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 مملخخص تتننفييییذي
 

إن الغرض ممن هذه الممذكرة هو التتعرف على العنناصصر األسساسسييییة السستتخخدام الممححاكم الممخختتلطة 
وسسييییتتأثثر تتكوييیین الممححكممة الممخختتلطة ببالظروف . لممححاكممة الممسسئئولييیین عن االننتتهاكات الخخطييییرة للقاننون الدولي

وتتششمملل العوامملل الممححددة عددا ممن الممتتهممييیین الذييیین سستتتتم . الواقعييییة الممعييییننة للصصراع الممصصممممة ممن أججلل تتنناولها
ممؤسسسسات قضضائئييییة عادييییة٬، وسسممعة وخخببرة ممححاكممتتهم٬، ودرججاتتهم الممعننييییة بباللوم٬، والححاججة الممدركة لالسستتاللل عن 

 .وسسلطة القضضاء األهلي
 
تتممثثلل الممححاكم الممخختتلطة العدييیید ممن الخخصصائئص الممممييییزة التتي تتممييییزها عن الممححاكم الممححلييییة الخخالصصة أو 

فتتسستتطييییع الممححاكم الممخختتلطة اسستتخخدام كلل ممن الممصصادر الممححلييییة والدولييییة للقاننون٬، وممن ثثم . الدولييییة الخخالصصة
عنناصصر القاننون الججننائئي الححالي ممع تتنناولل الممخخالفات الخخطييییرة للقاننون الدولي الججننائئي وححقوق الممروننة لدممج 

وييییججوز للممححاكم الممخختتلطة أييییضًضا اسستتخخدام أفراد ممححلييییييیین ودولييییييیین ممن أججلل كسسب الششرعييییة ممع . اإلننسسان
م ببنناء القدرة في وعالوة على هذا٬، فييییممكن لفرييییق ممخختتلط أن ييییدع. الممححافظة على عالقة ممادييییة للححالة الممتتأثثرة

وأخخييییرا٬، ييییممكن أن تتقع الممححاكم الممخختتلطة . القضضاء الممححلي ممن خخاللل دممج الممعرفة والخخببرة ممن األفراد الدولييییييیین
ببالقرب ممن الدولة الممتتأثثرة أو فييییها مممما ييییتتييییح وصصولل الفئئة الممتتأثثرة إلى إججراءات التتقاضضي والممششاركة في عمملييییة 

 .ي ممننع العودة إلى العننفالعدالة االننتتقالييییة األكببر والممسساعدة ف
 

وتتعكس ممممارسسة الدولة أن ححكوممة مما ببعد الصصراع . وال ييییوججد ننمموذج مموححد لتتأسسييییس الممححكممة الممخختتلطة
ممن خخاللل اتتفاقييییة ) 2(تتححت إدارة األممم الممتتححدة٬، ) 1: (تتسستتطييییع إننششاء ممححكممة ممخختتلطة ببواححدة ممن أرببع طرق

 خخاللل قرار ممججلس األممن ممن) 4(كممححكممة ممححلييییة ذات عنناصصر دولييییة٬، ) 3(ثثننائئييییة٬، 
 

والححمماييییة التتي تتضضممن الححق . قد تتفكر الدولة في عدد ممن العوامملل األخخرى في تتأسسييییس ممححكممة ممخختتلطة
في ممححاكممة عادلة للممتتهم٬، ببمما في ذلك عمملييییة االسستتئئنناف الواضضححة٬، قد تتضضييییف إلى الششرعييییة الفعلييییة والممتتصصورة 

الدولل أسسئئلة عمما إذا كاننت تتخخفف أو تتممننع لوم الججننود وبباإلضضافة إلى ذلك٬، ففقد تتواججه . إلججراءات التتقاضضي
. وأخخييییرا٬، ييییججوز للدولل أن تتششتترط التتعاون ببييیین الممححكممة وآلييییات العدالة االننتتقالييییة األخخرى. األطفالل وكييییفييییة ذلك

وفي ححييیین أن ذلك التتننسسييییق قد ييییححسسن ممن الدلييییلل الممتتاح في الممححاكممة٬، فييییججوز أييییضضا لها أن تتممننع الممعتتدييیین ممن 
   .في عمملييییات التتسسوييییة ببصصدق خخوفا ممن أن تتصصرييییححاتتهم سسييییتتم اسستتخخداممها ضضدهم الححًقاالممششاركة 
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 ججدولل الممححتتوييییات
 

 
 1 ببييییان الغرض

 
  1 ممقدممة

 
 2  خخصصائئص الممححاكم الممخختتلطة

 2 التتمموييییلل 
 3  الممروننة 
 3 ششرعييییة مما ببعد الصصراع 
 4 ببنناء القدرات 
 4 إلى الضضححاييییا والسسكان الممححلييییييیین الوصصولل 
 6  تتججننب العودة إلى الصصراع 

 
 6  تتأسسييییس الممححاكم الممخختتلطة

 7  ممححاكم ممخختتلطة تتم إننششاؤها تتححت إدارات األممم الممتتححدة  

 8  ممححاكم ممخختتلطة تتم إننششاؤها ممن خخاللل اتتفاقييییات ثثننائئييییة  

 ذات عنناصصر ممححلييییةممححاكم ممخختتلطة تتم إننششاؤها كممححاكم   
 10 ددووليیة  
 11 ممححاكم ممخختتلطة تتم إننششاؤها ممن خخاللل قرار ممججلس األممن  

 
 12         والتتكوييیین الهييییكلل

 12  اإلداري الهييییكلل 
 13  القضضاة 
 15 والششهود الضضححاييییا ممممثثلو 
 17  آخخرون دولييییون مموظفون 

 
 18 القضضائئي االخختتصصاص
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 20 السساري القاننون
 

 21                                               الممخختتلطة للممححاكم ممهممة اعتتببارات
 22 الممتتهم ححقوق
 22 األطفالل الممقاتتلييیین عن الممسسئئولييییة تتخخفييییف عوامملل
 23  االسستتئئنناف عمملييییة

 24  حاالتت  االعفو  االعامم
 

 25    االننتتقالييییة للعدالة أخخرى آلييییات ممع التتننسسييییق

 25  والممصصالححة الححقائئق تتقصصي لججان 
 27 مباددررااتت  االتوثيیق 
 28 براامج  االتعويیضاتت 

 
 29 االخاتمة
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 العنناصصر األسساسسييییة: الممححاكم الممخختتلطة
 

 ببييییان الهدف
 

إن الهدف ممن هذه الممذكرة هو تتححدييیید العنناصصر األسساسسييییة السستتخخدام الممححاكم الممخختتلطة ممن أججلل 
 .ممححاكممة الممسسئئولييیین عن الممخخالفات الخخطييییرة للقاننون الدولي

 
 ممقدممة

 
إن التتححقييییقات ممع ممرتتكببي اننتتهاكات ححقوق اإلننسسان والقاننون اآلدممي هي عننصصر أسساسسي لعمملييییة العدالة 

وممن خخاللل ممواججهة ننظام قضضائئي تتم تتججرييییده ممن قدرتته . الدولل التتي تتننششأ عن الصصراعات االننتتقالييییة الششامملة في
وسسلطتته ببعد صصراع ممطولل٬، قد تتححتتاج الدولل إلى ممسساعدة دولييییة للتتححقييییق في الججرائئم والببدء في اإلججراءات 

وقد . إلننسسانالقضضائئييییة ضضد ممرتتكببي االننتتهاكات الفظييییعة الممزعوممة للقاننون الججننائئي الدولي والقاننون الدولي ل
ننششأن الممححاكم الممخختتلطة٬، ببداييییة ممن أواخخر التتسسعييییننات وأوائئلل األلفييییة٬، كححلل للعدالة االننتتقالييییة في ممواقف مما ببعد 

وححتتى اآلن٬، فقد تتم إننششاء . الصصراع عنندمما ال تتكون هنناك قدرة ممححلييییة كافييییة للتتعامملل ممع الججرائئم الوححششييییة الكببييییرة
    .راع الممسسلح أو أححداث العننف الهائئلةكافة الممححاكم الممخختتلطة ممن أججلل تتنناولل الصص

  
. وببييییننمما تتوججد ننخخببة ممن الوسسائئلل لتتأسسييییس الممححاكم الممخختتلطة٬، فييییممكن تتححدييیید ببعض العنناصصر الممششتتركة

وببييییننمما قد تتكون إججراءاتتها ووظائئفها ممتتششاببهة في ببعض الججواننب٬، إال أن الممححاكم الممخختتلطة لييییس لها ممتتطلببات 
ع هذا٬، فهنناك عدة عوامملل ممششتتركة في ججممييییع الممححاكم الممخختتلطة٬، ببمما في ومم. إلزاممييییة أو ننمموذج أسساسسي ممححدد

) 3(الججممع ببييیین األفراد والقضضاة الممححلييییييیین والدولييییييیین٬، ) 2(تتطببييییق كلل ممن القاننون الممححلي والدولي٬، ) 1(ذلك 
ممتتأثثرة وتتقع الممححاكم الممخختتلطة في الدولة ال. الممششاركة الدولييییة الرسسممييییة) 4(اسستتخخدام ممححاممييیین ممححلييییييیین ودولييییييیین٬، 

 .ببالصصراع أو ببالقرب ممننها
 
وتتششمملل الممححاكم الممخختتلطة الممؤسسسسة سساببقًا هييییئئات ممححلفييیین خخاصصة للججرائئم الخخطييییرة في ممححكممة 

في ممححاكم كوسسوفو٬، والممححكممة الخخاصصة في " 64التتششرييییع "الممقاطعة لممدييییننة دييییلي في تتييییممور الششرقييییة٬، هييییئئات 
ودائئرة ججرائئم الححرب لممححكممة . والممححكممة الخخاصصة في لببننانسسييییرالييییون٬، والدوائئر غييییر العادييییة في ممححاكم كممببودييییا٬، 

دولة الببوسسننة والهرسسك والممححكممة الخخاصصة في العراق ييییششار إلييییها أححييییاننا ببالممححاكم الممخختتلطة على الرغم ممن أننها 
 .ال تتششببه ببششكلل كامملل الممححاكم الممححلييییة في ممعظم ججواننببها
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وتتنناقش هذه الممذكرة . لتتأسسييییس ممححاكم ممخختتلطةتتركز هذه الممذكرة على اآللييییات واالعتتببارات اللوججسستتييییة 
الخخصصائئص التتي تتممييییز الممححاكم الممخختتلطة عن الممححاكم الممححلييییة أو الدولييییة وتتلخخص الطرق األرببعة الرئئييییسسييییة 

ثثم تتنناقش هذه الممذكرة هييییكلل وتتكوييیین الممححاكم الممخختتلطة واالهتتمماممات . التتي ببها ييییتتم إننششاء الممححاكم الممخختتلطة
وفي الننهاييییة٬، تتلخخص . ي واالعتتببارات الممهممة األخخرى في تتأسسييییس الممححكممة الممخختتلطةالقضضائئييییة والقاننون السسار 

هذه الممذكرة الممزاييییا والننواقص الممححتتمملة لتتوفييییر التتننسسييییق ببييیین الممححكممة الممخختتلطة وآلييییات العدالة االننتتقالييییة 
 .األخخرى٬، ممثثلل لججان تتقصصي الححقائئق والتتسسوييییة

 
  خصائص  االمحاكم  االمختلطة

 
اكم الممخختتلطة ححًال فعاال إذا كاننت لدى الممججتتممع الممححلي الرغببة لكننها تتححتتاج إلى ييییممكن أن تتصصببح الممحح

وييییججوز للممححاكم الممخختتلطة أن . ممسساعدة دولييییة ممن أججلل التتححقييییق الفاعلل في الججرائئم التتي تتتتسسم ببأعممالل وححششييییة
هذا٬، فييییممكن أن وعالوة على . تتسسممح للدولل ببتتوزييییع تتكالييییف التتححقييییقات ببييیین دولة مما ببعد الننزاعات وممصصادر دولييییة

والججممع ببييیین . تتوفر الممححاكم الممخختتلطة درججة ممن الممروننة للتتكييییف ممع المموقف الفرييیید في كلل دولة ببعد الننزاعات
 قدراتالممششاركة الدولييییة والممححلييییة في الممححاكم الممخختتلطة ييییممكن أن تتضضفي ششرعييییة لإلججراءات٬، ممع ببنناء ال

والممححاكم الممخختتلطة التتي تتقع ببالقرب ممن . لييییييیینوالممننصصة والقضضاء٬، في عييییون الممججتتممع الدولي والسسكان الممحح
الدولة التتي ششهدت الننزاع أو فييییها ييییممكن أن تتوفر وصصوال أكببر للضضححاييییا والسسكان الممتتضضررييیین والممسساعدة في 

   .تتججننب عودة الصصراع
 

 التتمموييییلل
 

وخخاصصة ببالننسسببة للدولل التتي تتخخرج  ممححلييییةقد ال ييییكون لدى الدولل المموارد لتتمموييییلل إججراءات الممسساءلة ال
وممعظم دولل مما ببعد الصصراع تتفتتقر إلى القدرة الممالييییة لممواكببة . ممن أححداث العننف أو ببدون ننظام قضضائئي عامملل

وفي سسييییاق الممححاكم الممخختتلطة٬، ييییممكن للدولل والممججتتممع الدولي . الممححاكممات الممطولة والممكلفة للججرائئم الدولييییة
على سسببييییلل الممثثالل٬، تتم تتمموييییلل اللججان الخخاصصة في ممححاكم . إلججراءات الممسساءلةتتقاسسم الممسسئئولييییة والعبء الممالي 

 .كممببودييییا والممححكممة الخخاصصة في سسييییرالييییون ببششكلل ممششتترك ممن ححكوممة الدولة وممسساهممات ممن الممججتتممع الدولي
 

  الممروننة
 

لة على عكس الممححاكم الدولييییة٬، والتتي تتعمملل خخارج الننظام القضضائئي الممححلي ببالكامملل ولها ممششاركة قلييیی
للغاييییة ممع قاننون العقوببات الممححلييییة٬، فإن الممححاكم الممخختتلطة تتقدم ننمموذججا ممرننا والذي ييییممكن تتفصصييییله على كلل 
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وييییتتم إننششاء الممححاكم الممخختتلطة ممن خخاللل عمملييییة ججممعييییة ببييیین دولة مما ببعد الصصراع . مموقف لمما ببعد الصصراع
وييییممكن للممححاكم الدولييییة أن  .والممججتتممع الدولي٬، وييییممكن تتفصصييییلها لكي تتنناسسب ببأفضضلل ششكلل كلل ححالة صصراع

تتطببق القاننون الججننائئي الدولي ببييییننمما ييییممكن للممححاكم الممخختتلطة أن تتطببق الممعاييییييییر القاننوننييییة الدولييییة ممع القواننييیین 
وعالوة على هذا٬، فححييییث أن التتححقييییقات الدولييییة عادة مما تتكون ممقصصورة على ممرتتكببي الممسستتوييییات العلييییا . ممححلييییةال

قد تتكون للممححاكم الممخختتلطة ممرننة أكببر وقدرة على التتركييییز على ممدى أوسسع ممن ممن الججرائئم أو األكثثر لومما٬، ف
   .الججنناة

 
 ششرعييییة مما ببعد الصصراع

 
ييییججوز للممححاكم الممخختتلطة دعم ششرعييییة آلييییات عدالة مما ببعد الصصراع ممن خخاللل اسستتخخدام الخخببرة الدولييییة 

فالششرعييییة هي اهتتممام رئئييییسسي . في العمملييییةالقاننوننييییة ممع السسمماح للدولة الممتتأثثرة ببالصصراع ببأن تتلعب دورا رئئييییسسييییا 
وتتششمملل الششرعييییة . لممححاكم مما ببعد الصصراع التتي تتححكم على اننتتهاكات القواننييیین الججننائئييییة الدولييییة وححقوق اإلننسسان

لييییس فقط الششرعييییة الرسسممييییة٬، ببمما في ذلك اححتترام ححمماييییة ضضممان الححقوق٬، ببلل أييییضضا الششرعييییة الممدركة ممن خخاللل 
   .الممججتتممع الممتتأثثر ببالصصراع

 
للممتتهممييیین في ارتتكاب ججرائئم ححرب وححروب ضضد اإلننسساننييییة والقتتلل  ممححلييییةوقد تتببدو الممححاكممات ال

ببالننسسببة للذييیین في الججاننب الخخاسسر " عدالة الممننتتصصر"الججمماعي في ممججتتممعات مما ببعد الصصراع على أننها 
كممات ممخخزييییة ممتتححييییزة لصصالح الححزب الححاكم٬، مممما ييییؤدي إلى ظلم أو ممححا ممححلييییةوقد تتكون الممححاكم ال. للصصراع

وعالوة على هذا٬، فالممححاكممات الدولييییة الخخالصصة والتتي تتكون . تتؤدي إلى تتسسييییييییس ممفرط أو تتننفييییذ سسرييییع لألححكام
ببعييییدة عن الفئئة السسكاننييییة التتي تتججرب الصصراع٬، فييییممكن ادراكها على أننها تتفتتقر إلى الششرعييییة والمملكييییة الممححلييییة 

 .وااللتتئئام الممججتتممعي على العمملييییة٬، األممر الذي ببدوره ييییزعج عمملييییة التتسسوييییة
 
إن ججممع الممححاكم الممخختتلطة للقاننون األهلي والدولي والخخببرة الدولييییة والممححلييییة ييییممكن أن ييییلطف ممن هذا 

فإدراج أفراد دولييییييیین وممححلييییييیین ييییطببقون كال ممن القاننون الدولي والممححلي ييییممكن أن ييییظهر أن الممححكممة . الممفهوم
وفي ننفس الوقت٬، تتسستتطييییع الدولة الممتتأثثرة ببالصصراع أن تتظلل . ننونالممخختتلطة تتتتممسسك ببالممعاييییييییر الدولييییة وسسييییادة القا

. ممننخخرطة في عمملييییة العدالة عببر االسستتخخدام في الممححكممة ومموقع الممححكممة في الدولة الممتتأثثرة أو ببالقرب ممننها
وببالطببع٬، وييییعتتممد تتححقييییق الششرعييییة الفعلييییة على عدة عوامملل٬، ببمما في ذلك ججودة أفراد الممححكممة وفعالييییة التتعاون 

 .ييیین الممججتتممع الدولي والممححلي وججودة أفراد الممححكممةبب
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 بناء  االقدررااتت
 

 القضضاة ببييیین الالزممة قدراتال ببنناء على قدرتتها وهي أال الممخختتلطة للممححاكم رئئييییسسييییة أخخرى ةييییخخاصص هنناك
 ممن الممححلييییة القضضائئييییة القدرات ممن تتححسسن أن الممخختتلطة للممححاكم وييییممكن. الصصراع ببعد مما دولة في والممححاممييیین

 ذلك ببعد ييییسستتممر وقد. وييییتتدرببوا وييییتتعلمموا فييییه ييییششاركوا أن الممححلييییييیین األفراد فييییه ييییسستتطييییع ححييییث ممكان تتوفييییر خخاللل
 القضضائئييییة التتححتتييییة الببننييییة ببنناء خخاللل وممن. ممهننهم عببر االييییججاببييییة القضضائئييییة الثثقافة في الممسساهممة في األفراد هؤالء

 تتأييییييیید في األهلي القضضاء فعالييییة ييییدعم سسوف إرثثًا تتتترك أن الممخختتلطة الممححاكم تتسستتطييییع ممححلييییييیین٬، أفراد وتتدرييییب
 خخاصصة ممححكممة تتأسسييییس في الممتتححدة األممم ممقاصصد إححدى كاننت الممثثالل٬، سسببييییلل على. للعدالة الدولييییة الممعاييییييییر

 .القضضاء وخخاصصة العاممة الممؤسسسسات تتقوييییة في الممسساعدة هي لسسييییرالييییون
 

  إممكاننييییة الوصصولل ببالننسسببة للضضححاييییا والسسكان الممححلييییييیین
 

 إلى الوصصولل إممكاننييییة ممن ييییزييیید قد ممننها ببالقرب أو الممتتأثثرة الدولة في الممخختتلطة الممححكممة وججود إن
 الممججتتممع ممع التتججاوب إلى ممييییلها هي الممخختتلطة للممححاكم االننتتقادات وأححد. الممتتأثثرة للفئئة ببالننسسببة الممححاكممة

 وٕاعاقة لإلججراءات ببالننسسببة ممششاركة ببعالقة الممتتأثثرة الدولة ممواطنني ييییششعر ال وقد. الصصراع ضضححاييییا ولييییس الدولي
 لدولة الججننائئييییة الدولييییة للممححكممة الرئئييییسسييییة االننتتقادات أححد فإن الممثثالل٬، سسببييییلل على. ككلل االننتتقالييییة العمملييییة

 التتأثثييییرات أن هو الدولييییة٬، الججننائئييییة الممححكممة مما ححد والى روانندا لدولة الدولييییة الججننائئييییة والممححكممة ييییوغسسالفييییا
 لهم تتكن لم الوححششييییة بباألعممالل الممتتأثثرة الدولل وممواطنني الممتتأثثرة الممججتتممعات إلى تتصصلل ال للتتححقييییقات الممفييییدة
 الوححششييییة األعممالل ححدوث ممكان وفي ششخخصصييیًیا الممححاكممات لححضضور وييییممكن. ييییفهمموننها ولم ببالممححاكممات عالقة

  .الممججتتممعي االعممار إعادة عمملييییة في ييییششاركوا وأن الصصراع أفضضلل ببششكلل ييییفهمموا أن الممتتأثثرييیین للسسكان ييییتتييییح أن
 

  تتججننب العودة للصصراع 
 

 األججلل طوييییلل دائئم سسالم في ييییسساهم قد الممخختتلطة الممححاكم تتوفره الذي والححاججز القضضاء قدرات ببنناء إن
 ييییتتم فييییه الذي القضضائئي والننظام. الججرائئم ححدوث إعادة ممننع في ححييییوي أممر هو القوي األهلي القضضاء ألن

 الذي األممر وهو العقوببة ممن الننخخببة وٕافالت الظلم ممن ييییتتخخلص الممعييییار٬، ببننفس الممواطننييیین ججممييییع ممع التتعامملل
 الننظام تتقوييییة خخاللل ممن السسالم اسستتممرار في الممسساهممة الممخختتلطة الممححاكم تتسستتطييییع وهكذا٬،. الصصراع في ييییسساهم

 أممن اسستتقرار في وييییسساهم العقاب ممن الننخخببة إفالت وييییححارب الججرييییممة ييییردع قد ببدوره والذي األهلي٬، القاننونني
     .القاننون وسسييییادة الببالد
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إن الوصصولل الممتتزاييیید للممححاكممات الممخختتلطة٬، ممقاببلل الممححاكممات الدولييییة الخخالصصة٬، قد ييییسساهم في ممننع 
فالقييییم الممعييییارييییة للممسساءلة قد ال تتصصلل إلى الممسستتوييییات الممححلييییة عنند فصصلل الممححاكممات ثثقافييییا . ممعاودة الصصراع

الممححاكممات الممدننييییة في الدولل الممتتأثثرة ببالصصراع أو ببالقرب ومموقع . ولغوييییا وممادييییا عن الدولة الممتتأثثرة ببالصصراع
ممننها قد ييییوفر للججممعييییات الممححلييییة والسسكان الممتتأثثرييیین ببالصصراع وصصوال أكببر إلى الممعلوممات الخخاصصة 

فممششاهدة الممححاكممات ششخخصصييییا وبباللغة الممححلييییة وفي األمماكن التتي وقعت فييییها الججرائئم الممزعوممة قد . ببالممححاكممات
وييییممكن أن . لششهود واألششخخاص الممعننييییييیین اآلخخرييیین ببالششعور ببممششاركة أكببر في العمملييییة القضضائئييییةييییتتييییح للضضححاييییا وا

تتسساهم إممكاننييییة الوصصولل في الردع وخخاصصة عنندمما قد ييییؤدي ننقص الممعرفة الممححلييییة ببالممححاكممات إلى ممخخاطر 
  .كببييییرة ممن إممكاننييییة ححدوث أعممالل عننف مممماثثلة

 
 الممخختتلطة الممححاكم إننششاء

 
 ببرببط إمما الدولل تتقوم عام٬، وببوججه. الصصراع ظروف على ببنناء الممخختتلطة الممححاكم تتكوييیین طرق تتتتننوع

 القضضائئي الننظام عن ممسستتقلل ببششكلل ببالعمملل لها السسمماح أو الممتتواججد القضضائئي ببالننظام الممخختتلطة الممححاكم
 لألممم التتاببع األممن ممججلس قرار سسلطة تتححت) 1: (طرق ببأرببع الممخختتلطة الممححاكم ببتتكوييیین الدولل وتتقوم. الممتتواججد
 تتسستتخخدم ممححلييییة كممححاكم) 3( ثثننائئييییة٬، اتتفاقييییة خخاللل ممن) 2( الممتتححدة٬، األممم إلدارة التتاببعة األراضضي في الممتتححدة
  .الممتتححدة لألممم التتاببع األممن ممججلس قرار خخاللل ممن) 4( دولييییة٬، عنناصصر

 
 العوامملل ببعض وججود ممن الرغم وعلى. المماضضييییة الممخختتلطة الممححاكم لتتأسسييییس مموححد ننممط ييییوججد وال
 الممححاكم ببييیین واححد تتششاببه وهنناك. الظروف ممن ممججمموعة ممن ننششأت قد الممخختتلطة الممححاكم أن إال الممششتتركة٬،
 لروانندا٬، الدولييییة الججننائئييییة والممححكممة سساببًقا لييییوغسسالفييییا الدولييییة الججننائئييییة الممححكممة عكس على أننه٬، وهي الممخختتلطة

 ممن السسادس الفصصلل في الممتتححدة لألممم التتاببع األممن لممججلس قرار عببر الممخختتلطة الممححاكم ممعظم إننششاء ييییتتم فلم
 الدعم هو اآلخخر والتتششاببه. للببننان الخخاصصة الممححكممة هي القاعدة لهذه الوححييیید واالسستتثثنناء. الممتتححدة األممم ممييییثثاق
 الممتتححدة األممم أن ممن الرغم فعلى الححاالت٬، ممعظم وفي. الممخختتلطة للممححاكم الممتتححدة األممم ممن الممححدود الممالي
 أججلل ممن الممالييییة الممسسئئولييییة ممن ضضخخمما ممببلغا أن إال الممخختتلطة٬، الممححاكم في ممالييییا تتسساهم األخخرى والدولل

 .الممتتأثثرة الدولة على ييییقع الييییوممي والعمملل االسستتممرارييییة

 
 الممححاكم الممخختتلطة الممننششأة تتححت إدارات األممم الممتتححدة
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 وححييییثثمما. ممخختتلطة ممححكممة ببتتأسسييییس الممتتححدة لألممم تتاببعة ممؤقتتة أو اننتتقالييییة إدارة تتقوم أن الممممكن ممن
 تتقوم فقد الدولة٬، اخختتفاء أو الححكوممييییة الهييییاكلل لججممييییع كامملل بباننهييییار ييییتتممييییز الذي الصصراع ببعد مما مموقف ييییكون
 تتسستتطييییع السسييییاق٬، هذا وفي. الدولييییة اإلدارة تتححت مما ممننطقة ووضضع االننتتقالييییة الممرححلة ببتتسسهييییلل الممتتححدة األممم
 في تترغب ال أو عاججزة ببالصصراع الممتتأثثرة الدولة تتكون عنندمما ممححكممة وٕادارة تتأسسييییس في الممسساعدة الممتتححدة األممم
  .ذلك فعلل

 
 الخخاصصة القضضائئييییة الهييییئئات هي الممتتححدة األممم إدارة تتححت إننششاؤها تتم ممخختتلطة ممححكممة على وممثثالل

 االححتتاللل ننهاييییة ممننذ ببالغضضب ييییمموج الششرقييییة تتييییممور اقلييییم كان فقد. الششرقييییة تتييییممور في الخخطييییرة للججرائئم
 وششاركوا دييییلي العاصصممة ممعظم ببتتدممييییر إلنندوننييییسسييییا المموالييییة الممييییلييییششييییات قاممت أن وببعد. 1999 عام اإلنندوننييییسسي

 خخاصصة قضضائئييییة هييییئئات ببتتأسسييییس الششرقييییة تتييییممور في الممتتححدة لألممم الممؤقتتة السسلطة قاممت الججمماعي٬، القتتلل في
 والننظام القاننون وصصييییاننة لتتأسسييییس ممهممتتها ممن كججزء دييییلي ممننطقة وممححكممة الششرقييییة تتييییممور في الخخطييییرة للججرائئم

 وششعب الممتتححدة األممم ممن االهتتممام وننقص التتمموييییلل ننقص الممتتكررة الممششكالت ششمملت وقد. الصصراع ننهاييییة ببعد
 .فقط الممتتدنني الممسستتوى ممن الممعتتدييیین ممححاكممة إلى أدى مممما انندوننييییسسييییا ممن التتعاون وننقص الششرقييییة٬، تتييییممور

 
كوسسوفو ببعد الصصراع الوححششي ببييیین الصصرب واأللبباننييییييیین قاممت األممم الممتتححدة ببإننششاء ممححكممة ممخختتلطة في 

وقد ممرر ممججلس األممن التتاببع لألممم الممتتححدة قرارا ببإننششاء ببعثثة األممم . تتححت قييییادة سسلوببودان ممييییلييییسسوفييییتتش
الممتتححدة لإلدارة الممؤقتتة في كوسسوفو والتتي كاننت ممن سسلطتتها إننششاء ننظام قضضائئي ججدييیید وٕادارة القضضاء في 

وٕاضضافة إلى . ششاء ننظام الممححكممة الممخختتلطة ممع إضضافة القاننون الدولي وأفراد دولييییييیینوقد قاممت ببإنن. كوسسوفو
والتتي ضضممت " 64التتششرييییع "سسلطتتها٬، سساعدت ببعثثة األممم الممتتححدة لإلدارة الممؤقتتة في كوسسوفو في إننششاء هييییئئات 

الوالييییات وييییححصصلل الممششروع في كوسسوفو على دعم دولي ممن . غالببييییة القضضاة الدولييییييیین والممححققييیین الدولييییييیین
 .الممتتححدة وأوروببا والنناتتو

 
 الممححاكم الممخختتلطة التتي تتم إننششاؤها ممن خخاللل اتتفاقييییات ثثننائئييییة

 
 األممم ممع ثثننائئييییة اتتفاقييییات عببر ممخختتلطة ممححاكم ببإننششاء الصصراعات ممن الممتتضضررة الدولل تتقوم قد

 أن ممن الرغم على الممتتححدة٬، األممم ممع اتتفاقييییة تتطلب أن للدولل ببالننسسببة الششائئع غييییر ممن ولييییس. الممتتححدة
 الدولة لححكوممة ييییممكن ال عنندمما الثثننائئييییة االتتفاقييییات إججراء ييییتتم وقد. مموقف كلل في فرييییدة تتكون قد الممفاوضضات

 تتببدأ أن الممتتححدة لألممم وييییممكن. السسييییاسسييییة الممصصالح تتممننعها عنندمما أو ممححلييییة ممححكممة إننششاء على المموافقة الممعننييییة
 .الوقت ممرور ممع العمملييییة ببإكممالل الممعننييییة للدولة وتتسسممح سسييییاسسييییا ممححاييییدة ببطرييییقة العممييییلة في
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 في القضضاء تتركت والتتي سسييییرالييییون في سسننة عششر إححدى داممت أهلييییة ححرب ببعد الممثثالل٬، سسببييییلل على
 في العون ييیید الممتتححدة األممم تتقدم أن كاببا الرئئييییس طلب الصصراع٬، ممرتتكببي لممححاكممة أهلييییة وببدون ممهلهًال  الدولة
 ببالسسمماح قرارا الممتتححدة لألممم التتاببع األممن ممججلس ممرر ششهور٬، غضضون وفي. ممسستتقلة خخاصصة ممححكممة إننششاء

 رسسممييییة٬، اتتفاقييییة تتوقييییع تتم وقد. الممقتترححة الممححكممة إلننششاء ممفاوضضات في ببالدخخولل الممتتححدة لألممم العام لألممييیین
 ممن تتطوعييییة ممسساهممات ممن ببتتمموييییلل سسييییرالييییون في الخخاصصة الممححكممة أننششأت والتتي 2002،٬ ييیینناييییر 16 في مموقعة
 والدولييییة ممححلييییةال الججرائئم في ببالتتححقييییق لسسييییرالييییون الخخاصصة الممححكممة وتتعننى. الممتتححدة األممم في األعضضاء الدولل

   .وممححلييییييیین أججاننب أفراد وتتسستتخخدم
 

وببطرييییقة مممماثثلة لسسييییرالييییون لكن ممن خخاللل ممفاوضضات أطولل٬، تتم إننششاء اللججان غييییر العادييییة في ممححاكم 
وقد وصصلل رئئييییس الوزراء األولل ثثم الثثانني . لممتتححدة وححكوممة كممببودييییاكممببودييییا ممن خخاللل اتتفاقييییة ثثننائئييییة ببييیین األممم ا

لطلب الممسساعدة في إننششاء ممححكممة للتتححقييییق ممع قادة ححكوممة الخخممييییر الححممر  1997إلى األممم الممتتححدة عام 
وقد أوصصت ممججمموعة ممن . 1979إلى  1975مملييییون ششخخص ممن عام  1.7والتتي كاننت ممسسئئولة عن مموت 

تتم إننششاؤها ببقرار ممن الججممعييییة العاممة لألممم الممتتححدة لببححث الممسساعي الممممكننة لتتقدييییم  خخببراء األممم الممتتححدة والتتي
وممع هذا٬، رفضضت كممببودييییا قببولل الممححكممة . الججنناة إلى العدالة٬، ببأن ييییتتم وضضع الممححكممة تتححت رقاببة دولييییة

ودييییا وببعد سسلسسلة ممن الممفاوضضات الممتتعثثرة التتي داممت سسببع سسننوات٬، تتوصصلت ححكوممة كممبب. الدولييییة الخخالصصة
واألممم الممتتححدة إلى اتتفاق ننهائئي إلننششاء اللججان غييییر العادييییة في ممححاكم كممببودييییا والتتي تتممولها كممببودييییا واألممم 

   .خخاصصييیینالممتتححدة ممع تتببرعات خخييییرييییة ببالممالل واألفراد ممن دولل خخارججييییة وممتتببرعييیین 
 

 ببعنناصصر دولييییة ممححلييییة الممححاكم الممخختتلطة التتي تتم إننششاؤها كممححاكم
 

 ممححلييییةوهذه الممححاكم هي . ببممششاركة دولييییة ممححلييییةأييییضضا تتأسسييییس ممححاكم ممثثلل الممححاكم القد تتخختتار الدولل 
وقد تتكون . في األصصلل لكننها تتسستتخخدم القاننون الدولي ولدييییها ببعض األفراد الدولييییييیین ممن أججلل ممراقببة الممححاكممات

. ممششاركة الدولييییةهي خخييییار ببرججمماتتي ببالننسسببة للدولل التتي ييییخخششى ممواطننييییها ممن ال ممححلييییةهذه الممححاكم الممخختتلطة ال
٬، فقد ال تتكون هذه الممححاكم ممححلييییةوممع هذا٬، فإذا لم تتسستتخخدم الدولل القاننون الدولي وتتدممججه في قواننييییننها ال

 .الممخختتلطة لها سسلطة قضضائئييییة للتتححقييییق في ججرائئم دولييییة ممهممة ممثثلل القتتلل الججمماعي أو ججرائئم الححرب
 

عمملل اتتفاقييییة داييییتتون للسسالم والتتي تتممت في على سسببييییلل الممثثالل٬، ببعد الننزاع في ييییوغسسالفييییا سساببقا٬، فقد تتم 
وقد أسسس الممممثثلل . ممكتتب الممممثثلل األعلى للببوسسننة والهرسسك الممكلف ببإصصالح ننظام القضضاء والقاننون في الببوسسننة
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ممارس  9األعلى لججننة ججرائئم الححرب في القسسم الججننائئي لممححكممة الببوسسننة٬، ححييییث ببدأت رسسممييییا عمملييییاتتها في 
تتعمملل تتححت القاننون الوطنني٬، إال أن اللججننة  ممححلييییةرائئم الححرب هي ممؤسسسسة وعلى الرغم ممن أن لججننة جج. 2005

القضضائئييییة  قدراتتتسستتخخدم العدييیید ممن الخخببراء واألفراد الدولييییييیین كججزء ممن ججهودها لكسسب الششرعييییة وببنناء ال
هنناك وتتححت االتتفاقييییة ببييیین الممممثثلل األعلى للببوسسننة والهرسسك والممححكممة الججننائئييییة الدولييییة لييییوغسسالفييییا٬، ف. الممححلييییة

تتفهم ببأن لججننة ججرائئم الححرب سسوف تتتتخخلص ممن األفراد الدولييییييیین على ممدار خخممس سسننوات وببالتتالي سسييییتتم 
وٕاببدالل لججننة ججرائئم الححرب ببالننظام الممححلي قد سسهلل . اسستتييییعاب اللججننة وسسججلها في الننظام القضضائئي الممححلي

   .ها في الهايالوصصولل للببوسسننييییييیین أكثثر ممن الممححكممة لججننائئييییة الدولييییة لييییوغسسالفييییا التتي ممقر 
 

وممن خخاللل . 2003وعلى العكس٬، فقد أسسس الممججلس العراقي الححاكم الممححكممة العراقييییة العلييییا عام 
وممع . تتصصممييییممها كممححكممة ممححلييییة٬، تتقع الممححكممة العلييییا العراقييییة في ببغداد وتتسستتخخدم قضضاة وأعضضاء ننييییاببة عراقييییييیین

الننظام القضضائئي الممححلي وببإممكاننها ممححاكممة  هذا فقد تتم تتأسسييییس الممححكممة العلييییا العراقييییة كممححكممة ممسستتقلة عن
وقد تتم الححدييییث كثثييییرا عن قاننوننييییة . األفراد عن اننتتهاكات دولييییة وببعض األححكام ممن القاننون العراقي الممححلي

 -وححييییادييییة الممححكممة العلييییا العراقييییة وتتم اننتتقادها في العدييیید ممن الممنناسسببات على أننها اننعكاس لعدالة الممننتتصصر
وعالوة على هذا . دلة ألننها تتالححق العببثثييییييیین ببالتتححقييییقات مممما ييییضضر ببقاننوننييییة اإلججراءاتفالببعض ييییراها غييییر عا

فاالننتتهاكات في إججراءات الممححاكممة ببمما في ذلك الممقاطعة واغتتييییالل ممججلس الدفاع واسستتقاالت القضضاة٬، قد زادت 
       .ممن تتقوييییض ممصصداقييییة اإلججراءات القاننوننييییة

 
 األممن ممججلس ممن قرار خخاللل ممن الممننششأة الممخختتلطة الممححاكم

 
 األممن ممججلس ممن ببقرار إننششاؤها تتم التتي الوححييییدة الممخختتلطة الممححكممة هي لببننان في الخخاصصة الممححكممة

 تتششببه ثثننائئييییة اتتفاقييییة عمملل لببننان وححكوممة الممتتححدة األممم ممححاولة ممن الرغم وعلى. الدولة ممن طلب ببمموججب
 ييییكون وببييییننمما. االتتفاقييییة وقببولل المموافقة تتسستتطع لم اللببنناننييییة الححكوممة أن إال الششرقييییة٬، وتتييییممور ببسسييییرالييییون الخخاصصة
 ييییسسببب قد أننه إال السسييییاسسي٬، الججممود على للتتغلب ممفييیید أممر هو األممن ممججلس ممن قرار عببر ممححكممة تتأسسييییس
 تتصصاعد هججوم ببعد الممححكممة تتأسسييییس تتم وقد. الننهاييییة في علييییهم السسييییطرة تتتتم الذييیین الححكوممة أعضضاء ببييیین اسستتييییاء

 2007 عام لببننان في الخخاصصة الممححكممة تتأسسييییس تتم وقد. الححرييییري رفييییق السساببق الوزراء رئئييییس اغتتييییالل ممن
   .2004 عام ببعد الممرتتكببة الججرائئم على ممححدود القضضائئي وسسلطاننها

 
 الممححكممة أن األولل. ججاننببييیین ممن األخخرى الممخختتلطة الممححاكم عن لببننان في الخخاصصة الممححكممة وتتخختتلف

 في تتقضضي قد فالممححكممة. الممخختتلطة الممححاكم كافة ببييیین وضضييییق ممححدود قضضائئي ننطاق لها لببننان في الخخاصصة
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 هي لببننان في الخخاصصة فالممححكممة هذا٬، على وعالوة. ممعييیین ششخخص ضضد الممسستتهدفة فقط الججرائئم قضضاييییا
 ذلك في ببمما الممححلي٬، القاننون تتححت فقط الممتتواججدة الججرائئم على القضضائئي االخختتصصاص ذات الوححييییدة الممححكممة

 وعلى الهاي في للببننان الخخاصصة الممححكممة تتقع األخخرى٬، الممخختتلطة الممححاكم عكس على ثثاننييییًا٬،. اإلرهاب ججرائئم
 ييییششرف الممتتححدة األممم ممن ممعييیین للسسججالت أممييیین هنناك أن إال الممتتححدة٬، لألممم رسسممييییة هييییئئة لييییسست أننها ممن الرغم
   .للممححكممة الييییوممي العمملل على

 
 والهييییكلل التتكوييیین

 
 فرييییق تتكوييیین وييییعتتممد. والدولييییييیین الوطننييییييیین األفراد ممن ممزييییججا تتسستتخخدم الممخختتلطة الممححاكم ممعظم تتسستتخخدم

 .الننزاع ممن خخرججت التتي الدولة واححتتييییاججات الممححاكممة ممهممة على الممححكممة
 

 اإلداري الهييییكلل

 
 الممححاكممة لججان تتششمملل وممعظممها. الممخختتلفة الكييییاننات ممن العدييیید ممن الممخختتلطة الممححاكم تتتتكون

 مما قسسم العدييیید فييییششمملل هذا٬، على وعالوة. إدارييییا دعمما تتقدم والتتي والقييیید والدفاع التتححقييییقات وأقسسام واالسستتئئنناف٬،
 وححدات تتسستتخخدم الممخختتلطة الممححاكم وببعض. والششهود الضضححاييییا لخخدممات ممتتخخصصصصة وأقاسسم الممححاكممة قببلل

   .الششهود وممقاببلة األدلة لججممع الججرائئم ممواقع إلى األممر لزم إذا تتسسافر والتتي تتححقييییقييییه
 

 لججننة) 1: (رسسممييییة لججان ثثالثثة ممن تتتتألف الممثثالل سسببييییلل على كممببودييییا ممححاكم في العادييییة غييییر واللججان
 الى الممححاكممة قببلل مما لججننة فتتسستتممع. للممححكممة العلييییا اللججننة) 3( الممححاكممة٬، لججننة) 2( الممححاكممة٬، قببلل مما

 ججلسسات إججراء وييییتتم. التتححقييییق ممححلل القضضييییة تتزالل ال ببييییننمما التتححقييییق قضضاة ممن الصصادرة الطلببات ممقاببلل االسستتئئنناف
 ممن الصصادرة واألححكام القرارات ضضد االسستتئئنناف الى العلييییا الممححكممة لججننة وتتسستتممع. الممححاكممة لججننة أممام اسستتمماع

 .الممححاكممة لججننة
 

 القضضاة
 

وممييییزة . في الممححاكم الممخختتلطة٬، تتتتكون هييییئئات القضضاة ممن ممججمموعة ممن القضضاة الدولييییييیین والممححلييییييیین
أقلل عرضضة للتتهدييییدات األممننييییة والضضغوط السسييییاسسييییة التتي تتقع على األفراد اسستتخخدام قضضاة دولييییييیین هي أننهم 

ففي كوسسوفو٬، على سسببييییلل الممثثالل٬، تتم اسستتخخدام قضضاة دولييییييیین في القضضاييییا التتي ششمملت ممخخاطر أممننييییة . الممححلييییييیین
    .على القضضاة الممححلييییييیین
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العظممى تتكون ممن  وهنناك ننمموذج واححد ممححتتمملل لهييییئئة القضضاة في الممححاكم الممخختتلطة وهو أن الغالببييییة

على سسببييییلل الممثثالل٬، فإن هييییئئة القضضاة في ممححكممة ممقاطعة دييییلي . القضضاة الدولييییييیین واألقلييییة ممن القضضاة الممححلييییييیین
وممححكممة اسستتئئنناف دييییلي . لممححكممة تتييییممور الششرقييییة تتششكلت ممن قاضضييییييیین دولييییييیین وقاضضي ممححلي ممن تتييییممور الششرقييییة

خخاصصة وفي هذه الححالة ييییرأس هييییئئة القضضاة ثثالثثة قضضاة لها تتكوييیین مممماثثلل مما عدا في القضضاييییا ذات األهممييییة ال
وببالممثثلل٬، فلججننة الممححاكممة للممححكممة الخخاصصة لسسييییرالييییون . دولييییييیین وقاضضييییان ممن تتييییممور الششرقييییة على كافة األممور

. تتتتكون ممن ثثالثثة قضضاة٬، اثثننييیین ممعييییننييیین ممن السسكرتتييییر العام لألممم الممتتححدة واآلخخر ممعييیین ممن ححكوممة سسييییرالييییون
ة للممححكممة الخخاصصة لسسييییرالييییون الخخاصصة بباالسستتئئنناف تتتتكون ممن خخممسسة قضضاة ثثالثثة عييییننهم األممييیین ولججننة الممححاكمم

وعلى الرغم ممن أننه ممن ححق الححكوممة . العام لألممم الممتتححدة واثثننييیین ممتتم تتعييییييییننهم ممن خخاللل ححكوممة سسييییرالييییون
  .ييییةتتعييییييیین ثثالثثة قضضاة في اللججان إال أننه ال ييییششتترط أن ييییكون الممعييییننون ممن ججننسسييییة سسييییرالييییونن

 
على سسببييییلل الممثثالل٬، . والننمموذج الببدييییلل ييییخخص القضضاة الممححلييییييیین لتتممثثييییلل الغالببييییة العظممة لهييییئئات القضضاة

فننتتييییججة التتفاقييییة التتسسوييییة ببييیین األممم الممتتححدة وححكوممة كممببودييییا٬، ييییسسييییطر على لججان ممححاكم كممببودييییا قضضاة ممححلييییييیین 
وكذلك تتححتتلل الججننسسييییة الكممببودييییة . ة العلييییاممع ثثالثثة قضضاة ممححلييییييیین واثثننييیین ممن القضضاة األججاننب في قاعة الممححكمم

   .رئئاسسة كال القاعتتييیین
 

وعلى الرغم ممن أن قاننون الممححكممة العلييییا . وأخخييییًرا٬، قد تتتتألف الممححاكم الممخختتلطة ممن قضضاة ممححلييییييیین فقط
العراقييییة ييییسسممح ببتتعييییييیین غييییر عراقييییييیین على الممننصصة٬، إال أن الممححكممة العلييییا العراقييییة ولججان االسستتئئنناف تتتتألف ممن 

وببسسببب تتكوييیین هييییئئة القضضاة هذه٬، فإن الممححكممة العلييییا العراقييییة تتششببه ممححكممة ممححلييییة . ججننسسييییات عراقييییة فقط
 .خخالصصة ولييییس الممححكممة الممخختتلطة

 
وعادة مما ييییكون قضضاة التتححقييییق . تتخختتار ببعض الدولل إدراج قضضاة تتححقييییق في هييییكلل ممححاكممهم الممححلييییة 

تتححت سسلطان الممححكممة وغالببا مما ييییصصننعون قرارات ببششأن  ممسسئئولييیین ببششكلل ججزئئي عن التتححقييییق في الججرائئم الواقعة
على سسببييییلل الممثثالل٬، في اللججان غييییر العادييییة لممححاكم كممببودييییا٬، ييییتتم ببدء التتححقييییقات . تتقدييییم القضضييییة للممححاكممة أم ال

وييییقدم هذا التتقرييییر ححقائئق عن القضضييییة٬، وأننواع االننتتهاكات . عنندمما ييییقدم الممححققييیین الممششتتركييیین دلييییال تتممهييییدييییا
وييییتتم تتكلييییف . واسسم األششخخاص الذييیین سسييییتتم التتححقييییق ممعهم والدلييییلل الممححتتمملل والششهود القاننون السساريو  الممزعوممة

بباقي التتححقييییقات لقضضاة التتححقييییق الممششتتركييیین والذييیین سسييییححققون في التتهم وييییقررون مما إذا كان مما تتقدم ببه 
ي اللججان غييییر العادييییة لممححاكم وال ييییممكن لقضضاة التتححقييییق ف. الممححققون ييییممكن أن ييییقدم القضضييییة إلى الممححاكممة أم ال
وممع هذا٬، فييییممكننهم اتتهام أي ششخخص تتححت السسلطان . كممببودييییا التتححقييییق في وقائئع غييییر التتي قدممها الممححققون
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   .الششخخصصي للممححكممة ححتتى إذا لم ييییتتم ذكر اسسم ذلك الششخخص في التتقرييییر التتممهييییدي
 

  والششهود الضضححاييییا ممممثثلو
 

وتتتتراوح ممهام هذه األقسسام ممن الممسساعدة . والضضححاييییاتتقدم ببعض الممححاكم دعمما خخاصصا للششهود 
وقد كاننت اللججان . السسييییكولوججييییة إلى التتدرييییب على الححقوق القاننوننييییة وننششر الممعلوممات عن اإلدعاءات الممعلقة

غييییر العادييییة لممححاكم كممببودييییا هي أولل ممححكممة ممخختتلطة دولييییة تتسسممح ببممششاركة الضضححييییة ممثثلل األطراف الممدننييییة 
) 1(وقد ييییششارك الضضححاييییا في ججلسسات اللججان غييییر العادييییة لممححاكم كممببودييییا ممن خخاللل . ةفي إججراءات الممححاكمم

وللضضححاييییا الححق في تتقدييییم ششكوى . تتقدييییم طلببات االننضضممام لألطراف الممدننييییة) 2(تتقدييییم الششكاوى للممححققييیین 
ححاييییا ببتتقدييییم وٕاذا قام الضض. تتطالب لججننة الججرائئم الخخاضضعة لسسييییادة اللججان غييییر العادييییة وأن تتطلب ببدء التتححقييییق

وببعد ببدء الججلسسات الججننائئييییة٬، . تتلك الششكوى٬، فقد ييییطلب ممننهم الممششاركة في الججلسسات كششهود أو تتقدييییم الدلييییلل
. ييییكون ممن ححق الضضححاييییا الممششاركة ببششكلل ممبباششر كأطراف ممدننييییة لهم ححقوق مممماثثلة لححقوق الننييییاببة والدفاع

ن ييییسستتممع إلييییهم الممتتهممون والقضضاة وان وكأطراف ممدننييییييیین٬، فممن ححق الضضححاييییا عرض مموقفهم أممام الممححكممة وأ
وييییششمملل ممكتتب تتوعييییة اللججان غييییر العادييییة لممححاكم كممببودييییا قسسم . ييییسستتأننفوا ضضد القرارات وأن ييییطلببوا تتعوييییضضات

دعم الضضححاييییا والذي ييییعمملل ممع الضضححاييییا لششرح ححقوقهم وييییقدم لهم الممعلوممات عن مموقف ممطالبباتتهم التتي 
    .قدمموها

   
الخخاصصة في لببننان لججممييییع األششخخاص والذييیین ممننححتتهم الممححكممة ححالة ضضححييییة وببالممثثلل٬، تتسسممح الممححكممة 

وعنندمما ييییتتم اإلقرار ببأن الششخخص ضضححييییة٬، فسسييییكون له . أن ييییششاركوا في الججلسسات أممام الممححكممة الخخاصصة للببننان
٬، قد ييییكون الضضححاييییا قادرييیین على تتفححص الششهود قدراتوببهذه ال. ننفس الححقوق التتي للممححقق والممدعى علييییه

  .لدلييییلل وتتقدييییم طلببات للممححكممةوتتقدييییم ا
 
وممششاركة الضضححييییة أممام الممححكممة الممخختتلطة في الججلسسات قد تتثثييییر ححقوق فييییمما ييییتتعلق بباالسستتششارة 

فالضضححاييییا الممششاركييیین كأطراف ممدننييییة في اللججان غييییر العادييییة لممححاكم كممببودييییا على سسببييییلل الممثثالل لهم . القاننوننييییة
وقد تتخختتار ممججمموعة ممن . ييییصصاححببه ممححاممي ممححلي الححق في التتممثثييییلل ممن خخاللل ممححاممي ممححلي أو أججننببي

األطراف الممدننييییة أن ييییممثثلها ممححاممي ممششتترك وقد ييییطلب القضضاة إذا لزم األممر ممن ممججمموعة ممن األطراف الممدننييییة 
وعالوة على هذا٬، فقاننون الممححكممة الخخاصصة للببننان ييییلزم . اخختتييییار تتممثثييییلل ممششتترك أو تتعييییييیین ممممثثلل لتتلك الممججمموعة

وممن ثثم٬، ييییججب أن تتغطي الممححكممة الخخاصصة للببننان ججممييییع . سسات فقط عببر ممححامميممششاركة الضضححييییة في الججل
   .األتتعاب القاننوننييییة للضضححاييییا الذي ال ييییممكننهم دفعها
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على سسببييییلل . وييییتتم تتصصننييییف الضضححاييییا كأششخخاص قد عاننوا ممن ننوع ممعييیین ممن الضضرر أثثنناء الصصراع

أننه أي ششخخص قد عاننى ممن أي إييییذاء  الضضححييییة علىالدوائئر االسستتثثننائئييییة في ممححاكم كممببودييییا الممثثالل٬، تتصصننف 
ولييییس ممششروطا أن ييییكون . ججسسممانني أو ممادي كننتتييییججة ممبباششرة للججرائئم التتي وقعت تتححت اخختتصصاص الممححكممة

وببالممثثلل٬، تتعرف الممححكممة الخخاصصة للببننان الضضححييییة على أننه أي ششخخص . الضضححاييییا ممن كممببودييییا أو ييییقييییممون فييییها
تتييییججة ممبباششرة للهججوم في ممننطقة اخختتصصاص الممححكممة قد عاننى ممن أي إييییذاء أو ضضرر ججسسممانني أو ممادي كنن

  .الخخاصصة للببننان
 

وببوججه عام٬، فإن ححقوق الضضححاييییا للممششاركة في الججلسسات أممام الممححاكم الممخختتلطة قد القت دعمما كببييییرا 
وييییممكن لممششاركة الضضححييییة أن تتكون طرييییقة هادفة إلششراك الممججتتممع الذي عاننى ممن . ممن الممججتتممع الدولي

وعلى العكس٬، فإن . الذي قد ييییكون لعمملييییات الممسسائئلة على ضضححاييییا الججرائئم الممححقق فييییها الصصراع وتتححسسييیین األثثر
ممششاركة الضضححاييییا تتججعلل الججلسسات أطولل وأكثثر تتكرارا وتتطرح الممزييیید ممن الممخخاوف ببششأن ضضممان قاننوننييییة ححقوق 

أن تتححد ممن  فعلى سسببييییلل الممثثالل٬، طالب ننقاد الدوائئر االسستتثثننائئييییة في ممححاكم كممببودييییا الممححكممة. الممدعى علييییه
. ممششاركة الضضححاييییا في القضضاييییا الممسستتقببلييییة وأن تتششكلل قواعد ممعييییننة لكي ييییتتم تتننظييییم ممششاركة الضضححاييییا ببششكلل أكببر

وببالتتالي٬، فعنند إننششاء ممسستتوى ممششاركة الضضححييییة ييییججوز للدولة أن تتقييییم هذه الصصعوببات والممزاييییا لكي تتششمملل 
 .الضضححاييییا ممع صصييییاننة الششفافييییة وششرعييییة العمملييییة

 
 ولييییون اآلخخرونالد مموظفونال

 
على . تتسستتطييییع الننظم القاننوننييییة التتي ببعد الصصراعات الضضعييییفة أن تتعوق تتوظييییف أفراد ممححلييییييیین أكفاء

وقد ييییسساعد . سسببييییلل الممثثالل٬، قد ييییكون لدى األفراد الممححلييییييیین ممخخاوف أممننييییة قد تتممننعهم ممن العمملل في الممححكممة
دم الممححاكم الممخختتلطة أفراد دولييییييیین في وفي الغالب تتسستتخخ. تتوظييییف أفراد دولييییييیین على سسد الفججوات المموججودة

وقد تتخختتار الدولل أييییضضا اسستتخخدام أفراد إدعاء . األدوار اإلدارييییة٬، ببمما في ذلك السسججلل وأفراد للقضضاة أو الممححققييیین
لممححاكم كوسسوفو ممدعي دولي " 64تتششرييییع "على سسببييییلل الممثثالل٬، تتسستتخخدم هييییئئات . دولييییييیین في الممححاكم الممخختتلطة
وعلى العكس٬، ييییتتكون . ممييیین العام لألممم الممتتححدة لببعثثة األممم الممتتححدة في كوسسوفوممعييیین ممن الممممثثلل الخخاص لأل

ممن ممدعييیین دولييییييیین وممححلييییييیین٬، كلهم تتم تتعييییييییننهم ممن الممججلس  الدوائئر االسستتثثننائئييییة في ممححاكم كممببودييییافرييییق إدعاء 
تتقدييییممها ممن وممع هذا٬، ييییججب على اإلدعاء الدولي أن ييییأتتي ممن ممججمموعة أسسمماء تتم . األعلى لتتححقييییقات كممببودييییا

   .األممم الممتتححدة
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وعلى الرغم ممن وججود عدد كببييییر ممن األفراد الدولييییييیین ييییأتتي ممع ممزاييییا وتتوظييییف دولي وييییممثثلل تتعقييییدات 
والتتعييییييیین الدولي تتححت رعاييییة األممييیین العام لألممم الممتتححدة غالببا مما ييییكون ببطييییئئا واسستتخخدام عضضو ممن . ممححتتمملة

كذلك قد تتننششأ تتوتترات ححولل . دة ييییممكن أن ييییسستتغرق ششهورا عدييییدةاألفراد تتححت رعاييییة قواننييیین مموظفي األممم الممتتحح
كذلك التتعاون ببييیین األفراد الدولييییييیین . األتتعاب وششروط التتوظييییف والتتي قد تتخختتلف ببييیین األفراد الدولييییييیین والممححلييییييیین

 .والممححلييییييیین قد تتعوقه ححواججز اللغة واالننفصصالل الممادي
 

وعنندمما . اسستتببدلت قضضاة أو أفراد إدعاء ممححلييییييیین ببدولييییييیینقد تتتتلقى الممححاكم الممخختتلطة اننتتقادات عاممة إذا 
أببدلت األممم الممتتححدة أعضضاء دولييییييیین ممكان األعضضاء الممححلييییييیین في الممححاكم الخخاصصة لتتييییممور الششرقييییة الخخاصصة 

   .ببالججرائئم الخخطييییرة٬، وقد تتلقى الججممهور هذا اإلببدالل ببننقد واسسع لننظام تتييییممور القاننونني
 

 القضضائئي االخختتصصاص
 

 الممححاكم تتححدد وقد. الفعالة الممخختتلطة للممححاكم أسساسسي أممر هي ببوضضوح الممححددة القضضائئييییة الممهممة
 ببوججه القضضائئييییة الححدود وتتتتششاببك. والممؤقتتة الششخخصصييییة ببالممسسائئلل الخخاصصة الخخطوط ممع االخختتصصاص الممخختتلطة

 الممقييییدة القضضائئييییة والممهام. الممححكممة تتأسسييییس علييییه ييییقوم الذي الصصراع وظروف وقائئع خخاللل ممن وتتتتضضح عام
 قد فتترات٬، على ارتتكاببها تتم التتي والججرائئم األولى الدرججة ممن الممعتتدييیین على الممححكممة اخختتصصاص تتححدد والتتي

 مما سسكان ألن العام٬، الرضضا عدم تتولد قد الممححددة فالممهام هذا٬، وممع. الكفاءة وزييییادة التتكالييییف تتقلييییلل على تتسساعد
 التتي فالدولل العقاب٬، ممن اإلفالت ممفهوم تتخخفييییف أججلل وممن. للممححققييیین كببييییرة أعداد تتفضضلل مما غالببا الصصراع ببعد

 ببالننسسببة التتقلييییدييییة الججننائئييییة العدالة آلييییات ججهود على التتركييییز في تترغب قد ممخختتلطة ممححكممة اسستتخخدام تتخختتار
  .األقلل الدرججة ممن الججنناة ممع للتتححقييییق

 
 األولى الدرججة ممن الججنناة على الممخختتلطة الممححكممة أفراد اخختتصصاص ممن الححد الدولل تتخختتار الغالب وفي

 هي كممببودييییا ممححاكم في االسستتثثننائئييییة الدوائئرف الممثثالل٬، سسببييییلل على. الججرائئم عن ممسسئئولييییة األكثثر هم الذييیین أو
 للممححكممة القاننونني والوضضع. الوححششييییة األعممالل عن ممسسئئولييییة واألكثثر الكببار القادة ممع فقط للتتححقييییق ممفوضضة
 الججرائئم ارتتكاب عن ممسسئئولييییة األكثثر األششخخاص ممع للتتححقييییق الممححكممة هييییئئة ييییفوض سسييییرالييییون في الخخاصصة
 في الخخاصصة فالممححاكم العكس٬، وعلى. سسييییرالييییون في القاننوننييییة االننتتهاكات عن والممسسئئولييیین الخخطييییرة الدولييییة
 االخختتصصاص مموضضوع ححدود في ججرييییممة ييییرتتكب فرد أي ممع للتتححقييییق ممفوضضة الخخطييییرة للججرائئم الششرقييییة تتييییممور

 الممححددة٬، الممهممة وببسسببب. التتكالييییف تتقلييییلل على عمملل قد الششخخصصي االخختتصصاص على القييییود وتتلك. الممذكور
   .العام في دوالر مملييییون 25 ححوالي ممييییزاننييییة تتححت رخخييییص ببثثممن ممثثال سسييییرالييییون في الخخاصصة الممححكممة تتعمملل
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وغالببا مما ييییتتم تتفوييییض الممححاكم ببالححكم في . والقييییود الممؤقتتة على االخختتصصاص هي ششائئعة في ممعظم الممححاكم

الججرائئم التتي وقعت في فتترة ممعييییننة ممن الزممن٬، مممما ييییقييیید االخختتصصاص على التتوارييییخ الممتتعلقة ببارتتكاب الججرائئم٬، 
القاننوننييییة للممححكممة الخخاصصة في سسييییرالييییون على سسببييییلل الممثثالل٬، فإن الححالة . وفتترة الصصراع أو ممدة الننظام الممننتتهك

٬، وهو تتارييییخ اتتفاقييییة 1996ننوفممببر  1قد قييییدت االخختتصصاص الممؤقت للممححكممة على أي ججرييییممة تتم ارتتكاببها ببعد 
وهذه الفتترة الممححددة ممن الزممن تتببعد . السسالم ببييیین سسييییرالييییون والقببائئلل التتي وافقت على االننتتخخاببات الححرة والننزييییهة

وتتوججد قييییود مممماثثلة لالخختتصصاص الممؤقت في ممححاكم كوسسوفو . قضضاييییا كببييییرة العدد الممححكممة عن الدخخولل في
على سسببييییلل الممثثالل٬، للممححكممة الخخاصصة في لببننان اخختتصصاص فقط بباألححداث . وتتييییممور الششرقييییة وكممببودييییا ولببننان

قة ٬، والهججممات الممتتعل2005فببراييییر  14التتي وقعت ممن تتارييییخ اغتتييییالل رئئييییس الوزراء السساببق رفييییق الححرييییري في 
قضضاييییا ممتتعلقة بباألححداث التتي  الدوائئر االسستتثثننائئييییة في ممححاكم كممببودييییاوتتححاكم . ببه وذات الطببييییعة واألثثر المممماثثلل

 .عنندمما سسييییطر الخخممييییر الححممر على كممببودييییا 1979ييیینناييییر  6و  1975اببرييییلل  17وقعت ببييیین 
 

 على. واسسعة ممؤقتتة سسلطة الممححاكم تتعطي أن تتخختتار قد الدولل أن إال ششييییوعا٬، أقلل أننها ممن الرغم على
 العلييییا للممححكممة القاننوننييییة الححالة وححسسب. واسسع ممؤقت بباخختتصصاص العراقييییة العلييییا الممححكممة تتممتتعت الممثثالل٬، سسببييییلل

 تتححت ججرائئم ذلك في ببمما ببججرائئم الممتتهممييیین والممقييییممييیین العراقييییة الججننسسييییات ممع التتححقييییق الممححكممة تتسستتطييییع العراقييییة٬،
 الببعث ححزب وضضع الذي االننقالب تتارييییخ ييییممييییز والذي 1968 ييییولييییه 17 ببييیین ارتتكاببها تتم التتي الممححلي القاننون

  .األممرييییكي الغزو تتارييییخ وهو 2003 ممارس 1و السسلطة في
 

 سساريال القاننون
 

وتتخختتار العدييیید ممن . قد تتطببق الممححاكم الممخختتلطة القاننون الممححلي والقاننون الدولي أو الججممع ببييییننهمما
والسسببب . الممخختتلطة بباإلضضافة إلى القواننييیین الججننائئييییة الممححلييییةالممححاكم دممج القاننون الدولي في ممهممة الممححكممة 

الرئئييییسسي الذي ييییججعلل الدولل تتخختتار اسستتخخدام القاننوننييیین ممعا هو تتنناولل قضضييییة عدم رججعييییة القواننييیین والتتي تتممننع 
وٕاذا لم تتكن الججرييییممة ججرييییممة . اإلداننة ببججرييییممة مما لم ييییقننن القاننون الججرييییممة وعقوببتتها ببالفعلل عنند ارتتكاب الفعلل

   .لقاننون الممححلي عنند ارتتكاببها٬، فرببمما كاننت ججرييییممة ببالننسسببة للقاننون الدولي وممن ثثم تتسستتححق العقوببةببا
 

إن الججرائئم الممححلييییة التتي قد ييییتتم وضضعها تتححت اخختتصصاص الممححكممة الممخختتلطة تتششمملل التتأثثييییر على 
٬، والقتتلل الججمماعي القضضاة وٕاهدار المموارد والفسساد أو سسوء اسستتغاللل الممننصصب وججرائئم ججننسسييییة وتتدممييییر الممممتتلكات

على سسببييییلل الممثثالل٬، فالممححكممة الخخاصصة لسسييییرالييییون قد تتححقق في ججرائئم ببمموججب . والتتعذييییب واالضضطهاد الدييیینني



 2013االمحاكم  االمختلطة٬،  يیونيیو   منظمة  االقانونن  االدوولي  االعامم  وومجموعة  االسيیاسة
 

 

وييییششمملل . القاننون السسييییرالييییونني٬، ببمما في ذلك الججنناييییات التتي تتتتعلق ببإييییذاء الفتتييییات والتتي تتتتعلق ببتتدممييییر الممممتتلكات
الججرائئم الممححلييییة للقتتلل والتتعذييییب واالضضطهاد الدييیینني ححسسب  الدوائئر االسستتثثننائئييییة في ممححاكم كممببودييییااخختتصصاص 

والممححاكم الخخاصصة لتتييییممور الششرقييییة الخخاصصة ببالججرائئم الخخاصصة لها اخختتصصاص فرييیید . القاننون الججننائئي الكممببودي
وييییسستتخخدم التتششرييییع الممرعي القتتلل واالننتتهاكات الججننسسييییة كمما هو . على القتتلل واالننتتهاكات الججننسسييییة والتتعذييییب

والممححكممة الخخاصصة للببننان هي الممححكممة الممخختتلطة الوححييییدة التتي . اننون الججننائئي لتتييییممور الششرقييییةممعرف في الق
تتححقق في الججرائئم الممححلييییة فقط الواقعة تتححت القاننون اللببننانني ببمما في ذلك ججرائئم اإلرهاب والفششلل في اإلببالغ 

 .عن الججرائئم
 

دولييییة في الممححاكم الممخختتلطة٬، تتخختتار ببعض وفي ححالة الننزاع ببييیین الممعاييییييییر القاننوننييییة الممرعييییة الممححلييییة وال
على سسببييییلل الممثثالل٬، اسستتخخدممت ممححكممة كوسسوفو القاننون الممححلي . الدولل تتفضضييییلل القاننون الدولي على  الممححلي

في الممسسائئلل اإلججرائئييییة لكن عنندمما ننششأ ننزاع ببييیین ممعاييییييییر ححقوق اإلننسسان الممححلييییة والدولييییة٬، تتم إعطاء األسسببقييییة 
   .للممعاييییييییر الدولييییة

 
 الممخختتلطة للممححاكم ممهممة اعتتببارات

 
 ممححكممة تتأسسييییس عنند أخخرى عوامملل في الدولل تتفكر فقد القضضائئييییة٬، والممسسائئلل األفراد تتعييییييیین على عالوة

 اإلججراءات في األطفالل الممقاتتلييیین لوم ممن تتخخفف أو تتححممي كاننت إذا مما) 2( الممتتهممييیین٬، ححقوق) 1( تتششمملل
 .العام العفو) 4( االسستتئئنناف عمملييییة هييییكلل) 3( الججننائئييییة

 
  الممتتهم ححقوق

 
 للممححكممة والفعلييییة الممتتصصورة الششرعييییة على ممبباششرة تتؤثثر أن ييییممكن الممتتهممييیین لححقوق العام اإلطار قوة إن
 الدلييییلل فححص وححق الممححاممي ممع التتششاور ححق تتششمملل العام اإلطار هذا في األسساسسييییة فالضضمماننات. الممخختتلطة
 فرييییق على لسسييییرالييییون الخخاصصة الممححكممة في الممححاكممة في علييییهم الممدعى وييییححصصلل. الممتتهممييیین وححقوق وتتقدييییممه

 تتطببييییقه ييییتتم والذي الكممببودي٬، الججننائئييییة اإلججراءات قاننون فإن العكس٬، وعلى. والممححلييییييیین األججاننب الممححاممييیین ممن
 كافي غييییر ووصصال كافييییة ححمماييییة الممتتهممييیین ممننح لعدم اننتتقاده تتم قد كممببودييییا في للممححاكم االسستتثثننائئييییة الدوائئر على

 االسستتثثننائئييییة للدوائئر القاننونني فالوضضع هذا٬، على وعالوة. ممححاممي وججود في للححق االححتترام قصونن للدلييییلل
 ننفس عن الممزدوججة الممححاكممة أو الممزدوج الخخطر ممن الممتتهم لححمماييییة إججراءات على ييییححتتوي ال كممببودييییا لممححكممة
 .الممححكممة ششرعييییة تتقوض أن ييییممكن األححكام فتتلك. الججرييییممة
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 ااألططفالل  االمقاتليین  عن  االمسئوليیة  تخفيیف  عواامل

 
 إمما الدولل تتخختتار قد الححرب٬، في ششاركوا قد األطفالل الججننود ييییكون ححييییث الننزاعات ببعد مما سسييییاقات في

. الممسسئئولييییة لتتخخفييییف كعامملل للججانني الممراهقة سسن اسستتخخدام أو ممعهم التتححقييییق ممن كلي ببششكلل األطفالل ححمماييییة
 ييییصصلوا لم الذي األطفالل على ييییننطببق لن للببوسسننة الججننائئي التتششرييییع أن الببوسسنني الججننائئي القاننون ييییششتترط ممثثال٬،
 في الننزاع في الممححارببييیین األطفالل اننخخراط ممعرفة وممع. الججرائئم ارتتكاب وقت أثثنناء ببعد عششر الراببعة سسن

 الححالة وفي. األطفالل ححقوق إصصدار في تتوازن عمملل سسييییرالييییون في الخخاصصة الممححكممة ححاولت فقد سسييییرالييییون٬،
 قاننون ممن السساببع الببنند ييییششتترط الممححكممة٬، أممام الصصراع وقت طفال كان الذي الججنندي إححضضار تتم التتي الننادرة

 ممن اإلداننة ححالة وفي. بباألطفالل الممتتعلقة وخخاصصة الدولييییة اإلننسسان ححقوق اححتترام لسسييییرالييییون الخخاصصة الممححكممة
 ممثثلل ببدييییلة إلججراءات ييییتتعرضضون رببمما ببلل ببالسسججن القصصر على الححكم ييییممكن فال سسييییرالييییون٬، في الخخاصصة الممححكممة
 .التتأهييییلي والتتدرييییب واإلرششاد واإلششراف الممججتتممعييییة الخخدممة

 
 ببأن وتتلزممها الممخختتلطة للممححكممة القاننوننييییة الححالة في ششروط ببإدراج الدولل تتقوم فقد هذا٬، على وعالوة

 الننزاع في ششارك قد الطفلل كان إذا مما ححالة في بباألطفالل ييییتتعلق فييییمما اإلننسسان لححقوق الدولييییة الممعاييییييییر تتراعي
 تتححاكم كاننت التتي الششرقييییة تتييییممور في الممتتححدة لألممم االننتتقالييییة لإلدارة الججننائئييییة اإلججراءات وججممييییع. كججنندي
 في الججننائئييییة العقوببات فالقاننون هذا٬، وممع. الطفلل لححقوق الممتتححدة األممم لممييییثثاق تتممتتثثلل أن علييییها كان القصصر

 ال األححداث عدالة على الممطببق القاننون أن لدرججة عام 18 سسن تتححت األششخخاص ججممييییع على ييییننطببق كوسسوفو
 .ذلك غييییر ييییششتترط

 
 االسستتئئنناف عمملييییة

 
. العادلة الممححاكممة ضضمماننات ححمماييییة ممن ييییتتججزأ ال ججزء هو أعلى ممححكممة إلى االسستتئئنناف في الححق إن

 داخخلل الممخختتلطة الممححكممة تتأسسييییس تتم إذا مما على ببنناء ممخختتلف ببششكلل االسستتئئنناف عمملييییة تتكوييیین الدولل تتخختتار وقد
 تتخختتار فقد الممححلي٬، القضضائئي الننظام خخارج الممخختتلطة الممححكممة وججدت وٕاذا. الممححلي القضضائئي الننظام خخارج أو

 ججرائئم دوائئر ممن فاالسستتئئنناف الممثثالل٬، سسببييییلل على. الممححكممة في لالسستتئئنناف ممننفصصلة قضضائئييییة هييییئئات تتوفييییر الدولل
    .الححرب ججرائئم دوائئر ممن لالسستتئئنناف قضضائئييییة هييییئئة إلى تتتتقدم الببوسسننييییة الححرب

 
 ننفس في االسستتئئنناف عمملل ييییتتم فقد الممححلي٬، الممححكممة ننظام داخخلل الممننششأة الممخختتلطة الممححاكم وفي

 الكممببودي٬، القضضائئي الننظام في تتأسسييییسسها تتم والتتي كممببودييییا ممححاكم في االسستتثثننائئييییة فالدوائئر. المموججود الننظام
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 ودائئرة اسستتئئنناف كدائئرة العلييییا للممححكممة االسستتثثننائئييییة الدائئرة وتتعمملل. العلييییا الممححكممة ودائئرة اببتتدائئييییة دائئرة تتششمملل
 أو الضضححاييییا أو الممتتهممييیین ممن الممقدم واالسستتئئنناف القاننوننييییة الممسسائئلل في الننهائئييییة القرارات تتصصدر والتتي الننقض٬،
  .االدعاء

 
 االعامم  حاالتت  االعفو

 
 الممححاكم في العام فالعفو الدولييییة٬، الججرائئم في العام العفو تتححظر العادي الدولي القاننون قواعد ألن

 الججننائئييییة فالممححكممة. خخطييییرة دولييییة ججرائئم في الممتتهممييیین الججنناة تتححممي ال الدولي القاننون تتطببق التتي الممخختتلطة
 ممن الممممننوح العام العفو أن ممعلقة فورنندييییتتش٬، ضضد اإلدعاء في الممببدأ هذا أكدت قد سساببقا لييییوغسسالفييییا الدولييییة

 قاننون ممن العاششر الببنند وببمموججب. الججننائئييییة الممسسئئولييییة الججنناة تتححممييییلل ممن الممححكممة ييییممننع لن التتعذييییب أججلل
 قاننون ببمموججب فقط ارتتكاببها تتم التتي الججرائئم على العام العفو ممننح ييییننطببق لسسييییرالييییون٬، الخخاصصة الممححكممة
   .خخطييییرة دولييییة ججرائئم ببارتتكاب الممتتهممييیین الججنناة تتححممي ال العام العفو فششروط وهكذا٬،. سسييییرالييییون

 
 سسببييییلل على. الممححكممة تتكوييیین قببلل الصصادر العام العفو تتواججه الممخختتلطة الممححاكم تتزالل ال فقد هذا٬، وممع

 ششخخص أي عن عام عفو أي طلب عدم كممببودييییا لممححاكم االسستتثثننائئييییة للدوائئر القاننوننييییة الححالة تتششتترط الممثثالل٬،
 ال هذا٬، وممع. كممببودييییا لممححاكم االسستتثثننائئييییة الدوائئر اخختتصصاص تتححت ججرائئم في ببالفعلل ممدان أو للتتححقييییق خخاضضع
 قالل سساري٬، اييییننييییج الححممر الخخممييییر قائئد ممححاكممة ففي. الممححاكممة ببدء قببلل الممممننوح العام العفو القاننون هذا ييییتتنناولل
 ممن اإلداننة ممن سساري ييییعفي 1996 عام الححممر الخخممييییر سسقوط ببعد قصصييییرة فتترة ممننذ عفو صصر قد أننه الدفاع

 الصصارخخة واالننتتهاكات والقتتلل اإلننسساننييییة ضضد الممرتتكببة الججرائئم عن كممببودييییا لممححاكم االسستتثثننائئييییة الدوائئر قببلل
 تتلتتزم العكس٬، وعلى. ببه االسستتثثننائئييییة الدوائئر تتقببلل ولم الدفاع هذا ييییننججح ولم. 1949 عام ججييییننييییف لممعاهدة
 على وييییممننع للببننان الخخاصصة الممححكممة إننششاء قببلل ممننححه تتم عفو أي في الننظر ببعدم للببننان الخخاصصة الممححكممة
   .آخخر عفو أي ممننح لببننان ححكوممة

 
  األخخرى االننتتقالييییة العدالة آلييییات ممع التتننسسييییق

 
 ذلك في ببمما االننتتقالييییة للعادلة األخخرى والننظم الممخختتلطة الممححكممة ببييیین تتننسسييییق عمملل الدولل تتخختتار قد 

 تتييییسسييییر في التتننسسييییق هذا ييییسساعد وقد. التتعوييییضضات وببراممج التتوثثييییق وممراكز الححقائئق وتتقصصي الممصصالححة لججان
 الححوار االننتتقالييییة العدالة آلييییات ببييیین التتننسسييییق ييییدعم وقد. المموارد ممششاركة وييییدعم الممخختتلفة اآللييییات ببييیین التتواصصلل

   .للضضححاييییا ببالننسسببة والعدالة الججمماعي والعالج الممججتتممعي
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 والممصصالححة الححقائئق تتقصصي لججان
 

ييییكون  وقد. قد تتفكر الدولل في تتوفييییر تتعاون ببييیین لججان تتقصصي الححقائئق والممصصالححة وآلييییات التتححقييییق
التتننسسييییق الححذر ببييیین لججان تتقصصي الححقائئق والممصصالححة والممححاكم ضضرورييییا ممن أججلل تتججننب ممضضاعفة الججهود 

ففي سسييییرالييییون ممثثال٬، تتم تتطوييییر الممححكممة الخخاصصة لسسييییرالييییون . والممححاذييییر على قببولل الششهادة ممن أفراد ممعييییننييیین
ن تتقصصي الححقائئق والممصصالححة ببششكلل ممننفصصلل عن لججننة تتقصصي الححقائئق والممصصالححة٬، والتتي تتأسسسست ببمموججب قاننو 

وممن الممراححلل األولى . وححظييییت ببدعم ممن ممكتتب األممم الممتتححدة للممفوض السساممي لححقوق اإلننسسان 2000عام 
 2003وفي عام . للممححاكممة٬، ننششأت ننزاعات ححولل تتببادلل الممعلوممات ببييیین اللججننة والممححكممة الخخاصصة لسسييییرالييییون

ببع ممششتتببه فييییهم ممححتتججزييیین ممن قببلل الممححكممة الخخاصصة على سسببييییلل الممثثالل٬، عنندمما طلببت اللججننة الوصصولل إلى أر 
لسسييییرالييییون٬، رفضضت الممححكممة الخخاصصة لسسييییرالييییون طلب السسمماح للججننة ببممقاببلة الممححتتججزييیین مما لم ييییتتم تتسسججييییلل 

كذلك لم تتسسممح الممححكممة . الممقاببلة ببالفييییدييییو وييییححضضرها ممممثثلل عن الممححكممة وهو طلب كان ممرفوض ممن اللججننة
ببه فييییهم الممححتتججزييیین أممام لججننة تتقصصي الححقائئق والممصصالححة في ججلسسة اسستتمماع الخخاصصة لسسييییرالييییون ببظهور الممششتت

وممن ثثم٬، لم تتسستتطع اللججننة تتسسممييییة الممششتتببه فييییهم في تتقرييییرها الننهائئي ألننها لم تتعطهم الفرصصة للرد على . علننييییة
 وهذا الججدلل قد أضضعف ممن العالقة. اإلدعاءات المموججهة ضضدهم وهو ششرط للججننة تتقصصي الححقائئق والممصصالححة

ببييیین اللججننة والممححكممة وأننكر على اللججننة الفرصصة لممعرفة ممننظورات الممششتتببه فييییهم والذييیین لدييییهم رأي كان ممن 
  .الممممكن أن ييییلقي الضضوء على الصصراع

 
وعلى أييییة ححالل٬، فالتتننسسييییق ببييیین الممححاكم ولججان تتقصصي الححقائئق والممصصالححة قد ييییردع الججنناة ممن الكششف 

والدولل التتي تتؤسسس ممححاكم اإلدعاء . خخوفا ممن الممححاكممة الممسستتقببلييییة الكامملل عن الممعلوممات أثثنناء عمملل اللججننة
الججننائئي ولججان تتقصصي الححقائئق والممصصالححة غالببا مما تتواججه ورطة األولوييییات في الممالححقات الممزدوججة لتتقصصي 

وتتهدف لججان تتقصصي الححقائئق إلى الكششف عن الممعلوممات الخخاصصة ببفتترة الننزاع٬، لكننه قد . الححقائئق واإلدعاء
والممعلوممات التتي ججممعتتها لججان تتقصصي الححقائئق قد تتسساعد . ن ممعلوممات تتتتضضممن أفراد قد ارتتكببوا ججرائئمتتكششف ع

وممع هذا٬، إذا علم الججنناة ببأن لججننة تتقصصي الححقائئق سستتتتقاسسم الممعلوممات ممع . الممححاكم في تتننفييییذ اإلدعاء النناججح
وممن ثثم قد تترغب الدولل في تتعرييییف . ممممثثلي اإلدعاء فسسييییكون لدييییهم ححافز أقلل للتتعاون ممع لججننة تتقصصي الححقائئق

    .أدوار كلل ممؤسسسسة في العدالة االننتتقالييییة إلدارة التتوقعات وسسييییران العمملل
 

ففي سسييییرالييییون على سسببييییلل الممثثالل٬، رفضضت لججننة تتقصصي الححقائئق والممصصالححة ممششاركة الممعلوممات ممع 
عاء الممححكممة أننه لن ييییطلب وعلى الرغم ممن إعالن رئئييییس إد. الممححكممة الخخاصصة لسسييییرالييییون أو قببولل طلببات ممننها
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وممن ممننظرو اللججننة٬، فإن . ممعلوممات ممن اللججننة٬، إال أن سسييییاسسة اللججننة قد ححالت دون أي ممششاركة للممعلوممات
سسلطتتها في ممننح السسرييییة لممصصادرها كاننت أممرا في ممننتتهى األهممييییة لتتححقييییق ممهممتتها٬، ألن الججنناة لو علمموا ببممسسألة 

لواقع٬، فالممححارببييیین السساببقييیین كاننوا ممتترددييیین في الششهادة أممام اللججننة وفي ا. السسرييییة مما كاننوا تتححدثثوا ممع اللججننة
أثثنناء ججلسسات االسستتمماع األولى وظهر عدد كببييییر ممننهم فقط عنندمما علمموا أن الممححكممة الخخاصصة لسسييییرالييییون لن 

ولم ييییتتنناولل قاننون لججننة تتقصصي الححقائئق والممصصالححة أو تتننفييییذ االتتفاقييییات التتي . تتتتخخذ أي إججراء ضضد ممن ييییششهدون
أسسسست الممححكممة الخخاصصة لسسييییرالييییون العالقة ببييیین لججننة تتقصصي الححقائئق والممصصالححة والممححكممة الخخاصصة لسسييییرالييییون 

واضضطراب الججمماهييییر ححولل االخختتالفات ببييیین اللججننة والممححاكم الخخاصصة قد أدى الى ممششاركة . ببششكلل صصرييییح
   .ممننخخفضضة في اللججننة

 
  التتوثثييییق ممببادرات 

 
تتتتعاون ممع ممببادرات تتوثثييییق الممججتتممع الممدنني ممن أججلل ضضممان قد تتؤسسس الدولل هييییئئة للتتوثثييییق أو 

وقد تتكمملل ممببادرات التتوثثييییق تتححقييییق الممححكممة ذاتتها وتتقوي الدلييییلل الممتتاح لألطراف . الممسساءلة عن الججرائئم الدولييییة
وقد تتلعب ممببادرات التتوثثييییق دورا ممسستتقال في رواييییة قصصص الضضححاييییا وممن ثثم دعم العدالة . والممححكممة

 .والممصصالححة
 

ججممع ممركز التتوثثييییق في كممببودييییا دلييییلل الججرائئم الممرتتكببة ممن الخخممييییر الححممر في ممححاولة لببنناء سسججلل وقد 
وقد قاببلل الممركز الضضححاييییا والسسججنناء وأعضضاء ممن الخخممييییر الححممر وججممع صصورا للضضححاييییا والسسججنناء . تتارييییخخي

الممقدممة أممام  وقد وفر عمملل الممركز كثثييییر ممن األدلة. وممعلوممات ججغرافييییة ححييییوييییة عن أعضضاء الخخممييییر الححممر
   .الدوائئر االسستتثثننائئييییة في ممححاكم كممببودييییا

  
 التتعوييییضضات ببراممج

 
وقد تتكون تتلك . قد تتؤسسس الدولل ببرنناممج للتتعوييییضضات ممن أججلل تتقدييییر الضضرر الذي عاننى ممننه الضضححاييییا 

على سسببييییلل الممثثالل٬، ييییتتم ممننح تتعوييییضضات أخخالقييییة أو ججمماعييییة في الدوائئر . التتعوييییضضات ممالييییة أو غييییر ممالييییة
تتثثننائئييییة في ممححاكم كممببودييییا إذا وججد أححد الممتتهممييیین ممذننببا٬، كششكلل ممن االعتتراف ببالضضرر الذي عاننت ممن االسس

وييییججب تتقدييییم طلببات التتعوييییضضات في ممسستتنند مموححد ممن خخاللل األطراف الممدننييییة . األطراف ننتتييییججة للججرائئم الممرتتكببة
تتعوييییضضات للضضرر الذي عاننى في قضضييییة مما وٕادراج ببييییان ممححدد للتتعوييییضضات الممطلوببة ممع ششرح لكييییفييییة تتنناولل ال
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وتتسستتطييییع الدائئرة تتقرييییر مما إذا كاننت تتكالييییف تتننفييییذ التتعوييییضضات . ممننه الضضححاييییا وكييییف ييییننببغي تتننفييییذ التتعوييییضضات
   .سسييییتتححمملها الممدعى علييییه أو ممن خخاللل ممصصادر تتمموييییلل خخارججييییة

  
الل٬، على سسببييییلل الممثث. تتخختتار ببعض الدولل ممننح تتعوييییض ببدون تتصصننييییفه على أننه ممننححة أو تتعوييییض ممالي

فعلى الرغم ممن أن الممححكممة الخخاصصة لسسييییرالييییون لييییس لدييییها الصصالححييییات لتتخخصصييییص تتعوييییضضات٬، إال أن 
الضضححاييییا أو ممن ييییننوب عننهم قد ييییطلب تتعوييییضضات ممن الججنناة عببر الممححاكم الخخاصصة لسسييییرالييییون وفقا لقاننون 

طار الضضححاييییا الذييیین وييییقوم أممييیین السسججلل ببالممححكممة الخخاصصة لسسييییرالييییون ببإخخ. 1965اإلججراءات الججننائئييییة لعام 
والضضححاييییا الذييیین ممن خخارج سسييییرالييییون ييییججب علييییهم اسستتعممالل . تتأثثروا بباإلداننة ححتتى ممن كاننوا خخارج سسييییرالييییون

وممع هذا٬، ييییعتتببر ححكم . ممححاكممهم الممححلييییة ممن أججلل طلب التتعوييییضضات٬، ببمموججب القواننييیین الممححلييییة لتتلك الدولة
وتتتتببع . ا ألغراض التتعوييییضضات والممطالببات أييییننمما تتم ذلكالممححكممة الخخاصصة لسسييییرالييییون ببإداننة الممتتهم ننهائئييییا ومملزمم

الممححكممة الخخاصصة في لببننان قواعد مممماثثلة وال ييییتتم السسمماح ببتتخخصصييییص تتعوييییضضات على الرغم ممن ححقييییقة أن 
وممع هذا٬، ففي ححالة اإلداننة٬، سستتقدم الممححكممة الخخاصصة في . الضضححاييییا قادرون على الممششاركة في اإلججراءات

 .ا ممن القرار والتتي ييییتتم تتقدييییممها أممام ممححكممة ممححلييییة لطلب التتعوييییضلببننان ننسسخخة ممعتتممدة للضضححاييیی

 
 لخخاتتممةاا

 
فممدى التتدوييییلل٬، سسواء في . هنناك العدييیید ممن العوامملل التتي ييییججب تتنناولها عنند إننششاء ممححكممة ممخختتلطة

وعالوة . ششروط تتكوييیین الممححكممة أو تتطببييییق القاننون الدولي٬، هو أممر رئئييییسسي في إننششاء اطار هييییكلي للممححكممة
وقد تتتتم . هذا٬، فالممهممة الواضضححة لتتأسسييییس اخختتصصاص ممؤقت للممححكممة تتسسهم في كفاءة إججراء الججلسساتعلى 

وأييییننا مما كاننت اآللييییة الممسستتخخدممة . ححمماييییة ححقوق الممتتهممييیین ممن أججلل تتححقييییق أدننى ممعاييییييییر ححقوق اإلننسسان الدولييییة
ضضممان ححقوق الممتتهممييیین والعدالة  لممسساءلة الججنناة عن االننتتهاكات التتي ارتتكببوها٬، فممن الممهم أن تتوازن اآللييییة ببييیین

 .والممصصالححة ببالننسسببة للضضححاييییا والممججتتممع
  


