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  :مقدمة  :أوال

. إن مبدأ االختصاص القضائي العالمي مبدأ متعارف عليه في القانون الدولي - 1

والقضاء العالمي ال يطبق على جميع الجرائم الدولية بل على عدد محدود جداً من 

عة ويسمح لدولة ما بممارسة سلطتها القضائية المحلية لمحاكمة ومتاب. الجرائم 

مرتكبي جرائم خطيرة ، مثل القرصنة والتعذيب واإلبادة وجرائم الحرب والجرائم 

. ضد اإلنسانية خارج ترابها الوطني، بغض النظر عن جنسية مرتكبي هذه الجرائم

من القانون ) ر (4االتحاد األفريقي هذا المبدأ الذي ورد في المادة حترم وي

 .التأسيسي لالتحاد

 االنشغاالت الخطرة التي تم اإلعراب عنها بشأن إساءة تطبيق يجدر بالذكر أنه إثر - 2

مبدأ االختصاص القضائي العالمي ، فضال عن الطلب الذي قّدمه مؤتمر االتحاد 

أو النواب العامين المنعقد في مقر االتحاد األفريقي /األفريقي لوزراء العدل و

ل مبدأ االختصاص بأديس أبابا، قامت المفوضية بإجراء دراسة حول تطبيق ومجا

وقد تم عرض هذه الدراسة على المجلس التنفيذي ومؤتمر . القضائي العالمي

 . ، في شرم الشيخ، مصر2008االتحاد األفريقي في يوليو 

  

  :XI(199 .DEC/AU/ASSEMBLY(مقرر المؤتمر   :ثانيا

في أعقاب بحث تقرير المفوضية، أعربت الدورة العادية الثامنة لمؤتمر رؤساء  - 3

، 2008 وحكومات االتحاد األفريقي المنعقدة في شرم الشيخ، مصر في يوليو دول

 عن قلقها حيال سوء ASSEMBLY/AU/DEC.199 (XI)أعربت في مقررها رقم 

 : ريقية، وقررت ، فيما قررته، أنهااستخدام المبدأ من قبل بعض الدول غير األف

تصاص القضائي بتقرير المفوضية عن سوء استخدام مبدأ االختحيط علماً  - 1

 18النواب في أديس أبابا، إثيوبيا في /العالمي، وفقا لتوصية وزراء العدل

  .2008أبريل 

 مايو 15إلى إعالن جوهانسبيرج حول البرلمان األفريقي الصادر في تشير  - 2

2008.  
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بأن االختصاص القضائي العالمي هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي إذ تقر  - 3

الت األشخاص الذين يرتكبون جرائم خطرة ، من يرمي إلى ضمان عدم إف

قبيل جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد اإلنسانية من العقوبة وضمان 

من القانون التأسيسي ) ج (4لهم أمام المحاكم وهو أمر يتماشي مع المادة مثو

 .لالتحاد األفريقي

وزارية  عن اللجنة ال2008 مايو 22 بيان برازافيل الصادر في إذ يالحظ - 4

 . المشتركة للمؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات الكبرى

 : ما يلي تقرر - 5

أن سوء استخدام مبدأ االختصاص القضائي العالمي يشكل ظاهرة من  )1(

 .شأنها أن تعرض للخطر القانون والنظام واألمن الدولي

أن الطابع  السياسي وسوء استخدام االختصاص القضائي العالمي من  )2(

الدول غير األفريقية ضد قيادات أفريقية وال سيما من قبل قضاة بعض 

 .رواندا، يشكالن انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول وسالمة أراضيها

أن سوء استخدام االتهامات ضد القادة األفريقيين له أثر مزعزع  )3

لالستقرار سوف يؤثر سلبا على التنمية السياسية واالجتماعية 

  على إدارة العالقات الدولية،واالقتصادية للدول ومقدرتها

يذها فى الدول األعضاء فى االتحاد فإن تلك المبررات لن يتم تن )4

 األفريقى،

هناك حاجة إلى إنشاء جهاز تنظيمى دولى ذى اختصاص لمراجعة  )5

أو معالجة الشكاوى أو االستئنافات الناجمة عن سوء استخدام مبدأ /و

 .دةاالختصاص القضائى العالمى بواسطة دول منفر

 رئيس االتحاد األفريقى عرض المسألة أمام مجلس األمن يطلب من )6

 .لألمم المتحدة والجمعية العامة لألمم المتحدة لدراستها
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 من رئيس مفوضية االتحاد األفريقى أن يدعو بصورة يطلب أيضا )7

عاجلة لعقد اجتماع بين االتحاد األفريقى واالتحاد األوروبى لمناقشة 

حل دائم لهذه المشكلة وال سيما لضمان سحب تلك المسألة بغية إيجاد 

 المبررات وعدم تنفيذها فى أى بلد،

 من جميع الدول األعضاء فى األمم المتحدة، خاصة دول يطلب أيضا )8

االتحاد األوروبى، فرض تعليق على تنفيذ تلك المبررات إلى أن تتم 

االتحاد مناقشة جميع المسائل القانونية والسياسية بصورة مستفيضة بين 

 .األفريقى واالتحاد األوروبى واألمم المتحدة

إن االتهامات التى وجهها قضاة أفراد فى بعض البلدان األوروبية ضد شخصيات   - 4

أفريقية قد واجهت أيضا اعتراضات من جانب البرلمان األفريقى والهيئة الحكومية 

رى، والسوق المشتركة للتنمية، والمؤتمر الدولى بشأن منطقة البحيرات الكب

المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقى، ومجموعة شرق أفريقيا، والمؤتمر 

التشريعى لشرق أفريقيا، والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، عالوة على 

كما أنها واجهت اعتراضات أيضا من جانب . بعض الدول األفريقية منفردة

رنسية والبلجيكية ومن جانب الحكومة األشخاص المتهمين أنفسهم فى المحاكم الف

وعالوة على ذلك، فإن هذه . الرواندية فى محكمة العدل الدولية فى الهاى

وعليه لم تصدر . المبررات لم توافق عليها الشرطة الجنائية الدولية اإلنتربول 

 .اإلشعارات الحمراء على ذلك األساس

نفيذ المقرر المذكور أعاله جراءات المتخذة لتإليتضمن هذا التقرير ملخصا ل  - 5

  .الصادر عن المؤتمر إزاء األمم المتحدة واالتحاد األوروبى
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 الصادر عن IX(199 .DEC/AU/ASSEMBLY(اإلجراءات المتخذة لتنفيذ المقرر  :ثالثا

  :المؤتمر

  :اإلجراءات المتخذة فيما يتعلق باألمم المتحدة   )أ   

 أمور أخرى، من رئيس االتحاد طلب المقرر الصادر عن المؤتمر، ضمن  - 6

األفريقى عرض المسالة أمام مجلس األمن لألمم المتحدة والجمعية العامة لألمم 

  .المتحدة لدراسته

بموجب هذا المقرر، تم رفع المسألة إلى عناية الجمعية العامة لألمم المتحدة من  - 7

 في بيانه كيكويتي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك. طرف فخامة جاكايا م

في وقت الحق، أرسلت . 2008أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر 

كما رفعت مفوضية االتحاد األفريقي . تنزانيا كذلك بالغاً إلى رئيس الجمعية العامة

إن هذه المسألة واردة أيضاً في جدول أعمال . المسألة إلى عناية أمانة األمم المتحدة

 التي بصدد بحثها، في سياق العمل الجاري حول حصانة لجنة القانون الدولي

 .المسؤولين الحكوميين

، )معالي ماتياس تشيكاوي(باإلضافة إلى ذلك، قام وفد يقوده وزير العدل التنزاني  - 8

) معالي تارسيس كاروجاراما(برفقة كل من وزير العدل المدعي العام الرواندي 

بزيارة نيويورك في ديسمبر ) سيد بن كيوكوال(والمستشار القانوني لالتحاد األفريقي 

، وأجرى مناقشات حول المسألة مع المجموعة األفريقية، ثم مع مجموعة 2008

كما عقد الوفد اجتماعاً مع سعادة السيد . حركة بلدان عدم االنحياز في وقت الحق

 للجمعية العامة لألمم المتحدة منذ 63ميجيل ديسكوتو بروكمان، رئيس الدورة الـ

، وذلك بحضور السفير لعمامرة، مفوض السلم واألمن والممثل 2008 سبتمبر 16

 .الدائم لتنزانيا واالتحاد األفريقي لدى األمم المتحدة

  

 :اإلجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق باالتحاد األوروبي  )ب

طلب مقرر الجمعية من رئيس االتحاد األفريقي، من بين أمور أخرى، أن تقوم على  - 9

ناح السرعة بالدعوة إلى عقد اجتماع بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي ج
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اد األوروبي خالل اجتماع تنفيذاً لهذا المقرر، تم رفع هذه المسألة إلى عناية االتح -10

 االتحاد األوروبي، المنعقد في بروكسيل، في –الترويكا الوزاري العاشر بين أفريقيا 

، وذلك في سياق الشراكة بين االتحاد األفريقي واالتحاد 2008 سبتمبر 16

األوروبي، اتفق الوزراء، بعد تسجيلهم النشغاالت االتحاد األفريقي على إجراء 

كما . قشات حول الموضوع بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبيمزيد من المنا

االتحاد األوروبي ومفوضية االتحاد (نوقشت المسألة في االجتماع المشترك 

 . 2008المنعقد في بروكسل، بلجيكا، في أول أكتوبر ) األفريقي

، الذي ASSEMBLY/AU/DEC.199 (XI)على الرغم من صدور مقرر المؤتمر  -11

ميع دول االتحاد األوروبي بفرض مهلة على تنفيذ أوامر التوقيف حتى تتم يطالب ج

مناقشة المسائل القانونية والسياسية باستفاضة بين االتحاد األفريقي واالتحاد 

األوروبي واألمم المتحدة فضالً عن المناقشات الرفيعة المستوى التي جرت بين 

روز / تم إلقاء القبض على السيدةمفوضية االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي، 

 في ألمانيا عندما كانت في مهمة 2008 نوفمبر 9كابويي، رئيسة مراسم رواندا في 

وبناًء عليه، تم نقلها إلى فرنسا بعد . رسمية وفقاً ألمر توقيف أصدره قاضي فرنسي

أن كانت محتجزة في ألمانيا لمدة أسبوع وفور وصولها إلى فرنسا تم عرضها على 

 . د القضاة الذي أفرج عنها بكفالة لحين محاكمتهاأح

وجهت المفوضية مذكرة احتجاج إلى حكومتي فرنسا وألمانيا واالتحاد األوروبي  -12

تعرب فيها عن استيائها من تنفيذ أمر التوقيف، وإلقاء القبض على موظفة كبيرة 

ريقي وأعرب البرلمان األف. على الرغم من مقرر المؤتمر والمناقشات الجارية

 . وكينيا وأوغندا ورواندا عن استيائهم وقلقهم البالغ إزاء هذا التطور

ماع الترويكا الوزاري الحادي عشر إضافة إلى ذلك، نوقشت المسألة كذلك في اجت -13

 20 االتحاد األوروبي، المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا يومي -بين االتحاد األفريقي

، والذي اعترف الطرفان خالله بأن المسألة تنطوي على عواقب 2008 نوفمبر 21و

إنشاء اتفقت الترويكا على . سلبية للعالقات بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي
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لترويكا الوزاري الحادي عشر لالجتماع ا) 12الفقرة (إن الجزء المعني من البيان  -14

 2008 نوفمبر 21 و20االتحاد األوروبي المنعقد يومي -بين االتحاد األفريقي

 :يقرأ كالتالي) أديس أبابا(

ناقش الوزراء وركزوا على ضرورة مكافحة اإلفالت من العقاب في إطار القانون "

ائم الحرب ضد الدولي للتأكد من أن األفراد الذين يرتكبون جرائم خطيرة مثل جر

  .اإلنسانية سيتم تقديمهم إلى المحاكمة

وصرح الجانب اإلفريقي أن هناك تطبيقات تعسفية للمبدأ قد تشكل خطراً على 

وأحاط االتحاد األوروبي علماً بالقلق . القانون الدولي، كما عبر عن قلقه إزاء ذلك

وأقر الطرفان . خه في شرم الشيعنالتعبير به اإلفريقي، ال سيما بالشكل الذي تم 

.  سلبية على العالقة بين االتحاد األوروبي والجانب اإلفريقيابأن للمسألة آثار

 المسألة وتشكيل فريق خبراء فني واتفق الوزراء على مواصلة المناقشات حول

ص لتوضيح فهم كل من الجانب اإلفريقي واالتحاد األوروبي لمبدأ مخت

، اجتماع الترويكا الوزارية القادمرير إلى ، ولرفع تقاالختصاص القضائي العالمي

  ."2009إلى جانب تقرير أولي يقدمه الفريق قبل نهاية يناير 

تمشياً مع هذا المقرر الصادر عن اجتماع الترويكا الوزاري الحادي عشر بين  -15

االتحادين اإلفريقي واألوروبي من   االتحاد األوروبي، شكل كل–ريقي االتحاد اإلف

ياً مختصاً ليوفر األساس للمناقشات بين االتحاد األوروبي واالتحاد فريق خبراء فن

اإلفريقي حول مبدأ االختصاص القضائي العالمي، وخصوصاً لتوضيح فهم كل من 

االتحاد األوروبي واالتحاد اإلفريقي للمبدأ، ولرفع التقارير الجتماع الترويكا 

فريقي الذي سيعقد في نهاية  االتحاد اإل–الوزاري الثاني عشر لالتحاد األوروبي 

 .2009شهر إبريل 

  :ووفقاً لالختصاصات المحددة لفريق الخبراء، فسيتضمن تقرير الفريق ما يلي -16
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الفروق بين مع توضيح ، االختصاص القضائي العالمي لفكرة مبدأ اًوصف •

 االختصاص القضائي العالمياختصاص المحاكم الجنائية الدولية وممارسة 

 بناء على قوانينها منفردةاهيم ذات الصلة من قبل الدول وغيرها من المف

 الوطنية؛

االختصاص القضائي مفاهيم كل من الجانب اإلفريقي واالتحاد األوروبي لمبدأ  •

 وتطبيقها وإصدار التوصيات المناسبة لتعزيز تفّهم أفضل بصورة العالمي

االختصاص ة متبادلة بين االتحاد اإلفريقي واالتحاد األوروبي لهدف وممارس

  .القضائي العالمي

) 3(ة األوروبية بتعيين ثالثة مفوضي كل من مفوضية االتحاد اإلفريقي والتقام -17

ن من ا اثن،موظفين) 4(تعاونهم أمانة مكونة من أربعة ) ومجموعهم ستة(خبراء 

ويرأس فريق خبراء االتحاد اإلفريقي . االتحاد اإلفريقي واثنين من االتحاد األوروبي

ويتكون جانب االتحاد . نان جامعياابق لمحكمة العدل الدولية وشخصرئيس س

جامعيين من بينهم رئيس سابق لدائرة االستئناف التابعة ) 3(األوروبي من ثالثة 

 . الدولية ليوغوسالفيا السابقةةيئلمحكمة الجنال

 15 و14يومي واتفق فريق الخبراء، خالل اجتماعه األول الذي انعقد في بروكسل  -18

 من خالل انتخاب نائبي - أخرى مور بين أ-على أساليب عمله  2009ير ينا

  ).أنطونيو كاسيسي/ محمد بدجاوي والبروفيسور. د(رئيسه 

  

  :ملخص سير عمل الخبراء وأهم توصياتهم: رابعاً

خالل االجتماع األول، قام الخبراء بتحديد المسائل التي تتطلب انتباههم من أجل  -19

إن مبدأ االختصاص القضائي العالمي طبقا للقانون . شاملمعالجة األمر على نحو 

الدولي نوقش ووضعت تمييزات بين االختصاص القضائي للمحاكم الجنائية الدولية 

من ناحية، وممارسة اختصاص قضائي عالمي ومفاهيم متصلة به من قبل دول 

هج كما أن الخبراء تبادلوا أيضا وجهات النظر حول نُ. منفردة من ناحية أخرى

لالختصاص القضائي في القوانين الوطنية لدول أوروبية، والحظوا موقف االتحاد 

وسوف يناقش الخبراء في اجتماعهم . األفريقي من مسألة االختصاص القضائي
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 حتى 18اء على التوصيات التالية الواردة في فقرات في ختام االجتماع، وافق الخبر -20

21:  

 :مضامين مقترحة لتقرير الخبراء  )أ 

تعريف ومضمون االختصاص القضائي ) 1: (سوف يغطي التقرير النقاط اآلتية -21

العالمي في القانون الدولي، والفرق بينه وبين األسس األخرى لالختصاص القضائي 

سلسل الهرمي لالختصاصات القضائية المسموح بها طبقا للقانون الدولي، وغياب الت

بيان للنُهج إلى االختصاص القضائي العالمي في القوانين الوطنية للدول ) 2. (دوليا

االختصاص ) 3(األعضاء في كل من االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي، 

تحاد  اال–انشغاالت االتحاد األفريقي ) 4(القضائي للمحكمة الجنائية الدولية 

توصيات وخطوط إرشادية ) 5(األوروبي إزاء االختصاص القضائي العالمي، و

حول شروط ممارسة الدول األعضاء في كل من االتحاد األوروبي وأعضاء االتحاد 

 .األفريقي لالختصاص القضائي العالمي

  

 :مقترحةال  التمهيديتوصياتالمشروع   )ب 

الدولة الراعية في ممارسة اختصاص توجه التوصيات المقترحة أساساً إلى سلطات  -22

قضائي بشأن جرائم دولية ُيدعي أنها ارتكبت في الخارج ضد غير مواطنيها من 

قبل أشخاص لهم وضع كبار مسؤولي دولة ال يزالون يعملون في تلك الدولة بهذه 

 :الصفة وتتناول

تحقيق توازن دقيق بين محاربة اإلفالت من العقوبة والحفاظ على العالقات  •

 .الدولية السلمية
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احتراما الفتراض البراءة وأداء المهام (معاملة مرتكب الجريمة المزعوم  •

 ).الرسمية

مثال، التفصيل لألوامر (احترام الحصانات التي قد يتمتع بها مسؤولو دولة و •

 ).للمثول أو إجراءات مماثلة بدال من مذكرات االعتقال

مثال، صدور أمر رسمي بالمثول على سبيل ال(طريقة اإلشعار بالئحة االتهام  •

 ).أمام القضاء أو إجراءات مماثلة عدا أمر االعتقال

تنفيذ الخطوط اإلرشادية للسياسات المقترحة لممارسة االختصاص القضائي  •

 .العالمي

إمكانية آليات مقرها االتحاد األوروبي تنسق العمل القضائي واإلدعائي في  •

ك االتصال والتعاون مع الدول ممارسة اختصاص جنائي دولي، بما في ذل

 .األعضاء لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي

بناء القدرات في المسائل القانونية بما في ذلك التدريب القضائي في إطار  •

 .الشراكة اإلستراتيجية بين أفريقيا واالتحاد األوروبي

الحرب اعتماد تشريعات وطنية وإجراءات أخرى بأفريقيا لمنع ومعاقبة جرائم  •

 .واإلبادة الجماعية والتعذيب والجرائم ضد اإلنسانية

تصديق كل الدول على المعاهدات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية  •

 ضد التعذيب والمعامالت المهينة والال إنسانية وقبول حق العريضة 1984

 . الفردية في اللجوء إلى أجهزة األمم المتحدة المتضمنة في المعاهدة

اع كل الدول في المحاكمة الجنائية لكل مرتكبي جرائم دولية وتسليم إسر •

 .هؤالء

  :الخطوط التوجيهية المقترحة حول شروط إنفاذ االختصاص القضائي العالمي  )ج 

تبعاً للتوصيات المقترحة، يعرض الخبراء أيضاً صياغة خطوط توجيهية لسياسة  -23

المبادئ ) أ: مسائل الثالث التاليةمفصلة إلنفاذ االختصاص القضائي العالمي يغطى ال

شروط )  ب؛العامة لالختصاص القضائي العالمي على الجرائم ذات الطابع الدولي

توقيف األشخاص المتهمين خارج أوطانهم )  ج؛إنفاذ االختصاص القضائي العالمي

 . بارتكاب جرائم دولية وشروط تسليمهم للدول المطالبة بهم
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  :الخطوات التالية  )د 

 بأديس أبابا يقررون خالله الحاجة لعقد 2009 الخبراء اجتماعاً ثانياً في مارس يعقد -24

اجتماعات أخرى، يتم إعداد التقرير النهائي في آجاله ليعرض على االجتماع 

 االتحاد األفريقي المزمع عقده في – بين ترويكا االتحاد األوروبي 12الوزاري الـ

 . 2009أبريل 

  :تالنتائج والتوصيا: خامسا

يعرض هذا التقرير لغرض اإلعالم في إطار الخطوات المتخذة لتنفيذ المقرر  -25

ASSEMBLY/AU/DEC.199(XI) المتعلق بإساءة مبدأ االختصاص القضائي 

 .العالمي

تعتبر المفوضية أن األشغال المنجزة من جانب فريق الخبراء المستقلين تحظى  -26

ل االنشغاالت التي عبر عنها بالمصداقية وقد قطعت أشواطاً بعيدة في معالجة ك

االتحاد األفريقي وإيجاد حل دائم لالنعكاسات السلبية التي تقع على الشراكة بين 

 . أفريقيا واالتحاد األوروبي بسبب سوء تطبيق مبدأ االختصاص القضائي العالمي

توصى المفوضية بأن تعطى فرصة للعملية التي شرع في تنفيذها ويمكن مراجعة  -27

 . 2009ل القمة المقبلة في يوليو المسألة خال

 : ما يليبناًء على هذا، يوصى المؤتمر ب -28

للمفوضية عند تنفيذ المقرر اإلحاطة علماً بالتقرير المرحلي   )أ (

ASSEMBLY/AU/DEC.199(XI) الصادر عن المؤتمر المنعقد في شرم 

 بشأن سوء استخدام مبدأ االختصاص 2008الشيخ، مصر، في يوليو 

  .عالميالقضائي ال

 -لالتحاد األفريقي ةالمختصاإلحاطة علماً بعمل مجموعة الخبراء الفنية   )ب (

االتحاد األوروبي التي شكلها االجتماع الحادي عشر للترويكا الوزارية 

 طريقتي فهم كل من الجانب األفريقي وجانب مانحاً إياها صالحية توضيح

  .ياالتحاد األوروبي لمبدأ االختصاص القضائي العالم

  ـ
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