلنسانية، حيث قررت أف لممحكمة سمطة محاكمة األشخاص الذيف ارتكبكا ىذه الجرائـ

 . (2)ء مف ىجكـ كاسع أك منيجي عمى أؼ سكاف مدنييفارتكابيا كجز 
أما في كمبكديا فقد نصت المحكمة الخاصة بكمبكديا عمى األفعاؿ التي ارتكبت كتعد 
جريمة ضد اإلنسانية، كذلؾ في المادة الخامسة مف قانكف المحكمة الجنائية المختمطة لكمبكديا، 

ظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كىي في حقيقتيا قريبة مف التعريف الذؼ تبناه ن
، حيث ذكرت أف أؼ فعل مف األفعاؿ التالية يعتبر جريمة ضد اإلنسانية إذا ما ارتكب (3)الدائمة

 .(4)في إطار ىجـك منيجي كاسع كمكجو ضد أؼ مجمكعة مف السكاف المدنييف
مسمح سكاء كاف مسمح  كحقيقة فإف أىـ ما يميز الجرائـ ضد اإلنسانية أنيا ترتبط بنزاع

دكلي اك غير دكلي، كقد كردت ألكؿ مرة الجرائـ ضد اإلنسانية في القانكف الدكلي الجنائي في 
، كىك ما (5)محاكمات نكرمبرج التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، كأصبحت كقانكف مكتكب

                                                                                                                                                                      

ت الطابع المماثل التي تتسبب عمًدا في معاناة شديدة أك في أذػ خطير يمحق بالجسـ أك بالصحة األخرػ ذا
 " العقمية أك البدنية.

 -التعذيب. ز -السجف . ك -االبعاد. ىػ  -االسترقاؽ. د  -اإلبادة. ج  -القتل. ب -كىذه الجرائـ ىي: أ (9)
، كالحمل القسرؼ، كأؼ شكل آخر مف أشكاؿ العنف االغتصاب، كاالسترقاؽ الجنسي، كاإلكراه عمى البغاء

 سائر األفعاؿ غير اإلنسانية.  –االضطياد ألسباب سياسية أك عرقية أك دينية. ط  –الجنسي. ز 
 .  921دكتكر/ ميجة عبد الكريـ، دكر المحاكـ الجنائية الدكلية، مرجع سابق، ص (2)
أػ فعل مف األفعاؿ اآلتية متى ارتكب فى إطار أف " حيث نصت الفقرة األكلى مف المادة السابعة عمى  (1)

 :ف المدنييف كعمى عمـ باليجـك كىىىجـك كاسع النطاؽ أك منيجى مكجو ضد أػ جماعة مف السكا
السجف أك الحرماف  -ق .اإلبعاد أك النقل العسكرػ لمسكاف -د .اإلسترقاؽ -ج. اإلبادة-ب القتل العمد . - أ

 -. كالقكاعد األساسية لمقانكف الدكلىالصحة العقمية أك البدنية بما يخالف الشديد عمى أػ نحك آخر مف 
الجنسى، أك اإلكراه عمى البغاء أك التعقيـ القسرػ أك أػ شكل آخر مف  االستعبادأك  االغتصاب -ز التعذيب.

محددة اضطياد أػ جماعة محددة أك مجمكعة  -ح أشكاؿ العنف الجنسي عمى مثل ىذه الدرجة مف الخطكرة .
مف السكاف ألسباب سياسية أك عرقية أك قكمية أك اثنية أك ثقافية أك دينية أك متعمقة بنكع الجنس، أك ألسباب 
أخرػ مف المسمـ عالميًا بأف القانكف الدكلى اليجيزىا، كذلؾ فيما يتصل بأػ فعل مشار اليو فى ىذه الفقرة اك 

 جريمة الفصل العنصرػ.  -ؼ .القسرػ لألشخاصاالختفاء  -ط بأػ جريمة تدخل فى اختصاص المحكمة.
األعماؿ الال إنسانية اآلخرػ ذات الطابع المماثل التى تتسبب عمدًا فى معاناة شديدة أك فى أذػ خطير  -ؾ

 ."يمحق بالجسـ أك بالصحة العقمية أك البدنية
 .  221سابق، ص دكتكر/ ياسر الجبكرؼ، المحاكـ الجنائية الكطنية ذات الطابع الدكلي، مرجع  (9)
كالمرفق باتفاؽ الحمفاء فى كمة العسكرية الدكلية بنكرمبيرج كاف أكؿ ظيكر ليا بالفعل فى قانكف المححيث  (2)
حيث نصت المادة السادسة مف األكربييف  بمعاقبة كبار مجرمى الحرب فى دكؿ المحكر 9192أغسطس  1

ائـ الحرب كجرائـ ضد اإلنسانية، كقد أقرت الجمعية الميثاؽ عمى مسئكلية األفراد عف الجرائـ ضد السمـ كجر 
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تعتبر مف قبيل الجرائـ ضد يثير التساؤؿ حكؿ ما إذا كانت الجرائـ التي تـ ارتكابيا في كمبكديا 
 اإلنسانية.

ككاقع األمر فإف الجرائـ التي تـ ارتكابيا مف قبل الخمير الحمر في كمبكديا ، كمف خالؿ 
األدلة التي تـ إثباتيا، فإف الجرائـ التي ارتكبيا الخمير الحمر ضد المدنييف في كمبكديا، تعتبر 

نسانية، حيث قامكا بارتكاب الجرائـ مف قتل قسما مف تمؾ األعماؿ، كىي مككنة لمجرائـ ضد اإل
منظـ، كتصفيات جسدية، كأعماؿ قسرية، كتعذيب كتيجير إكراىي لمسكاف، كحرماف العديد مف 
السكاف مف حقكؽ المكاطنة، كالتدريس في المدارس كممارسة بعض الميف، كالحرماف كذلؾ مف 

حجز كالضرب كالتشكيو، كمصادر الحصكؿ عمى تعميـ كالزكاج بحرية، فضاًل عف االعتقاؿ كال
الممكيات الخاصة، كسمب كتدمير المباني، كفرض الغرامات الجماعية، كمتابعة الخطابات التي 

 .(1)تؤدؼ إلى الكراىية كالتحريض عمى القتل كالتصفية
 المطمب الثاني

 الزماني والمكاني لممحاكم الجنائية المختمطةالشخصي و االختصاص 
ي لممحكمة، أؼ األطراؼ التي يمكف لممحكمة نظر قضاياىـ، يقصد باالختصاص الشخص

( مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية 19كمحاكماتيـ، كتنص الفقرة األكلى مف المادة )
عمى أف لمدكؿ كحدىا الحق في أف تككف أطراًفا في الدعاكػ التي ترفع أماـ المحكمة، كما نصت 

كعميو فاف ، (2)ا النظاـ األساسي أف يتقاضكا إلى المحكمةعمى أف لمدكؿ التي ىي أطراؼ في ىذ
جميع أعضاء األمـ المتحدة بحكـ عضكيتيـ يعتبركف أطرافا في النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ 

( مف الميثاؽ كبالتالي يحق ليـ الترافع أماـ المحكمة، ككذلؾ يمكف 11الدكلية حسب المادة )
ة االنضماـ إلى النظاـ األساسي لممحكمة بشركط تحددىا لمدكؿ غير األعضاء في األمـ المتحد

 .(3)عمى تكصية مجمس األمف مة لكل حالة بناءالجمعية العا
ذا كاف األمر عمى ىذا النحك بالنسبة لمحكمة العدؿ الدكلية، فإف نطاؽ االختصاص  كا 

ايا المتعمقة الشخصي في المحاكـ الجنائية الدكلية كالمختمطة، يتميز عنيا، في أنو ينظر القض
نما باألشخاص  ، كذلؾ كنتيجة لتطكر مبدأ المسؤكلية الجنائية الطبيعييفليس بالدكؿ فقط ، كا 

                                                                                                                                                                      

. ة كاعتبرتيا مبادغ قانكنية دكليةتضمنتيا المحكمة العسكرية الدكلي التيالعامة مبادغ ىذا الميثاؽ كالمبادغ 
الدكلية كالتشريعات  الجنائية المصرية،  االتفاقياتعبدالرؤكؼ ميدؼ، القانكف الدكلي اإلنساني بيف كتكر/دراجع: 

 .92، ص  2221مايك  29الى  22الجمعية المصرية لمقانكف الجنائي ، المؤتمر الحادؼ عشر ، في الفترة مف 
 لمعمـك تكريت جامعة مجمة الدكلي، القانكف  نطاؽ في المدكلة الجنائية المحاكـ: حسكف  عكاب خالددكتكر/  (9)

 . 92ص، 2291 األكؿ، العدد الثالثة، السنة كالسياسية، القانكنية
 ( مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية.12الفقرة الثانية مف المادة ) (2)
 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 11الفقرة الثانية مف المادة ) (1)
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أفَّ معظـ انتياكات قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ىي جرائـ حرب أك جرائـ ضد الفردية، حيث 
كـ الدكلية تحت طائمة المحا ضعيـىا مف األفراد دكف الدكؿ مما يك مرتكب كيككف  اإلنسانية
 . (1)كطككيك كيكغسالفيا سابقا كراكندا جنكرمبر  كمحاكـالخاصة 

النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية قد تضمف المسؤكلية الجنائية كذلؾ فإف 
الشخصية لمعاقبة جميع األشخاص الذيف يرتكبكف جرائـ تمس اإلنسانية أك جرائـ اإلبادة 

لعدكاف ذلؾ أفَّ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية يقـك عمى الجماعية كجرائـ الحرب كجرائـ ا
 .(2)تقرير المسؤكلية الجنائية الفردية لألشخاص الطبيعييف كليس لألشخاص المعنكية كالدكؿ

كنفيـ مف ذلؾ أف نطاؽ االختصاص الشخصي لممحاكـ الجنائية الدكلية الخاصة إنما 
االنتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني التي يتـ يتحدد بناء عمى الجرائـ الجنائية الدكلية ك 

ارتكابيا مف قبل أشخاص طبيعييف، كبشرط أال تؤثر المسؤكلية الجنائية الدكلية لألفراد عمى 
 .(3)مسؤكلية الدكؿ كفًقا لمقانكف الدكلي

كقد نصت المحاكـ الجنائية المختمطة عمى نطاؽ االختصاص الشخصي كالزماني 
نظميا األساسية، كنكضح نطاؽ االختصاص الشخصي كالزماني كالمكاني، في كل كالمكاني في 

 محكمة كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 الفرع األكؿ: االختصاص الشخصي كالزماني كالمكاني في محكمة تيمكر الشرقية.

 الفرع الثاني: االختصاص الشخصي كالزماني كالمكاني في محكمة سيراليكف.
 الشخصي كالزماني كالمكاني في محكمة كمبكديا. الفرع الثالث: االختصاص

 
 
 

                                                           

، 2229 لعربية ،، دار النيضة اةالفرد في النظاـ القانكني لممسؤكلية الدكلي حمد عالـ، مركزأكائل  كتكر/د (9)
-2222سعيد سالـ جكيمي: تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني، دار النيضة العربية،  كتكر/؛ د، كما بعدىا 991ص

 ، كما بعدىا .291، ص2221
يككف لممحكمة اختصاص  -9( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى أف "22فتنص المادة ) (2)

الذؼ يرتكب جريمة تدخل في اختصاص الشخص  -2عمى األشخاص الطبيعييف عماًل بيذا النظاـ األساسي. 
( مف 21المحكمة يككف مسؤكال عنيا بصفتو الفردية كعرضة لمعقاب كفًقا ليذا النظاـ األساسي". كتنص المادة )

ذات النظاـ عمى أف "يطبق ىذا النظاـ األساسي عمى جميع األشخاص بصكرة متساكية دكف أؼ تمييز بسبب 
صفة الرسمية لمشخص ال تعفيو بأؼ حاؿ مف األحكاؿ مف المسؤكلية الصفة الرسمية، كبكجو خاص، فإف ال

 الجنائية بمكجب ىذا النظاـ األساسي، كما أنيا ال تشكل في حد ذاتيا، سبًبا لتخفيف العقكبة".  
 ( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة.22/9المادة )  (1)
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 الفرع األول
 االختصاص الشخصي والزماني والمكاني في محكمة تيمور الشرقية

يسرؼ االختصاص الشخصي في محكمة تيمكر الشرقية، عف الجرائـ الخطيرة التي ارتكبت 
يف عف ىذه ، كىذا يعني أف كل األشخاص المسؤكل22/92/9111في تيمكر الشرقية قبل 

، فيككف لمجاف ذات الكالية القضائية اختصاص (1)البشاعات يجب أف يتحممكا المسؤكلية الجنائية
عمى األشخاص الطبيعييف كالشخص الذؼ يرتكب جريمة تدخل في الكالية القضائية لمجاف يككف 

 .(2)مسؤكاًل عنيا بصفتو الفردية، كعرضة لمعقاب كفًقا لالئحة التنظيمية لممحكمة
، بيف 92/2222ما االختصاص الزماني لممحكمة، فقد ميزت الالئحة التنظيمية رقـ أ

لنسبة لمجرائـ الثالث األكلى، اإلبادة، كضد اإلنسانية رائـ مف حيث االختصاص الزمني فباالج
أؼ منذ  22/92/9111كجرائـ الحرب، فإف اختصاص المحكمة يككف بأثر رجعي إلى ما قبل 

تيمكر الشرقية أما بالنسبة لجرائـ التعذيب كالقتل كالجرائـ الجنسية، فإف  ، عند احتالؿ9112عاـ 
 .(3)22/92/9111إلى  9/9/9111الالئحة حددت اختصاص المحكمة في الفترة بيف 

كتطبق المحكمة القانكف التيمكرؼ المنظـ بمكجب القسـ الثاني كالثالث مف الالئحة 
األعراؼ الدكلية كمبادغ القانكف الدكلي العامة ، ككذلؾ المعاىدات ك 9/9111التنظيمية رقـ 

 .(4)كمبادغ القانكف الدكلي التي تنظـ النزاعات المسمحة
أما فيما يتعمق باالختصاص المكاني فقد نصت الئحة اإلدارة االنتقالية لألمـ المتحدة رقـ 

تيمكر عمى اختصاص المجاف القضائية باألفعاؿ الجنائية الخطيرة التي تحدث في  92/2222
الشرقية، كمع ذلؾ فإف الالئحة قد قررت ليذه المجاف اختصاص عالمي، كىك ما يعني أف ىذه 

 المجاف تككف مختصة بغض النظر عف مكاف ارتكاب الجريمة في الحاالت اآلتية:
 إذا تـ ارتكاب جريمة جنائية داخل أراضي تيمكر الشرقية. -
 تيمكر الشرقية.إذا تـ ارتكاب جريمة جنائية خطيرة مف مكاطف مف  -
 .(5)إذا كاف ضحية ارتكاب الجريمة الخطيرة مكاطف مف تيمكر الشرقية -

 
 

                                                           

 الرافديف مجمة المدكلة، الجنائية المحاكـ عبك، عمي هللا عبد/ كدكتكر الجكمرد، الفتاح عبد عامردكتكر/  (9)
 . 221ص، 2222 الثامف، المجمد عشر، الحادية السنة ،21 العدد لمحقكؽ،

 . 912دكتكر/ ميجة عبد الكريـ، دكر المحاكـ الجنائية الدكلية، مرجع سابق، ص (2)
 .  2222/ 92القسـ الثالث مف الالئحة التنظيمية رقـ  (1)
 . 91دكتكر/ خالد عككب حساف، المحاكـ الجنائية المدكلة في نطاؽ القانكف الدكلي، مرجع سابق،  (9)
 .  992دكتكر/ ميجة عبد الكريـ، دكر المحاكـ الجنائية، مرجع سابق، ص (2)
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 الفرع الثاني
 االختصاص الشخصي والمكاني والزماني لمحكمة سيراليون 

فيما يتعمق باالختصاص الشخصي لممحكمة الخاصة بسيراليكف، نجد أف لممحكمة سمطة 
الكبرػ عف االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي محاكمة األشخاص الذيف يتحممكف المسؤكلية 

اإلنساني، كقانكف سيراليكف، أؼ عمى القادة كالمسؤكليف، كيقتصر اختصاص المحكمة عمى 
األشخاص الطبيعييف، كبالتالي فإف اختصاص المحكمة ال يمتد ليشمل األشخاص الذيف يتحممكف 

ل الكاقع التي تختص المحكمة بتحديدىا في المسؤكلية األقل مرتبة أك الثانكية، كىك أمر مف مسائ
 .(1)كل حالة عمى حدة

عاًما كقت  92كيمتد االختصاص الشخصي لممحكمة ليشمل األشخاص البالغ عمرىـ 
، حيث كاف يتـ تجنيدىـ بشكل كبير مف قبل الجبية المتحدة الثكرية كارتكبكا (2)ارتكاب الجريمة

عمى معاقبة ىؤالء األشخاص أثناء إبراـ اتفاؽ إنشاء  أفظع الجرائـ كأماـ إصرار حككمة سيراليكف 
المحكمة تـ النص في المادة السابعة، عمى اختصاص المحكمة بنظر الجرائـ التي يرتكبيا الذيف 

عاًما كقت ارتكاب الجريمة، ىذا عمى الرغـ مف أف قانكف سيراليكف ال  92يبمغكف مف العمر 
 91عاًما كيتـ محاكمة األشخاص األقل مف  91مف  يقرر المسؤكلية الجنائية لألشخاص األقل

 .(3)عاًما أماـ دائرة األحداث
كذلؾ فإف لمحكمة سيراليكف سمطة قضائية عمى أؼ تجاكز يحدث مف قبل المكمفيف بحفع 
السالـ كالكادر ذكؼ لعالقة في سيراليكف، كذلؾ عندما ال تككف الدكلة المرسمة قادرة أك غير راغبة 

ذ األكلكية لمدكؿ المرسمة لتيذيب قطاعاتيا المكمفة بحفع السالـ كعند عدـ في محاكمتيـ، إ
قياميا بذلؾ تمارس المحكمة سمطتيا القضائية عمى ىؤالء األشخاص إذا ما تـ تخكيميا مف 

 .(4)مجمس األمف كبناء عمى اقتراح الدكؿ
اختصاصيا  أما فيما يتعمق باالختصاص الزماني فقد نص النظاـ األساسي لممحكمة عمى 

عف االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني كقانكف سيراليكف التي  المسؤكليفبمحاكمة 
، كبناء عمى ىذا التاريخ قد تـ تحديد بداية (5)12/99/9112ارتكبت في أراضي سيراليكف منذ 

كذلؾ ألنو كقت  التحقيقات بالجرائـ التي تجرييا ىيئة المحكمة، كلـ يحدد تاريخ انتياء التحقيقات،
 إنشاء المحكمة كاف النزاع ال يزاؿ مستمًرا.

                                                           

  . 912دكتكر/ عامر عبد الفتاح الجكمرد، المحاكـ الجنائية المدكلة، مرجع سابق، ص (9)
 ة السابعة مف نظاـ المحكمة الخاصة بسيراليكف. الماد (2)
 .921دكتكر/ ميجة عبد الكريـ، دكر المحاكـ الجنائية..، مرجع سابق، ص (1)
 الفقرة الثانية كالثالثة، مف المادة األكلى مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف.   (9)
 ة. المادة األكلى مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلي (2)
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كقد تـ تحديد ىذا التاريخ ألسباب عممية أىميا صعكبة الكقكؼ عمى أصكؿ النزاع، كحقيقة 
فإف ىذا المعيار قد قكبل بالرفض كعدـ الفيـ مف قبل الناس ككذلؾ مف قبل رجاؿ القانكف، كذلؾ 

بناء عمى ىذا التحديد لنطاؽ االختصاص الزمني  1/99/9112نظًرا ألف الفظائع المرتكبة قبل 
 .(1)1/1/9111ستنجك مف النظر فييا بسبب العفك المقرر بمكجب اتفاؽ لكمي المكقع عميو في 

أف العفك ال يسرؼ بالنسبة لمجرائـ  9192إال أف مجمس األمف قد أعمف بمكجب قراره رقـ 
 .(2)ز االتفاؽ عمى مخالفتياالدكلية ذات القكاعد اآلمرة، كالتي ال يجك 

 9112كيتفق الباحث مع بعض الفقو، في أف النظاـ األساسي قد أخطأ في تحديده تاريخ 
،  9119كبداية لمتحقيق في الجرائـ، كذلؾ مع أف الحرب األىمية بسيراليكف قد بدأت في عاـ 

نتياكات لمقانكف الدكلي كأف التاريخ الذؼ تبنتو المحكمة سيؤدؼ إلى إقالت الكثير ممف قامكا باال
اإلنساني كقانكف سيراليكف، كلعل ذلؾ ىك ما جعل حككمة سيراليكف أف تطمب رسمًيا مد 

 .(3)، كلكف كاف الطمب دكف جدكػ 9119االختصاص إلى عاـ 
أما فيما يتعمق باالختصاص المكاني فقد حدده النظاـ األساسي لممحكمة في المادة األكلى 

 .(4)ف، حيث تختص المحكمة بالجرائـ المرتكبة في إقميـ سيراليكف فقطمنو، كىك أراضي سيراليك 
 الفرع الثالث

 االختصاص الشخصي والزماني والمكاني في محكمة كمبوديا
لقد أشارت المادتيف األكلى كالثانية مف قانكف محكمة كمبكديا إلى أف كالية المحكمة تسرؼ 

يف كانكا كراء االنتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي عمى كبار المسؤكليف كقادة الخمير الحمير، كالذ
اإلنساني كاالتفاقيات كاألعراؼ الدكلية المعترؼ بيا، كقانكف العقكبات الكمبكدؼ، أؼ مساءلة 
جنائية لكبار القادة كزعماء الخمير الحمر، ككذلؾ مساءلة األشخاص العادييف، حيث يتـ 

ف كاف قا دة الخمير الحمر يتحممكف الجزء األكبر مف تمؾ مساءلتيـ عما اقترفكه مف جرائـ، كا 
 .(5)المسؤكلية

                                                           

 كالعمـك الحقكؽ  مجمة الدكلية، الجنائية العدالة تكريس في المدكلة المحاكـ مستقبل عكاشرية، رقيةكتور/ د (9)
 . 91ص، 2292 أكتكبر، السادس، العدد عاشكر، زياف جامعة اإلنسانية،

 .911دكتكر/ ياسر الجبكرؼ، المحاكـ الجنائية الكطنية ذات الطابع الدكلي، مرجع سابق، ص (2)
)3( William A. Schabas: the relationship between truthe commissions and 
international court: the case of Sierra Leone, human rights quarterly, Vol. 25, No.4. 
2003, p.1042. 

 .  922دكتكر/ ميجة عبد الكريـ، دكر المحاكـ الجنائية، مرجع سابق، ص (9)
 .292الجبكرؼ، المحاكـ الجنائية الكطنية ذات الطابع الدكلي، مرجع سابق، ص دكتكر/ ياسر (2)
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كيسأؿ األشخاص السابقيف عف الجرائـ المنصكص عمييا في االختصاص المكضكعي، 
 لممحكمة، ككل مف خطط أك حرض أك أمر أك ساعد أك ارتكب أؼ مف الجرائـ التي أشرنا إلييا.

يتـ إعفاءىـ مف المسؤكلية الجنائية،  كنشير ىنا إلى أف أصحاب المناصب كالمسؤكلية، ال
كلف تشكل سبًبا لتخفيف العقكبة، ككذلؾ ال يعفى مف المسؤكلية الجنائية مف ارتكب فعاًل بكصفو 

 .(1)جريمة، بحجة أنو ينفذ أكامر مرؤكسيو أك يطيع أكامر الحككمة
جريمة ليس ذلؾ فقط، بل يسأؿ الشخص جنائًيا إذا عمـ أف أحد مرؤسيو سيقكـ بارتكاب 

يقافو  .(2)كلـ يمنعو أك لـ يتخذ التدابير المعقكلة لمنعو كا 
أما فيما يتعمق باالختصاص الزماني، فقد نصت المادة األكلى مف النظاـ األساسي 

، 91/9/9112لممحكمة عمى أف اختصاص المحكمة يككف بنظر الجرائـ الكاقعة في الفترة بيف 
 . (3)خمير الحكـ عمى السمطة في كمبكديا، كىي فترة سيطرة ال2/9/9111كحتى تاريخ 

كأىـ ما يمكف مالحظتو فيما يتعمق باالختصاص الزماني أف المحكمة الكمبكدية يسرؼ 
اختصاصيا بأثر رجعي عمى الجرائـ التي كقعت في الفترة سابق اإلشارة إلييا، كلعل مبدأ األثر 

 ا المحكمة الخاصة بكمبكديا.الرجعي ىك أىـ ما يميز المحاكـ الجنائية المختمطة، ال سيم
أما فيما يتعمق باالختصاص المكاني، فمـ ينص النظاـ األساسي لممحكمة عمى تحديده، 
كىك األمر الذؼ جعل ميمة تحديد االختصاص المكاني يقع عمى عاتق الدكائر االستثنائية 

ختصاصيا لممحكمة، حيث يككف ليا تقرير ما إذا كاف يمكنيا نظر الجرائـ التي تدخل في ا
بغض النظر عف مكاف كقكعيا، أـ أنيا ستطبق القانكف الكمبكدؼ الذؼ سيحد مف اختصاص 

 ىذه الدكائر كذلؾ بالنظر فقط في الجرائـ المرتكبة عمى اإلقميـ الكمبكدؼ.
 المطمب الثالث

 االختصاص في المحكمة المبنانية الخاصة
مف عف كافة المحاكـ الجنائية تتميز المحكمة الجنائية المبنانية الخاصة، بأنيا تخت

المختمطة التي سبقتيا، سكاء تمؾ التي تـ تشكيميا بمكجب معاىدة دكلية أك حتى بمكجب قرار مف 
مجمس األمف الدكلي، كىذا االختالؼ في حقيقتو، ىك الذؼ دفعني لدراسة االختصاص في 

مة المبنانية الخاصة قد المحكمة المبنانية بصكرة مستقمة، عف بقية المحاكـ المختمطة، فالمحك
استندت في كجكدىا إلى قرار مف مجمس األمف، ككفق الفصل السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، 
كالذؼ اعتبر أف جريمة اغتياؿ الحريرؼ تيديًدا لمسمـ كاألمف الدكلييف، كحدد ىذا القرار نطاؽ 

                                                           

 ( مف النظاـ األساسي لمحكمة كمبكديا.21المادة ) (9)
 .92دكتكر/ خالد عكاب حسكف، المحاكـ الجنائية المدكلة، مرجع سابق، ص (2)
  .91دكتكر/ رقية العكاشرية، مستقبل المحاكـ المدكلة، مرجع سابق، ص (1)



20 
 

لجرائـ األخرػ المرتبطة اختصاص المحكمة، كقصره عمى جريمة اغتياؿ رفيق الحريرؼ، كرفاقو كا
 .(1)بيا

كقد نص النظاـ األساسي ليذه المحكمة عمى تحديد الجرائـ التي يختص بيا مستنًدا في 
ذلؾ عمى قكاعد القانكف المبناني الداخمي، كلعل ىذا االختصاص الذؼ يستند عمى تطبيق القكاعد 

ة، التي تعتمد في نطاؽ الكطنية، ىك الذؼ يميز ىذه المحكمة عف غيرىا مف المحاكـ السابق
اختصاصيا المكضكعي عمى الجرائـ الدكلية، فاالختصاص في نطاؽ المحكمة الخاصة المبنانية، 
يختمف عف كل المحاكـ األخرػ، كبناء عمى ذلؾ نتناكؿ، قكاعد االختصاص في محكمة لبناف 

 الخاصة في فرعيف :
 خاصة.الفرع األكؿ: القانكف الكاجب التطبيق في محكمة لبناف ال

 الفرع الثاني: االختصاص المكضكعي كالشخصي لمحكمة لبناف الخاصة.
 الفرع األول

 القانون المطبق في محكمة لبنان الخاصة
لقد نص النظاـ األساسي لمحكمة لبناف الخاصة عمى اختصاص المحكمة، كعمى القانكف 

قانكف الكاجب التطبيق، الكاجب التطبيق عمى الجرائـ التي تختص بيا المحكمة، كفيما يتعمق بال
فنجد المادة الثانية مف النظاـ األساسي تنص عمى تطبيق القانكف الكطني المبناني عمى 
اختصاص المحكمة بصفة أساسية، األمر الذؼ يكفي مف ىذا الجانب لتقرير الطابع المختمط 

 :(2)لممحكمة، كىك ما أكدتو المادة الثانية مف النظاـ األساسي حيث نصت عمى أف
"رىنا بأحكاـ ىذا النظاـ األساسي يسرؼ ما يمي عمى المالحقة القضائية كالمعاقبة عمى 

 الجرائـ المشار إليو في المادة األكلى:
أحكاـ قانكف العقكبات المبناني المتعمقة بالمالحقة كالمعاقبة عمى األعماؿ اإلرىابية  - أ

ية، كالتجمعات كالجرائـ كالجنح التي ترتكب ضد حياة األشخاص كسالمتيـ الشخص
غير المشركعة كعدـ اإلبالغ عف الجرائـ كالجنح، بما في ذلؾ القكاعد المتعمقة 

 بالعناصر المادية لمجريمة كالمشاركة فيياك كالتآمر الرتكابيا.
بشأف تشديد  9121يناير  99المادتاف السادسة كالسابعة مف القانكف المبناني المؤرخ  - ب

 .(3)ىمية كالتقاتل بيف األدياف"العقكبات عمى العصياف كالحرب األ
                                                           

 . 219دكتكر/ ياسر الجبكرؼ، المحاكـ الجنائية الكطنية ذات الطابع الدكلي، مرجع سابق، ص (9)
 الكزراء رئيس قتل عف المسؤكليف بمحاكمة الخاصة الدكلية المبنانية المحكمة مينا، الصمد عبد دمحمدكتكر/  (2)

 ،21 العدد الدكلي، لمقانكف  المصرية المجمة الدكلي، القانكف  قكاعد ضكء في الحريرؼ  رفيق األسبق المبناني
 .  221ص، 2291

 المادة الثانية مف النظاـ األساسي لمحكمة لبناف الخاصة.   (1)
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كقد يذىب البعض إلى أف تطبيق القانكف الكطني المبناني عمى المحكمة ينزع عنيا الصفة 
الدكلية، كمف ثـ تككف محكمة كطنية ليس ليا عالقة بالقانكف الدكلي مف قريب أك بعيد، ككاقع 

اني عمى المحكمة الخاصة األمر فإف ىذا الرأؼ محل نظر، ألف تطبيق القانكف الكطني المبن
بمبناف لـ يؤثر عمى طبيعتيا المختمطة، كلـ ينزع عنيا الصفة الدكلية، كذلؾ ألف العدكؿ عف 
تطبيق القانكف الدكلي كاف أمًرا حتمًيا كليس اختيارًيا، إذ مف المعركؼ أنو ال يكجد في القانكف 

ني يحقق ىذا الغرض، ال سيما الدكلي تعريف مكحد لإلرىاب، كمف ثـ فإف المجكء لمقانكف الكط
كأف تعريفات اإلرىاب في القانكف الدكلي ليس محددة كغامضة، كينتابيا التداخل في مختمف 
صكر الجرائـ األخرػ كالعدكاف في حالة إرىاب الدكلة أك جرائـ الحرب أك الجرائـ ضد اإلنسانية 

 .(1)أك التطيير العرقي
ي بكصفو قانكًنا داخمًيا قد تـ في الكاقع باإلحالة مف باإلضافة إلى أف تطبيق القانكف المبنان

، فالقانكف الدكلي 9121القانكف الدكلي سكاء بقينا في إطار االتفاقية أـ خرجنا منيا إلى القرار 
في جميع األحكاؿ ىك المصدر الرئيسي لألحكاـ المطبقة، إال أنو بصدكر القرار المذككر لـ يعد 

ـ يعد يترتب عمييا أثر إال بكصفيا جزء مف القرار، الذؼ أصبح الميثاؽ لالتفاقية ثمة استقاللية كل
الرئيسي لنظاـ المحكمة األساسي، األمر الذؼ معو ال يمكف معو الجـز بالطابع المختمط لممحكمة 

 .(2)استناًدا إلى القانكف الكاجب لمتطبيق
بق بصفة أساسية عمى ننتيي بذلؾ إًذا إلى أف القانكف الكطني المبناني ىك القانكف المط

المحكمة الجنائية الخاصة بمبناف، إال أف ذلؾ ال ينفي الصفة الدكلية عف المحكمة، فيي تتميز 
بصفتيا المختمطة، كذلؾ نظًرا ألف إنشاء المحكمة الخاصة بمبناف جاء نتيجة قرار دكلي مف 

عمى رأسيا لبناف، مجمس األمف، ككذلؾ فإف تطبيق نصكص ىذا القرار ىك أمر ممـز لكل الدكؿ ك 
 .(3)كلك كاف بعض نصكصو مخالفة لمقانكف الداخمي المبناني

 الفرع الثاني
 االختصاص الموضوعي والشخصي لممحكمة المبنانية الخاصة

انتيينا إلى أف المحكمة الخاصة بمبناف تقـك بتطبيق أحكاـ قانكف العقكبات المبناني عمى 
لذؼ اغتاؿ الحريرؼ كرفاقو، كذلؾ بمكجب المادة الثانية الجرائـ التي كقعت إثر العمل اإلرىابي ا

مف النظاـ األساسي لممحكمة، ككفًقا لممادة الثانية، فإف الجرائـ التي ينص عمييا قانكف العقكبات 
( مف قانكف 199المبناني كالتي تختص بيا المحكمة ىي الجرائـ اإلرىابية، حيث تنص المادة )

                                                           

(1) M. Mehanna: le terrorisme et la crise du droit international modern, these pour le 
doctorat d'etat mention droit, univ. De clermout fd, p. 650 et s.   

 .  219دكتكر/ دمحم عبد الصمد مينا، المحكمة المبنانية الدكلية الخاصة، مرجع سابق، ص  (2)
 .  211دكتكر/ ياسر الجبكرؼ، المحاكـ الجنائية الكطنية ذات الطابع الدكلي، مرجع سابق، ص (1)
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بية جميع األفعاؿ التي ترمي إلى اعمى أف يقصد باألعماؿ اإلرى 9121العقكبات المبناني لعاـ 
إيجاد حالة ذعر كترتكب بكسائل كاألدكات كالمكاد الممتيبة كالمنتجات السامة أك المحرقة 

 .(1)كالعكامل الكبائية أك الميكركبية التي مف شأنيا أف تحدث خطًرا عاًما"
ى أف "كل عمل إرىابي يستكجب مبناني عكما نصت المادة السادسة مف قانكف العقكبات الم

األشغاؿ الشاقة المؤبدة كىك يستكجب اإلعداـ إذا أفضى إلى مكت إنساف أك ىدـ بنياف بعضو أك 
كمو كفيو إنساف، أك إذا نتج منو التخريب كلك جزئًيا في بناية عامة أك مؤسسة صناعية أك سفينة 

 .(2)كاصالت كالنقل"أك منشآت أخرػ أك التعطيل في سبل المخابرات كالم
ككفًقا لمنصكص السابقة يتضح أف اختصاص المحكمة المبنانية الخاصة ينحصر في جرائـ 

، حيث قرر النظاـ 2222/ 92/92كحتى  2229/ 9/9اإلرىاب التي كقعت خالؿ الفترة مف 
 األساسي لممحكمة تحديد االختصاص المكضكعي بيذه الجرائـ.

لمجرائـ التي تختص بيا المحكمة يجعل اختصاص كحقيقًة فإف االختصاص المكضكعي 
المحكمة يتعمق بنظر جرائـ كطنية فقط، دكف الجرائـ الدكلية، األمر الذؼ يجعميا المحكمة 

 .(3)المختمطة األكلى مف نكعيا التي ال تختص بنظر الجرائـ الدكلية
صكر الذؼ إال أف ىذا األمر في حقيقتو قد يصيب المحكمة بنكع مف القصكر، نظًرا لمق

يكجد في القكاعد الجنائية الكطنية الناتجة عف المبادغ التي تحكمو، كمبدأ عدـ الرجعية كمبدأ 
 .كالمسؤكليفالحصانة الجزائية لألشخاص 

فال شؾ أف اعتبار الجرائـ التي تختص بيا المحكمة مف قبيل الجرائـ الدكلية، سيترتب 
فة األشخاص المتكرطيف في جرائـ، دكف االعتداد عمييا نتائج ىامة تتمثل في إمكانية محاكمة كا

بصفتيـ الرسمية، أؼ بمعنى أنو ممكف محاسبتيـ بصرؼ النظر عف ككنيـ مسؤكليف أـ ال ، 
كبصرؼ النظر عف مسؤكليتيـ في أؼ دكلة كانكا، كعمى العكس إذا كانت الجرائـ التي ىـ بصدد 

لرسمية ليـ سبًبا في إعفائو مف أؼ نكع المحاكمة عمييا جرائـ كطنية، فإف ذلؾ سيجعل لمصفة ا
 .(4)مف المسؤكلية

                                                           

 . 9121نكف العقكبات المبناني لعاـ ( مف قا199المادة ) (9)
 .  9121مف قانكف العقكبات المبناني لعاـ  المادة السادسة (2)
لى أيف؟ دكتكر/ عماد الديف عطا هللا الدمحم، المحكمة (1) دار النيضة العربية، القاىرة،  الخاصة بمبناف، لماذا؟ كا 

 .  291، ص2291
 . 912دكتكر/ ياسر الجبكرؼ، الجرائـ الجنائية الكطنية ذات الطابع الدكلي، مرجع سابق، ص (9)
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كىي مشكمة كاجيت بالفعل المحكمة الخاصة بمبناف، ذلؾ أف القانكف المبناني يعتد بالصفة 
الرسمية لممتيـ، حيث أعطى الدستكر المبناني لرئيس الجميكرية حصانات ضد المسائمة الجزائية 

 .( 1)ة كظيفتومف الجرائـ التي يرتكبيا أثناء تأدي
كمف ناحية أخرػ فمف المعمكـ أف الجرائـ في القانكف الكطني ال تنطبق بأثر رجعي، عمى 
العكس مف قكاعد القانكف الدكلي التي يمكف أف تنطبق بأثر رجعي إذا كانت الجرائـ دكلية، فيذه 

 األخيرة ال تسقط بالتقادـ، كبالتالي يككف باإلمكاف المحاسبة عمييا.
االختصاص المكضكعي لممحكمة المبنانية الخاصة عمى جريمة اغتياؿ  كال يقتصر

، كحتى 9/9/2229الحريرؼ كرفاقو، كلكنيا تتضمف كذلؾ أؼ ىجمات كقعت خالؿ المدة مف 
، كقد كقعت بالفعل في لبناف (2)، أك في أؼ كقت الحق إذا أقرىا مجمس األمف92/92/2222

صابة العديد مف  99نحك  كحسب تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة، ىجمة أدت إلى مقتل كا 
 .(3)األشخاص، كاستيدفت بعض الشخصيات العاـ المبنانية كمسؤكلييف حككمييف

ة إنما يشمل حادثة اغتياؿ رئيس ننتيي بذلؾ إلى أف االختصاص المكضكعي لممحكم
اؿ اإلرىابية جمس الكزراء المبناني السابق رفيق الحريرؼ، كآخريف معو باإلضافة إلى األعمم

كاالنتياكات ضد حياة األشخاص كسالمتيـ الشخصية، كالتجمعات غير المشركعة كالتستر عمى 
مف  1الجرائـ كالتآمر الرتكاب الجرائـ. كما يشمل أيًضا االختصاص المكضكعي لممحكمة المادة 

التقاتل بيف بشأف تشديد العقكبات عمى العصياف كالحركب األىمية ك  9121القانكف المبناني لسنة 
 .(4)األدياف

                                                           

لؾ ما لـ تتضمف ىذه الجرائـ خرقًا لمدستكر، أك تصنف عمى أنيا جريمة الخيانة العظمي، كما حدد كذ (9)
أف يككف اتياـ رئيس الجميكرية مف قبل  -الدستكر المبناني شركط معينة لمسائمة الرئيس المبناني، كىي : أ
تياـ بمكجب قرار يصدر عف أف يككف اال -مجمس النكاب كليس أؼ جيات أخرػ كلك كانت النيابة العامة. ب

أف تككف محاكمتو أماـ المجمس األعمى المنصكص عميو في  -مجمس النكاب بأغمبية الثمثيف مف أعضائو. ج
مف الدستكر المبناني". راجع في تفاصيل المسائمة الجنائية لمرئيس في لبناف : دكتكر/ محمكد نجيب  12المادة 

 كما بعدىا.   992، ص 9119سـ األكؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، حسني، شرح قانكف العقكبات المبناني، الق
عمى أف االختصاص بنظر ىذه اليجمات قد تـ تقييده بعدة شركط لكي يدخل في اختصاص المحكمة،  (2)

أىميا أف تككف ىذه اليجمات متالزمة كمرتبطة كفًقا لمبادغ العدالة الجنائية، كأف األمثمة التي أكردىا النظاـ 
القصد الجنائي. الدافع الرتكاب ىذا العمل غير  -األساسي لممحكمة عمى ىذا التالـز كالترابط بما يمي: أ

نمط اليجمات . أسمكب العمل .  –صفة الضحايا المستيدفيف. د  -الغاية مف كراء اليجمات. ج -المشركع. ب
 الجناة. راجع: المادة األكلى مف ميثاؽ محكمة لبناف الخاصة.  -ىػ 
 .212دكتكر/ ياسر الجبكرؼ، الجرائـ الجنائية الكطنية ذات الطابع الدكلي، مرجع سابق، ص  (1)
حيث نصت عمى أف "يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة مف أقدـ عمى مؤامرة بقصد  ارتكاب إحدػ الجنايات  (9)

 المذككرة في المكاد السابقة". 
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كفيما يتعمق باالختصاص الشخصي لممحكمة، فيشمل جميع األشخاص المسؤكليف عف 
، فضاًل عف اليجمات اإلرىابية األخرػ المرتبطة بيا، (1)ارتكاب جريمة اغتياؿ الحريرؼ كرفاقو

جنائًيا عف الجرائـ التي ذكرت في االختصاص المكضكعي  المسؤكليفككذلؾ األشخاص 
 .(2)ممحكمة ككذلؾ كل مف تآمر كخطط كارتكب كنفذ كساعد في ارتكاب تمؾ الجرائـل

أما االختصاص الزماني لممحكمة، فنجد أف النظاـ األساسي لـ يقصر االختصاص عمى 
نما يدخل 2222اليجكـ الذؼ كقع في الرابع عشر مف فبراير  ، كأدػ لمقتل الحريرؼ كرفاقو، كا 

أؼ ىجمات أخرػ تككف قد كقعت في الفترة مف األكؿ مف أكتكبر في اختصاص المحكمة زمنًيا 
أك في أؼ تاريخ الحق آخر يقرره الطرفاف كيكافق عميو مجمس  2222ديسمبر  92إلى  2229

ف طبيعتيا كخطكرتيا متماثمتاف  األمف كأف ىناؾ ىجمات متالزمة كفًقا لمبادغ العدالة الجنائية كا 
ي الرابع عشر مف فبراير، حيث يككف لممحكمة في ىذه الحالة لطبيعة كخطكرة اليجـك الذؼ قكع ف

 .(3)االختصاص عمى األشخاص المسؤكليف عف تمؾ اليجمات
كجدير بالذكر ىنا أف مجمس األمف كاف قد قصر نطاؽ االختصاص الزماني لممحكمة 

كدػ ، كالذؼ أ9229/2222عمى اليجكـ اإلرىابي عمى الحريرؼ كرفاقو فقط، بمكجب القرار رقـ 
، كلكف لجنة 2222بحياة رئيس الكزراء المبناني رفيق الحريرؼ كآخريف في الرابع عشر مف فبراير 

التحقيق الدكلية المستقمة التي أنشأىا مجمس األمف كانت قد انتيت إلى أف عممية االغتياؿ قد 
، 2222كحتى ديسمبر  2229جرت في سياؽ ىجمات منظمة أخرػ في الفترة مف أكتكبر 

سعت الجمعية العامة عند االتفاؽ مع الحككمة المبنانية عمى مد االختصاص الزمني ليذه  كلذلؾ
 .(4)الفترة ليشمل اليجمات المرتبطة بعممية اغتياؿ الحريرؼ 

أما االختصاص المكاني لممحكمة فإنو يتعمق بالجرائـ المرتكبة في لبناف، خالؿ الفترة 
 المشار إليو أعاله.

لعرض الختصاصات المحاكـ الجنائية المختمطة عمى اختالؼ كبعد أف انتيينا مف ا
 أنكاعيا يتضح لنا اآلتي:

أف ىذه المحاكـ تجمع في اختصاصاتيا بيف القانكف الدكلي كالقانكف الكطني، فتختص  -
بنظر الجرائـ التي يعاقب عمييا القانكف الدكلي كالقانكف الكطني مًعا، كىي بذلؾ تعتبر 

                                                           

 لبناف الخاصة.مف النظاـ األساسي لمحكمة كلى المادة األ  (9)
 المادة الثالثة مف النظاـ األساسي لمحكمة لبناف الخاصة. (2)
 .911دكتكر/ ميجة عبد الكريـ، دكر المحاكـ الجنائية...، مرجع سابق، ص (1)
راجع في ذلؾ: تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة بشأف إنشاء محكمة خاصة لمبناف، الصادر بتاريخ  (9)

92/99/2222. 
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بعض القكانيف الكطنية كالدكلية  الذؼ يستغمو  كر الذؼ يعترؼ ة مثمى لمتصدؼ لمقصكسيم
 الجناة في كثير مف األحياف في لإلفالت مف العقاب.

كذلؾ فإف ما يميز المحاكـ الجنائية المختمطة أنيا تنص عمى اختصاصاتيا بصكرة  -
مباشرة سكاء مف حيث االختصاص المكضكعي أك الشخصي أك الزماني كالمكاني، فضاًل 

حديدىا لمقانكف المطبق عمى ىذه المحاكمات، كىك ما يؤدؼ إلى إزالة الجدؿ عف ت
 القانكني كالغمكض أثناء المحاكمة، كمف ثـ تصبح المحاكمات أكثر فعالية.

أف االختصاص في المحاكـ الجنائية المختمطة ليس مشابيا في كل المحاكـ، فكل محكمة  -
يا األساسي ينص عمى حدكد ليا طبيعتيا كظركفيا الخاصة، كلذلؾ كاف نظام

ف كاف يمكف القكؿ بأف معظـ ىذه المحاكـ  –االختصاص كنطاقو تبًعا ليذه الظركؼ، كا 
قد نصت عمى اختصاصيا بنظر الجرائـ الدكلية التي تشكل  –باستثناء محكمة لبناف 

 انتياؾ لمقانكف الدكلي اإلنساني كجرائـ الحرب كجرائـ اإلبادة كالجرائـ ضد اإلنسانية. 
 

 المبحث الثاني
 ت الدعوى أمام المحاكم الجنائية المختمطةاإجراء

ال شؾ أنو قبل صدكر الحكـ مف أية محكمة، كطنية كانت أك دكلية، أك مختمطة، ضد 
مرتكبي الجرائـ، فالبد أف تمر الدعكػ بعدة إجراءات مف قبكؿ الدعكػ كالسير فييا، كالتقاضي 

لطعف عميو، كىذه اإلجراءات الشكمية، تختمف مف محكمة أماـ المحكمة إلى كقت صدكر الحكـ كا
 ألخرػ، حسب طبيعة المحكمة كطريقة كألية تككينيا كتشكيميا.

فاإلجراءات أماـ المحاكـ الجنائية الكطنية، تبدأ منذ قبكؿ الدعكػ الجنائية عف طريق 
حالتيا ل ممحاكمة، كسماع تحريكيا بشككػ شفيية أك تحريرية، كتستمر مف خالؿ التحقيق فييا كا 

المرافعة كالدفاع كصدكر الحكـ كالطعف عميو بسبل الطعف المتاحة قانكًنا، حتى يصبح حكًما باًتا 
 يستكجب النفاذ.

أما إجراءات المحاكـ الجنائية الدكلية فتختمف حسب طبيعة المحكمة كظركؼ نشأتيا، 
كنية، حيث تككف كرقة فمحكمة نكرمبرج قد أخذت باإلجراءات المتبعة في الدكؿ األنجمسكس

االتياـ معدة مف قبل لجنة االدعاء العاـ، كتقـك المحكمة بقراءة الئحة االتياـ كتقـك لجنة االدعاء 
بعرض االتياـ كسماع شيكد االثبات كالنفي، كتكجيو األسئمة لممتيـ كالشيكد، كشرح أسباب 

ا بالبراءة أك اإلداف، كعند تكقيع االتياـ كالدفاع ككسائمو، كتصدر المحكمة الحكـ بعد المداكلة إم
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، كما لممتيـ الحق في طمب محامي يدافع عنو، ( 1)العقاب يككف الحكـ نيائًيا ال يقبل الطعف
كتصدر األحكاـ كالعقكبات بأغمبية ثالثة أصكات، عمًما أنو ال يكجد ىناؾ محكمة استئناؼ، أك 

ف إجراءاتيا ذات اإلجراءات في سبيل لمطعف بقرار المحكمة أما بالنسبة لمحكمة طككيك فإ
 .(2)محكمة نكرمبرج

أما محكمة يكغكسالفيا السابقة، فقد كانت أكثر تقنيًنا عف المحاكـ التي سبقتيا، حيث 
يباشر المدعي العاـ التحقيقات مف تمقاء نفسو، أك عمى أساس ما يتحصل عميو مف معمكمات 

إلكماؿ عريضة االتياـ ليقدميا إلى محكمة كادلة، كيقكـ بالتحقيق التخاذ اإلجراءات الضركرية 
 .(3)أكؿ درجة، كلممحكمة قبكؿ الدعكػ إذا كجدت أدلة كافية أك رفضيا

كفي حالة قبكؿ الدعكػ تبدأ المحاكمة، بقراءة قرار االتياـ عمى المتيـ كأف يفيـ المتيمكف 
صدر محكمة دائرة مضمكف قرار االتياـ، كيجب حماية المجني عمييـ كعند ثبكت إدانة المتيـ ت

الدرجة األكلى حكميا بجمسة عمنية بأغمبية األصكات، كيجب أف يككف الحكـ مكتكًبا كمسبًبا 
، كيجكز استئناؼ ىذه األحكاـ أماـ دائرة االستئناؼ، كما (4)كتحدد فيو مقدار العقكبة كالجزاء

 .(5)يجكز إعادة طمب المحاكمة إذا جدت أسباب جديدة تستدعي ذلؾ
إجراءات الدعكػ أكثر تقنيًنا كتفصياًل في نطاؽ المحكمة الجنائية الدكلية،  كقد كانت 

جراءات أخرػ أثناء  حيث فصمت في نظاميا األساسي اإلجراءات السابقة عمى المحاكمة، كا 
المحاكمة كبعدىا، إذ أف اإلجراءات التي تبدأ لقبكؿ الدعكػ تككف أماـ المدعي العاـ، كلقيامو 

 .(6)ند كقكع جريمة أف يصل عممو بأحد الطرؽ بالتحقيق األكلى ع
إما عف طريق اإلحالة مف أحد الدكؿ، أك اإلحالة مف قبل مجمس األمف إلى المدعي 
العاـ، أك إذا عمـ المدعي العاـ شخصًيا بكقكع جريمة، حيث يبدأ المدعي العاـ بإجراءات التحقيق 

ارتكاب الجرائـ يقدميا إلى الدائرة ، كعندما يجد أف ىناؾ أساس معقكؿ لممحاكمة كأدلة عمي 
                                                           

بكر الطراكنة، اختصاص القضاء الجزائي الدكلي بنظر الجرائـ ضد اإلنسانية، رسالة ماجستير، كمية  دمحم (9)
 .11، ص2222الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

 ، الجنائية الدكلية المحاكـ -الدكلية الجرائـ أىـ: الجنائي الدكلي القانكف القيكجي: دكتكر/ عمي عبد القادر  (2)
؛ دكتكر/ عبد القادر صابر جراده، 221ص  ،2229 بيركت، الحقكقية، لحمبيا منشكرات األكلى، الطبعة

 .922، ص 2222القضاء الجنائي الدكلي، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 
 الطبعة، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة، المحكمة الجنائية الدكلية –ناني إبراىيـ دمحم العدكتكر/  (1)

 .91، ص  2222، األكلى 
 مف النظاـ األساسي لمحكمة يكغكسالفيا.   21المادة  (9)

(5) Johan R. W. D. Jones: the international criminal tribunal for the former 
Yugoslavia Rwanda, transnational publishers, INC, 1998, P. 135. 

 ي لممحكمة الجنائية الدكلية. ( مف النظاـ األساس92: 91المكاد مف ) (2)
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التمييدية في المحكمة إلجراء التحقيق االبتدائي، عمًما بأف المدعي العاـ يختص باالدعاء 
كاالتياـ كالمالحقة، باإلضافة إلى التحقيقات األكلية كالدائرة التمييدية ليا فقط إصدار أمر 

 . (1)الحضكر أك القبض أك الحبس االحتياطي
حالتو إلى الدائرة االبتدائية لممحاكة، كفي ىذه كلمدائرة ا لتمييدية رفض االتياـ أك إعتماده كا 

الحالة األخيرة، يجب أف تعقد جمسة لتحديد مكعد المحاكمة، عمى أف يتـ احتراـ ككفالة ضمانات 
المتيـ كحقكقو اآلنف ذكرىا، كحماية المجني عمييـ كالشيكد، كتعقد  المحاكمة في جمسة عمنية، 

سرية حسبما يتراءػ لممحكمة، كتقكـ المحكمة بإدالء الئحة االتياـ عمى  المتيـ في البداية،  أك
كبعدىا تقديـ األدلة كسماع شيكد االثبات كالنفي ، كالتأكد مف فيـ المتيـ لطبيعة التيـ، المكجية 

ـ كمحامي ضده، كبعدىا تقديـ األدلة كسماع شيكد االثبات كالنفي كأقكاؿ المتيـ كالمدعي العا
 .(2)المتيـ، كبعد سير إجراءات المحاكمة، يمـز حضكر جميع قضاة الدائرة االبتدائية

كتككف قرارات المحكمة كتابية كتتضمف بياف كامل كمسبب بشأف ما ظير أثناء المحاكمة 
، كتنشر أحكاـ المحكمة مثل القرارات التي تفصل في المسائل الجكىرية ( 3)مف أدلة كنتائج

 .(4)الست الرسمية، كىي العربية كالصينية كاالنجميزية كالفرنسية كالركسية كاالسبانيةبالمغات 
أما بالنسبة لممحاكـ الجنائية المختمطة، فإف إجراءاتيا تختمف عف إجراءات المحاكـ 
الجنائية الكطنية كالدكلية، كذلؾ تبًعا لظركؼ نشأة كل محكمة، فمف ناحية نجد محكمة سيراليكف 

إجراءاتيا مع محكمة ركاندا نظًرا ألف كال المحكمتيف تشكمت بمناسبة نزاع داخمي غير  تتشابو في
 .(5)دكلي، كما يمكف االستعانة بقانكف اإلجراءات الخاص بدكلة سيراليكف 

كنظًرا لمطبيعة الخاصة لممحاكـ الجنائية المختمطة، كنظًرا الختالؼ ظركؼ نشأة كل 
ف مف محكمة ألخرػ، كلذلؾ نتناكؿ إجراءات المحاكمة محكمة، فإف إجراءات المحاكمة تختم

 كالتقاضي أماـ المحاكـ الجنائية المختمطة، كل في مطمب مستقل كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 المطمب األكؿ: إجراءات المحاكمة في محكمة تيمكر الشرقية.

 المطمب الثاني: إجراءات المحاكمة في المحكمة الخاصة بسيراليكف.
 ث: إجراءات المحاكمة في المحكمة الخاصة بكمبكديا.المطمب الثال

 المطمب الرابع: إجراءات المحاكمة في المحكمة الخاصة بمبناف.
                                                           

 . 921دكتكر/ ياسر الجبكرؼ، المحاكـ الجنائية الكطنية ذات الطابع الدكلي، مرجع سابق، ص (9)
 الطبعة ، كالتكزيع لمنشر العربية النيضة دار القاىرة، الدكلية، الجنائية المحكمةدكتكر/ إبراىيـ العناني،  (2)

 كما بعدىا.   211، ص2222 ، األكلى
 ( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.  19المادة ) (1)
 .221دكتكر/ دمحم لطفي عبد الفتاح، أليات المالحقة الجنائية، مرجع سابق، ص (9)
 .922دكتكر/ ياسر الجبكرؼ، المحاكـ الجنائية الكطنية ذات الطابع الدكلي، مرجع سابق، ص (2)
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 المطمب الخامس: تقييـ المحاكـ الجنائية المختمطة.
 المطمب األول

 إجراءت المحاكمة أمام محكمة تيمور الشرقية
 كر الشرقية في فرعيف:كنتناكؿ إجراءات كضمانات التقاضي أماـ محكمة تيم  

 الفرع األكؿ: اإلجراءات كالضمانات السابقة عمى المحاكمة.
 الفرع الثاني: اإلجراءات كالضمانات المعاصرة لممحاكمة.

 الفرع األول
 اإلجراءات والضمانات السابقة عمى المحاكمة

ص تبدأ إجراءات مباشرة الدعكػ أماـ محاكـ تيمكر الشرقية الخاصة، بأف يقدـ أؼ شخ
بالغ عف إحدػ الجرائـ التي تختص بيا المحكمة إلى المدعي العاـ لممحكمة، حيث يقـك 
المدعي العاـ لممحكمة الخاصة بتيمكر الشرقية، بجمع أدلة اإلدانة، كالبحث عف كافة األدلة التي 

تـز تؤدؼ إلى بياف كجو الحقيقة في الحالة الماثمة أمامو، كلك كانت تؤدؼ إلى تبرئة المتيـ، كيم
المدعي العاـ، بالحفاظ عمى المعمكمات كاألدلة المادية التي حصل عمييا حتى يقكـ بتقديميا 
كأدلة أماـ المحكمة، كلو أيًضا أف يطمب حضكر الشيكد كالمتيميف، كطمب التعاكف مف أؼ 

 .(1)سمطة
مـ أما فيما يتعمق بضمانات المتيـ، فقد نصت المادة التاسعة مف الالئحة االنتقالية لأل

بشأف القكاعد االنتقالية لإلجراءات الجنائية في تيمكر الشرقية عمى أنو  2222/  12المتحدة رقـ 
فكر إلقاء القبض عمى الشخص يجب إخطاره بالتيـ المكجية إليو، كأف يقدـ إلى قاضي التحقيق 

تنازؿ عف ساعة مف إلقاء القبض عميو، كأف يتـ استجكابو أماـ ممثمو القانكني ما لـ ي 12خالؿ 
 .(2)ىذا الحق

كفي حالة إذا كاف المشتبو بو مكاطًنا أجنبًيا فمو الحق في االتصاؿ بالمسؤكليف 
الدبمكماسييف أك القنصمية الخاصة ببمده، كيجب الحصكؿ عمى إذف مف قاضي التحقيق قبل إلقاء 

بحث القبض عمي المشتبو فيو أك احتجازه أك استخراج الجثث أك فحص الطب الشرعي أك ال
 .(3)كالتفتيش في المكاقع كالمباني أك أخذ عينات مف الدـ أك الحامض النككؼ 

                                                           

بشأف القكاعد  االنتقالية لإلجراءات  2222/ 12ة االنتقالية لألمـ المتحدة رقـ المادة السابعة مف الئحة اإلدار  (9)
 الجنائية في تيمكر الشرقية.  

 .  221دكتكر/ ميجة عبد الكريـ، دكر المحاكـ الجنائية، مرجع سابق، ص (2)
بشأف القكاعد   2222/ 12الفقرة الثالثة مف المادة التاسعة مف الئحة اإلدارة االنتقالية لألمـ المتحدة رقـ  (1)

 االنتقالية لإلجراءات الجنائية في تيمكر الشرقية. 
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 :(1)كأثناء كل ما سبق مف اإلجراءات يجب إبالغ المتيـ بحقكقو اآلتية
 حقو في الحصكؿ عمى المساعدة القانكنية. -
 حقو في أف يتـ إخطاره بمغو يفيميا بسبب كطبيعة التيـ المكجية إليو. -
كؿ عمى مساعدة مترجـ مجاًنا إذا كاف الشخص ال يفيـ أك يتكمـ إحدػ الحق في الحص  -

 المغات الرسمية لمعمل بالمحكمة.
كلو الحق في الحصكؿ عمى الكقت كالتسييالت الكافية إلعداد دفاعو كأف يحاكـ دكف   -

تأخير ال مكجب لو، كلو الحق في استجكاب الشيكد، كالحق في أال يكره عمى الشيادة 
 االعتراؼ بالذنب كأال يعد صمتو اعتراًفا بالذنب. ضد نفسو أك

الحق في عدـ التعرض لمتعذيب أك المعاممة الالإنسانية الميينة، كلو الحق في أف يككف  -
 عمى اتصاؿ مع أقاربو كأف يزكركه.

 الفرع الثاني
 اإلجراءات والضمانات المعاصرة لممحاكمة

ستماع، كخالؿ ىذه الجمسة، كعند عند بدء المحاكمة، تبدأ جمسة تعرؼ باسـ جمسة اال
بدايتيا يجب عمى المحكمة التأكد مف أف المتيـ قد قرا الئحة اتيامو، كأنو يفيـ طبيعة ىذا 

، كتمتـز المحكمة بتكفير خدمات الترجمة التحريرية (2)االتياـ، كيتـ تذكيره بحقو في التزاـ الصمت
يتحدث بمغات العمل بالمحكمة، كلغات العمل كالشفكية إذا كاف المحامي أك المتيـ أك الشاىد ال 

 .(3)بالمحكمة التيتـك كالبرتغالية كالبياسا االندكنيسية كاالنجميزية
اتخاذ التدابير المناسبة لحماية  -المجاف ذات الكالية القضائية –كما يجب عمى المحكمة 

، كتكلي المحكمة (4)المجني  عمييـ كالشيكد كسالمتيـ البدنية كالنفسية ككرامتيـ كخصكصيتيـ
ذلؾ اعتباًرا لجميع العكامل ذات الصمة، بما فييا السف كنكع الجنس كالصحة كطبيعة الجريمة، 

                                                           

بشأف القكاعد  االنتقالية  2222/ 12اإلدارة االنتقالية لألمـ المتحدة رقـ المادة السادسة مف الئحة  (9)
 الجنائية في تيمكر الشرقية.

بشأف القكاعد  االنتقالية لإلجراءات  2222/ 12ـ المتحدة رقـ ( مف الئحة اإلدارة االنتقالية لألم21المادة ) (2)
 الجنائية في تيمكر الشرقية.  

بشأف القكاعد  االنتقالية لإلجراءات  2222/ 12( مف الئحة اإلدارة االنتقالية لألمـ المتحدة رقـ 12المادة ) (1)
 الجنائية في تيمكر الشرقية.

ناء مف مبدأ عالنية المحاكمة حيث يتـ اإلدالء بالشيادة في غرفة بيا كقد تتـ ىذه الحماية في صكرة استث (9)
كاميرات مغمقة أك بالكسائل االلكتركنية أك بأؼ كسيمة أخرػ كما يجكز عرض ما يريد المجني عمييـ إبداؤه في 

مرجع  أؼ مرحمة مف المراحل حسب رؤية المحكمة. دكتكر/ دمحم لطفي عبد الفتاح، أليات المالحقة الجنائية،
 .  221سابق، ص
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كلكف دكف حصر عندما تنطكؼ الجريمة عمى عنف جنسي أك عنف بيف الجنسيف أك عنف ضد 
 .(1)"األطفاؿ، كيجب عمى الشاىد أداء اليميف بقكلو "أقسـ أف أقكؿ الحق كال شيء غير الحق

كيشترط في المحاكمة أف تتـ بعدالة كعالنية، كأال يتـ تعريض أؼ شخص لمقبض أك 
طبق قكاعد الحجز التعسفي، كما يجب أف يعامل المتيـ عمى أنو برغ حتى تثبت إدانتو، كتن

المحاكمات الجنائية مف عدـ جكاز معاقبة الشخص إال بمكجب القانكف، كعمى أساس مف مبدأ 
 .(2)الشرعية الجنائية

بعد االنتياء مف جمسة االستماع، تقكـ المحكمة بمداكالتيا، كيشترط في المداكالت أف تككف 
مراعاة عدة عكامل مثل  ، كيجب عند فرض العقكبة(3)سرية، كأف يصدر قرار المحكمة مكتكًبا

 .(4)الجريمة كالظركؼ الخاصة لشخص المداف
 :(5)كيككف لممحكمة أف تفرض إحدػ العقكبات اآلتية

 ألف دكالر أمريكي. 222فرض غرامة بحد أقصى  -
مصادرة العائدات كالممتمكات كاألصكؿ المحصمة بصكرة مباشرة أك غير مباشرة مف تمؾ  -

 راؼ الثالثة حسنة النية.الجريمة، كذلؾ دكف المساس باألط
مف الالئحة يككف السجف لعدد محدد  1: 9في حالة ارتكاب الجرائـ المقررة في المكاد مف  -

تسرؼ  1،  1عاًما كبالنسبة لمجرائـ المنصكص عمييا في المكاد  22مف السنكات أقصاىا 
 أحكاـ قانكف العقكبات المطبق في تيمكر الشرقية.

                                                           

بشأف القكاعد   2222/ 12اإلدارة االنتقالية لألمـ المتحدة رقـ ( مف الئحة 12الفقرة الثانية مف المادة ) (9)
 االنتقالية لإلجراءات الجنائية في تيمكر الشرقية.

ذؼ يتضمف قكاعد الطبيعة الجنائية لمقانكف الدكلي الجنائي ال إلبرازكالتأكيد عمى مبدأ الشرعية ضركرؼ  (2)
تجريـ تسرؼ عمى األشخاص، كإلظيار الطابع الدكلي لممحاكـ الجنائية المختمطة، راجع في مبدأ الشرعية 

، 2222الجنائية: دكتكر/فتكح الشاذلي، القانكف الجنائي الدكلي، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، 
 .  921حاكـ الجنائية الدكلية، مرجع سابق، ص؛ خشايمية عقابي أماؿ، إجراءات المحاكمة أماـ الم222ص
كىذا الشرط تنص عميو مختمف المحاكـ الجنائية عمى اختالؼ أنكاعيا، كمف ذلؾ النظاـ األساسي لممحكمة   (1)

الجنائية الدكلية، حيث نص عمى كجكب أف تككف قرارات المحكمة كتابية كتتضمف بياف كامل كمسبب بشأف ما 
( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية. دكتكر/ 19ف أدلة كنتائج. راجع : المادة )ظير أثناء المحاكمة م

عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدكلية، ديكاف المطبكعات الجنائية، بف عكنكف، الجزائر، بدكف تاريخ، 
 .212ص
 ، راجع في تفاصيل ذلؾ:   carlos soaresكلعل ىذه الظركؼ اعتدت بيا المحكمة أثناء نظرىا قضية  (9)

SpSC: Tl,. Prosector V. Carlos soares Carmona, Judgement, case, no. 12/2000, 13 
may 2001. 

 .  2222/ 92الفقرة األكلى مف المادة العاشرة مف الئحة اإلدارة االنتقالية لألمـ المتحدة رقـ  (2)



31 
 

المحكمة مف قبل السمطات المختصة فكر صدكر قرار خطي كتنفذ القرارات الصادرة مف 
مف المحكمة، كفي حالة صدكر الحكـ بالبراءة يفرج عف المتيـ فكًرا، كفي حالة الحكـ بالسجف، 

 .(1)يخصـ مف مدة السجف المدة التي يككف قضاه المتيـ خالؿ فترة احتجازه
أياـ مف  92مة االبتدائية خالؿ كيجكز التقدـ بطمب استئناؼ لمحكـ النيائي أك قرار المحك

 :(2)صدكر الحكـ أك القرار، كذلؾ في حالة ما إذا كاف الحكـ أك القرار يشكل أحد األفعاؿ اآلتية
 انتياؾ لقكاعد اإلجراءات الجنائية. -9
 انتياؾ لمحقكؽ اإلجرائية أك المكضكعية لممتيـ. -2
 عدـ التناسق مع أساس القرار. -1
 .خطأ مادؼ في القانكف أك الكاقع -9

كيجكز بناء عمى طمب المحككـ عميو أك ممثمو القانكني طمب اإلفراج الشرطي لممحكـك 
عميو الذؼ صدر ضده حكـ  بالسجف ، إذا كاف قد قضى ثمثي المدة، كتـ تقديـ تقرير إيجابي 
عمى سمكؾ المحكـك عميو إلى المحكمة مف قبل السمطات الخاصة، كأف المحكـك عميو ال يشكل 

 .(3)مف العاـ أك السالمةخطًرا عمى األ
 كاألمر باإلفراج الشرطي قد يتضمف كاحدة أك أكثر مف اإلجراءات التالية: 
 فرض حظر عمى المحككـ عميو أف يظير في أماكف محددة . -
اشتراط قياـ المحككـ عميو بالظيكر بانتظاـ أماـ المحكمة أك غيرىا مف السمطات المعنية   -

 لفترة محددة مف الزمف.
مخالفتو أحد إجراءات اإلفراج الشرطي تتـ إعادتو مرة أخرػ كيستكمل مدة  كفي حالة

 .(4)السجف كاممة
 المطمب الثاني

 إجراءات المحاكمة في المحكمة الخاصة بسيراليون 
جراءات المحاكمة المتبعة في محكمة سيراليكف بتشابييا مع اإلجراءات  تتميز قكاعد كا 

مادة الرابعة عشر مف النظاـ األساسي لمحكمة المتبعة في محكمة ركاندا، حيث نصت ال
                                                           

راءات االنتقالية لإلجبشأف القكاعد  2222/ 12تحدة رقـ لية لألمـ الماإلدارة االنتقا( مف الئحة 92المادة ) (9)
 .  الجنائية في تيمكر الشرقية

بشأف القكاعد  االنتقالية لإلجراءات  2222/ 12اإلدارة االنتقالية لألمـ المتحدة رقـ مف الئحة  92المادة  (2)
 الجنائية في تيمكر الشرقية.

بشأف القكاعد  االنتقالية لإلجراءات  2222/ 12االنتقالية لألمـ المتحدة رقـ اإلدارة مف الئحة  91المادة  (1)
  الجنائية في تيمكر الشرقية.

 . 222دكتكر/ ميجة عبد الكريـ، دكر المحاكـ الجنائية، مرجع سابق، ص (9)
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سيراليكف عمى أف قكاعد اإلجراءات التي كانت متبعة كمعمكؿ بيا في المحكمة الجنائية الدكلية 
الخاصة بركاندا، ىي ذاتيا التي يتـ العمل بيا في النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف، بعد إجراء 

المحكمة الجنائية المختمطة الخاصة بسيراليكف، كلعل التعديالت الضركرية عمييا لتطبيقيا عمى 
سبب اختيار النظاـ األساسي لممحكمة الخاصة بركاندا لتطبيقو عمى سيراليكف ىك أف النزاع في 

 .(1)كمتا الدكلتيف، ىك نزاع ذك طابع داخمي غير دكلي
النظاـ كمع ذلؾ فإف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف، ليس متشابيا بصكرة كاممة مع 

األساسي لمحكمة ركاندا، ذلؾ أف النظاـ األساسي لممحكمة أعطى لقضاتيا الحق في أف يعدلكا 
قكاعد اإلجراءات كالتحقيق، كجمع األدلة كاألخذ بيا، كيضيفكا ما يحتاجكف إليو مف قكاعد لسد 

ة الجنائية ثغرة في اإلجراءات عند الحاجة، كتعديل في القكاعد التي كاف معمكاًل بيا في المحكم
 .(2)الدكلية الخاصة بركاندا، كما يككف ليـ االسترشاد بقانكف اإلجراءات الجنائية بسيراليكف 

كسنتناكؿ أىـ إجراءات المحكمة كذلؾ في فرعيف، نخصص الفرع األكؿ، لإلجراءات 
 السابقة عمى المحاكمة، كالفرع الثاني لإلجراءات المعاصرة لممحاكمة، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 الفرع األكؿ: اإلجراءات كالضمانات السابقة عمى المحاكمة.
 الفرع الثاني: اإلجراءات كالضمانات المعاصرة لممحاكمة.

 الفرع األول
 اإلجراءات والضمانات السابقة عمى المحاكمة

قبل أف نتحدث عف إجراءات التحقيق، نشير ىنا إلى أف المحكمة الجنائية المختمطة  
يا أسبقية في االختصاص عمى المحاكـ الكطنية في سيراليكف، ليس ذلؾ الخاصة بسيراليكف ل

فقط بل ليا أيًضا األحقية في أف تطمب مف المحاكـ الكطنية التنازؿ عف اختصاصيا كالنظر في 
الدعكػ، كذلؾ في أؼ حالة كانت عمييا الدعكػ أماـ المحكمة الكطنية، كحقيقة فإف ىذا النص 

 .(3)اسي لممحكمة الجنائية الخاصة بيكغكسالفيا السابقةمشابو كثيًرا لمنظاـ األس
كنتيجة لألسبقية في االختصاص ككفًقا لمنظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف، فال يجكز 
معاقبة شخص عف ذات الجريمة مرتيف، حيث نصت المادة التاسعة مف النظاـ األساسي 

اـ المحكمة الخاصة مرة لممحكمة الخاصة، عمى عدـ جكاز محاكمة الشخص الذؼ حككـ أم
، كخركًجا عمى ىذا األصل يجكز محاكمة الشخص الذؼ حككـ (4)أخرػ أماـ المحاكـ الكطني

أماـ المحاكـ الكطنية أماـ المحكمة الدكلية مرة أخرػ، كذلؾ في حالتيف، األكلى إذا كاف الفعل 
                                                           

 الفقرة األكلى مف المادة الرابعة عشر مف النظاـ األساسي لممحكمة.  (9)
 مف المادة الرابعة عشر مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف. الفقرة الثانية  (2)
 .912دكتكر/ ياسر الجبكرؼ، المحاكـ الجنائية الكطنية ذات الطابع الدكلي، مرجع سابق، ص (1)
 الفقرة الثانية مف المادة التاسعة مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف الخاصة.  (9)
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راءات نظر القضية أماـ الذؼ حككـ عميو تـ تكييفو عمى أنو جريمة عادية، كالثانية إذا كانت إج
المحكمة الكطنية مفتقرة إلى اعتبارات النزاىة كاالستقالؿ أك مكجية إلى حماية المتيـ مف 

 .(1)المسؤكلية الجنائية الدكلية أك لـ يكف االدعاء قد أدػ دكره بالعناية الكاجبة
كفيما يتعمق بإجراءات كضمانات التحقيق السابق عمى المحاكمة، فقد نص النظاـ 
جراءاتو، عند  األساسي لممحكمة عمى أف المدعي العاـ يعد ىك المسؤكؿ مباشرة عف التحقيق كا 
تكافر معمكمات لديو مف أؼ مصدر كاف، سكاء أكاف حككمًيا أك مف منظمات دكلية، كمنيا أجيزة 
األمـ المتحدة أك مف األشخاص، بخصكص قضية ما، أك أفعاؿ ارتكبت، كعميو أف يقكـ بدراسة 

 ة كالمعمكمات كتقييميا قانكنًيا، كىل تستدعي القياـ بالمحاكمة أـ ال.األدل
كيككف لممدعي العاـ، الحق في استجكاب المتيميف المشتبو فييا كالضحايا كالشيكد كجمع 
األدلة كأحقية القياـ بالزيارات الميدانية لمكقع الحدث، كلو طمب المساعدة مف سمطات سيراليكف، 

 .(2)في طمب االستعانة بمحققيف كخبراء فنييفكلممدعي العاـ الحق 
كفيما يتعمق بضمانات كحقكؽ المتيميف، فقد نص النظاـ األساسي لممحكمة عمى أف 

 :(3)لممتيـ الحقكؽ اآلتية
ذا لـ يكف لديو قدرة عمى دفع تكاليف المحامي، تتكفل المحكمة  - حق االستعانة بمحاـ، كا 

 بأتعاب المحامي.
 مترجـ يتكمـ معو داخل المحكمة بالمغة التي يفيميا.الحق في أف يتكفر لو  -

ذا كجد المدعي العاـ بعد استكمالو لمتحقيقات، أف القضية تستحق المحاكمة كالمسائمة،  كا 
حالتيا إلى القاضي، كيتكلى القاضي  كفًقا لما أتيح لو مف أدلة، فإنو يقكـ بإعداد الئحة االتياـ، كا 

فإذا لـ يقتنع القاضي بالئحة االتياـ، ترفض الالئحة، أما إذا  المحاؿ إليو مراجعة ىذه الالئحة،
 .(4)اقتنع بيا يقكـ باعتماد االتياـ، كتبدأ مرحمة جديدة ىي مرحمة المحاكمة

 الفرع الثاني
 اإلجراءات والضمانات المعاصرة لممحاكمة

 تبدأ المرحمة الجديدة لممحاكمة، بإصدار القاضي كحده، أمر القبض عمى المتيميف
، كبعد تكجيو التيمة (5)كاحتجازىـ، أك تسميميـ بناء عمى طمب مف المدعي العاـ كالئحة االتياـ

                                                           

 . 291المحاكـ الجنائية، مرجع سابق، صدكتكر/ ميجة عبد الكريـ، دكر  (9)
 ( مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف الخاصة.92راجع المادة ) (2)
 ( مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف الخاصة.91المادة )  (1)
 .911دكتكر/ ياسر الجبكرؼ، المحاكـ الجنائية الكطنية ذات الطابع الدكلي، مرجع سابق، ص  (9)
مف االتفاقية المعقكدة بيف حككمة سيراليكف كاألمـ المتحدة، في السادس عشر مف يناير  91لممادة ككفًقا  (2)

، فإف حككمة سيراليكف تمتـز بأف تقـك بأؼ طمب يقدـ مف المحكمة الدكلية دكف تأخير غير مبرر، كيككف 2222
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صدار أمر القبض بحقو مف قبل المحكمة، يتـ احتجازه كتحديد مكعد  ألحد األشخاص، كا 
 لممحاكمة.

كفيما يتعمق بالضمانات التي تكفر لممتيميف أثناء محاكمتيـ فتتمثل في أف يككف جميع 
شخاص متساكييف في الحقكؽ أماـ المحكمة الخاصة، كيعتبر المتيـ برغ حتى تثبت إدانتو، األ

كيككف مف حق المتيـ أف ٌيبّمغ بما يكجو إليو مف تيـ كبالمغة التي يفيميا، كتكضيح حقكقو 
كضماناتو القانكنية، كيجب أف يتاح لو الكقت الكافي إلعداد دفاعو كالحديث مع محاميو، كما 

تتـ المحاكمة في حضكره، كأف يكفر لو حق الدفاع عف نفسو، سكاء بصفتو الشخصية  يجب أف
. كتككف (1)أك عف طريق ممثمو القانكني. كما يجب أال يجبر المتيـ عمى الشيادة ضد نفسو

جمسات المحاكمة عمنية ما لـ تقرر المحكمة أف تككف الجمسات سرية إذا اقتضت الضركرة 
 .(2)ذلؾ

تاحة الفرصة لممتيـ كبعد انتياء جم سة المحاكمة، بإبداء المدعي العاـ الئحة اتيامو، كا 
، كيجب أف (3)لمدفاع عف نفسو، تعمف المحكمة قفل باب المرافعة كتعقد جمسة مغمقة لممداكلة

، كفي حالة (5)، كما يجب أف يككف القرار عمنًيا كمسبًبا كمعماًل (4)يصدر الحكـ بأغمبية القضاة
 . (6) لقرار الحكـ يذكر أيًضا في قرار الحكـكجكد رأؼ مخالف 

أما فيما يتعمق بالعقكبة، فقد نص النظاـ األساسي عمى العقكبات الممكف تكقيعيا عمى 
 :(7)المتيميف كىي

عقكبة السجف، كيراعى في العقكبات أف تككف مشابية لذات العقكبات المكجكدة في النظاـ  -
ف النظاـ األساسي لمحكمة ركاندا عمى أف م 21فتنص المادة األساسي لمحكمة ركاندا

                                                                                                                                                                      

تقديـ  –األشخاص كمكاقعيـ. تحديد ىكية  -لممحكمة الدكلية الحق في طمب المساعدة في عدة أمكر منيا: 
نقل األشخاص المتيميف إلى  –اعتقاؿ كاحتجاز األشخاص.  –الكثائق كالمستندات التي تطمبيا المحكمة الدكلية. 

 المحكمة.  
 مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف الخاصة. 91المادة  (9)
الة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة بغداد، مازف عثماف الجميمي، المحكمة الجنائية الدكلية لسيراليكف، رس (2)

 . 921، ص2221
 مف قكاعد اإلجراء كاالثبات الخاصة بسيراليكف.  11ك  21القاعدة  (1)
 ( مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف الخاصة. 91المادة ) (9)
 . 912دكتكر/ عامر عبد الفتاح، المحاكـ الجنائية المدكلة، مرجع سابق، ص (2)
ما ينص عميو النظاـ األساسي لمحكمتي يكغكسالفيا كركاندا، حيث يشترط أف تصدر األحكاـ بأغمبية  كىك  (2)

األصكات في جمسة عمنية بعد التيقنف مف أف المتيـ قد ارتكب بالفعل الجرائـ المنسكبة إليو في قرار االتياـ. 
 .212سابق، ص راجع: دكتكر/عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي، مرجع

 ( مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف الخاصة.  91المادة ) (1)
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المحكمة يمكنيا أف تصدر حكـ بتكقيع الحد األقصى لمعقكبة كىك السجف مدػ الحياة، 
كىك ما يفيـ منو أنو ليس مف سمطة المحكمة الحكـ بعقكبة اإلعداـ، ميما كانت جسامة 

اـ مف العقكبات التي عقكبة اإلعد ككفقا لذلؾ تستبعد(1)الجرائـ المرتكبة أك خطكرة الجناة
 يمكف أف تقضي بيا محكمة سيراليكف الخاصة.

العقكبات المقررة في قانكف سيراليكف، كيراعى عند تحديد أؼ عقكبة في قرار الحكـ  -
 جسامة الجريمة كظركؼ المتيـ الشخصية.

رجاعيا لمالكييا  - الحكـ برد أؼ ممتمكات أك عكائد تـ الحصكؿ عمييا بطرؽ غير شرعية كا 
 ييف، أك أف تحكـ بمصادرتيا لمصمحة حككمة سيراليكف.الشرع

نما يككف بإيداعيـ تحت الرعاية لألحداثكبالنسبة  - ، فإف الحكـ عمييـ ال يككف بالسجف، كا 
دخاليـ برامج لمعناية كالتدريب اإلصالحي  لزاميـ بتقديـ خدمات اجتماعية، كا  كاإلشراؼ، كا 

جتمع كالبرامج الخاصة بككاالت حماية كالتعميـ الميني، أك برامج إعادة الدمج بالم
 .(2)األطفاؿ

 :طرق الطعن في األحكام -
 ىناؾ طريقتاف لنظر االستئناؼ في األحكاـ:

: تنظر دائرة االستئنافات فيما يقدمو المتيمكف مف استئنافات مقدمة مف الطريقة األولى
إجرائي أك كجكد أشخاص أدانتيـ دائرة المحاكمة أك مف المدعي العاـ عمى أساس كجكد خطأ 

خطأ في مسألة قانكنية أك كجكد خطأ في الكقائع، كيككف لدائرة االستئناؼ أف تؤيد أك تنقض أك 
تعدؿ قرارات دائرة المحاكمة، كيسترشد قضاة دائرة االستئناؼ في المحكمة الخاصة بأحكاـ دائرة 

كمة العميا في سيراليكف استئناؼ محكمة يكغكسالفيا السابقة كركاندا، كما يسترشدكف بأحكاـ المح
 .(3)عند تفسيرىـ كتطبيقيـ لقكانيف سيراليكف 

: فتتمثل في الطعف عف طريق إعادة النظر في الحكـ الصادر مف الطريقة الثانية
المحكمة، أؼ إعادة المحاكمة مرة أخرػ، حيث أتاح النظاـ األساسي لممحكمة الحق لممحككـ 

إعادة النظر بقرار الحكـ الصادر مف ىيئة المحاكمة، أك  عمييـ كلممدعي العاـ في التقدـ بالتماس
ىيئة االستئناؼ كذلؾ عند اكتشاؼ كاقعة جديدة لـ تكف معركفة مف قبل أثناء نظر الدعكػ، أماـ 

                                                           

 .21عقابي أماؿ ، إجراءات المحاكمة أماـ المحاكـ الجنائية الدكلية، مرجع سابق، ص (9)
(2(Bald Stephanie: searching for a lost child hood: will the special court of 
sierraleone find justice for its children? American university international law review, 
Vol. 18, no 2, 2002, p. 537. 

 ( مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف الخاصة.  22المادة ) (1)
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ىيئة المحكمة أك االستئناؼ، عمى أنو يشترط في الكاقعة الجديدة التي تستدعي إعادة المحاكمة 
 .(1)ر القضيةأف تككف حاسمة فيما يتعمق بقرا

كطمب التماس إعادة النظر يقدـ إلى محكمة االستئناؼ، كالتي مف صالحياتيا رفض 
الطمب إذا كجدت أنو ال يؤثر في الدعكػ أك غير صحيح، كليا كذلؾ قبكؿ الطمب إذا كجدت أف 

 .(2)الكاقعة الجديدة تستدعي ذلؾ
 تنفيذ األحكام: -

ي دكلة سيراليكف، عمى أنو يمكف أف تنفذ عقكبة السجف بحق مف صدرت ضدىـ أحكاـ ف
تنفيذ العقكبة في دكؿ أخرػ ، بعد عقد اتفاقية مع الدكلة المضيفة، كيككف تنفيذ العقكبة في 
سيراليكف طبًقا لقانكف سيراليكف، كتنفيذ العقكبة في الدكلة المضيفة أيًضا كفًقا لمقانكف الكطني 

 .(3)مة الجنائية المختمطة لسيراليكف المطبق في الدكلة، كلكف تحت إشراؼ كرقابة المحك
 :العفو وتخفيف العقوبة -

ال يجكز لمدكلة المضيفة العفك أك تخفيف العقكبة لممحككـ عمييـ، كىذا األمر متركؾ 
لممحكمة فقط، كليا كحدىا، كعند تقديـ طمب مف قبل المحككـ عمييـ طمب العفك أك تخفيف 

لطمب لممحكمة، كيصدر القرار عمى ىذا الطمب مف العقكبة، فيككف لمدكلة المضيفة إيصاؿ ىذا ا
قبل رئيس المحكمة الجنائية المختمطة لسيراليكف بعد التشاكر مع قضاة المحكمة، ككفق 

 .(4)مقتضيات العدالة كمبادغ القانكف العاـ
قاـ المدعي العاـ بإصدار الئحة اتياـ  2221كنشير ىنا إلى أنو في السابع مف مارس 

، تتضمف اتيامو بارتكاب جرائـ حرب كجرائـ ضد اإلنسانية، ثـ تـ سحب بحق فكادؼ سانكك
الئحة االتياـ المكجو ضده لكفاتو قبل بدء المحاكمة، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لساـ بككارؼ، حيث 

، في حيف أصدرت المحكمة الخاصة بسيراليكف حكميا بإدانة  (5)انتيت إجراءات محاكمتو بكفاتو
، بتيمة تقديـ المساعدة كالتحريض عمى ارتكاب جرائـ حرب (6)تشارلز تايمكررئيس ليبيريا السابق 

                                                           

 مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف الخاصة. 29الفقرة االكلي مف المادة  (9)
 مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف الخاصة. 29الفقرة الثانية مف المادة  (2)
 . 919، 912دكتكر/ ياسر الجبكرؼ، المحاكـ الجنائية الكطنية ذات الطابع الدكلي، مرجع سابق، ص (1)
 ( مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف الخاصة.21المادة ) (9)
 .   222ص دكتكر/ ميجة عبد الكريـ، دكر المحاكـ الجنائية، مرجع سابق،  (2)
 المحاكـ: الدكلية الجنائية المحاكـ مف الثالث الجيل إطار في العقاب مف اإلفالت محاربة مكلكد، يكسف كلد (2)

 العدد السياسية، كالعمـك الحقكؽ  كمية كرقمة، مرباح قاصدؼ جامعة كالقانكف، السياسة دفاتر المختمطة، أك المدكلة
 . 122ص.2291 ،91



37 
 

منيا قتل، كاغتصاب في سيراليكف أثناء الحرب األىمية، كحكمت عميو المحكمة بعقكبات كصمت 
 .(1)سنة سجف 22

 الخاتمة

حاكؿ الباحث خالؿ صفحات ىذا البحث إلقاء الضكء عمى كسيمة جديدة مف كسائل 
نائية عمى الصعيديف الدكلي كالكطني، حيث تـ التعرض الختصاص المحاكـ العدالة الج

الجنائية المختمطة المكضكعية، ككجدنا كيف أف معظـ ىذه المحاكـ تتميز باالختصاص 
المشترؾ لقكاعد القانكف الدكلي كالقانكف الجنائي الكطني، سكاء مف حيث القكانيف المطبقة 

نتيينا إلى أف ىناؾ اختصاص مكضكعي كشخصي مف حيث المكضكع أك اإلجراءات، كا
باستثناء  -كزماني كمكاني لكل محكمة، كأف االختصاص المكضكعي لمعظـ ىذه المحاكـ 

ينصرؼ إلى الجرائـ الدكلية الخطيرة التي تمثل انتياًكا لقكاعد القانكف -محكمة لبناف 
جراءات التقاضي الدكلي كقكاعد القانكف الجنائي الكطني، كما تطرقنا في األخير إل

كالمحاكمة أماـ بعض نماذج ىذه المحاكـ، كضمانات كحقكؽ المتيميف أماميا، كانتيينا 
إلى أف ىذه المحاكـ اعتمدت في إجراءاتيا عمى النظـ األساسية لممحكمة، مع االسترشاد 

 بقكاعد القكانيف الكطنية كمبادغ القانكف الدكلي.
صيات التي قد تفيد في تطكير ىذه المحاكـ كقد تكصمنا لمجمكعة مف النتائج كالتك 

 كنكضحيا في النقاط اآلتية:
 االستنتاجات: -
المحاكـ الجنائية المختمطة عمى الرغـ مف أىميتيا العممية في محاربة اإلفالت أف  -

مف العقاب، إال أنيا لـ تحع بالدعـ الدكلي الكافي، فمثاًل لـ تحع محكمة سيراليكف 
لصعيد المادؼ أك السياسي، كما أنيا لـ تجد تعاكف دكلي بالدعـ الدكلي سكاء عمى ا

 كذلؾ، سكاء مف قبل الدكؿ أك مف قبل المنظمات الدكلية.
بمكجب معاىدة دكلية بيف  إما منشأةمحاكـ أف المحاكـ الجنائية المختمطة ىي  -

، أك بمكجب منظمة األمـ المتحدة كحككمة الدكلة التي ارتكبت فييا الجرائـ الدكلية
 دكلي مف منظمة األمـ المتحدة كمجمس األمف. قرار

                                                           

(1( Olivire de frouville: "les juridictions pénales international et hybrides": 
Independence et impartialité des juges internationaux, sous la direction de: Helene 
Ruiz Fabri et Jean-Marc Sorel, Édition A. pedone, paris, 2010., p. 155. 
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تتككف مف ىيئات مشتركة مف القضاة المحمييف أف المحاكـ الجنائية المختمطة   -
كالدكلييف كيتمتعكف بسمطة قضائية داخل الدكلة التي حصمت فييا انتياكات خطيرة 
لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني كبمكجب ىذه السمطة ليـ الحق في 
محاكمة مرتكبي الجرائـ الخطيرة مثل اإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية 

 كجرائـ الحرب
أف ىناؾ العديد مف الجرائـ الدكلية التي ال تدخل في اختصاصات المحاكـ الجنائية  -

الدكلية، كلذلؾ فإف المحاكـ الجنائية المختمطة مثمت كسيمة لعالج القصكر الذؼ 
 كـ الجنائية الدكلية.ينتاب اختصاصات المحا

 التوصيات: -
نكصي المجتمع الدكلي دكؿ كأفراد كىيئات دكلية إلى العمل عمى إيجاد صيغة  -

مكحدة لطرؽ إنشاء المحاكـ الجنائية المختمطة، كالتي عمى أساسيا يتـ كضع أسس 
كقكاعد ممزمة لممجتمع الدكلي بتقديـ الدعـ كالتعاكف كالمساعدة القضائية ليذه 

كي تستطيع تحقيق األىداؼ التي تنشأ مف أجميا، كلكي تككف كسيمة المحاكـ ل
 فاعمة مف كسائل المحاكـ الدكلية.

نكصي المجتمع الدكلي ال سيما لجاف القانكف الدكلي في منظمة األمـ المتحدة،  -
بضركرة العمل عمى كضع قكاعد مكحدة كتعاريف محددة كضكابط إجرائية ممزمة، 

 لجنائية المختمطة التي قد تنشأ مستقباًل.الستخداميا في المحاكـ ا
نكصي المجتمع الدكلي بضركرة العمل عمى زيادة الدعـ المادؼ كاإلعالمي   -

ككفالة المنعقدة حالًيا كمحكمة سيراليكف، كالسياسي لممحاكـ الجنائية المختمطة 
حضارىـ،  المساعدة كالتعاكف الدكلي في مسائل ضبط المتيميف كمحاكمتيـ، كا 

 .في إحضار الشيكد كالضحايا كتكفير الحماية ليـككذلؾ 
نكصي المحاكـ الجنائية المختمطة المنشأة كالتي قد تنشأ في المستقبل، ككذلؾ األمـ  -

نجاز األحكاـ لكي تصبح فاعمة  المتحدة ، بالعمل عمى سرعة التحقيق كالمحاكمة، كا 
 كذات تأثير.

 المراجع:قائمة 

القانكنية لممدنييف في النزاعات المسمحة في ضكء القانكف أحمد عبد الرحمف المال: الحماية  .9
 .922، ص2292الدكلي اإلنساني، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، 
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