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االطار القانوني للحق يف معرفة احلقيقة
دراسة يف مشتلزمات التقاضي الشليم عن اجلرائم الدولية
الدكتور محمد رشيد حسن /مدرس القانون الجنائي /كلية القانون  /جامعة السليمانية
المقدمة
شلا الشك فيو ان غاية االجراءات اجلنائية ىي الوصول اىل التطبيق السليم للقانون  .و من اجل ىذه الغاية فال
جدال يف موجب االعتداد بكل ادلثل القانونية و قيم العدالة  ،و ال عدالة بالطبع دون احلقيقة .فاحلقيقة اساس العدالة
اجلنائية و مرتكزىا  .وبناءً على ما تقدم فان الًتكيزعلى احلقيقة و استنباط ظروف و مالبسات الواقع ادلكون للجرؽلة
خصوصاً اذا كانت ىذه اجلرؽلة متصالً بصميم ادلصلحة و الكرامة االنسانية ووجودىا و وجود اجملتمع البشري باسره
واقصد ىنا اجلرؽلة الدولية  .و ارتباطا دبا سبق فان البحث عن حقيقة ما حصل من احداث يف ادلاضي قد اعطيت لو
اىتماماً واسعاً،و استدرك الفقو القانوين ان توثيق احلقيقة ادلوضوعية ىي اساس صبيع احلقوق االجرائية لضحايا اجلرم
الدويل  ،خصوصاً يف سياق العدالة االنتقالية  ،فمن أوجب واجبات احلكومات والية التحقيقات الالزمة خبصوص

فضاعات حقوق االنسان و توفَت جل ادلعلومات ادلتعلقة هبا  .فجوىر ضباية حقوق االنسان يكمن يف طبيعة ما حصل
الن استجالئها يًتتب عليها استحقاقات مادية و معنوية ذا طابع قانوين للضحايا كاحلق يف جرب الضرر و ادلشاركة يف
اجراءات التقاضي  .و بناءً على ما تقدم فان االجراءات اجلنائية ُجلها غلب ان توظَف خلدمة احلقيقة  ،وان اية ذبزئة او
اضلراف يف مسعى احلقيقة يًتتب عليها اثار نفسية و اجتماعية خطَتة على ذوي الصلة باجلرائم زلل البحث .
اهمية البحث

ان حداثة ادلصطلح يف اطاره القانوين و أُشليتو و ابعاده و ارتباطو باحلق  ،و عملية التقاضي اجلنائي كأثر وغاية

تضيف اىل ىذا البحث  ،مث ان احلقيقة يف ابعادىا ادلختلفة فيها انصاف فردي و رلتمعي  ،اما بالنسبة لالنصاف
الفردي فيقصد بو الضحايا و حقوقهم اما االنصاف اجملتمعي فَتاد منو مستلزمات االلتئام االجتماعي بعد تبٍت احلقيقة
و االنطالق ضلو تعزيز ثقافة ادلصاحلة  ،حيث ال مصاحلة بدون عملية مقاضاة قانونية زلضة  ،وال ؽلكن ان يتم الوصول
اىل ىذه احلالة دون التجرد و ادلوضوعية و االلتزام بكل القيم القانونية االجرائية ادلوصلة للحقيقة .
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مشكلة البحث

ان عدم وجود صياغة تشريعية ذلذا ادلصطلح  ،ال يف الدستور العراقي و ال يف التشريعات العراقية بشكل مباشر

جعل التعاطي مع ادلفهوم صعباً  ،خصوصاً ضلن نتفاعل مع واقع اجرامي زليط بنا يف سياق ادلكان و الزمان  .و من غَت
الالئق قانوناً ان سبر ىذا الكم اذلائل من اجلرائم دون زلاسبة  ،وغلب ان تكون ىذه احملاسبة ضمن اجراءات متأنية تتعدد
فيها الضمانات و تكفل فيها فرص الدفاع و يتاح الًتوي  .فالتبسيط االجرائي و السرعة االجرائية ال ؼلتلفان عن التأين
و الًتوي االجرائي طادلا كانتا يف غرض البحث عن احلقيقة و ىذه االمور غَت منضبطة قانوناً شلا يستوجب وضع
تصورات خاصة حياذلا .

المبحث االول
ماهية الحق في معرفة الحقيقة
المطلب االول
التاصيل القانوني للحق في معرفة الحقيقة

ونقسم ىذا ادلطلب اىل ثالثة فروع  ،نتناول يف ادلطلب االول مضمون احلق يف معرفة احلقيقة  ،وطلص الفرع الثاين
لبيان االساس القانوين للحق يف معرفة احلقيقة  ،ونتناول يف الفرع الثالث التاصيل التارؼلي للحق
الفرع االول
مضمون الحق في معرفة الحقيقة
تعددت التصورات والتأمالت ادلتعلقة باحلق يف معرفة احلقيقة تبعاً إلختالف اجلهات وادلراجع اليت تناولتو.وبطبيعة
احلال فأننا نسعى اىل التقييد يف حبث ادلفهوم يف اطاره القانوين الدويل( )1ونسعى اىل تقنُت ىذا ادلفهوم الفلسفي الن
التعريف مل يأت ذكره يف أية وثيقة قان ونية .وعلى أية حال فأن باإلمكان القول بأن احلقيقة ىي مسألة إجتماعية ،وىي
تتولد عن طريق إجراءات وىياكل إجتماعية مثل جلان التحقيق وسبل التقاضي.
) (1لقد تصارع القالسفة فًتات طويلة للوصول اىل معٌت احلقيقة وىناك تعريف شاع قبولو حول احلقيقة وىو التعبَت الذي يعتربىا أتفاقاً
بُت العقل والواقع  .ويعرب توما االكوين ان احلُكم ال يعترب صحيحاً إال عندما يتفق والواقع اخلارجي وىو القول الذي يتسق والتعريف
ادلشهور الذي قدمو أرسطو حول احلقيقة (( أن تقول عن شئ أنو ىو  ،وعن شئ ليس ىو انو ليس ىو)) وهبذا ادلعٌت تتحقق الًتابط
بُت ادلفهوم واالخالق والقانوين ويتأكد إلتزام على الدولة أن تقول ما حدث كما حدث .يف تفاصيل ىذه التعاريف انظر :
Yasmin Naqvi , (( The right to truth in international law : Fact or fiction International review of the red cross No 862.2006
)). p60.61
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وبإمكاننا القول بأن ادلراد من ىذا احلق مقتضى معرفة ىوية مرتكيب األفعال اإلجرامية ذات البعد الدويل  ،ومعرفة
مصَت وأماكن وجود األشخاص ادلختفُت  ،وموجبات إلتماس ادلعلومات واحلصول عليها بشأن األسباب اليت تؤدي اىل
إيذاء األشخاص  ،واألسباب واإلنتهاكات الصارخة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان و القانون الدويل اإلنساين  ،ومدى
التقدم احملرز يف عمليات التحقق ونتائجها  ،وظروف وأسباب إرتكاب اجلرائم دبوجب القانون الدويل االنساين  ،وأخَتاً
معرفة مصَت الضحايا  ،وىوية مرتكيب األفعال .ويصف منظمة االمم ادلتحدة ىذا احلق بأنو غَت قابل للتصرف دبوجب
رلموعة مبادئ انصاف الضحايا  ،والفقو القانوين دلختلف اذليئات احلكومية الدولية واحملاكم على ادلستويات االقليمية
والوطنية(.)1
الفرع الثاني
األساس القانوني للحق في معرفة الحقيقة

من ادلعلوم ان نظم العدالة اجلنائية الدولية تنطلق يف ما بعد مرحلة انتهاء النزاع أو الصراع ادلسلح  ،او قد تؤسس
ىذه النظم يف وقت مازال النزاع قائماً ومستمراً  ،ومن ادلعلوم ان التأسيس للتقاضي اجلنائي الدويل مت يف وقت مازال
القضاء اجلنائي الوطٍت منهكاً وذلك لعوامل متعددة منها  :النطاق الواسع للفظاعات ادلرتكبة  ،اهنيار النظام القضائي
الوطٍت  ،عدم القدرة على التأسيس آلليات زلاسبة فعالة وزلايدة ومقًتنة بقيم احملاكمة العادلة.
ويف ظل ى ذه احلقائق القانونية فإن القضاء اجلنائي الوطٍت غَت مؤىل إلفراز عدالة موضوعية وزلايدة( .)2فهذه
اجملتمعات احمللية اليت خرجت لتوىا من صلب النزاعات الدموية ربتاج اىل مرحلة انتقالية إلعادة البناء شاملة تشمل
بالضرورة إعادة التأىيل النفسية للضحايا وبإمكان العدالة اجلنائية الدولية دبختلف منظوماهتا ان تقدم صبيع عناصر العدالة
اتباع على ما تقدم ولتحديد مغزى دراستنا من ىذا ادلنطلق فأن ادلهم القول ان اذلدف الرئيسي
االنتقالية الصحيحة.و ً

للمحكمة اجلنائية الدولية بأعتبارىا امسى منظومة يف العدالة الدولية وأبرزىا يكمن يف ادلقاضاة وعقوبة من تثبت ادانتهم
عن اخلروقات اجلسيمة حلقوق االنسان وىذا مدخل اساسي يف اهناء احلصانة واالفالت من العقاب وانصاف الضحايا
وقد عرفت احملكمة اجلنائية الدولية ىذا احلق للضحايا وقد اوضحت يف احدى قراراهتا احلديثة بأن للضحايا احلق يف
العدالة والذي يعٍت حق هم يف معرفة  ،مقاضاة  ،عقوبة أولئك الذين تسببوا يف جعلهم ضحايا من خالل منعهم من ان
يستفيدوا من احلصانة  .وىذا يعٍت بأن للضحايا مصلحة جوىرية يف االستفادة من نتائج التقاضي اليت تؤدي اىل
تشخيص اجملرم ادلتسبب دلعاناهتم  ،وبعبارة اخرى فأن ذلم حاجة ملحة ومصلحة واضحة يف ربديد إدانة أو تربئة ادلتهم
ادلاثل امام الدائرة االبتدائية(.)3
) (1انظر التقرير الصادر من مفوضية األمم ادلتحدة السامية حلقوق االنسان وادلعنون بـ ـ (( تقرير االنسان وضبايتها ،دراسة عن احلق يف
معرفة احلقيقة ))  ،وادلتاح على ادلوقع اإللكًتوين www.un.org -:أخر زيارة . 2215/1/22
2 - See : J.L Llewellyn , (( Restorative Justice in transitional and beyond , the Justice Potential of truth telling
mechanisms for post-peace Accord societies)) in T.Borer ((Telling the truth telling and peace building in post conflict
societies ))university of Notre dame press ,2006, p79.
3 - Prosecutor v.katang and Ngudjolo . P.T Ch.Public urgent decision on the set of Procedural rights Attached to
procedural status of victims at pre- trial stage of the case icc -01104-01107-474.13
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وارتباطاً دبا تقدم فإن باالمكان تلخيص أىداف العدالة اجلنائية الدولية دبا يأيت :
 -1وضع حد حلاالت االفالت من العقاب بسبب احلصانة.
 -2توفَت العدالة لضحايا اجلرم الدويل واعطائهم صوتا حقيقياً يف االجراءات .
 -3ردع اجملرمُت من ارتكاب فظاعات شلائلة ادلستقبل وزجر غَتىم.
 -4حفظ و ادامة السلم واالمن الدوليُت.
 -5ربقيق ادلصاحلة مع العدو السابق  ،واقصد ىنا توفَت بيئة التصاحل بُت الضحايا واجملرمُت.
وما يهمنا يف دراستنا ان ربقيق اي ىدف من ىذه االىداف ال يتم إال من خالل حكم قضائي وان ىذا احلق
القضائي ال يتكامل مامل يتضمن احلقيقة الكاملة فيما يتعلق بالوقائع  ،وىذا بيت القصيد فال عدالة  ،وال ردع  ،وال وجو
إلقامة السلم وادلصاحلة دون إغلاد احلقيقة ادلتعلقة باجلرؽلة الدولية ادلرتكبة.
ويرى البعض ان غاية احملاكم اجلنائي ة الدولية ادلؤقتة أو ادلختلطة او حىت احملكمة اجلنائية الدولية تتجلى يف ( اماطة
اللثام عن احلقائق ادلتعلقة دباضي اجلرائم الدولية وتوقيع و تثبيت اللوم الالزم عن ىذه االخطاء)  ،فاحملاكم اجلنائية الدولية
حسب وجهة نظرىم  ،ال تسهم يف ربقيق مثل العدالة وتقرير ُحكم القانون بإعتبار علا من مفرزات السلم االىلي  ،بل
اهنا تسعى اىل توفَت احساس رلتمعي حياذلا شلا تصبح جزءً من ذاكرة االمة وىذا ما يساعد على توفَت مستلزمات بناء
االمة ادلؤدي بدوره اىل السلم الدائم(.)1
وأبتداءً مل تتضمن االنظمة األساسية للمحكمتُت اجلنائيتُت يف رواندا ويوغوسالفيا أية إشارة اىل معرفة احلقيقة
كهدف من أىداف العدالة اجلنائية الدولية وىذا ما يؤكده أيضاً قواعد االجراءات واالثبات يف احملكمتُت ادلذكورتُت.إال
ان القضايا اجلنائية يف احملكمتُت كانت مليئة هبذا ادلضمون القانوين ادلهم  .ولعلي اشَت اىل أحدى القضايا وىي قضية
ادلتهم ( ) Dronjicواليت جاء فيها  ( :ان احملكمة تسعى اىل حبث وتوثيق احلقيقة قدر االمكان فيما يتعلق بالوقائع ادلكونة

للجرؽلة(.)2
كما جاء التأكيد على نفس االمر يف قضية ادلتهم ( )AKaysuامام زلكمة رواندا حينما جاء فيها ( احدى اغراض
احملكمة ىي الوصول اىل احلقيقة يف االحكام(.)3
وال مراء من القول من موجبات ربط ىذا ادلفهوم بالعدالة االنتقالية مثل احملاكمات وجلان احلقيقة اليت تسجل أو
توثق خلروقات حقوق االنسان والقانون الدويل االنساين.
وارتباطاً دبا تقدم فإن البحث عن احلقيقة تعزز عملية االدماج االجتماعي والتأىيل االجتماعي وسبنع اخلروقات
ادلستقبلية وتتوافق حينها مع اغراض العدالة االنتقالية  ،وقد جاء يف تقرير لالمُت العام لالمم ادلتحدة (:ان رلمل
االجراءات ادلتعلقة بتوثيق حقوق االنسان غلب ان تشمل ضمان احملاسبة وخدمة العدالة وربقيق ادلصاحلة .واصلاز ذلك

1- See : Borer ,Op.Cit .p83.
2 - Prosecutor v.Deronjic , T.ch. Judgment on sentence,IT-02-61-T 30 march 2004 .Para 133.
3- Prosectutor v. AKaysu . T.CH Judgment ICTR -95 -4-T .2 Se p.1998 . para 131.
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تتم عرب وسائل قضائية وغَت قضائية كاحملاكمات  ،اعادة التأىيل  ،االصالح ادلؤسسايت وغَتىا من االجراءات( .)1وعليو
فأن ىذا تأكيد على أعلية التحقق يف احداث ادلاضي من اجل تعزيز السلم وادلصاحلة يف ادلستقبل وذلذا فانو ال بد ان
تكون آليات العدالة االنتقالية ذات بُعد ُم ركب دبعٌت ان تكون ذلا نظرة مستقبلية وتأمل يف ادلاضي وان ىذه الصيغة ادلركبة
ستؤثر اغلاباً على احلق يف معرفة احلقيقة.
ومن مستلزمات ربقيق ىذا االمر التأكيد على مبدأ القانونية ومؤداه ان ال جرؽلة بدون نص  ،وىذا يعٍت ان
القاعدة اجلنائية العقابية غلب ان تكون واضحة وغَت غامضة عند فرض اجلزاء اجلنائي وأن تكون زلددة سلفاً  .وقد أكد
النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف ادلادة  1/22انو  ( :ال يسأل الشخص جنائياً دبوجب ىذا النظام ما مل

يشكل السلوك ادلعٍت وقت وقوعو جرؽلة تدخل يف اختصاص احملكمة)) .وىذا يلزم االدعاء العام بالعمل التحقيقي يف
التصرفات اليت تتوافق مع عناصر اجلرائم الدولية ادلثبة يف النظام االساسي .ويف السياق اجلنائي الدويل فأن ادلبدأ ادلذكور
ىو مدار ربقيق االدعاء العام الدويل  ،وحبسب ذلك فأن ىذا التصور كان لو دور مؤثر يف نقل ادلعطيات التارؼلية ادلرتبطة
بالقضايا اجلنائية ادلنظورة(.)2
ومن رلمل ما تقدم فأن باإلمكان القول ان احلق يف معرفة احلقيقة غلد سنده يف ظلطُت من اظلاط الفشل يف ضباية
احلق يف االتفاقيات الدولية وكاآليت :
النمط األول-:فشل الدولة يف كشف مصَت االشخاص احملتجزين لديها يعد صورة من صور ادلعاملة الالنسانية

بالنسبة للعائلة اليت ننتمي اليها الضحية(.)3

النمط الثاني  -:فشل الدولة يف اجراء التحقيق الالزم وادلقاضاة الضرورية للجرائم ادلرتكبة ضد االشخاص

احملتجزين لديها .وىذا ما يعد خرقاً .حلق عوائل الضحايا يف الوصول اىل العدالة( )4ولتأكيد ىذا االمر فأن بإمكاننا القول
ان ىناك معايَت مهمة لكي ضلدد على اساسها مدى االخالل باحلقيقة ادلتعلقة بالنمطُت السابقُت  .فبالنسبة للبحث عن
مدى خرق حقوق اقارب االشخاص احملتجزين  ،ال بد من التأكد من صبلة أمور من بينها  - :جسامة ادلعاناة النفسية
للضحايا العالقة و القرابة مع ا لضحايا  ،التأكد فيما اذا كان القريب قد شهد االفعال اجلرمية ،و اجلهود ادلبذولة من
اقارب الضحية يف الوصول اىل معرفة مصَت الضحية.
1- see : Linn BergenFelz, (( on truth and Ideology in International criminal Law)) Thesis , Master of Law Programm in
Lund University ,P22.
2-Situation in the Democratic Republic of the Congo : in the Case of the Prosecutor V. Thomas Lubanga Dyilo C icc01104 -0106) Judgment pursuant to article 74 of the statute , ( ICC 14 March 2012).

( )3يف قرار صادر من زلكمة حقوق االنسان االوربية  ،وربديداً يف قضية  Cyprus v Tarkegجاء التأكيد على ان اعضاء عائلة احملتجز
لدى السلطات الًتكية قد تأذوا بشكل ال شبهة فيو وان اخفاء الضحية ترتب عليو ازعاج ومعاناة كبَتة ذلم  ،وقد أكدت احملكمة ان
ىذا االجراء تشكل خرقاً للمادة الثالثة من االتفاقية االوروبية حلقوق االنسان حيث تنص  (:ال غلوز ان يكون اي شخص عرضة
للتعذيب او ادلعاملة الالانسانية أو سوء ادلعاملة او العقاب ).
4- See : Dermot Groome , (( The right to truth in the fight against Impunity)) Berkeley Journal of International Law ,
Volume 29, Issue 1 . P178.
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أما بالنسبة للدولة فأن التاكد من خرقو حلق الضحايا يف معرفة احلقيقة من عدمو تقًتن جبملة عوامل من ابرزىا -:
مدى إستجابة الدولة ومؤسساهتا القضائية للتحقيقات  ،مدى إلتزامها بإجراء التحقيقات وفق ادلعايَت القانونية الدولية ،
كمية ادلعلومات ادلقدمة من قبلها  ،معقولية التربيرات ادلقدمة من قبلها لالجراءات ادلتخذة .
وارتباطاً دبا سبق فأنو ال مراء من القول بأن قوانُت العفو عن فضائع ادلاضي اجلسيمة تشكل انتهاكاً للحق يف
()1

معرفة احلقيقة الهنا ربول دون التحقيق وادلقاضاة وبالتايل العقاب وعليو فأن البعض
قانوين ألهنا سبنع الدول يف اجراء احملاكمات القانونية اليت تعطي صورة واسعة عن احلقيقة .

يرى وحبق ان العفو اجراء غَت

الفرع الثالث
التأصيل التأريخي للحق في معرفة الحقيقة

يف العشرين سنة االخَتة َغ َدا احلق يف معرفة احلقيقة جزءاً من العديد من ادلواثيق الدولية حلقوق االنسان .وارتباطاً
بطبيعة العامة واخلاصة يف نفس الوقت فقد مت التأكيد عليو مراراً وتكراراً ويف مناسبات عدة.وأبتداءً نشَت اىل ان احكام
القان ون الدويل االنساين ضمن احلق يف معرفة احلقيقة بشكل مستقل عن حق الضحايا يف استحصال التعويض ورد
االعتبار  .ومع ذلك فان من ادلعلوم ان احلق يف رد االعتبار يشكل جوىر ضباية حقوق االنسان ألن احلق غَت ادلؤطر
مالياً يعد دون جدوى(.)2وعليو فأن حق الضحايا يف احلصول على التعويض يعد من اوىل أولوياهتم للوصول اىل العدالة
الناجزة وذلذا األمر بُعدان بعد شكلي وبعد موضوعي .أما بالنسبة للبعد األول فإن للضحايا حق مطالبة اجلهات
ادلختصة حلقوقها ،اما البعد الثاين يتمثل يف حق الضحايا يف رد االعتبار من جراء اشكاالت ادلاضي االجرامية(.)3
وعلى ىذا األساس فأن احلق مت ذبسيده يف العديد من وثائق حقوق االنسان ولعبت العديد من أجهزة االمم
ادلتحدة يف السياق.وقد لعب رللس حقوق االنسان دوراً بيناً يف ىذا ادلضمار وقد أقر اجمللس ادلذكور حبق الضحايا يف
استحصال التعويض ادلناسب وفق ادلادة الثانية \ الفقرة الثالثة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية واليت
توجب على الدولة تنفيذ إلتزاماهتا من خالل إجراء ربقيق قضائي مستقل وزلايد لتحديد الظروف احلقيقية للخروقات
وتشخيص ادلسؤولُت .ومن الضروري االشارة اىل ان توسع مفهوم احلق يف التعويض قد ادى اىل التوسعة يف معرفة
احلقيقة.
وقد جاءت يف احدى قرارات رللس حقوق االنسان ذلم احلق يف معرفة احلقيقة وان فشل الدولة يف توفَت معلومات
أساسية عن احلقائق ادلتعلقة باجلرؽلة ألم الضحية حول مصَت إبنها يشكل صورة من صورة ادلعاملة الالانسانية حبقها .

))1-See : Raphael Neves , (( Healing the past or Causing More evil ? Amnesty and accountability during Transition
Doctor- for social Research of the new school in Partial Fulfillment of the requirement for the degree of doctor of the
philosophy , p 109 .
2 - See : M.Cherif Bassiouni , (( International recognition of victim rights)) Human rights Law preview . vol6 , N02 ,
2006 . P231.
3- See : David Shelton ,(( Remedies in international Human rights Law)) oxford university press , oxford ,2005.
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وإرتباطاً دبا سبق فأن اجمللس اعترب احلق يف معرفة احلقيقة ادلتصل خبروقات ادلاضي يشكل جزءً من إلتزام الدولة يف
رد االعتبار الالزم للضحايا  ،كما انو يؤكد احلاجة اىل بيان مرتكبها سبهيداً جملاهبة احلصانة عن اجلرائم واذا مل تَ ِ
ف الدولة
بإلتزاماهتا فإن اجمللس يوصي بإزباذ االجراءات الالزمة لتوفَت ادلعلومات الالزمة فيما يتعلق الضحايا(.)1
وبالعودة اىل االصل التارؼلي ذلذا احلق فأننا نشَت أبتداءً اىل ادلادة  32من الربوتوكول االضايف االول ادللحق
بإتفاقيات جنيف ادلؤرخة يف  \12آب \  1949اليت تؤكد على حق اقارب االشخاص ادلفقودين  ،دبن فيهم ضحايا
االختفاء القسري يف معرفة احلقيقة .وشبة عامل اخر اثر بدرجة كبَتة على تطور احلق يف معرفة احلقيقة ىو انشاء جلان
احلقيقة او آليات شلاثلة اخرى يف اعقاب نزاع ما أو انتهاء حكم استبدادي وقد أشَت اىل احلق يف معرفة احلقيقة يف بعده

االنفرادي أو اجلماعي كقاعدة قان ونية يف صكوك متعددة منشئة للجان احلقيقة  ،الن االفعال ادلنشئة للجان احلقيقية
تعود يف اصوذلا اىل حاجة الضحايا واقارهبم واجملتمع يف معرفة ما وقع  ،وتيسَت عملية ادلصاحلة وادلشاركة يف مكافحة
االفالت من العقاب  ،واعادة إرساء الدؽلقراطية وسيادة القانون او تعزيزعلا .و خبالف ما تقدم  ،فأن االتفاقية الدولية
حلماية صبيع االشخاص من االختفاء القسري نصت على ان  (( :لكل ضحية احلق يف معرفة احلقيقة عن ظروف

االختفاء القسري وتطورات التحقيق ونتائجو ومصَت الشخص ادلختفي))(.)2
وقد أشارت ادلبادئ االساسية واخلطوط التوجيهية بشأن حق الضحايا لالنتهاكات الصارخة لقانون حقوق
االنسان الدويل واالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل االنساين الصادر من اجلمعية العامة لالمم ادلتحدة .اىل ان احد
طرق جرب الضرر كجزء من الًتضية  ،كما اسلفنا  ،ىو (( التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلٍت عن احلقيقة)).
وتعلن رلموعة ادلبادئ ان (( لكل شعب حقاً غَت قابل للتصرف يف معرفة احلقيقة عن االحداث ادلاضية)).
واذا انتقلنا اىل سياق قانوين متصل واىم فأننا ال صلد ضرورة بقدر ضرورة احلديث عن ىذا احلق يف ثنايا القانون
الدويل اجلنائي .فخالل العقدين ادلاضيُت فإن اجملتمع الدويل قد رسخ نظاماً قانونياً خاصاً بالتحقيق وادلقاضاة عن اجلرائم

الدولية وربديد الًتكيز على االبادة اجلماعية ،واجلرائم ضد االنسانية ،وجرائم ضد احلرب.
فهذا القانون الدويل اجلنائي الذي ىو يف النهاية مكون من عناصر قانونية اخرى مثل القانون الدويل االنساين،
وقان ون حقوق االنسان  ،والقانون اجلنائي  ،والقانون الدويل العام قد أبرز مواد وقواعد أجرائية للحق يف احلقيقة كون اهنا
تشكل جزءً حيوياً من اطار عمل القضاء اجلنائي الدويل وىو جزء من غاياتو فاحملكمة اجلنائية الدولية اليت تشكل ابرز
ادلؤسسات اليت تطبق القانون الدويل اجلنائي  .قد اوضحت ان احدى واجبات احملكمة ىو تقرير احلقيقة(.)3واجازت

(( The right to truth in international criminal Proceeding : An indeterminate concept

1 -see : Brianne Mc Gonigle leyh
))from Human rights Law

( )2انظر تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي حول تعزيز حقوق االنسان وضبايتها  ،دراسة عن احلق يف معرفة احلقيقة.
( )3أنظر :ادلادة 3/69من النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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للمحكمة ان تقرر اجلزاء االجرائي ادلناسب على كل من ىو ملزم قانوناً يف ابداء احلقيقة إال انو يديل ببيانات غَت
دقيقة(.)1
أضف اىل ذلك اىل نظام روما االساسي قد أكد على حق الضحايا يف أمر احلقيقة مباشرة حيث اعتربت مشاركة
الضحايا يف االجراءات كوسيلة ضامنة للوصول اىل احلقيقة حيث نصت ادلادة  ( : 68\3تسمح احملكمة للمجٌت عليهم
 ،حينما تتأثر مصاحلهم الشخصية بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف أي مرحلة من االجراءات تراىا احملكمة
مناسبة وعلى ضلو ال ؽلس ا و يتعارض مع حقوق ادلتهم ومع مقتضيات اجراء زلاكمة عادلة ونزيهة  ،وغلوز للممثلُت
القانونيُت للمجٌت عليهم عرض ىذه اآلراء والشواغل حيثما ترى احملكمة ذلك مناسباً وفقاً للقواعد اإلجرائية
واإلثبات).وعلى غرار احملاكم الوطنية فأن الوصول اىل احلقيقة والتعويض يشكل دوراً مهماُ يف االطار االجرائي لعمل
احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة  ،وباالضافة اىل ادلواد القانونية الواردة واليت تتناول احلقيقة فان ادلواد /1/54م اكدت ايضا
على احلق يف معرفة احلقيقة بإعتبارىا وواجباً للمدعي العام الدويل أثناء إجراءات التحقيق  ،وكذلك خول النظام
االساسي احملكمة على زلاكمة ومعاقبة االشخاص ادللزمُت بتقدمي بيانات صحيحة للمحكمة أال اهنم يقدمون شهادات

زور.
ومن رلمل ما تقدم فان النظام االساسي اكد على ظلطُت اجرائيُت حلق الضحايا وكاآليت :
النمط االول  -:على عكس العديد من ادلؤسسات اجلنائية الدولية فان للضحايا حق اعادة االعتبار وتاىيلهم
جراء االضرار اليت حاقت هبم وقد اكدت ادلادة  75من النظام االساسي على ىذا االمر حيث اكدت على ان
للمحكمة بناءً على طلب من الضحايا أو من تلقاء نفسها يف ظروف معينة ان ربدد نطاق اي ضرر او خسارة او اصابة
حلقت باجملٍت عليو ،وىذا يعٍت ان بامكان احملكمة ان تصدر امراً حبق الشخص ادلدان وتلزمو بدفع تعويضات اىل
الصندوق االنتمائي اخلاص بالضحايا .يف سبيل ذلك فان احملكمة تدعو الضحايا  ،الشخص ادلدان واخلرباء واالطراف
ذات صلة لكي يقدموا وجهات نظرىم خبصوص مبلغ التعويض وآليات جرب االضرار ومن خالل ىذه اآللية ادلتبعة
باالمكان ان تتم سرد حقائق واقعية اخرى مرتبطة باجلرؽلة  ،وعليو فان فلسفة التقاضي امام احملكمة اجلنائية الدولية تتسم
بنضج و تكامل خصوصاً اذا ما قورنت باآلليات االجرائية ادلتبعة يف احملاكم ادلؤقتة.
النمط الثاني  -:ان قواعد االجرا ءات وصبع االدلة يف احملكمة وفرت سبل مشاركة اجملٌت عليو ،وىذا ما سنتطرق

ذلا الحقاً يف صبيع ادلراحل.

( )1انظر :ادلادة  1/69من النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .
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المطلب الثاني
المؤثرات االجرائية على الوصول الى الحقيقة أمام القضاء الجنائي الدولي

من ادلعلوم ان القضاء اجلنائي الدويل ال ؼلتلف يف اىدافو عن القضاء اجلنائي الوطٍت يف ضمان احلقيقة وبنفس
السياقات االجرائية ادلتبعة .إال ان ىناك جزئية مهمة متمثلة يف ان احملاكم الدولية زبطو خطوة أبعد وتتمثل ىذه اخلطوة
واجب توثيق التارؼلي لالحداث للمحاكم اجلنائية الدولية .ويشَت البعض( )1اىل ذلك القول (( ان وظيفة احملكمة اجلنائية
الدولية تتجاوز كوهنا زلكمة جنائية عادية  ،بل تتعداىا اىل وجوب قيام ىذه احملكمة دبعية اطراف الدعوى اجلزائية
الدولية يف استجالء احلقائق التارؼلية و ادلتعلقة بأوقات حصول اجلرائم الدولية موضوع مقاضاة)).
وىذا اذلدف ادلفًتض يكمل االىداف االخرى للقضاء اجلنائي الدويل ادلستجد يف مقاضاة  ،ادلصاحلة  ،االمن
االجتماعي وحقوق الضحايا  ،ومعرفة احلقيقة.وحسب البعض( )2االخر من فقهاء القانون الدويل ان ىذه االشكال
والنماذج القضائية غلب ان تؤسس الصول واسباب الصراع ادلؤدي اىل اجلرائم الدولية الن الوصول اىل ادلسببات االجرامية
ؽلهد اىل حلول قضائية متجلية مع احلقيقة وسبنع اللجوء اىل االنتقام وقد تؤسس حلالة تصاحل بُت االطراف ادلتصارعة.
وعلى نفس الفكر القانوين سار قضاة احملاكم اجلنائية الدولية ،واكد بعضهم( )3بأن وظيفة قضاة امام ىذه احملاكم
تتسع دلا بعد اجملال االعتيادي للمقاضاة ادلتمثل يف ربديد االدانة اىل رلاالت اوسع  ،وىي كتابة التاريخ وصبع ادلعلومات
ادلهمة دلؤرخُت إلعادة كتابة تاريخ الدولة.

وأكد قاضي أخر بأن التوثيق التارؼلي الحداث احلرب ىي احدى اىم غايات العدالة اجلنائية(.)4وبناءً على ما
تقدم فان احلقيقة ادلبتغاة يف احملاكم اجل نائية الدولية تتجاوز احلقيقة يف اطارىا التقليدي وادلتمثل يف ربديد ادانة ادلتهم او
تربئتو وتتجلى يف وضع ضابط عام او صورة عامة دلا حدث يف توقيت ارتكاب اجلرؽلة.ان ىذه الفكرة ادلعروضة انفاً
بالبساطة ادلتضحة غلابو جبملة من الصعوبات  ،الن اعطاء الوصف الدقيق لالحداث التارؼلية من قبل القضاة ليست
بالسهولة وىناك اشكاليات وربديات عدة خبصوصها نبينها كاآليت :
بناء على المعطيات الثقافية و االجتماعية.
االشكالية االولى  -:الفهم الذاتي للحقيقة ً

من الصعوبة دبكان التأمل يف احلقيقة يف رلتمع منقسم ومتصارع  ،خارج للتو من النزاع  ،فالكيانات ادلكونة

للمجتمع ادلتصارع ستكون لكل منها تصور خبصوص ما حصل.
وارتباطاً دبا سبق فان اجملموعات العرقية واالثنية والدينية ادلتصارعة لديها مفاىيم وتأمالت متباينة فيما يتعلق
باحلقيقة نسبة اىل ادلرجعيات اليت ينتمي اليها اعضاء ىذه اجلماعة او تلك اجملموعة.
1-see: D. Piragoff, Article 69 in on trifftlrer( 2nd) , commentary on the Rome statute of ICC observers, Notes Article by
Article ( 2nd Edition hart publishing 2008. P1321.
2- See: Micheal Scharf and William Schabas ,(( Slobudan Milosevic on trial : A companion ((continuum, 2002)) p185.
3 - See : Caroline Buisman, (( Ascertainment of the truth in International criminal Justice)) P.H.P submission ,Brunell
university, school of law , Jan 2012 , p53.
4-See : I. Bonomy, (( the reality of conducting a war crimes trial)) oxford Journal of International criminal Justice, 2007.
P378.
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وحبسب ما تقدم فان احلقيقة اليت ضلن بصددىا ىي احلقيقة الذاتية  ،فما يراه العضو ادلنتمي اىل أطراف الصراع
ىو احلقيقة بالنسبة ،وال وجود للحقيقة ادلوضوعية او احملايدة الن احلقيقة ال ؽلكن ان ينفصل عن اآلراء.
االشكالية الثانية -:االنقسام العرقي في المجتمع الذي يتم فيه المقاضاة.

سبب اخر من اسباب عدم اكتمال احلقيقة يظهر يف موضوع اخر ان اجملتمعات اليت حصلت فيها اجلرائم الدولية

اجلسيمة ىي بطبيعتها رلتمعات منقسمة  ،وفيها فهم سلتلف خبصوص فظاعات ادلاضي اثناء فًتة االنتقال وعليو فان
الفهم حلقيقة ما حصل مرتبط بشدة باذلوية .فادلتهم باجلرؽلة الدولية قد يعد رمزاً بالنسبة للطرف ،وقد يعد رلرم حرب
بالنسبة لطرف اخر(.)1
ومؤدى ىذا ان ىناك خطورة بان تصبح احملاكمة رلاالً للسجال والنزاع يؤثر على التوثيق احلقيقي للمجريات
التارؼلية وعلى اذلوية الوطنية يف الدولة(.)2
االشكالية الثالثة  -:اآلليات االجرائية المتبعة في التقاضي الجنائي الدولي .

يؤكد البعض( )3ان الوصول اىل التوثيق الدقيق للحقيقة ػلتاج اىل حل بعض التغَتات يف نظم االجراءات اجلنائية
الدولية ،ويف ىذا السياق يتم االشارة اىل اشكالية الشهادة خصوصاً يف مسائل ترصبة اقوال الشاىد  ،والتباين يف ادلستوى
الثقايف واالجتماعي بُت الشهود والذي ينتج عنو االجوبة غَت الدقيقة  ،اضف اىل ذلك ان طبيعة الشهادة امام القضاء
اجلنائي الدويل ربتاج اىل االستعانة باخلرائط  ،وربديد البعد اجلغرايف لالماكن اليت حصلت فيها صور اجلرم الدويل
خصوصاً للشهود الذين ي عانون من االمية.وقد غلادل البعض بان ىذه ادلشكالت االجرائية ال زبص القضاء اجلنائي
الدويل بل ىي واردة امام القضاء الوطٍت  ،وان ادلشكالت العملية اليت ربصل يف االجراءات ادلتعلقة باحملاكمة عن اجلرؽلة
الدولية ربتاج اىل حلول عملية  ،وان اآلراء اليت قيلت هبذا الصد د مستبطة من القرارات القضائية ادلنشورة دون احلضور
الشخصي للباحثُت ادلنادين بوجود خلل اجرائي يف الشهادة(.)4

))1 -See J.Doak,(( the therapeutic Dimension of transitional Justice : in International Trials and truth Commissions
International criminal Law review p263.
2 - See R.Wilson, ((Judging history, the historical Record of the international criminal tribunals for the former
Yugoslavia)) Human rights Quarterly, p908.
3 - See : Nancy Amouri Combs , ((Fact Finding without facts , The uncertain evidentiary foundations of International
criminal convictions)). Cambridge university press , 2010 ,P11.
4 - See : Caroline Buisman , oP.cit . P10.
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المبحث الثاني
ضمانات الوصول الى الحقيقة
ونقسم ىذا ادلبحث اىل مطلبُت و طلصص ادلطلب االول لبيان احلديث عن ادلستلزمات ادلوضوعية  ،ونتناول يف
ادلطلب الثاين ادلستلزمات االجرائية .
المطلب االول
الضمانات الموضوعية

اشرنا سابقاً اىل ان الوعاء القانوين الستحصال احلقيقة خبصوص ادلفقودين والضحايا سبثل يف البحث عن اجلرائم
الدولية وربديد طبيعتها اثناء ادلقاضاة فتشخيص نوع اجلرؽلة الدولية ادلرتكبة مدخل اساس يف الوصول اىل احلقيقة  ،ولكل
جرؽلة دولية من اجلرائم زلل ادلقاضاة خصوصيات واسس سبييزية نفرق هبا بُت ىذه اجلرؽلة الدولية وتلك .
ومع ىذا االختالف فان ىناك مسات مشًتكة بُت اجلرائم الدولية وعند ربليل اجلرائم الدولية اليت تعكس جوىر
ادلصاحل االجتماعية وادلتمثلة دبا يايت :
أ-

تأثير الفعل محل التجريم على مصلحة دولية مهمة.

ب -احتواء الفعل محل التجريم على سلوك مشين تمثيل اعتداء على المبادئ المشتركة للمجتمع الدولي(.)1

ان ذبرمي االفعال ادلكونة للجرؽلة الدولية غلد سندىا يف العرف الدويل وادلؤيد من شلارسات الدول اجملسدة يف اصدار
التشريعات اخلاصة بتضمُت اجلرائم الدولية.
وحىت ان مل تقدم صبيع الدول على ذبرمي االفعال اجلنائية ادلكونة للجرؽلة الدولية فان منعها وربرؽلها جزء من
القواعد القانونية اآلمرة وتلزم صبيع الدول بصرف النظر عن وجهة نظرىا او وجود إلتزام اساسو ادلعاىدات على ىذه
الدولة او تلك .
ومع ىذه اخلصائص ادلشًتكة بُت جرائم احلرب  ،اجلرائم ضد االنسانية ،وجرؽلة االبادة اجلماعية  ،فان لكل منها
تفاصيل وعناصر موضوعية خاصة  ،وان بيان اركان وخصائص كل منها يكون عامالً اساسياً لالجابة عن السؤال
التقليدي ادلتعلق دبضمون ما حدث للضحايا.
ا ن معايَت تكوين اجلرائم ادلذكورة غَت ثابتة وغَت مفهومة يف بعض االحيان  ،الن اساس التجرمي الدويل ىو العرف
الدويل  ،وان تعريفاهتا قد تغَتت يف الفًتات الزمنية ادلختلفة  ،وتباينت من زلكمة جنائية دولية اىل اخرى  ،ولكن باجململ
فان اجلرؽلة ادلرتكبة وقت احلرب او النزاع ادلسلح ىي جرؽلة حرب  ،وان جرؽلة ادلرتكبة على نطاق واسع وضد السكان
ادلدنيُت ويف اطار خطة ىي جرؽلة ضد االنسانية  ،وان اجلرؽلة ادلرتكبة بقصد خاص متمثل يف نية االبادة ىي جرؽلة ابادة

1 - See : M. Cherif Bassiouni , (( crimes against humanity , Historical Evolution and contemporary application)),
Cambridge university Press ,2011,P8.
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صباعية(.)1وعليو فأننا سنبُت تباعاً واجبات القاضي اجلنائي الذي يقاضي عن اجلرائم الدولية خبصوص كل جرؽلة من
اجلرائم ادلذكورة ابتغاءً للحقيقة بشكل دقيق.
أوالً -:واجبات القاضي التكييفية في الجرائم ضد االنسانية.

عندما يقدر القاضي اجلنائي عناصر اجلرائم ضد االنسانية عليو ان ػلدد فيما اذا كانت التهم ادلوجهة للمتهم
وادلكونة لالفعال جزء من ىجوم واسع ومنظم ضد سكان مدنيُت .ولتحديد سعة اجلرائم ضد االنسانية فان حجم
اجلرؽلة ادلرتكبة واجملموع الكلي لعدد الضحايا يكون عامالً مساعداً يف ىذا التقرير(.)2اما طبيعة ادلنظمة للجرائم ضد

االنسانية يعتمد يف تأطَتىا على معيار ادلنهجية االجرامية يف ارتكاهبا  ،والذي يعٍت ارتكاهبا بشكل قصدي ( عمدي)
وبنمط عشوائي( ،)3حيث من الالزم ان يكون كل ذلك يف اطار خطة .ويف نفس السياق فان النظام االساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية اشًتطت باالضافة اىل ما تقدم من معايَت ضرورة ارتكاهبا ضمن نطاق سياسة الدولة او منظمة اجرامية

معينة غَت الدولة(.)4

ثانياً  -:واجبات القاضي التكيفية في جريمة االبادة الجماعية

من الضروري عند التأسيس لوجود جرؽلة االبادة اجلماعية من عدمها ان يلتزم ىيئة احملكمة دبدى وجود القصد
اخلاص او النية التدمَتية لدى ادلتهمُت ،دبعٌت ان يكون تساؤذلم قائماً على مقتضى مفاده ىل كان لدى ادلتهم نية تدمَت
او ابادة الفئة احملمية دبوجب االنظمة االساسية للمحاكم اجلنائية الدولية(.)5وان وسائل استظهار ىذه النية متعددة،
ولعلي اشَت اىل رلموعة منها فعلى سبيل ادلثال فان حجم الفظاعات ادلرتكبة  ،والسياق العام لالفعال  ،وارتكاهبا يف
اقليم معُت ذات خصوصية كون الضحايا قد مت اختيارىم بسبب انتمائهم اىل صباعة زلمية دبوجب اتفاقية مناىضة
االبادة اجلماعية والعقاب عليها ذلام  ، 1948او استبعاد فئات معنية من االبادة لكوهنم ينتمون اىل صباعة اخرى غَت
ادلراد ابادهتا  ،اضف اىل ذلك ادلذىب او الفكر السياسي الذي ينتمي اليو ادلتهم( .)6ومدى مساح ذلك يف فكر ىذه
الفئة السياسية و كل ذلك قرائن وسياقات قضائية للتكييف ؽلكن االعتماد عليها اجرائياً يف نطاق احلصول اىل حقيقة
ارتكاب جرؽلة االبادة اجلماعية من عدمها(.)7
1 -See : M. Cherif Bassiouni ,(( crimes against humanity)) op .Cit P26.
2 - Prosecutor v. Baskic.T.ch. Judgment IT-95-14\1-A, 29 July 2004.Para 94.
3 -Prosecutor v. Blagovic and Jakic. cT.ch Judgment IT-02-60-T,17 Jan 2005.Para 544
4- See: Caroline Buisman , op. cit P 66.
5-Prosecutor V. Akaysu m T.ch I Judgement , ICTR-95-4-T, 2,SEP ,1998 Para 498.
6 - Prosecutor V. Seromba ,T,ch . Judgment ICTR -2001-66- T, 14 Dec, 2006 .Para 320.

( )7ان مفهوم النية التدمرية او القصد اخلاص يف جرؽلة االبادة اجلماعية ذلا ذبليات عديدة  ،فقد ثار نقاش واسع حول صورة االبادة
اجلماعية اثناء وضع النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .ومن منطلق اقتضاء نية التدمَت لدى اجلاين ضد صباعة عرقية ،دينية ،
قومية ،او أثنية  .فقد مت االتفاق على ان صورة االبادة غلب ان تشمل االبادة اجلسدية و البيولوجية والثقافية ومع اعتقاد البعض انو
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ثالثاً -:واجبات القاضي التكيفية في جرائم الحرب

تعد ادلادة ( ) 8من النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من اطول ادلواد القانونية يف نظام روما االساسي
وىي ربتوي بصورة عامة على اربعة اظل اط من اجلرائم اثنان منها يتعلق بالنزعات ادلسلحة الدولية واالثنان االخران يتعلقان
بالنزاعات ادلسلحة غَت الدولية.ولن نتطرق اىل بيان واستقراء صور جرائم احلرب ىنا لضيق ادلقام ولعدم الضرورة البحثية،
اال ان ما يهمنا يف ىذا الصدد واجبات القاضي اجلنائي الدويل يف ربديد عوامل تكوين جرائم احلرب .فتحديد فيما اذا
كاهنناك نزاع مسلح يعد جزءً مهماً من عملو بالرغم من ان التمييز بُت جرائم احلرب الناشئة عن النزاعات ادلسلحة
واالفعال االرىابية وحركات التحرر الثورية من ادلهام العسَتة على القضاة .اضف اىل ذلك فان من الواجب ايضاً التمييز
بُت النزاعات ادلسلحة الداخلية والنزاعات ادلسلحة الدولية ويف ربديد االخَتة غلب استقصاء مدى دعم اطراف الصراع
ادلسلح من قبل دولة اخرى.ويف ىذا الصدد يقع جزء من التكليف القانوين على شلثلي االدعاء العام  ،فعليهم ان يثبتوا ان
ادلتهم كان على علم بان فعلو جزء من نزاع مسلح أو جاء ارتكاهبم للفعل بعد انتهاء النزاع ادلسلح  ،الن بعض جرائم
احلرب ترتكب بعد انتهاء النزاع ادلسلح مثل قتل االسرى( .)1ولتحديد مفهوم انواع النزاع ادلسلح فان بامكاننا القول ان

النزاع ادلسلح يكون قائماً مىت يكون اللجوء اىل القوة قائماً بُت الدول ،او اذا كان العنف ادلسلح قائماً بُت السلطات
احلكومية مع منظمة عسكرية  .او بُت ىذه اجملموعات فيما بينها داخل الدولة الواحدة(.)2

ال ؽلكن تصور االبادة الثقافية ،فان بامكاننا القول ان مصطلح التدمَت جاء على اطالقو وبالتايل فان امكانية تغطيتو شلكنة .وقد اثَت
ايضاً اشكالية عبارة ( تدمَت كلياً او جزئياً) ،و مضمون ىذه االشكالية تبدو يف ان التدمَت الكلي او اجلزئي يوجب على القضاة
االعتداء دبعيار الكم  ،وعليو فان قتل عدد قليل من افراد اجلماعة ال يعد صورة من صور االبادة وقد اثَت الكثَت من اجلدل حول ىذه
الفكرة ايضاً وظهرت تفسَتات قضائية متعددة حاولت ان تعطي مرونة ذلذه الفكرة واتسمت قرارات قضائية من احملاكم اجلنائية الدولية
بعكس ىذا التصور وقد جاءت يف قرار ضد ادلتهم  Sikiricaامام الـ  ICTYان تدمَت عنصر مهم من عناصر اجلماعة احملمية يعد ابادة
صباعية كأن يكون ىذا العنصر لو اعتبار خاص مثل زعيم او قائد رلموعة  .لتفاصيل ىذه النقاشات انظر :
William Schabas (( An Intraduction to the International criminal court)) second Edition, Cambridge, university press,
2004, P38,39.
1 - See : William Schabas.(( An Introduction to International criminal court)) op.cit .P54.
2 -See : Prosecutor v. Tadic .Decision on the defense motion on Jurisdiction ,IT-94- 10, August 1995.
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المطلب الثاني
الضمانات االجرائية

ونقسم ىذا ادلطلب اىل فرعُت نتناول يف الفرع االول الضمانات اخلاصة بالضحايا  ،وطلصص الفرع الثاين
للضمانات اخلاصة بادلتهم.
الفرع االول
الضمانات االجرائية للضحايا
اوضحنا يف بداية ىذه الدراسة ان احدى اىم اغراض العدالة اجلنائية الدولية ىي انصاف الضحايا وتوفَت العدالة
ذلم .ومن ادلهم ان نؤكد على ان للضحايا ( ضحايا اجلرائم الدولية) احلق يف معرفة احلقيقة  ،وقد مت التأكيد عليو من قبل
الدائرة التمهيدية يف احملكمة اجلنائية الدولية( . )1وقبل ذلك فان حق الضحايا يف ادلشاركة يف االجراءات اجلنائية الدولية
امر مكفول غايتها التوصل اىل تفاصيل ادق دلا حصل من لسان من عايشوا معاناة اثار اجلرؽلة الدولية لكي تكتمل
الصورة احلقيقية لالحداث ادلكونة ذلا .وقد خلصت الدراسات ان اكثرية ضحايا اجلرائم الدولية يرغبون يف احلقيقة وان
كان ىناك اختالف يف وسيلة الوصول اليها  ،فالعديد منهم يريدون القصاص وادلعاقبة  ،ولكن القلة منهم غلنحون اىل
التسامح الن احلقيقة ادلستجدة من خالل احملاكم سيفتح جراحاهتم (.)2وىذا يدعونا اىل القول بان اية آلية قضائية جنائية
دولية ،او ذات طابع دويل  ،او اية آلية قضائية وطنية غلب ان تاخذ بنظر االعتبار ومصاحل الضحايا  .فال عدالة بدوهنم
وال حقيقة يف غياهبم .وارتباطاً دبا تقدم فان ىذه اآلليات القضائية غلب ان تعزز احلقوق القانونية للضحايا  ،وقيم
اجملتمع البشري ادلتسم بادلثالية واالخالق احلميدة  ،وغلب ان يتم توفَت كل الظروف اليت تضمن اعتبارىم وكرامتهم ،
وضبايتهم من قبل السلطات القضائية والسياسية طوال فًتة االجراءات اجلنائية.
الفرع الثاني
الضمانات االجرائية للمتهم
ال ؽلكن احلديث عن احلقيقة دون انصاف ادلتهم وضمان حقوقو االجرائية .فاالصل برائتو وىذا ىو اصل
االجراءات اجلنائية .ويف اطار ادلقاضاة عن اجلرائم الدولية فادلساواة بُت التهم واالدعاء مكمن اساسي يف اغلاد التوازن
االجرائي وبالتايل اغلاد احلقائق .وال خَت يف حقيقة يكون على مذبح مركز ادلتهم .ويف ىذا السبيل فان التوازن االجرائي
بُت االدعاء العام الدويل وبُت ادلتهم وىيئة دفاعو مدخل مهم يف الوصول اىل احلكم السديد.ومن ادلهم ان ال يتحسس
ىيئة الدفاع عن اي متهم جبرؽلة دولية انو جزء غَت اساسي يف منظومة العدالة  ،وغلب ان يسمع اىل طلباتو بدقة وتأين ،
ان مساواة الدفاع مع االدعاء اجرائياً يوجبو حق ادلتهم يف زلاكمة عادلة .ومن مقتضيات البحث ان ال نشَت اىل حقوق
1 - Prosecutor v .katanga and Ngudjlo , public urgent Decision on the set of procedural rights Attached to procedure
status of victims at the pre-trial stage of the case 13,May , 2008 , Para 32.
2 -See : J. Doak , op .cit .P59.
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ادلتهم الواسعة وادلتعددة و اال انو ال ضَت ان نشَت اىل نظم اجرائي متبع يف االجراءات اجلنائية الدولية اال وىو نظام
الكشف ادلتبادل لالدلة بُت الطرفُت.وانعكاساً دلوجبات احلماية االجرائية حلقوق االنسان فان احملاكم اجلنائية الدولية
امنت للمتهم احلق يف ادلساحة الزمنية والتسهيالت الكافية للدفاع .وارتباطاً هبذا الكالم فان واجب كشف االدلة يقع
على االدعاء العام .وبصورة عامة فان االدعاء يلتزم بتقدمي نوعُت من االدلة :
 -1االدلة اخلاصة بإدانة ادلتهم والذي يستخدمها االدعاء يف بناء التهم اليت يوجهها للمتهم او اليت يستخدم ضد
ادلتهم يف احملكمة.
 -2ادلة التربئة اليت حبوزتو واليت تفيد ادلتهم ،ويقع على عاتق االدعاء الكشف السريع عن ىذه االدلة كلما كان
ذلك شلكناً من الناحية العملية(.)1
وبصورة عامة فأن الكشف عن أدلة االدانة امام القضاء اجلنائي الدويل يف زلاكم يوغسالفيا ورواندا وسَتاليون قد
كانت ربصل يف صبيع ادلراحل .فواجب الكشف االول غلب ان تتم دبجرد احلضور االول للمتهم امام احملكمة  ،وخالل

 32يوماً من الظهور االويل غلب ان يقوم االدعاء بتوفَت صبيع ادلستلزمات ادلتعلقة بأدلة االهتام( .)2كما ان مستلزمات
الكشف ايضاً قيام االدعاء العام الدويل خالل مدة ػلددىا دائرة احملاكمة او دائرة ما قبل احملاكمة بشرط ان ال تتجاوز
( )62يوماً بتقدمي البيانات الالزم ة خبصوص الشهود الذين يستقدمهم لالدالء بالشهادة .فاالدعاء ملزم بأن يعطي
للمتهم امساء الشهود وكذلك ادلركز االجرائي للشهود وارتباطهم بالضحايا.كما ان من حق ادلتهم ان على الكتب ،
الوثائق  ،الصور ،او اية اشياء اخرى حبوزة االدعاء العام واليت تساعده على تقدمي ادلة ادانتو بناءً عليها.باالضافة اىل
كشف أدلة االدانة فان االدعاء العام امام احملكمة اجلنائية الدولية ملزمة بتقدمي ادلة التربئة .فواجب االدعاء العام بكشف
ادلة التربئة يعد مرتكزاً اساسياً لعدالة وشفافية االجراءات اثناء ادلقاضاة( .)3كما انو يعد احدى اىم ادلسؤوليات ادللقاة

على عاتق ادلدعي العام الدويل الذي غلب ان يكون حامياَ للعدالة( .)4وادلقصود بالكشف عن ادلة التربئة (( االدلة وادلواد
()5
ذات اخلاصية اليت تؤدي اما اىل براءة ادلتهم باجلرؽلة الدولية او زبفيف العقوبة حبقو  .ويف مقابل االدعاء فان ادلتهم ايضاً
ملزم بتحم ل مسؤولياتو االجرائية  .فعلى ادلتهم او ىيئة دفاعو ان يسمح لالدعاء العام باالطالع على اي كتاب او وثائق
او صور واليت حبوزة ادلتهم واليت يرغب الدفاع استخدامها كدليل لنفي التهمة عن ادلتهم وكذلك يلتزم الدفاع بتقدمي
البيانات الالزمة خبصوص شهوده اللذين سيشاركون يف اجراءات التقاضي  .ان ىذا احلراك القانوين بُت االدعاء والدفاع
يعد من مستلزمات تكامل احلقيقة .فألزام طرف الدعوى بتقدمي ما لديها من أدلة بالضد او دبعية الطرف االخر سيعزز
ادلسؤولية االدبية والقانونية لكل طرف صوب احلقيقة ،وىذا ما سعينا اليو يف ىذه الدراسة.
1 - See : Gideon Boas ,James L.Bischoff, Natalie Redand B. danTaylar , (( International criminal procedurver)),
Cambridge university Press ,1st Publishing, 2011, 226 , 227.
2 - See : Gideon boas and others ,op.cit.p228.
3 - See: Prosecutor v. krstic Case No IT-98-33-A Judgement ,19 April, 2004
4 - See: Prosecutor V. Brdanin case NO IT- 99-36-A Decision on Appallents Rule 68 at ICTY.
5 - See : Gideon Boas and others P231.
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و ىناك اشكالية اجرائية دولية خاصة دبا يسمى باتفاق االعًتاف بالذنب و الذي يتخذ شكلُت  :الشكل االول
يسمى اتفاق زبفيف العقوبة و فيو يوصي االدعاء بفرض عقوبات اخف على ادلتهم مقابل اقراره باجلرؽلة  ،اما الشكل
الثاين فيتخذ صورة اسقاط التهم و يكون يف صيغة اسقاط هتم معينة حبق ادلتهم مقابل اعًتافو بالتهم االخرى كان يتم
اسقاط صورة من صور اجلرائم ضد االنسانية مقابل اعًتافو جبرؽلة االبادة اجلماعية و يعد الشكل الثاين من االشكال

اجلرائية ادلثَتة للجدل يف االوساط القانونية ذات الصلة(. )1
و يف ىذا ادلوضوع شقان :

الشق االول  :ان ازباذ ىذه الصيغة االجرائية كمرتكز قضائي سيوثر سلبا على الوصول التوثيق التارؼلي حلقائق
اجلرائم ادلرتكبة و ىي اجراء بالضد من رغبة الراي العام يف الوصول للحقيقة  ،وىي من االمور اليت ال ػلبذىا اجملٍت عليو
الشق الثاين  :ان تبٍت نظام اسقاط التهم عن ادلتهم باجلرؽلة الدولية مقابل اقراره بتهم اخرى سيعزز من فرص
ادلصاحلة و تساعد على اختصار االجراءات اجلنائية الدولية(. )2
الخاتمة
اوال -االستنتاجات :
 -1ان احلق يف معرفة احلقيقة من احلقوق القانونية ادلستجدة حديثاً ولو بعدان  :بعد فردي يتمثل يف يف حق الضحايا و
اقارهبم بالتفصيل الالزم و بالوثائق اللزمة ربديد ما حصل ذلم من جراء اجلرؽلة ادلرتكبة  .و كذلك بعد صباعي يتمثل
يف موجبات معرفة اجملتمع دلا حصل ربديداً اثناء فًتة النزاع العرقي او الطائفي او ادلذىيب .
 -2ان اخلوض يف غمار البحث لتقنُت ىذا احلق يوصلنا اىل نتيجة مفادىا ان احلق يف معرفة احلقيقة حق حديث و مل
تكن ذلا ذبليات اال مؤخراً يف بضعة وثائق قانونية صادرة من االمم ادلتحدة.
 -3احلقيقة ىي ادلدخل االساس يف عملية اعادة تأىيل االنسان و بناء اجملتمع يف مرحلة ما بعد النزاع و تغيَت نظام
احلكم  .فعند جنوح اجلميع ( صبيع االطراف ادلتنازعة ) للتوثيق القانوين دلا حصل يف ادلاضي سيكون اوضح و
ىذا يستطلب ان تكون الفعاليات القضائية و غَت القضائية ( جلان احلقيقة مثال) مستجمعة لشروطها  .فاجهزة
العدل الواهية و الضعيفة ال يمكنها ان توصلنا الى مخرجات قانونية بل ان اغلب ما نصل اليه االنقسامات و
الصراعات و تعزيزها
 -4ىناك صعوبات اجرائية تعًتض طريق الوصول اىل احلقيقة فعلى سبيل ادلثال  ،الفهم ادلختلف بُت ابناء اجملتمع الواحد
حلقيقة االحداث و االنقسامات العرقية .

1 - See : Ralph Henham And Mark Drumbl , (( plea agreement at the international criminal tribunals for Yugoslavia )) ,
criminal law forum , vol 49 ,2005 .p 81-82
2 - See : Alan t Tigger And Milbert Shin ,,(( Plea agreement in the ICTY )) Oxford Journal of international criminal
justice .2005 No 3 .p 908
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 ان فشل الدولة يف الوصول اىل حقيقة اجلرائم الدولية ادلرتكبة حبق الضحايا و اقارهبم يعد ضرباً من ضروب ادلعاملة-5
. الالنسانية حبقهم و انتهاكاً حلق اجملتمع يف ان يعرف ماىية الوقائع ادلاضية مرتكبيها
:  التوصيات/ ًثانيا

 و وضع االيات القضائية الدائمة الالزمة بشقيها اجلنائي و ادلدين، التاكيد الدستوري على احلق يف معرفة احلقيقة-1
النصاف ضحايا اجلرؽلة الدولية
 التاكيد على االلتزام جبميع االليات و الفعاليات القانونية الدولية ذات الصلة باحلق يف معرفة احلقيقة-2
 ارتباطاً بالقول بانو ال حقيقة دون توافر اجهزة قضائية فعالة و مستقلة فانو ال سبيل للحقيقة دون القضاء ادلستقل و-3
 واذا اضلرفنا عن احلقيقة فحينها يتوافر كل الظروف،السيد الن بغَت ذلك فان كل مظاىر االضلراف القضائي تتضح
. ادلساعدة لبيئة التضاد و التصارع على سلتلف االصعدة
 على الدولة االلتزام جبميع معايَت احلماية االجرائية حلقوق ادلتهم و حقوق الضحايا على كثرهتا و سبيل ذلك يكون-4
بااللتزام الفعلي بكل االتفاقات و ادلعاىدات الدولية اليت تتضمن معايَت ضباية حقوق االنسان على مستوى القانون
 النو ال مناص من اذلروب من االعتداد، القانون الدويل االنساين و قانون حقوق االنسان و القانون الدويل اجلنائي
. هبذه االتفاقيات
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