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ملخص:
لطاملا عانت البشرية من ويالت اجلرائم الدولية اخلطرية ،فأصبح لزاما عليها إختاذ كافة اإلجراءات
وأجنع احللول لدرء خطرها؛ فكان من هنا تبين مبدأ االختصاص اجلنائي العاملي كآلية لوضع حد إلفالت
مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب؛ وهو مبدأ يعطي للدول صالحية حماكمة ومعاقبة مرتكيب اجلرائم اليت هتدد
السلم واألمن الدوليني ،بغض النظر عن مكان ارتكاهبا وجنسية فاعليها وضحاايها.
ومن أهم أدوار مبدأ اإلختصاص اجلنائي العاملي تكريس مبدأ عدم اإلفالت من العقاب الذي يعترب
بدوره وسيلة ملكافحة العقاب اجملرمني وعدم إفالهتم من احملاكمة .إالّ أ ّن إعماهلما معرض لعدة عراقيل
وصعوابت تساهم يف ترسيخ فكرة الالعقاب ،منها ما هو قانوين كاحلصانة والتقادم وقوانني العفو .وأخرى
عملية ذات طبيعة سياسية أو مادية ،كاملساس ابلسيادة الوطنية.
كلمات مفتاحية :مبدأ اإلختصاص اجلنائي العاملي -مبدأ عدم اإلفالت من العقاب -جرائم دولية-
احلصانة -السيادة.

 1املؤلف املرسل :أمـ ــال قـط ـ ــاوي ،اإلمييلamelguettaoui@hotmail.com :
44

 مبدأ اإلختصاص اجلنائي العاملي كآلية للقضاء على اإلفالت من العقاب:عنوان املقال
Abstract:
Humanity has always suffered of serious international crimes. The
worst atrocities in recent years in the world have pushed humanity to find
solutions to put an end to it. which it was obliged to take all the measures and
the most effective solutions to avert its danger, and resulted in the adoption
of the universal criminal jurisdiction principle, as a mechanism to put an end
to the impunity of perpetrators of international crimes, this principle gives all
states the power to try the perpetrators of crimes that threaten security and
peace in the world, regardless of where it was committed, and the nationality
of the criminal or the victims.
And among the most important roles of the principle of universality, the
consecration of the principle of non-impunity, which is an effective way to
overcome the lack of judgment of criminals and to punish them, however,
these principles are held back by several obstacles and difficulties, which
ensure impunity. Some of the legal issues, such as immunity, prescription,
amnesty laws, and other practice in a political or material way such as
sovereignty invoked.
Keywords: The Universal Criminal Jurisdiction Principle-the Non Impunity
principle-International crimes- Immunity-sovereignty.
JEL Classification Codes: K33, K38.
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مقدمة:
إ ّن ما وصل إليه العامل من تطور يف خمتلف اجملاالت ال سيما منها التكنولوجية والعلمية ،وما آل إليه
من سهولة املواصالت وسرعتها ووضع وسائلها املتعددة يف متناول اجلميع ،كان له ابلغ األثر يف املسامهة يف
التنمية على خمتلف األصعدة ،والذي استعمله البعض يف شقه السليب من خالل استغالل الوسائل واألدوات
العلمية واألسلحة احلديثة يف جلب ويالت للبشرية وتسبب يف ارتكاب أبشع اجلرائم يف حق اإلنسانية،
فتزايدت أشد اجلرائم خطورة وم ّكنهم ذلك من جتاوز حدود الدولة سواء لتنفيذ جرائمهم أو للهروب إليها
لإلفالت من العقاب ،وبذلك أصبح اإلجرام دوليا وصار اجملرم دوليا فوجب أن يكون العقاب دوليا (الفاضل،
د.ت.ن ،صفحة .)3
ومن هنا ظهرت معامل التعاون والتكامل بني القضاء اجلنائي الدويل والقضاء اجلنائي الداخلي وكان بذلك
بزوغ مبدأ االختصاص اجلنائي العاملي ،كوسيلة لردع اجلرائم الدولية ووضع حد لالعقاب اجملرمني الذين ارتكبوا
أفظع اجلرائم الدولية.
تكمن أمهية دراسة موضوع االختصاص اجلنائي العاملي وأثره على مبدأ عدم اإلفالت من العقاب يف
جراء إعمال هذا املبدأ يف وضع حد إلفالت مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب،
املستجدات القانونية اليت نشأت من ّ

وذلك من خالل إقرار املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد وال سيما ذوي الصفة الرمسية منهم ،بعدما كانت الدولة

كشخص معنوي تقوم مقام األشخاص الطبيعية يف قيام املسؤولية اجلنائية دوليا ،وكان ذوي الصفات الرمسية معفون
عما إقرتفوه من جرائم سواء أمام قضائهم الداخلي أو القضاء األجنيب .كما أ ّن مبدأ اإلختصاص العاملي
من املسؤولية ّ
كان له ابلغ األثر يف إعادة رسم حدود مبدأ السيادة وإعطاء فكرة التدخل اإلنساين مدلوال آخر يقضي إىل ضرورة
حماكمة املتسببني يف االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل ووضع حد إلفالهتم من العقاب.

فإذا كان مبدأ اإلختصاص اجلنائي العاملي على هذا القدر من األمهية فما مدى فعاليته يف
احل ّد من إفالت مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب؟
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املطلب األول  :تـعـ ـريـف مـبـدأ االخـتـصــاص الـجـنـائـي الـعـالـمــي ومـبـررات إعـت ـمــاده.
إ ّن تطور أشكال اإلجرام الدويل لن يتوقف ّإال ابنتهاء احلياة ،مما يقتضي أن يالحقه دوما تطور يف
النظام العقايب الذي وصل إىل أ ّن اجملرم سيجد يف كل مكان ختطوه قدماه السلطة اليت تالحقه والقاضي
املخول مبحاكمته إرتكاان إىل احلق والواجب يف ممارسة العدالة اجلنائية الدولية (سرور ،2006 ،صفحة .)22

الفرع األول :التع ـ ـريف ابملـ ـبــدأ.
لقد ظهرت أمهية اإلختصاص اجلنائي العاملي يف النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية الذي أقر
أسبقية القضاء اجلنائي الوطين يف نظر اجلرائم الدولية طاملا كان هذا القضاء قادرا وراغبا يف مباشرة إلتزاماته
الدولية وفقا لقانونه الداخلي (شبل ،2011 ،الصفحات .)563-562
حيث أ ّن القانون اجلنائي الدويل يعرتف للقضاء اجلنائي الداخلي أبولويته يف ممارسة االختصاص على
حماكمة مرتكيب اجلرائم الدولية (سايغي ،2007-2006 ،الصفحات  ،)15-14فنظام روما األساسي يؤكد
على إجبارية وضع حد إلفالت مرتكيب اجلرائم الدولية اخلطرية من العقاب واإلسهام ابلتايل يف منع هذه
اجلرائم (.)1998
ومن هنا كان على الدول أن تتخذ إجراءات صارمة من خالل إنفاذ قواعد ومبادئ القانون الدويل
اإلنساين يف قوانينها الداخلية ،بل ذهبت بعض الدول إىل أكثر من ذلك من حيث إعطاءها لنفسها أحقية
ممارسة إختصاصها اجلنائي على مرتكيب اجلرائم الدولية اخلطرية جملرد وجودهم على إقليمها ،ولو مل تكن تربطها
هبم أي صلة من حيث ابقي االختصاصات اليت خيوهلا هلا القانون يف متابعتهم من إختصاص شخصي أو
زماين أو مكاين (البنا.)2010 ،
هذا ما يعرف مببدأ االختصاص العاملي الذي يهدف إىل تفعيل التعاون اجلنائي الدويل ليقف حائال
دون إفالت مرتكيب اجلرائم الدولية اخلطرية بغري مسائلة (شبل ب ،2010 ،.صفحة .)111
فاإلختصاص العاملي يرتبط بفكرة والية القضاء بنظر جرمية ارتكبت ابلكامل خارج احلدود اجلغرافية
للدولة اليت ينتمي إليها ذلك القضاء ،فينصرف مدلول االختصاص اجلنائي العاملي إىل صالحية قضاء الدولة
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يف مباشرة إجراء جنائي معني يتمثل يف مالحقة اجلاين وحماكمته وعقابه (كتاب ،04/2011 ،صفحة )537
(شبل ب ،2010 ،.صفحة .)109

عليه ميكن بوجه عام تعريف اإلختصاص اجلنائي العاملي أبنّه صالحية تقررت للقضاء الوطين يف
مالحقة ،حماكمة وعقاب مرتكيب جرائم معينة حيددها التشريع الوطين دون النظر ملكان إرتكاهبا ودون إشرتاط
معني جيمع بني الدولة وبني مرتكبيها أو ضحاايها ،وأّميا كانت جنسية مرتكبيها أو ضحاايها
توافر إرتباط ّ

) .(N.Shaw, 2008, p. 668فيصبح حتديد نطاق إقليم الدولة أو حتديد مكان وقوع اجلرمية أو النظر إىل
جنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاايها غري ذي أمهية .ويطلق عليه عدة تسميات منها "مبدأ العاملية أو "مبدأ
عاملية القاعدة اجلنائية" أو ما أ مساه البعض بـ " نظام العاملية أو نظام العقاب العاملي أو ما يطلق عليه "عاملية
احلق يف العقاب " (سرور ،2006 ،صفحة .)26
يرى الدكتور ماهر البنا (البنا )2010 ،أ ّن مبدأ اإلختصاص العاملي يعد إستثناءا ملبدأ اإلقليمية ويقول
أ ّن مبدأ االختصاص العاملي يرتكز على الدفاع عن املصاحل والقيم ذات البعد العاملي ،ويتمثل يف فكرة أ ّن
أي قاضي وطين ميكنه إيقاف ،حماكمة أو تسليم مرتكيب اجلرائم املذكورة يف اإلتفاقيات الدولية أو يف القانون
العريف ،خاصة جرائم اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية (العطور ،العدد السادس
واألربعون ،2011صفحة .)75

يرى كلود ملبوا أ ّن نظام االختصاص العاملي هو عبارة عن حل فين ميكن أن يكون مشرتكا بني فرعي
القانون اجلنائي الدويل و الوطين (العشاوي ،2007 ،صفحة .)195
ويعرفه الدكتور كتاب انصر على أنّه أداة قانونية لقمع اجلرائم الدولية اخلطرية ،سواء من خالل
االتفاقيات الدولية ذات الطابع اجلنائي أو من خالل التشريعات الوطنية احلديثة واألحكام القضائية اجلنائية
وذلك تكريسا للعدالة (كتاب ،04/2011 ،صفحة .)530
حيث أطلق على مبدأ االختصاص العاملي مصطلح نظام القمع العاملي وذلك على أساس أنه حق
أو سلطة قيام حماكم دولة ما بعقد اختصاصها القضائي اجلنائي يف نظر جرمية ما دون وجود أي رابطة مباشرة
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أو فعلية مع اجلرمية أو اجملرم عدا التواجد احملتمل هلذا األخري على إقليمها (كتاب ،04/2011 ،صفحة

.)541
واالختصاص اجلنائي العاملي ال يطبق مبوجبه القاضي الوطين القانون األجنيب وإمَّنا يطبق قانونه الوطين
مستوفيا يف تطبيقه الشروط اليت يتطلبها االختصاص القضائي ،إضافة إىل املبادئ العامة لالختصاص اجلنائي
الوطين .وابلتايل حيق لكل دولة أن تلقي القبض على اجملرمني الدوليني ومعاقبتهم طبقا لتشريعاهتا ابلرغم من
أ ّن اجلرمية قد ارتكبت خارج إقليمها وبصرف النظر عن جنسية اجملرم (الدين ،2009 ،الصفحات -371
.)372

الفــرع الثــانــي :مـبـررات إعـتــمــاد مـبـدأ اإلخـتـصـاص الـجـنــائـي الـعــالـمــي.
تربز أمهية مبدأ اإلختصاص اجلنائي العاملي يف أنه ميتد ليشمل طائفة من اجلرائم اليت تشكل خطرا
على كل الدول املتحضرة ،ويعتدي فاعلها على مصاحل هتم اجملتمع الدويل أبسره واليت متس جبوهرها النظام
العام الدويل (احلديثي ،1986 ،صفحة  .)24فضال عن أن وجود مرتكيب مثل هذه اجلرائم على إقليم الدولة
يشكل خطرا لكافة الدول (ماجد ،2001 ،صفحة .)25
وقد أكدت ديباجة النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية هذا املعىن بقوهلا ،إ ّن أخطر اجلرائم
اليت تثري قلق اجملتمع الدويل أبسره جيب أالم متر دون عقاب ،وأنمه جيب ضمان مقاضاة مرتكبيها على حنو
فعال من خالل تدابري تتخذ على الصعيد الوطين وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويل ،وأ ّن الدول قد
عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب وعلى االسهام ابلتايل يف منع هذه
اجلرائم عن طريق ممارستها لواليتها القضائية اجلنائية على أولئك املسؤولني عن ارتكاب جرائم دولية
).(Vandermeerch, 2002, p. 589
يضاف إىل املربران السالفا الذكر من املصلحة املشرتكة للدول والتضامن اإلنساين مربر آخر واملتمثل
يف اخلطر اإلجتماعي الذي يسببه إرتكاب جرمية دولية خطرية ،إذ أ ّن هذا املربر يتطابق ويتكامل مع املربرات
املذكورة آنفا ،حيث أنّه من مصلحة كل الدول وعلى أساس التضامن اإلنساين دفع اخلطر االجتماعي الذي
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حيدثه وجود اجملرم الذي مل يعاقب على اإلقليم الذي إرتكب فيه جرميته ،أو إقليم دولته أو أي إقليم آخر
تطأه قدماه.
خنلص من خالل عرضنا ملربرات إعتماد مبدأ اإلختصاص اجلنائي العاملي ،أ ّن كل هذه املربرات
تصب يف قالب واحد وهو أ ّّنا تضمن عدم إاتحة امللجأ اآلمن للمسؤولني عن ارتكاب أخطر اجلرائم ،فكل
مربر منها مكمل لآلخر ومتداخل معه.
ال ـمـط ـلــب الثـاين :مـاه ـيـة مـبــدأ عـ ــدم اإلف ــالت مــن العـ ـق ــاب.
يعترب مبدأ عدم اإلفالت من العقاب من أهم املبادئ اليت تقف ندا لإلنتهاكات اجلسيمة لقواعد
القانون الدويل اإلنساين ،ووسيلة هامة إلحرتام قواعد هذا القانون وحماربة اجلرائم الدولية اخلطرية ،فضال عن
أ ّن العقاب يف حد ذاته يعد أداة هامة لردع اجلناة وغريهم ممّن تسول هلم أنفسهم إرتكاب هذه اإلنتهاكات
واجلرائم.
الفرع األول :تعريف مبدأ عدم اإلفالت من العقاب.
لتعريف مبدأ عدم اإلفالت من العقاب جيدر بنا حتليل مكوانته األساسية ،ولذلك سنتطرق إىل
تعريف اإلفالت من العقاب إلعطاء تعريف واضح و شامل للمبدأ.
عرفته جلنة حقوق اإلنسان
الالعقاب هو ظاهرة ترتجم عدم فاعلية قواعد القانون الدويل ،وقد ّ
(أورنتليتشر" 8 ،فيفري  )2005على أنّه" :عدم التمكن قانوان أو فعال ،من مساءلة مرتكيب اإلنتهاكات نظرا
لعدم خضوعهم ألي حتقيق يسمح بتوجيه التهمة إليهم وحماكمتهم واحلكم عليهم ابلعقوابت املناسبة"ّ ،أما

أقرها من أجل مكافحة الالعقاب ومن أجل
جممع بروكسيل للعدالة الدولية ،فذهب يف جمموعة املبادئ اليت ّ
العدالة الدولية اليت إعتمدها عام  ،2002إىل أ ّن "الالعقاب هو اإلمتناع عن إختاذ إجراءات التحقيق
واملتابعة وحماكمة املسؤولني عن اإلنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين"
).2002
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واإلفالت من العقاب هو غياب العقوبة اليت تتوجب عند خرق قاعدة من قواعد القانون ،أي عدم
وضع اجلاين حمط إهتام وإصدار حكم قضائي يف شأنه ،أو عدم تنفيذ حكم قضائي صادر يف حق من ثبتت
إدانته يف قضية جزائية أو جنائية ألي سبب من األسباب كاحلصانة السياسية والدبلوماسية أو أحياان
لإلستهانة أبحكام القضاء وعدم تنفيذها لغاايت عدة ،قد تكون سياسية أو شخصية (أرام.)2006 ،
جند من خالل التعريف السابق لإلفالت من العقاب أنّه مييز بني نوعني من اإلفالت من العقاب،
املؤسس بقوانني والغاية منه محاية
اإلفالت القانوين واإلفالت الفعلي من العقاب ،فاإلفالت القانوين هو ّ
بعض األشخاص من كل حتقيق أو تتبع قضائي أو عقاب ألفعال إجرامية قاموا هبا سابقا ،ومثاله منح العفو
لشخص حمدد بذاته أو جمموعة من األشخاص (غيسيه 19 ،جويلية  ،1993صفحة  .)11وقد قامت
الوالايت املتحدة األمريكية مبحاوالت إلبرام إتفاقيات مع الدول ملنع تسليم رعاايها للمحكمة اجلنائية الدولية
يف حالة إرتكاهبم للجرائم الدولية اخلطرية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ،ومل يرد يف هذه اإلتفاقيات
ضرورة التحقيق مع املتهمني أو حماكمتهم من قبل هذه الدول ،وحدث هذا ابلفعل ووقّعت أمريكا إتفاقيتني
مع كل من رومانيا وطاجكستان (الدولية ،2002 ،صفحة  )11وكذلك فعلت إسرائيل حيث وقعت إسرائيل
مع تيمور الشرقية إتفاقية متنع القبض على مواطنيها و تسليمهم للمحكمة اجلنائية الدوليةّ ،أما اإلفالت
الفعلي فمدلوله ضعف أو فساد املنظومة القضائية والتنفيذية .كما يعين العجز عن تسليط الضوء على اجلرمية
وكشفها أمام الرأي العام الذي هو أيضا صاحب مصلحة حقيقية يف حتقيق العدالة.
وابلتايل ميكن تعريف مبدأ عدم اإلفالت من العقاب يف القانون الدويل اجلنائي أبنّه جمموع اإلجراءات
واألعمال اليت تباشرها الدول أو أجهزهتا مبا فيها التشريعية ،التنفيدية أو القضائية منفردة أو ابلتعاون فيما
بينها من أجل وضع حد للقيود الدولية والداخلية اليت حتول دون متابعة وحماكمة اجملرمني الدوليني من
العقاب ،وابلتايل فإ ّن املبدأ يرمي إىل املسائلة اجلنائية ،جرب حقوق الضحااي والكشف عن احلقيقة لتحقيق
العدالة اجلنائية الدولية (اإلجتماعي 8 ،فيفري .) 2005
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أوال  :أسس مبدأ عدم اإلفالت من العقاب.
إنطالقا من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة خبصوص املبادئ التوجيهية بشأن احلق يف اإلنتصاف
واجلرب لضحااي اإلنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واإلنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل
اإلنساين ( ،147/60بتاريخ  )2005/12/16فإ ّن مبدأ عدم اإلفالت من العقاب يرتكز على ثالث أسس
جمتمعة تتمثل يف جمموعة من احلقوق املخولة ،وتتمثل أساسا يف احلق يف معرفة احلقيقة ،والذي يقصد به
حق الضحية أو ذويه بصورة شخصية يف معرفة ما وقع له ،وحق اجملتمع يف معرفة احلقيقة إبعتبارها متثل جزء
من اتريخ البالد ،وذلك ابلقيام ابلتحقيق يف اإلنتهاكات بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة ختول كشف مجيع
احلقائق (Orentlicher, Diane Orentlicher, rapport de l'experte indépendante chargé, de
mettre à jour l'ensemble de principes pour la lutte contre l'impunité, co soixante et
)unième session, 8 février2005؛

إضافة إىل احلق يف العدالة وهو احلق املكفول لكل ضحية يف

املطالبة مبحاكمة املسؤول عن اإلنتهاكات واجلرائم اليت تضرر منها وهذا احلق يعزز على نشر ثقافة دولة
القانون وتيسري عملية التحول الدميقراطي ،إضافة لوجوب إختاد الدول للتدابري التشريعية واإلدارية املناسبة
وغريها من التدابري املالئمة ملنع وقوع اإلنتهاكات ،وأن يتاح للضحااي إمكانية الوصول إىل العدالة على أساس
املساواةّ .أما احلق اآلخر الذي يستند عليه كأساس ملبدأ عدم اإلفالت من العقاب فهو احلق يف جرب الضرر

والتعويض ومدلوله أن توفر الدول سبل إنتصاف فعالة للضحااي ،تشمل اجلرب ،سواء كان جربا ماداي أو
معنواي من خالل العلنية وإصدار العقوبة الالزمة مبن إرتكبوا اجلرائم الدولية (القفصي.)2011 ،
الفرع الثاين :ص ـ ــور اإلفـ ــالت من العـ ـق ــاب.
حيصل اإلفالت من العقاب إما حبكم الواقع أو حبكم القانون؛ وميكن أن يتم يف أي مرحلة سواء قبل
العملية القضائية أو خالهلا أو بعدها ،فبتعدد اجملرمني الدوليني الفاريني من العدالة تعددت سبل هذا اإلفالت
وتنوعت صوره ،كما أ ّن معظم اجملرمني الدوليني هم من أصحاب املناصب العليا يف الدول من قادة ورؤساء
وساسة وعسكريني ،وهذا ما يفسر متاطل اجلهات القضائية الداخلية لبلداّنم أو لبلدان أخرى متبنية ملبدأ
اإلختصاص اجلنائي العاملي يف حماكمتهم ،وهذا راجع لعدة أسباب تكيف إبعتبارها صور لإلفالت من
العقاب ،ومن بني صور اإلفالت من العقاب:
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أ .غياب التحقيقات الكاملة واملستقلة :
حبيث ال جتري التحقيقات يف العديد من البلدان حول اإلنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون
الدويل اإلنساين .فغياب التحقيقات اجلنائية الكاملة واملستقلة يعد سبب رئيسي من أسباب اإلفالت من
العقاب ،وهو ما يشكل خرقا فاضحا ملواثيق حقوق اإلنسان الدولية واإلتفاقيات الدولية واإلقليمية ،اليت
توجب التحقيق يف كل اإلدعاءات اخلاصة ابنتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين حتقيقا سريعا
وحياداي.
ب .التحقيقات أو إجراءات احملاكمة الطويلة أو غري املالئمة :
إ ّن فتح التحقيقات قد يتخذ فرتة من الزمن ،إضافة إىل إجراءات معقدة وطويلة من حيث املدة أو
قد تكون هذه التحقيقات غري مالئمة أو غري جمدية مما يؤدي إىل إفالت اجملرمني من العقاب (أرام،)2006 ،
وقد فسرت املادة  17من نظام روما األساسي مسألة عدم قدرة الدولة أو عدم رغبتها يف حماكمة اجملرمني
الدوليني املقرتفني ألبشع اجلرائم اخلطرية ،بنصها على أ ّن طول فرتة التحقيقات بدون سبب واقعي أو عدم
جدواها يعترب من هذا القبيل ،فتنص املادة  17يف فقرهتا الثانية (ب) أ ّن حدوث أتخري المربر له يف
اإلجراءات مبا يتعارض يف هذه الظروف مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة يعترب من قبيل عدم رغبة الدولة
يف احملاكمة.
ج .احلصـ ـ ــانة :
تعترب احلصانة من أهم أشكال القانون لإلفالت من العقاب ،حيث متنح الدول لبعض أصحاب
املناصب العليا ومتخذي القرارات حصاانت حتول يف حالة إرتكاهبم جلرائم دون معاقبتهم (عصماين،

 ،2004/2003الصفحات .)245-244
وقد ربط الكثري من الفقهاء ظاهرة الالعقاب ابحلصانة ،فأصبح سائدا أ ّن احلصانة القضائية تعترب
من األسباب القانونية اليت تعرقل إاثرة املسؤولية اجلنائية للشخص املستفيد منها ،ومع ذلك فهناك إختالف
جمرد عائق إجرائي
فقهي حول درجة مسامهة احلصانة القضائية يف اإلفالت مع العقاب ،بني من جيدها ّ
مؤقت ال يؤدي إىل الالعقاب ومن يعتربها السبب الرئيسي لإلفالت من العقاب ).(Sehimi, 2006 , p. 25
األول.
أوال :املـوقـف الفـقـهي ّ
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يرى فريق من الفقه أ ّن احلصانة القضائية ال تعين ضمان الالعقاب للشخص املستفيد منها (Cara,

) 1999, p. 99وحدها ،مستندا يف ذلك إىل عدة حجج؛ منها ما يتعلق ابلطبيعة القانونية للحصانة
القضائية ذاهتا ،ومنها ما يتعلق بوجود عدة أسباب تؤدي إىل اإلفالت من العقاب واليت قد تكون أكثر
خطورة من احلصانة القضائية ذاهتا.
أ – التأثي ــر احملــدود للحصانة القضائية على الالعقاب:
حسب هذا اإلجتاه من الفقه فإ ّن احلصانة القضائية اجلنائية ال تؤدي ابلضرورة إىل الالعقاب املطلق؛
إَّنا تساهم فقط بصورة جزئية ومؤقتة يف عدم إمكانية إاثرة املسؤولية اجلنائية لرئيس الدولة أو غريه من
األشخاص الذين ميلكون هذه الصفة يف الدولة ،من قادة وساسة وعسكريني.
وعليه فاحلصانة القضائية اجلنائية وإن كانت جتعل متابعة رئيس الدولة صعبة ،فإ ّّنا ال جتعلها مستحيلة
إستحالة مطلقة حسب هذا الفريق خاصة بعد تطور معامل القانون اجلنائي الدويل ،إالّ يف حالة عدم إمكانية
متابعته أمام احملاكم الداخلية لدولته يف حالة امللوك والرؤساء مدى احلياة ،أو أمام حماكم أجنبية وعدم إمكانية
حماكمته أمام احملاكم اجلنائية الدولية (خلفان ،العدد  ،2008-4صفحة  .)195كما أ ّن احلصانة القضائية
اليت يتمتع هبا رئيس الدولة مؤقتة متنع متابعته خالل فرتة زمنية حمدودة مرتبطة أبداء وظائفه الرمسية أما بنهايتها
ميكن مساءلته ومتابعته ،وذلك يف نظر هذا الفريق دليل على أ ّن احلصانة ختتلف عن الالعقاب (L’arrêt
).de la C.I.J, 2002, p. 60
ب -تع ـ ــدد أسـ ـ ــباب اإلف ـ ــالت من الع ـق ــاب:
يرى أنصار الفريق القائل أب ّن احلصانة ليست يف حد ذاهتا الالعقاب أ ّن عدم إختاذ إجراءات قضائية
إجتاه املسؤولني عن اجلرائم الدولية أمام احملاكم األجنبية ،ال يرتتب فقط على احلصانة القضائية هلؤالء ،إَّّنا
هناك عدة أسباب أخرى ترتب اآلاثر نفسها أو أسوء منها ،وتؤدي إىل الفرار من املتابعة والعقاب.
-1األسـ ـ ــباب املـ ـ ــاديــة لإلفــالت من العـ ـقـ ــاب:
يعترب رفض تسليم اجملرمني من طرف الدول والتعاون القضائي يف جمال مكافحة اجلرائم الدولية أوىل
املظاهر اليت أدت إىل عدم مساءلة رؤساء الدول عن األفعال املنسوبة إليهم ومثال ذلك أنّه مل تتم حماكمة
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اإلمرباطور األملاين "غليوم الثاين" بعد احلرب العاملية األوىل نظرا لرفض هولندا تسليمه (ايزجي ،اجمللد ،20

العدد األول ،2004صفحة  )153فعقب احلرب العاملية األوىل قرر احللفاء إجراء حماكمة للقادة األملان الذين
بدأوا ابلعدوان وإرتكبوا جرائم حرب ،وعلى رأسهم اإلمرباطور "غليوم الثاين" إمرباطور أملانيا ،فقد طرحت
حماكمته أثناء مؤمتر السالم التمهيدي يف ابريس  1919بعد ّناية احلرب العاملية األوىل ،ورغم إختالف
املنتصرين وحلفائهم حول نوعية احملكمة واألشخاص الذين جيب تقدميهم للمحاكمة فقد نصت املادة
( ) 228من معاهدة السالم (فرساي) على حماكمة غليوم الثاي إلرتكابه "إنتهاكات صارخة ضد مبادئ
األخالق الدولية وقدسية املعاهدات ،فلجأ هذا األخري إىل هولندا اليت رفضت تسليمه حبجة أ ّن طلب
تسليمه يعد طلبا سياسيا ومن أسباب رفض هولندا تسليمه أيضا إعتبارها أن اإلمرباطور مل يرتكب فعل
معاقب عليه ابلنسبة لقانون العقوابت اهلولندي الصادر سنة  ،1875أو طبقا ألي إتفاقية مربمة بني هولندا،
وكل من فرنسا وإجنلرتا وبلجيكا و الو.م.أ ،إضافة إىل كون اإلمرباطور سيحاكم من طرف أعدائه ،وهذا ما
ال يتالئم مع ظروف احملاكمة العادلة .ورضخ احللفاء وطويت صفحة احملاكمات حيث كان اإلجتاه العام هو
عدم املبالغة يف إدالل أملانيا ،بقي غليوم الثاين يف هولندا حىت مات فيها سنة .1941
ويف نفس السياق رفضت حمكمة إستئناف أمسرتدام عام  ،1994النظر يف الشكوى املودعة ضد
الرئيس الشيلي السابق "أوجستو بينوشي" عن جرمية التعذيب؛ وذلك استنادا إىل أسباب عملية ومادية حبتة
من بينها صعوبة مجع األدلة يف غياب إتفاقية التعاون القضائي بني هولندا والشيلي (البقريات ،الطبعة األوىل،
 ،2005الصفحات .(Anne, 1998) )213-209
نفس املوقف حدث مع حمكمتا يوغسالفيا السابقة ورواندا عندما رفضت حكومة بلغراد تسليم
الرئيس األسبق "ميلوزفتش" إىل احملكمة ،كما رفضت التعاون معها من أجل إلقاء القبض على ابقي اجملرمني
الفارين وتسليمهم هلا )(Bourque
-2األسباب القانونية لإلفالت من العقاب:
يعترب التقادم والعفو عن اجلرائم ،أخطر أسباب اإلفالت املطلق من العقاب ،حيث أ ّن هذه األسباب
تؤدي إىل ضمان عدم إاثرة املسؤولية اجلنائية بصورة ّنائية.
-1.2التـ ـقـ ـ ــادم:
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قد يتمسك البعض من رؤساء الدول بتقادم اجلرائم املنسوبة إليهم على حنو يعفيهم من اخلضوع
للعقاب بشأّنا .ابلرغم من وجود قاعدة قانونية دولية إتفاقية تقضي بعدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم ضد
اإلنسانية حيث تنص املادة األوىل من إتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية اليت
أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  26نوفمرب " ،1968ال يسري أي تقادم على اجلرائم التالية
بصرف النظر عن وقت إرتكاهبا :أ .جرائم احلرب؛ ب .اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية" ،إال أ ّّنا تصطدم ّإما
بعدم مصادقة الدول عليها ،أو عدم اختاذها اإلجراءات التشريعية الالزمة إلدراجها يف قوانينها الداخلية
(خلفان ،العدد  ،2008-4صفحة .)197
ويف مبادئ األمم املتحدة ملكافحة اإلفالت من العقاب متّ التأكيد كذلك على مجلة من القيود املفروضة
على التقادم وهي:
 اليسري التقادم يف القضااي اجلنائية خالل الفرتة اليت ال توجد فيها سبل تظلم فعالة ،سواء فيما خيصاملالحقة أو العقوابت؛
 وال يسري التقادم على اجلرائم اليت تندرج يف إطار القانون الدويل وتعترب غري قابلة للتقادم حبكم طبيعتها(Orentlicher, Diane Orentlicher, rapport de l'experte indépendante chargé, de mettre
à jour l'ensemble de principes pour la lutte contre l'impunité, co soixante et unième
).session, 8 février2005

-2.2العـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــو:
تؤدي قوانني العفو واملصاحلة الوطنية اليت تقوم الدولة إبصدارها ،إىل وضع حد ّنائي ألية متابعة
قضائية عن اجلرائم اليت تشملها ،وبذلك فاألشخاص املستفيدين منها حيصنون بصفة اتمة من إاثرة مسؤوليتهم
اجلنائية ،ومن هذا املنطلق فإ ّن هذه القوانني تكرس بصورة واضحة ومطلقة اإلفالت من العقاب (Koudou,
).France 2004
فرغم غياب نصوص دولية إتفاقية حول إستبعاد إجراءات العفو يف حالة املتابعة القضائية عن اجلرائم
الدولية » جتدر اإلشارة إىل أ ّن القانون رقم  10بشأن معاقبة األشخاص املرتكبني جلرائم احلرب وجرائم ضد
السالم وسالمة اإلنسانية املوقع عليه يف برلني بتاريخ  20ديسمرب  ،1945قد نص يف املادة  5/2على أنّه
ال ميكن أن يكون أي قانون العفو سببا لعدم معاقبة املسؤولني عن جرائم احلرب واجلرائم ضد السالم واجلرائم
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ضد اإلنسانية (الشاذيل ،2001 ،الصفحات  ،)354-351إالّ أ ّن كثريا من الفقه يرى أ ّن هذه القوانني ال
تتطابق مع أحكام القانون الدويل ،خاصة ما يتعلق منها بقمع اجلرائم الدولية) . (justice, 2002وقد حدت
جلنة حقوق اإلنسان نفس هذا اإلجتاه و ذلك يف تقريرها الصادر يف الدورة احلادية والستون بتاريخ  8فيفري
 ،2005حيث نص املبدأ رقم -24أ -على أنّه ال جيوز ملرتكيب اجلرائم اجلسيمة يف القانون الدويل اإلستفادة
من تدابري العفو ،إالم إذا قامت الدولة ابختاذ اإلجراءات املالئمة ملتابعة وحماكمة ومعاقبة األشخاص املسؤولني
أو مت ذلك أمام حمكمة جنائية دولية خارج هذه الدولة (اإلنسان ،2009 ،صفحة .)11
اثنيا :املوقــف الفقهــي الثــاين.
يرى هذا اإلجتاه أ ّن وضع حد إلفالت كبار املسؤولني عن اجلرائم الدولية من العقاب يتوقف على
عدم اإلعرتاف هلم أبي حصانة قضائية ،فال يوجد أي فرق بني احلصانة القضائية اجلنائية واإلفالت من
العقاب وذلك ابلنظر إىل اآلاثر املرتتبة على كال املبدأين أال وهي بقاء اجملرمني يف منأى عن املتابعة واحملاكمة
والعقاب (خلفان ،العدد  ،2008-4صفحة .)200
على هذا األساس جاء يف تقرير جلنة حقوق اإلنسان أ ّن الصفة الرمسية ملرتكيب اجلرمية مبوجب القانون
الدويل ال تعفيه من املسؤولية اجلنائية أو غري اجلنائية حىت إذا كان رئيس دولة أو حكومة وال تشكل سببا
لتخفيف العقوبة (أورنتليتشر" 8 ،فيفري .)2005
املطلب الثالث :طبيعة العالقة بني مبدأ عدم اإلفالت من العقاب ومبدأ اإلختصاص العاملي.
لقد سبق وبيّنا العالقة بني مبدأ اإلفالت من العقاب واحلصانة القضائية حيث أ ّن هناك من جيعلهما

أمر واحد ،وفريق آخر قال أبنّه ال ميكن القول أب ّن مبدأ اإلفالت من العقاب يساوي احلصانة إالّ أنّه مل ينكر
أ ّن احلصانة هي من أهم األسباب املؤدية لإلفالت من العقاب ،وعليه ولكي نبني العالقة بني مبدأ عدم
اإلفالت من العقاب ومبدأ اإلختصاص العاملي ،سنحاول تبيان أتثري اإلختصاص العاملي على احلصانة
القضائية اجلنائية مث نقوم بربط نقاط تداخل كل من مبدأ اإلختصاص العاملي ومبدأ عدم اإلفالت من
العقاب.
الفرع األول :أتثري اإلختصاص اجلنائي العاملي على احلصانة القضائية اجلنائية.
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رغم اإلختالف القائم بني اإلختصاص اجلنائي العاملي واحلصانة القضائية اجلنائية ،إالّ أ ّن هناك عالقة
وثيقة الصلة بني املسألتني .حيث أنّه إذا كانت احلصانة من القضاء اجلنائي متنع مباشرة اإلجراءات القضائية
إجتاه رئيس الدولة األجنيب ،فهي بذلك تعترب عائقا أمام ممارسة اإلختصاص العاملي من جهة ،وتكريس الدول
ملبدأ اإلختصاص العاملي يرتتب عليه التضييق الفعلي من نطاق تطبيق احلصانة القضائية اجلنائية من جهة
أخرى.
وهذا يظهر جليا من خالل النقاط التالية:
أ .لقد جاءت أحكام اإلتفاقيات الدولية املختلفة اليت نصت على واجب الدول يف قمع اجلرائم الدولية
بغض النظر عن مكان إرتكاهبا وجنسية مرتكبيها وضحاايها عامة ،ومل تستثين كبار املسؤولني سواء
كانوا رؤساء الدول أو احلكومات والوزراء ،وبذلك فقد استبعدت ضمنيا إمكانية الدفع ابحلصانة
القضائية لتعطيل مباشرة اإلجراءات القضائية (خلفان ،العدد  ،2008-4صفحة .)210
ب .اإلختصاص اجلنائي العاملي ،وسيلة إجرائية لتحقيق عاملية املتابعة والعقاب عن اجلرائم ذات اخلطورة
اإلستثنائية ،فاجلرمية الدولية اخلطرية تعد النطاق املوضوعي لإلختصاص العاملي (الصاوي ،الطبعة األوىل،
 ،1997صفحة  ،)26حيث أ من مثل هذه اجلرائم اخلطرية والدولية ال ميكن إرتكاهبا من طرف األفراد
العاديني ،إذ أ ّن الواقع أثبت أ ّن أبشع اجلرائم وأخطرها ترتكب عادة من طرف كبار املسؤولني يف الدولة
موجه أساسا ملتابعة ومعاقبة وحماكمة كبار املسؤولني
ومن هنا ميكن القول أن مبدأ اإلختصاص العامليّ ،
يف الدولة عن اجلرائم الدولية.
ج .إ من التكريس الواسع ملبدأ اإلختصاص العاملي ،وتبنيه من قبل الكثري من الدول أدى إىل التزايد املستمر
يف حاالت متابعة رؤساء الدول وكبار املسؤولني يف احلكومة عن اجلرائم الدولية أمام احملاكم األجنبية
(خلفان ،العدد  ،2008-4صفحة .)211
الفرع الثاين :أساس العالقة بني مبدئي اإلختصاص العاملي و عدم اإلفالت من العقاب.
يف احلديث عن طبيعة العالقة بني مبدأ عدم اإلفالت من العقاب ومبدأ اإلختصاص العاملي ذهب
البعض حلد جعلهما مبدآن متساواين وإطالق تسمية مبدأ عاملية العقاب على هذا األخري ،حيث أنمه عاملي
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من حيث أنمه خيول لقاضي ال تربطه ابجلرمية املرتكبة أي صلة ،أن يثري الدعوى ويفصل فيها من جهة ،ومن
جهة أخرى أنمه مبدأ وجد أصال لوضع حد إلفالت اجملرمني من العقاب (أرام ،)2006 ،ضف إىل ذلك أ من
معظم إن مل نقل مجيع اإلتفاقيات الدولية أواإلقليمية ،القرارات وكتاابت فقهاء القانون الدويل اليت حتّت على
األخذ مببدأ اإلختصاص العاملي كلّها إعتربته أداة لوضع حد لإلفالت من العقاب ،فكلّما ذكر مصطلح
مبدأ اإلختصاص اجلنائي العاملي إالم و ربط مببدأ عدم اإلفالت من العقاب كأداة لردع اجلناة مرتكيب اجلرائم
الدولية اخلطرية (سرور ت ،.الطبعة األوىل  ،2006صفحة  ،)375ونذكر مثال على ذلك ،ما أصدره اجمللس
اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم املتحدة يف الدورة احلادية والستني يف التقرير الصادر يف  8فيفري ،2005
لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ،قرارا يتضمن جمموعة من املبادئ ملكافحة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق
ابإلنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين ،حيث أوصى يف البند  21منه على ضرورة إختاذ الدول ما
يلزم من تدابري فعالة مبا يف ذلك إعتماد أو تعديل التشريعات الداخلية لتمكني حماكمها من ممارسة
اإلختصاص العاملي فيما يتعلق ابجلرائم اجلسيمة مبوجب القانون الدويل ،وفقا للمبادئ الواجبة التطبيق يف
القانون العريف وقانون املعاهدات (والستني ،الصادر يف  8فيفري  .)2005إضافة إىل ما ورد يف تقرير جلنة
القانون الدويل يف مناقشاهتا على أ ّن الغرض من اإللتزام مببدأ التسليم أو احملاكمة الذي يعترب أصل وجود مبدأ
اإلختصاص العاملي هو التقليل من حاالت اإلفالت من العقاب لألشخاص املشتبه يف إرتكاهبم جرائم دولية
خطرية وذلك حبرماّنم من أماكن آمنة (جيسالف ،بتاريخ  11جوان  ،2007صفحة .)6
كما سلّمت معظم التعليقات اليت قدمتها الدول يف أعمال اللجنة السادسة من أعمال جلنة القانون
الدويل بشأن مشروع اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأبمنها أب ّن مكافحة اإلفالت من العقاب هدف مشرتك
بني الدول ،وأ ّن فتح ابب املناقشة بشأن الوالية القضائية العاملية سيمكن احلكومات من تقدير نطاق املبدأ
يف القانون الدويل على حنو أفضل (نطاق مبدأ الوالية العاملية وتطبيقه ،بتاريخ  29جويلية ،2010صفحة .)32
أتسس هدف
إضافة إىل أ ّن مجيع املعاهدات العاملية اليت تتضمن جترمي أحد اجلرائم الدولية اخلطرية ّ

إنعقادها على وضع حد إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب ،حيث ذهب مؤيدو القضاء اجلنائي الدويل
إىل تربير أراءهم على أ ّن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة جاء كضرورة ملحة لضمان عدم إفالت
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مرتكيب اجلرائم الدولية اخلطرية من العقاب (بكة ،الطبعة األوىل ،2006 ،صفحة  )75وذلك إنطالقا من
نصت الالئحة رقم  69/2000الصادرة بتاريخ
نظامها األساسي خاصة ما ورد يف ديباجته .كما ّ
تعرب عن
 2000/04/26حول مسألة الالعقاب والصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان على أن ":اللجنة ّ
إدراكها وشعورها حبتمية حماربة الالعقاب الذي يلقاه مرتكيب إنتهاكات حقوق اإلنسان اليت تعترب جرائم
دولية تقع على مجيع الدول وابلتايل عليها حتمل مسؤولية عقاب املتهمني ابرتكاهبا "؛ وأكدت على ذلك
أيضا اللجنة الفرعية اخلاصة برتقية ومحاية حقوق اإلنسان يف الالئحة رقم  2000/24حول دور مبدأ
اإلختصاص العاملي يف احلماية من فكرة الالعقاب" (كتاب ،04/2011 ،الصفحات .)563-562
اخلـامتـة:
خنلص ممّا سبق أ ّن مبدأ اإلختصاص اجلنائي العاملي ما هو إال وسيلة وجدت لوضع حد إلفالت
مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب .أو مبعىن آخر إلعمال مبدأ عدم اإلفالت من العقاب الذي ابت ضرورة
حتمية لتحقيق العدالة اجلنائية الدولية ،كما أن مبدأ االختصاص اجلنائي العاملي أكثر جناعة يف حتقيق مبدأ
عدم اإلفالت من العقاب مقارنة ابلقضاء اجلنائي الدويل ،وذلك إنطالقا من املآخد اليت تنجر على هذا
األخري؛ من حيث تنظيم العقوابت اجلزائية الالزمة لردع اجلرائم .فلم تدرج عقوبة اإلعدام ضمن نظام روما
األساسي وهي العقوبة اليت نراها أكثر مالئمة ملثل االنتهاكات واجلرائم الدولية اخلطرية وما ينجر عنها من
نتائج ،حيث أنّه يف إطار مبدأ االختصاص اجلنائي العاملي ميكن للدول تطبيق هذه العقوبة خاصة وأ ّّنا
تتناسب وخطورة اجلرائم اليت خيتص املبدأ مبتابعتها ،حيث أ ّن هذه الدول ستطبق تشريعاهتا الداخلية يف احلكم
على املتهم .فـدرجة العقوبة تلعب دورا فعاال يف وضع حد إلفالت مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب ،وزجر
كل من تسول له نفسه مستقبال ابرتكاهبا.
وعليه فإنّه من أجل حتقيق وتكريس الغاية من مبدأ عدم اإلفالت من العقاب ،جيب تعزيز التعاون
والتكامل بني الدول بتبنيها اإلختصاص اجلنائي العاملي واحملكمة اجلنائية الدولية بقضائها اجلنائي الدويل،
لسد كل الفجوات اليت ميكن أن يستغلها اجملرمني الدوليني منتهكي قواعد القانون الدويل اإلنساين وحقوق
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اإلنسان .خاصة فيما خيص مسألة التقادم حيث أ ّن القواعد اليت يقوم عليها نظام روما األساسي ال تسري
أبثر رجعي بينما االنتهاكات اجلسمية لقواعد القانون الدويل اإلنساين من خالل اتفاقيات جنيف وبرتوكوليها
االضافيني ال ختضع للتقادم.
كما أنّنا خلصنا أن مبدأ االختصاص اجلنائي العاملي لعب دورا فعاال يف اإلخالل ابحلصانة فبعدما
كان ينظر إىل الدولة ورئيسها أمر سيان أصبحت تثار املسؤولية اجلنائية الفردية مبوجب عاملية العقاب.
وأخريا جند أ ّن مبدأ االختصاص اجلنائي العاملي له دور فعال يف تكريس مبدأ عدم اإلفالت من
العقاب ،وحتقيق العدالة اجلنائية الدولية ،مىت توافرت الظروف والشروط الالزمة إلعماله على أكمل وجه من
تضافر اجلهود الدولية فالتعاون بني الدول واحملكمة اجلنائية الدولية ،ابلوقوف ندا يف ظل تكاثف وتضامن
دويل يف وجه كل من تسول له نفسه يف خرق قاعدة دولة آمرة وانتهاكها  ،فيجب على كل دول العامل أن
حترص على تبنيه ليجد اجملرم يف كل مكان ختطوه قدماه القاضي املخول مبحاكمته والعقوبة املناسبة جلرمه
والسجن اجلاهز لردعه.
قائمة املراجع:
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