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:قال اهللا تعالى   

 بسم اهللا الرحمان الرحيم

إسرائيل أنه من أجل ذلك كتبنا على بني 

فساد في   أوبغير نفسمن قتل نفسا 

األرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن 

 أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

 صدق اهللا العظيم

  ) ) ) )32((((اآلية اآلية اآلية اآلية : : : : سورة المائدة سورة المائدة سورة المائدة سورة المائدة 

 

 

 



  

    اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء

    

 كل من غذاني بمصل العلم ألكتسب مناعة ضد الجهل إلىأهدي هذا االنجاز المتواضع      

                                 . وكل أشكاله 

 ينبوعي الرحمة والرأفة والعطاء من ضحيا إلى       والى من علماني عدم االستسالم للفشل ،

بالنفس والغالي من أجل الوصول بي الى هذا المستوى العلمي ،من كرسا حياتهما من أجل      

.                 أمي وأبي  الكريمينإلىسعادتي ورسما بأناملهما الذهبية سمفونية أفراح قلبي ،  

 أهدي حصاد السنين واأليام من الجد والعمل  جزاء بما قدما لي من  حب وحنان إليهما      

.ورعاية طوال وجودي عبر هذه المحطات من الزمن   

       الى جميع اخواني وأخواتي وأبناء وبنات اخواني وأخواتي

.        هموا في تكويني  وتحفيزي على طلب العلم والمعرفة       الى جميع األساتذة الذين سا

      الى كل الزمالء واالصدقاء في جامعة الجزائر وجامعة قسنطينة وجامعة عنابة وجامعة 

.                                                                                                          سكيكدة   

    الى جميع أساتذة وطلبة القانون وعلم االجتماع والى كل مهتم بالبحث العلمي  في زمن   

.                                                                   الوجود فيه لمن اليتفنن في استثمار عقله  

 الفتن ،اليهم جميعا       الى كل من ساهم في تضميد جراح الجزائر وعمل على انقاذها من نار

  .                                                                   –عصارة فكري -أهدي حصاد السنين  

 

    رابح أشرف رضاونية                  رابح أشرف رضاونية                  رابح أشرف رضاونية                  رابح أشرف رضاونية                  

                            

    



  

    شكـــر وتقديــرشكـــر وتقديــرشكـــر وتقديــرشكـــر وتقديــر

    

    

المشرف على هذه الدراسة  الدكتور المشرف على هذه الدراسة  الدكتور المشرف على هذه الدراسة  الدكتور المشرف على هذه الدراسة  الدكتور           أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير لألستاذ           أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير لألستاذ           أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير لألستاذ           أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير لألستاذ 

عبد الحفيظ طاشور ، على اخالصه وحرصه الشديدين في حسن توجيهي وافادتي بكثير من عبد الحفيظ طاشور ، على اخالصه وحرصه الشديدين في حسن توجيهي وافادتي بكثير من عبد الحفيظ طاشور ، على اخالصه وحرصه الشديدين في حسن توجيهي وافادتي بكثير من عبد الحفيظ طاشور ، على اخالصه وحرصه الشديدين في حسن توجيهي وافادتي بكثير من 

كما اليفوتني أن أشكر كل أساتذة كما اليفوتني أن أشكر كل أساتذة كما اليفوتني أن أشكر كل أساتذة كما اليفوتني أن أشكر كل أساتذة .  .  .  .  النصائح  القيمة التي خدمت بحثي منذ بدايته الى نهايتهالنصائح  القيمة التي خدمت بحثي منذ بدايته الى نهايتهالنصائح  القيمة التي خدمت بحثي منذ بدايته الى نهايتهالنصائح  القيمة التي خدمت بحثي منذ بدايته الى نهايته

.          .          .          .            بجامعة قسنطينة  بجامعة قسنطينة  بجامعة قسنطينة  بجامعة قسنطينةاريةاريةاريةاريةواإلدواإلدواإلدواإلدالقانون الجنائي والقضائي الدوليين بمعهد العلوم القانونية القانون الجنائي والقضائي الدوليين بمعهد العلوم القانونية القانون الجنائي والقضائي الدوليين بمعهد العلوم القانونية القانون الجنائي والقضائي الدوليين بمعهد العلوم القانونية      

         وأيضا االساتذة  اللذين اعانوني بالمراجع التي خدمت بحثي وكذا  الزمالء اللذين          وأيضا االساتذة  اللذين اعانوني بالمراجع التي خدمت بحثي وكذا  الزمالء اللذين          وأيضا االساتذة  اللذين اعانوني بالمراجع التي خدمت بحثي وكذا  الزمالء اللذين          وأيضا االساتذة  اللذين اعانوني بالمراجع التي خدمت بحثي وكذا  الزمالء اللذين 

.                                                          .                                                          .                                                          .                                                          تعبوا كثيرا معي في كتابة وطبع هذه الرسالة تعبوا كثيرا معي في كتابة وطبع هذه الرسالة تعبوا كثيرا معي في كتابة وطبع هذه الرسالة تعبوا كثيرا معي في كتابة وطبع هذه الرسالة      

. . . . شدوا من أزري أفراد أسرتي أتقدم بالشكر الصادق شدوا من أزري أفراد أسرتي أتقدم بالشكر الصادق شدوا من أزري أفراد أسرتي أتقدم بالشكر الصادق شدوا من أزري أفراد أسرتي أتقدم بالشكر الصادق          والى كل  اللذين تحملوا معي و         والى كل  اللذين تحملوا معي و         والى كل  اللذين تحملوا معي و         والى كل  اللذين تحملوا معي و

جزيل الشكر جزيل الشكر جزيل الشكر جزيل الشكر ............وأخيرا الى كل من ساهم معي في انجاز هذا البحث بفكره أو بوقته أو بجهده وأخيرا الى كل من ساهم معي في انجاز هذا البحث بفكره أو بوقته أو بجهده وأخيرا الى كل من ساهم معي في انجاز هذا البحث بفكره أو بوقته أو بجهده وأخيرا الى كل من ساهم معي في انجاز هذا البحث بفكره أو بوقته أو بجهده 

.                                                                                                .                                                                                                .                                                                                                .                                                                                                وصادق التقدير  وصادق التقدير  وصادق التقدير  وصادق التقدير       

      .                                                        .                                                        .                                                        .                                                      الفضل والشكر والثناءالفضل والشكر والثناءالفضل والشكر والثناءالفضل والشكر والثناء----ل ومن بعدل ومن بعدل ومن بعدل ومن بعدمن قبمن قبمن قبمن قب----وهللاوهللاوهللاوهللا            

    

رابح أشرف رضاونيةرابح أشرف رضاونيةرابح أشرف رضاونيةرابح أشرف رضاونية                                                                                                                                                                                                                                                 
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 مقدمـــة

  دون  أن وضع تقنيين جنائي دوليBella منذ أكثر من ربع قرن قال األستاذ بيال

لن تطبيقه، يعني وضع قواعد قانونية دولية انطالقا من فكرة أنها  جهاز قضائي لتنفيذه وخلق

لما ،وا قائما و منظما لعدالة دولية دائمةليس تنظيميا دوليتطبق بل ستبقى حبيسة القوة، و

االنتهاك الخطير لحقوق اإلنسان، فيجب على سعى إلى تحطيم المساواة وكانت قوة األشياء ت

 .فرض تواجدها تقوة التشريع إن 

إلى  CLAUDE LOMBOISىفي هذا الصدد دفع بعض الفقهاء مثل كلود لومبوو 

صاص التشريعي، معنى هذا أنه على الدول القول بأن االختصاص القضائي مرهون باالخت

أن تؤدي على المستوى الدولي، السيما في إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة، دور المشرع 

كذلك فيما يتعلق بتحديد بة التطبيق في المجال الجنائي، ولتلك النصوص القانونية الواج

أفعال دون تحديد صالحيات اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، ألنه ال يكفي تجريم 

 .الجهاز للبت فيها

إلى القول بأن أحد شروط نجاعة المحكمة ) Serge sur(يذهب سارج سور        و

حترام هذا الشرط ال  قدر ما يمكن ذلك، وإالجنائية الدولية هو أن يكون اختصاصها عالميا

 النسبة للصورة التي قبل كل شيء بمحكمة العملي فقط بل كذلك وتكمن أهميته في تسيير ال

لمتعلقة بالجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة وجرائم كما أن احترام القواعد ا، تعكسها

جرائم العدوان، توجب مشاركة األشخاص المعنوية لهذه المؤسسة القضائية الجنائية الحرب و

 .الدوليـة

نورمبورغ آخر أكثر واقعية يرى جورج سال الذي عايش تجربة محكمة سياق في و 

        بأنه إذا لم يتم تأسيس محكمة جنائية دولية دائمة، فال معنى من تحديد مبادئ 

تأسيسنا لهذا الجهاز يعطينا فرض خلق محكمة عدل دولية حقيقة، بمقدورها أن ،ونومبورغ 

 .تحاكم كل مجرمي الحرب مهما كانت انتماءاتهم

 

 أ



  

لجنائية الدولية في إلزام الدول على ت المحكمة ائيكمن الغرض الذي من أجله أنشو 

من ثم إعمال حقيقي ية دولية تكون قد صادفت عليها، واحترام مضمون أي اتفاق

 .الختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

       الدولي للجهاز القضائي   االختصاص مبدأقد كرست عدة مواثيق دوليةو 

   االتفاقية الدولية  و1948نس البشري سنة د إبادة الجالدولي، السيما االتفاقية الدولية ض

 المتعلقة بالقانون 1949كذا اتفاقيات جنيف لسنة ، و1973ضد التمييز العنصري لعام 

يجد تطبيقا لم ، إال أن هذا المبدأ 1977البروتوكول اإلضافي األول لسنة و ،الدولي اإلنساني 

شارت إلى المبدأ دون ذكر كيفية فعليا له من طرف الجماعة الدولية، بحيث أن المواثيق أ

 .إعماله في الميدان القضائي ليحترم من قبل كل الدول

إرساء قواعد قانون جنائي      من أجل هذه الغاية سعت المجموعة الدولية إلى و 

لى إنشاء جهاز قضائي دولي تتلخص مهمته في متابعة المسؤولين عن ارتكاب دولي، وإ

 .هم من فرصة اإلفالت من العقابتمكينالدولية وعدم  الجرائم 

مند بداية العقد األخير من القرن الماضي ظهرت بوضوح ال شك فيه، أن انشاء و 

محكمة جنائية دولية دائمة، أصبح يلقي استجابة من حيث المبدأ لمقتضيات العقاب على 

عة على لتي ظهرت من جديد وبفضاي اناسالجرائم األكثر خطورة انتهاكا للقانون الدولي اإلن

بفضاعة أشد في روندا، حيث اضطلع مجلس ، والهرسكالمسرح العالمي، باألخص البوسنة و

األمن بمسؤولياته المقررة بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، فقام بإنشاء 

محاكمة ومعاقبة روندا، يختصان ببشأن يوغسالفيا سابقا و) ad hoc(محكمتين دوليتين 

 .الجرائم ضد اإلنسانيةنس البشري وجرائم الحرب وجرائم إبادة الج

 عقد المؤتمر الدبلوماسي الدولي تحت إشراف منظمة 1998 جويلية 17بتاريخ و 

بحسب المحكمة الجنائية الدولية، وإقرار نظامها األساسي، واألمم المتحدة بغرض إنشاء 

 عظيم، يبقى األكثر من االعتراف الدولي الواسع النطاق، فقد اعتبر ذلك بأنه حدث تاريخي

 .إقرار ميثاق األمم المتحدةتقدم القانوني الدولي بعد تبني وحيث ال

 ب



  

المحاوالت المتواصلة، نجح المجتمع الدولي في بلوغ        وبعد خمسين عاما من الجهود و

أمل طال انتظاره، و ذلك بوضع تلك الجهود و المحاوالت موضع التنفيـذ، حيث تم إنشاء 

تمارس اختصاصها وفقا لمجموعة من  ،  الجنائية الدولية كهيئة قضائية دولية دائمةالمحكمة

المعايير التي ينص عليها نظامها األساسي، أي أن المحكمة لها حرية تحديد اختصاصها في 

إطار معايير مرنة، ألن قبول أي قضية مرهون بعدم وجود تحقيق جار أو محاكمة جارية 

عمال التي تعتبر جريمة     ق الشخص المعني عن نفس األمن قبل دولة مختصة في ح

أن ال يكون الشخص  عدم إجراء المحاكمة، وأن ال تكون الدولة المختصة قد قررتدولية، و

باإلضافة إلى ذلك البد أن تكون للقضية خطورة كافية تبرز  عليه فعال، والمعني قد حكم

ت القانونية ألجل غير مسمى، قد يمكن اتخاذ المحكمة إلجراء آخر، ألن مباشرة اإلجراءا

 .للمتهمين فرصة اإلفالت من العقاب

فمن الواضح أيضا أن الدولة التي ليست لديها وسائل كافية لجمع األدلة الالزمة أو  

في مثل تلك ت مناسبة، والقبض على المتهمين يمكن اعتبارها غير قادرة على إجراء تحقيقا

وفقا  ال االختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدوليةالظروف تكون هناك حاجة إلى إعم

 .للمعايير المنصوص عليها قانونا

وتعد المسائل التي تربط ارتباطا وثيقـا بإعمال اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، والتي  

تظهر في مراحل الحقة من اإلجراءات القضائية من قبيل التعاون القضائـي وتسليم المجرمين، 

ستسالم  وتنفيـذ أحكام السجن ومجاالت أخرى يستكشـف من خاللها مبدأ اإلعمال، ورغم ذلك واال

يؤدي إعمال اختصاصات المحكمة الجنائيـة الدوليـة دون شـك دوره الرئيسي في المرحلة المبدئية من 

تقوم المحكمة اإلجراءات القضائية، حيث يتزامن اإلهتمام  بها مع تلك اللحظة المهيبة والمنتظرة حينما 

الجنائية الدولية بتقييم ما إذا كانت سـوف تبدأ التحقيق أو المحاكمة، وسوف يتضح بمرور الزمن إذا 

 .كانت الممارسة تؤكد وجهة النظر هذه أم ال

ومع ذلك فلبحث هذا الموضوع أهمية خاصة تتجلى أوال في محاولة التعريف  

 الدولية الناشئة عن ارتكابها دون إغفال بالجريمة الدولية وضوابط المسؤولية الجنائية

 أركانها، السيما الركن الدولي الذي يميزها عن الجرائم الداخلية و بيان تطور االختصاص

 ج



  

تصاص المحكمة الجنائية معرفة أنواع الجرائم الدولية التي تدخل في اخالجنائي الدولي، و

بط إعمال اختصاصات المحكمة تتجلى أهمية هذا الموضوع من خالل معرفة ضواالدولية ،و

 النتهاكات نظام القانون الدولي واإلضرار الجنائية الدولية، سيما في ظل التنامي الخطير

 .السلم الدوليين باألمن و

وبناء على ما تقدم تم اختيارنا موضوع هذا البحث ، على الرغم من إدراكنا مسبقا أن بحث هذا  

في تناثر جزيئاته بين قواعد القانون الجنائي الدولي وصعوبة الموضوع ترافقه صعوبات عديدة ، تكمن 

اإلبعاد الكلي لقواعد القانون الجنائي الوطني، خاصة عندما تتدخل الدولة وتعلن اختصاصها في معاقبة 

المجرمين الذين ارتكبوا جرائم دولية على اقليمها ألن اختصاص المحكمة في حقيقة األمر هو اختصاص 

 .تكميلي

تطرأ تطورها أمر يستلزم متابعة آخر التعديالت التي  و إلى أن تعدد مصادره إضافة 

الع اإلطئي الدولي بإضافة إلى المتابعة وكذا آخر أحكام القضاء الجناعلى نظام المحكمة و

القضائي هاء القانون الدولي بصفة عامة، والقانون الجنائي وفقالمستمرين على نتائج كتاب و

 .الدوليين بصفة خاصة

مكتباتنا داخل الوطن المادة العلمية لصعوبة أن يجد الباحث في مؤسساتنا ومن او 

 المتمثلة في البحث العملي، دون االستعانة فة هذه المهمة الشريثلكن من أداء ممالكافية التي ت

 .بوسائل أخرى تتصل بمؤسسات أجنبية

اصات المحكمة الجنائية كما أن طبيعة بحث موضوع الجريمة الدولية وضوابط إعمال اختص 

الدولية يحتم علينا الرجوع إلى مجموعة من المناهج من بينها المنهج النقدي وذلك إلزالة اإلشكاالت العالقة 

بمفهوم الجريمة الدولية وتميزها عن الجرائم األخرى وأيضا تقديم تطور اختصاصات المحاكم الجنائية 

رمبورغ وطوكيو وأيضا قصور النصوص القانونية بشأن الدولية انطالقا من النقد الموجه لمحكمة نو

مواضيع الخروج عن االختصاص على سبيل المثال من طرف الدول في جرائم الحرب والجرائم ضد 

اإلنسانية،  باإلضافة إلى الدور السلبي لمجلس األمن وخاصة في ظل سيادة مبدأ حق الفيتو، واستخدمت 

ي باإلضافة إلى المنهج التحليلي المقارن وذلك بشأن المحاكم أيضا ضمن هذا السياق المنهج التاريخ

الجنائية الدولية وتطور اختصاصاتها وكذا المحاكم الجنائية الدائمة حتى تاريخ إنشائها وإقرار نظامها 

 .، وما ينصب على الجرائم التي تختص بها وشروط وضوابط إعمال إختصاصاتها1998األساسي سنة 

 د



  

ا سبق يمكن القول أن إشكالية بحثنا تقوم على مجموعة من األفكار و باإلضافة إلى م 

 .قة الوطيدة بمجموعة من التساؤالت التي يطرحها موضوع البحثالذات الع

بناءا على ذلك نقول هل تطور اختصاص المحاكم الجنائية الدولية في القانون و 

ذلك من خالل تميز ولدوليين، القضائي ان نتيجة لتطور القانون الجنائي والجنائي الدولي كا

سواء ... جريمة القانون العام من الجرائم، كالجريمة السياسية والجرائم الدولية عن غيرها 

أركانها، أو خصوصياتها، لكونها جرائم خطرة تتميز بدرجة عالية من وفيما يتعلق بمصدرها 

مما أدى إعطاء كيان المجتمع البشري، والجسامة التي تهدد أسس بشاعة والوحشية وال

المشاريع القانونية مند لى ما قررته المعاهدات الدولية والجرائم الدولية بعدا خاصا بناء ع

  .الجنائية الدولية اتفاقيات جنيف األولى إلى غاية إنشاء المحكمة

  وما الجنائية الدولية المحكمةدور في إنشاء الهيئات الدولية وهل كان للمنظمات  و 

صة في القانون اللجان المتخص بذلت من طرف مؤسسات المجتمع الدولي وهي الجهود التي

ما هي اختصاصات المحاكم الجنائية الدولية التي أنشئت قبل المحكمة الجنائي الدولي، و

هل كان ذلك عامال مهما في تطور االختصاص الجنائي الدولي و وضع و ،الجنائية الدائمة 

ء جنائي دولي انطالقا من الحاجة الملحة إلنشاء محكمة قضا نهاية لإلتجاه المعارض إلنشاء 

جنائية دولية تقوم على مبادئ أساسية تحفظ بموجبها حقوق اإلنسان عن طريق أجهزة إدارية 

 .دعائية قادرة على تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلهاإو 

 تختص هل المحكمة الجنائية الدولية متميزة في ممارسة اختصاصها من خالل كونهاو 

هي األكثر خطورة مثل الجرائم ضد ئم المحددة في نظامها األساسي، وبمجموعة من الجرا

اإلنسانية، و جرائم اإلبادة، و جرائم الحرب، و جرائم العـدوان، و هل يحـق للمحكمة أن 

 . ركنا أو أكثر من أركان الجرائم المحددةفتباشر اختصاصها إذ تخل

 د تنصب على البحث في ما مدى وجو ة موضوعناباإلضافة إلى ذلك فإن إشكالي 

اك أشخاص هل هنـة، وشروط و ضوابط إلعمال اختصاصات المحكمة الجنائيـة الدوليـ

 ى توافر قيود واردة على أصله ؟ البحث أيضا في مدوجهات مختصة لمباشرة االختصاص و

 ه



  

ي يطرحها نظام اإلشكاالت التحدوده  وما هي الشروط المسبقة لممارسة االختصاصات وو

 موقف الدول منها؟جرائم الحرب وحق الخروج على اختصاص المحكمة بخصوص 

هل يكون إعمال اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية أثناء ممارسة االختصاص و 

 وفقا لمبدأ التكملة أو في حاالت قبول الدعوى أمام المحكمة أو الدفع بعدم اختصاصها أو عدم 

 ايير المؤسسة لذلك؟مقبوليتها ضمن المع

 واالستئنافأثناء التحقيق والمحاكمة ي للمحكمة ئكيف يكون أيضا اإلعمال اإلجراو 

أسس موضوعية لمباشرة اإلجراءات، والضمانات العادلة للمحاكمة، وما هي ما مدى توافر و

ا م في المبادرة بافتتاح التحقيق و- االتهامعلى مستوى دائرة  -حدود نائب االتهامسلطة و

المحكمة الجنائية هل هناك إجراءات موضوعية كفيلة بإعمال اختصاصات يترتب عنه، و

ى المحكمة، من خالل عالقته بها وسلطته كن تأثير مجلس األمن علمإلى أي مدى يالدولية، و

إيقاف نشاطها على إعمال اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إزاء الجرائم في تعليق و

 . بهاالدولية التي تختص

تمكن من التحديد الدقيق لموضوع دراستنا، ارتأينا ربط تلك التساؤالت نحتى و

ضوابط إعمال ات لبحث موضوع الجريمة الدولية ومجموعة من الفرضيبالمحورية 

 :هـي كالتالــية ، واختصاصات المحكمة الجنائيـة الدوليـ

 .دولية ينصب تطور االختصاص الجنائي الدولي على موضوع الجريمة ال-

 . هناك حاجة ماسة إلى إنشاء محكمة جنائية دولية-

 . بأشد الجرائم خطورة  وأكثرها جسامة  تختص المحكمة الجنائية الدولية-

المحكمة الجنائية الدولية يقوم على مجموعة من الشروط اختصاصات ان إعمال -

 .الضوابطو

       

 و



  

معالجتهـا ا إلى أربعة فصول وتمت  موضوع دراستن ارتأينا تقسيمما سبق على  وبناءا

 :كالتالـي

 المحاكم الجنائية الدولية في القانون الدولي وإنشاءالجريمة الدولية  تضمن : ا���� ا�ول 

 .   وتطور اختصاصهاالجنائي

 جهزةواأل  الدوليةللمحكمة الجنائية األساسيةالمالمح  تضمن هذا الفصل :ا���� ا��2., 

 .  المكونة لها

    اختصاص المحكمة  في  تدخل  التي الجرائم هذا الفصل  تضمن : ا���2 ا���� 

، جرائم الحرب   ،  اإلبادة  جريمة    ،اإلنسانية ضد   الجرائم: وهي الدولية  الجنائية

.                                                                             جرائم العدوان  

NLا
 المحكمة الجنائية ختصاصاتاعمال إضوابط   و شروط  لالفص هذا تضمن  :ا���� ا�

 . الدولية
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  ا����آ* ا�!(�)�� ا��و���  ا&%��صو#"�ر ا�!
 �� ا��و���  :ا�ول ا����

 :تمهيد 

 المبذولةة العديد المحاوالت غمرو المبكر لخطورة الجريمة الدولية،إلدراكا الرغم من على       

ومن يتحمل ،الدولية وأركانها الجرائم قوانين جنائية دولية،تحدد بدقةمؤسسة ل لوضع تعاريف

 ية اال بعد االستفادة من اجابياتذلك لم يتحقق بصورة فعل نائية عنها،فانالمسؤولية الج

التدريجي المالحظ من خالل الخاصة والمؤقة،وبناء على التطورة الدولية وأخطاءالمحاكم الجنائي

أن ة اختصاص كل من محكمة نورمبورغ وطوكيو ويوغسالفيا وروندا،فاننا نستطيع القول نمقار

النظام األساسي للمحكمة الجنائية  فيأساسا  أختصاص المحاكم الجنائية الدولية تظهر قمة تطور

                                                                                           .يةالدول

                              :الدولي الجنائي الجريمة الدولية في القانون: المبحث األول  

  :التعريف بالجريمة الدولية:األولمطلب     

 :تعريف الجريمة الدولية : األولالفرع 

أن عرف الجريمة الدولية بأنها كل سلوك محظور يقع ) V.PELLA( بلال قيه الروماني     سبق للف

 وهذا التعريف في )1(تحت طائلة الجزاء الجنائي ،الذي يطبق و ينفذ باسم المجموعة الدولية 

و!���
  )2( ينصب فقط على الجرائم الدولية ذات الطابع السياسياألمرحقيقة 

��&:	)GLASSER( آ� 

�0 ا��� =8���
 ه�ا  1;��>��
1 ��
�A ا��
��ن ا��و��، آ��? =B= �2�

 C9! ب

�� =���	# E�F$G ا��2�	 ��1;�? ! AH�=ت ا��و��� ، و
J:2�ق ا
ا��
��ن �� �$

?9!
أما بالوسكي فيرى بأن الجريمة الدولية هي كل فعل غير مشروع يقترفه األفراد، يمنعه ،)3(�

 .)4(لجنائي ألنه يضر بالعالقات الدولية في المجتمع الدوليويعاقب عليه القانون الدولي ا

 أو امتناع عن عمل -فعل-ومن خالل ما سبق يمكن تعريف الجريمة الدولية بأنها كل عمل    

يمس المصالح الدولية أو اإلنسانية ينتج عنه ضرر يمنعه القانون الدولي واألعرف الدولية ويدعو 

 .مجموعة الدوليةإلى المعاقبة عليه باسم تلك ال
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                                 .                         16 p 1970   vol II  bruxelle   : conventionelle   penal ladroit internation:   stefan glasser-3 

 .9 ,  p 1972  spari.Etude des principes fondementaux du droit international penal. plawski. s-4 
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من شأنه ) عمل أو امتناع عن عمل( هي سلوك)1( فالجريمة الدولية       وعلى هذا األساس 

لو تحقق أن يعكر صفو العالقات الودية بين الدول، بوصفه عمال يصيب المصالح الدولية 

 لتصل  تتعداه  وهي ال تقتصر على هذا الحد فحسب بل، مثالالمحمية بالضرر كجرائم السالم

القتل أو اإلبادة أو االسترقاق  بتجريم أعمال  اإلنسانية وذلك إلى ضرورة حماية المصالح

 بل ويحمي القانون الدولي , وكل اضطهاد سياسي أو عنصري أو ديني،إبعادأوأي فعل 

 والمعاملة السيئة واالعتداء على المدنيين الجنائي من كل ما يحط بكرامة اإلنسان كالتعذيب

 وهكذا فالحماية من الجريمة الدولية تمتد لتشمل المجتمع ,تحت ما يسمى بجرائم الحرب

البشري ذاته، وعليه فلتحقيق ذلك نعود إلى العرف الدولي  ويتضح هذا في المعاهدات 

ح باسم المجموعة الدولية الدولية والمواثيق ومنه يطبق الجزاء على كل منتهك لهذه المصال

حيث ال تستطيع أي دولة اإلدعاء بأنها تنزل الجزاء على مقترف الجريمة نيابة عن المجتمع 

 .)2(الدولي

 :التمييز بين الجريمة الدولية وغيرها من الجرائم: الفرع الثاني 

 :الجريمة الدولية وجريمة القانون العام:اوال

مة القانون العام من حيث المصدر، وكذلك األطراف تختلف الجريمة الدولية عن جري     

 وهذا بخالف )3(الدوليةرها في العرف الدولي والمعاهدات حيث تجد الجريمة الدولية مصد

جريمة القانون العام التي تجد مصدرها في القوانين الداخلية التي يصدرها المشرع الوطني 

لتي ال تأخذ بهذا المبدأ مثل الدول التي وهذا في البلدان التي تأخذ بمبدأ الشرعية وكذلك ا

 .تعمل بنظام األنجلوسكسوني

  فمصدر الجريمة الداخلية بعكس الجريمة الدولية، ومنه فالجريمة الدولية تكون ضد 

مصلحة دولية أو إنسانية وتقوم بها الدولة أو عدة دول سواء تنفذها بنفسها أو ينفذها أفراد 

 الجريمة الداخلية فتكون ضد مصلحة وطنية وهي ال تخرج أما  برضائها أو بتشجيع منها،

 ا��� ي-1C�س ه�
 . G�$� 12-25��N0 ،ص ص.���K�  #4 اHIJع ار�G ا�F ا� آ��ر -
85-86 �
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عن الحدود الوطنية وهذه المصلحة يحميها التشريع الداخلي وفي الغالب أن أطرافها هم أفراد 

 .)1(عاديين

 : الجريمة الدولية والجريمة السياسية:ثانيا

القانون الجنائي الوطني هو الى أن ذلك هي جريمة داخلية،ويرجع السياسية الجريمة     

 يحرك  الذي ينص عليها ويحميها وهي تتميز عن جرائم القانون العام لكون أن الدافع الذي

 يكون دافع سياسي، وعليه تكون المصلحة المحمية المعتدي عليها ذات طبيعة  فاعلها

أما الجريمة الدولية فهي من الجرائم التي , يجوز التسليم بهاسياسية، والمبدأ في مثل هذا ال 

وعليه ،تكون ضد مصالح دولية أو إنسانية ،وهي حددها العرف الدولي والمعاهدات الدولية 

تحدث اضطرابات في العالقات الدولية فيما بين الدول وهي على خالف الجريمة السياسية قد 

 .)2(من حيث جواز التسليم بها دون سابقتها

 :الجريمة الدولية والجريمة العالمية:ثالثا

في المجتمع الدولي قد  تعمل المجموعة الدولية دائما على   قيم اساسية و مشتركةهناك    

حمايتها وصيانتها وذلك بمنع االعتداء والتعدي عليها، حيث يتخذ مثل هذا الموقف صفة 

 .)3(ء واألطفالالعالمية كتزييف النقود أو االتجار بالرقيق والنسا

      فالجريمة على نحو ما سبق هي جريمة عالمية، حيث تجرمها مختلف الدول وبالتالي 

تتعاون على محاربتها ومثل ذلك أيضا يعتبر جريمة داخلية حيث ينص عليها التشريع 

الوطني، وبذلك تختص بالحكم فيها المحاكم الوطنية، وهي على تحو تلك المفاهيم تختلف عن 

مة الدولية التي تمس المصالح الدولية ومصدرها العرف الدولي والمعاهدات الجري

 .الدولية،وبالتالي فاألجدر بذلك هو إنشاء محاكم دولية للنظر في مثل تلك الجرائم

 :الجريمة الدولية وجريمة قانون الشعوب:رابعا

ة التي تجرمها هناك جرائم تنسب لقانون الشعوب حيث تعتبر صورة من الجرائم العالمي     
 الجرائم  مثل هذه وتختلف  )4( وتمقتها القوانين الوضعية عادة وباستمرار مثل الرق والقرصنة

86-87 �
L�@ N6] ،ص ص.  ا��آ%�ر ��� اX @0���ن @0���ن- 1. 
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 .عن الجرائم الدولية وذلك ألنها جرائم داخلية حيث تنص عليها القوانين الوضعية

ونرى أن جرائم قانون الشعوب تعتبر جرائم دولية لكن بشرط توافرها الركن     

ى جريمة دولية بدال الدولي،مثال كأن ترتكب تنفيذا ألوامر دولة أو لحسابها، وعليه تتحول إل

 .من جريمة قانون الشعوب وذلك الركن أو الشرط الدولي يعد أساس قيام الجريمة الدولية

 :خصائص الجريمة الدولية:  الفرع الثالث

الجريمة الدولية تعتبر جريمة عرفية وذلك ما يجعلها تتسم بسمة الغموض وعدم 

 على مجموعة من الحقائق وهذا ما التحديد، وعليه استقر العرف وأكدت التجارب الدولية

أعطى للجريمة الدولية مجموعة من الخصائص منها الذاتية والقانونية التي تميزها عن 

 : الجريمة الداخلية، وتكون هذه الخصائص كالتالي

 : خطورة الجريمة الدولية وجسامتها:أوال

الداخلية من حيث الخطورة  يتضح لناأنه ال مجال للمقارنة بين الجريمة الدولية والجريمة     

حيث أن الجرائم  ،والجسامة، وهذا بالطبع يتبين جليا في مدى اتساع وشمولية أثارها ونتائجها

وتعذيب وغيرها من األعمال جماعيا الدولية تستهدف إبادة شعب، وتدمير مدن، وقتال 

 .)1( وصفها ووصف نتائجها المخربة والمدمرةيصعب الوحشية والفظيعة التي 

يبدو أن هناك إجماعا حول :" ولقد وصفت لجنة القانون الدولي  الجريمة الدولية بقولها     

معيار الخطورة، فاألمر يتعلق بجرائم تمس أساسا بالمجتمع البشري نفسه، و يمكن 

وإما من ) الوحشية, الفضاعة, القسوة(استخالص الخطورة أما من طابع الفعل المجرم 

، والدافع -ا أو سكانا الضحايا شعوب سواءكان – الضخامة فتظهر في،أثاراالتساع والشمولية 

 ،وعليه فالركن األساسي للجريمةهي الخطورة-إبادة األجناس والشعوب-الفعلإلى هذا بالطبع

المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها، وهذه الجريمة تتميز بدرجة عالية من حيث البشاعة والوحشية 

 .)2(المجتمع البشري  وكيانوالجسامة التي تهدد أسس
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 : جواز التسليم في الجرائم الدولية:ثانيا
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 ،O�9���ا 

�� = �ز �����
�1� ا� �ا�O ا[ره
��1 ا��� �F�2G 	�ا�O دو��� و1 U�����ورة ا��1


ء �� !�� ا��
��ن ا��و�� ا�<
در &�	 
� وا� �ا�O ا���
&�� ا��� W = �ز ���
 ذ�X، وه�ا �


��ن ا�1��2
ت &�� 1892J ��-��� 
���H�� ��Ga� ارات�J و��,1927 و��  O�9�G ه�ة
2�

 
��

ل و رو�gG�F�ا ��1 � .)1( 1937&�� ، و�� �2
ه�ة ��Y و�2
�FJ ا[ره
ب 1930&�� ا�� ���

 �       �21 ه�ا أ�J ا�� ��Y ا��و�� 1<�رة �H=�8 و وا.�8 �1	�ب O�9�G ا�� ���

X�وذ ،�
ء �� ا��
دة ا��و���	 
2
ه�ة ��&
ي &�� 228 �� � ا�98,
ء  ، وه�ا �� ا��Uام 1919 �

 �7&�� 0=�>G �� O�9���ب ا�	�11943. 

1<,� ��
��� �21 ا��8ب ا�2
���� ا�_
���، وا'�_�9 !�9?  P
 GWآ� ه�ا ا;G ��� ��N'و�� ا    

2
ه�ة إ1
دة � �� �21

ء �� ا��
دة ا��	 
�  
 و�<�
 ه�أ�?  )2(1948ا� �b ���� !�=�ة ��آ� ���

   .90- 89  : ص ص . �$� G��N0  .  ا� آ��ر -
  اT �����ن �����ن-1
. 1999.Chinese University of politics and law publish house  .nal criminologygeneral internati: zhiui.zhang-2

pp.167-169.       
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<�رة �H=�8 و وا.�8 �1	�ب O�9�G ا�� ���� ا��و����،  �21 ه�ا أ�J ا�� ��Y ا��و�� 1


ء �� ا��
دة 	 
� X�ي &�� 228وذ
2
ه�ة ��&� �ا�98,
ء�F�2G W   ، وه�ا �� ا��Uام 1919 �

�
&�� !O�9�G ��2H C9 ا�� ����& O�ا�	 �_�
 .ا[1
دة ا� �
!�� وا'�2
ل ا'�Nى �� ا��
دة ا�_


  و��2�G ا'*�اف ا���2
�Jة ��    �Gه�ا
 �_� ه�P ا�8
Wت ��F9�1 *9# ا���O�9 و��
 ���ا����
 و�2

�9=
� C9! ءا
  : )1(ا��
��ة ا��,�2ل �1


ء �� ا��
دة -	 
� 11 
��9! �FJ

��J ا��و��� ���Y 	�=�� ا�,<� ا��2<�ي وا��2,GWا �� 

�� ا��
دة ا�_
��� �F�2G W ا'�2
ل ا���2دة :"  و�<�
���1973��F 30ا�<
درة !� ا'�O ا����8ة 

�
&�� ��gض O�9�G ا�� ����& O�ا�	 ��J
,GWا Pه� �� . P��2 ا��ول ا'*�اف �� ه��Gو

2
ت و�9�2
ه�ات ا��
ر=� =�s�� 
�F* �
م �� ا�8
Wت ا���آ�رة O�9��1 ا�� ������
1 ��J
,GWا

 ".ا��,�2ل

8
آ�� -�1 #�
$G ���ا �FJ

ء �� �Jارات ا'�O ا����8ة ا���2	 
�  
وO�9�G ا�� ���� و���

 OJدر �� ) 25-د (2712ا���ار ر
) 26-د (2840   ، وا���ار ر1970OJ د=���F 15ا�<

وا��ي �v ) 2(1973- د=��3�Fا�<
در �� ) 28-د (3074وا���ار رOJ , 1970ا�<
در �� 

�9= 
� C9! ���
B�ا ?Gد
� �� " :Oأ�� C9! ��Wد Oم .�ه��G �
ص ا��=B�'ا ��آ
 =��م �9�8

���
� و ذ�X آ�
!�ة !
�� , ار�F7Gا 	�ا�O -�ب أو 	�ا�O .� ا[���F��� وا�	ن إذا و�FJ
و =2

O�ا� �ا Pه� 
2
ون ا��ول �� آ� �
 =�<� , �� ا��9Fان ا��� ار�F7Gا  ����G و �� ه�ا ا�<�د


صB�'ء اWaه O�9��1." 


ء �� ا��
دة -	 

ت ــEا��89 )3(1977   �� ا��Fو�Gآ�ل ا'ول ����32 ��J
,G
1   A��	)1949 ( 

                                                                                                                  

 .91-90   ص ص .  سابق  مرجع   . الدكتور عبد اهللا سليمان سليمان-1

 . 20,p2000aris,P:edition du seuil. le staut de rome-eCour Penale InternationalA L. William Bourdon   -2 

 Centenaire  ,e humanitair un siecle de droit international: Larsen.Laurence Burgorgue.Paul Tavernier-3

desConventions de la Haye Cinquantenaire des Conven tions de Genève.Etablissment  Emile Bruylant ,s,a 

Belgique,2001 ,p53. 

 Maurizio Delli Santi: IL NUOVO DIRITTO PENALE MILITARE PER LE OPERAZIONI -:  أنظر أيضا الى 

MULTINAZIONALI.http://www.carabihieri.it.concorsi/c oncorsi-main.htm  .2003  .p5. 

Sul tema ci sia consentito rinviare al nostro: Il D-: أنظر أيضا الى  iritto Internazionale Umanitario nel 50 ano 

Anniversario delle Convenzioni di Ginevra, in Rasse gna dell’Arma dei Carabinieri, n. 4/1999. 
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�� ا���O�9: " و �<? - �� ��
��G ة أن�J

م  ، "!C9 ا��ول ا���2�J ى��و=�<� ه�ا ا�,�2 1

�����- �=
   ).1(ا�a��...yو��� 	�

م لذه المعطيات اقترح مقرر اللجنة الدولية إلعداد مشروع تقنين الجرائم ضد سو أمام ه      

على كل دولة القي القبض في إقليمها على : "  المبدأ التالي 1987سنة و أمن اإلنسانية

 ".مرتكب جريمة مخلة بسلم اإلنسانية واجب محاكمته أو تسليمه


�U و �$�9ب ��       	 O�9���0 أن ا��= EF& 

ج ,  ا� �ا�O ا��و���و�� �-Wا �7�= W ?�� و

 �� �
ص ا���1�9$B�'ا O�9�G Y��� ��

ق ا��
��ن ا��و�� ا� �$� �� ��&
�7,1ة ا� �=�� ا���

O�ا� �ا .   

 :استبعاد قاعدة التقادم من التطبيق في الجرائم الدولية:ثالثا      

  قانوناو ذلك بمضي المدة المحددة،أو الدعوة العمومية  سقوط العقوبة التقادم     نعني ب

 .قاعدة تأخذ بها معظم التشريعات الوطنيةهي و

أما هذه القاعدة فهي مستبعدة على الصعيد الدولي حيث لم يتطرق لها قبل الحرب        

على أي أحد بهذه القاعدة قبل ذلك التاريخ و عدم االحتجاج منالعالمية الثانية و هذا يعود إلى 

   الذي لم يتضمن  النظام األساسي لمحكمة نورمبرغ  ب1945لسنة اقية لندن هذا جاءت اتف

 لم يرد ذكر لهذه القاعدة في مشروع تقنين الجرائم ضد  ، كما انه اإلشارة إلى هذه القاعدة

 .1954سالم و أمن البشرية عام 

بقاعدة وبعدها أتت ظروف حملت المجتمع الدولي على إعادة النظر واالهتمام مجددا      

حيث  نجد أن  ذلك من حيث وجوب التطبيق أو الرفض على الجرائم الدولية ،والتقادم 

 بان قانونها الجنائي يأخذ بقاعدة تقادم الجرائم بمضي 1964االتحادية أعلنت سنة   المانيا

المذنبين  لنسبة لجميع األشخاصمنذ ارتكابها و هذا ليبين سقوط الدعوة العمومية با  سنة20

  .رتكاب تلك الجرائم التي تتسم بالدولية و الذين لم يقدمون للمحاكمة بعدافي 

   
1- Thomas Graditzky La responsabilité pénale indivi duelle    pour violation du droit international hum anitaire 

applicable en situation de conflit armé non interna tional.  Revue internationale de la Croix-Rouge no 829,  31-

03-1998    ,p p 29-57  
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ورغم هذه االهمية االجرائية فان  موقف ألمانيا االتحادية واجه استنكارا عالميا فقد 

تقدمت على إثره بولندا بمذكرة إلى األمم المتحدة تطلب من لجنتها القانونية البث في هذه 

 باإلجماع بان الجرائم الدولية 1965 أفريل 10قانونية في المسالة ،وقد أجابت اللجنة ال

 .)1(التتقادم

 وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على اتفاقية عدم تقادم 1968 نوفمبر 26    وفي 

و قد نصت , )23-د (2391جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية بقرارها رقم 

ال يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر : " )2(المادة األولى من االتفاقية على

 . على وقت ارتكابها

  جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام األساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية في -

 03 و الوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة ، القرار رقم 1945 أوت 08

 11المؤرخ في ) 01-د (95و القرار رقم , 1946 فبراير 13الصادر في ) 01-د(

 12و ال سيما الجرائم الخطيرة المتعددة في اتفاقيات جنيف المنعقدة في , 1946ديسمبر 

 .)3( لحماية ضحايا الحرب1949أوت 

 الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية سواء في زمن الحرب أو السلم و الوارد تعريفها في النظام -

  )4(  بلندن1945 أوت 08ي لمحكمة  نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في األساس

 فبراير 13المؤرخ في ) 1-3 (3والواردتأكيدها في قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة 

و الطرد باالعتداء , 1946 ديسمبر 11المؤرخ في ) 1-د( القرار  95 و في  1946

  التمييز    سياسة  عن    الناجمة  و  لإلنسانية    نافية الم   و األفعال المسلح أو االحتالل

   العنصري  


N6  . ا��آ%�ر ��� اX @0���ن @0���ن- 1�  [L�K�   . 92  ص. 

2-   . [L�Kا� N6
  93-92 ص ص. ا��

3-William Bourdon    opcit,  p 17 .                 


 KL E��., ،ا��آ%�ر ���� ا���Fق،ا��--4Q����
6
 �� ا�LRدة ا�!����� وا��0� ��F�D�����b–ق ا�K.Rن . آ%�ر ��� ا�4D�* وز  N)� ��F��#R ���=ا� d)دار – ا� 


وت ،�L ، 7� ?�0� *0D124 ، ص1988ا�.   
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اإلبادة الجماعية والمعاقب عليها حتى ولو كانت األفعال المذكورة ال تشكل في  وجريمة

  .)1(تكبت فيه خطورة القانون الداخلي للبلد الذي ار

) 25-د( 2712 اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها رقم 1970 ديسمبر15 وفي 

إن األمم المتحدة تطلب من الدول المعنية مرة ثانية أن تقوم بجميع اإلجراءات : الذي جاء فيه

فتها المادة الضرورية من أجل التحقيق التام لجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية كما عر

األولى من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكب ضد اإلنسانية للكشف وتوقيف 

وتسليم ومعاقبة كل مجرمي الحرب، والمتهمين بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية الذين لم تجري 

8�18
آ���O و�2
O��FJ ، آ�
 �Hر ��  �F��=1971 د OJ�8ة ا���ار ر��ا� O�'ا �! 


دم 	�ا�O ا��8ب) 26/د(2840�G م�! C9! آ�a= 7# .� ا��يG���ا O�وا� �ا 

،���

دم 	�ا�O ا��8ب وا� �ا�O ا����F7G ا[���G ه�ة !�م
2� C�م إ
���Wا C9! ا��ول V8=و

���
 ..� ا[��

وعلى هذا األساس انضمت بعض الدول إلى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم       

إلنسانية بدون أي تحفظ، وهناك من الدول األخرى المنظمة إلى اتفاقية عدم المرتكبة ضد ا

تقادم الجرائم ضد اإلنسانية دون جرائم الحرب، لكن نجد أن لجنة القانون الدولي لم تؤيد هذا 

التمييز، وهذا يعني أنها سوت في التقادم بين الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، وهذا 

إن التمييز بين جرائم الحرب وجرائم التي :هذه اللجنة الوارد فيما يليكما جاء في تعليق 

ترتكب ضد اإلنسانية ليس يسيرا دائما، فإن هذه المفاهيم تتداخل أحيانا عندما ترتكب الجرائم 

 والنظام األساسي لمحكمة  نورمبرغ  يميز بين الجرائم, ضد اإلنسانية في حالة نزاع مسلحة

والتي تعتبر جرائم حرب، وبين الجرائم "   المدنيين في األقاليم المحتلةالسكان" المرتكبة ضد 

حيث تعتبر جرائم ضد اإلنسانية ،اال " السكان المدنيين بدوافع عرقية أو دينية"المرتكبة ضد 

أن هذا التمييز يعتبر تمييزا غير قاطع، حيث نجد الجرائم المرتكبة ضد السكانفي إقليم محتلة 

، وهناك من يعتبرها جرائم ضد اإلنسانية دون النظر إلى أي سبب،وعليه تعتبر جرائم حرب

وفي هذاالصدد جاءت "فإن التمييز بين هاتين الجريمتين ليس قاطعا وال مطلقا وال منهجيا 

 بسلم اإلنسانية المخلة   الجريمة:"المادة الخامسة من المشروع الذي أعدته هذه اللجنة كمايلي

1-Thomas Graditzky   , 0pcit .p1. 
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عدم قابلية جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد "وهناك اتفاقية "  وأمنها غير قابلة للتقادم 

كما أنها لم تشر حتى مجرد اإلشارة إلى عدم تقادم الجرائم ضد السالم، وهذا يعتبر " اإلنسانية

 .)1(جرائم الدوليةالإليه وتداركه ألنها أهم وأخطر نقص يجب االنتباه 

 : استبعاد نظام العفو من التطبيق في الجرائم الدولية:رابعا

العفو هو التنازل عن الحقوق المترتبة عن الجريمة سواء أكانت هذه الحقوق كلية أو 

جزئية، والعفو نوعان، عفو عن العقوبة وهو خاص ، والعفو عن الجريمة وهو شامل،فالعفو 

لة في رئيس الجمهورية وهي بالطبع ينص عن العقوبة يمنح من طرف سلطة خاصة، والمتمث

عليها الدستور، حيث بمقتضاه يستطيع  أن يصدر قرار العفو عن المجرم وال يكون ذلك اال  

بعد المحاكمة وإثبات اإلدانة ، حيث تسقط العقوبة المحكوم بها سواء كلها أو بعض منها، أما 

جريمة عن كل فعل أعتبر جريمة العفو عن الجريمة فهو إجراء تشريعي، هدفه إزالة صفة ال

 .)2(طبقا ألحكام القانون

   ونرى أن نظام العفو بنوعيه يعد غريبا بالنسبة للقانون الدولي الجنائي، حيث نجد خطورة 

الجرائم الدولية ومدى جسامتها تجعل نظام العفو غريبا وغير مناسبا وأمر ال يمكن تبريره، 

ذ بقاعدة التقادم، وكذلك أجاز التسليم في الجرائم حيث أكد المجتمع الدولي على رفض األخ

 . )3(الدولية ،وهذا مايدل على  ضرورة معاقبة المجرم

 يخص انب آخر فيماالمجرمين الدوليين وكذلك هناك ج  يسمح بالعفو عنإذا فالمالحظ انه ال 

إ�Hار   العفو في الجرائم الدولية وهو غياب السلطة التي يكون لها الحق فياستبعاد نظام



ص ر��b ا��و�� ،أ�>�Nا �
ص ه� �B�ا�2,� ا �� E8�ار ا�2,�، 'ن ه�ا ا�J   ��
s�ا�2,�  ا

��G�	�� ��`  ن

ن  ا���$9G

ص  ا��9$�  ا���s=��2،  وه>�Nا  ��� ا���O�L ا��و��،  ���  �

2
د ا�2,� F�&ن ا
� X��� ،�,2�0 ه�ا ا�� �� E8�ا 

ب ا��9$� ا��� =�7ن ���` X��1و E�F$��ا ��


ص �� ��8?>�NWأو ا E8�ا ?� �
ب ��g� #&
 . )4(�� ا� �ا�O ا��و��� أ�� ��

    . 94:   ص ص . �
L�@ N6] .   ا��آ%�ر ��� اX @0���ن @0���ن-  1 

 

  .133 ،  ص 1979،ة دار النهضة العربي:القاهرة ،1ط ،-دراسة تحليلية تطبيقية–الجريمه الدولية ن ابراهيم صالح عبيد ،نيالدكتور حس -2

 3 -stefan glasser.  opcit ,p 195   

    . 95  ص  . �$� G��N0 .   ا� آ��ر -
  اT �����ن �����ن-  4
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 :  استبعاد الحصانات في الجرائم الدولية:خامسا

          ��
��

�H و1N ��

ص �� ا��و�� -<B�'0 21} ا��G ���*��ا �� � أن ا���ا��

�! Oده
 ا��8
آ�� �� -
�� ا��Jا��O 	�=�� وذ�X أ�
م ا��8
آO ا��*��� وه�ا =�7ن 1
�$YF إ21

� و	�ب ��
واة ا� ��Y أ�
م � ���

!�ة ا&�_�J �F�2= ت وه�ا

��ن ا�1��2J �� ء
	 
�F�-

 .ا��
��ن

 ومن, وهذا يعود إلى اعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة أو العرف الدولي

 ات نجد في القانون الداخلي حصانة بعض األشخاص في الدول مثلأمثلة هاته الحصان

حصانة رئيس الدولة، وحصانة أعضاء المجلس النيابي، وهذه الحصانة بالطبع تكون أثناء 

 وبالتالي فبمجرد انتهاء العالقة بالعمل ترفع -بالعمل-وهذا يعني أنها مرتبطة به، تأدية العمل

 أما بالنسبة للحصانة  ،خص الحصانة في القانون الداخليهاته الحصانة مباشرة، هذا فيما ي

حصانة رؤساء الدول األجنبية خارج بالدهم، وحصانة رجال : في القانون الدولي فنجد مثال

هل القانون الجنائي : والسؤال المطروح هنا هو السلك السياسي والدبلوماسي والقنصلي،

 الدولي يمنح مثل هذه الحصانات؟

قانون الدولي الجنائي إلى عدم إعفاء رئيس الدولة أو الحاكم المقترف لجريمة انتهى ال      

 1919سنة ولو كان وقتها له صفة الرئيس أو الحاكم،حيث توصلت معاهدة فرساي  دولية،

إلقرار مسؤولية اإلمبراطور غليوم الثاني عن جرائمه الدولية وفشل القائلين بوجوب تجنيب 

 يسأل أن فال يمكن وحده وعليه  وال يحاسب إال من طرفه  ثل شعبا يم  المحاكمة ألنه غليوم

سيادة أخرى غيره، وقد أكد هذا الموقف نص المادة السابعة من الئحة نورمبرغ والتي  أمام

وباعتبارهممن   دولة باعتبارهم رؤساء  سواء إن المركز الرسمي للمتهمين :جاء فيها ما يلي

كما  في من المسؤولية أو سببا من أسباب تخفيف العقوبة،كبار الموظفين ال يعتبر عذرا مع

 من الئحة  لجنة القانون الدولي والمشتقة  التي صاغتها  في المبدأ الثالث من المبادئ جاء

ال يعفى مقترف الجريمة من مسؤوليته ولو كان وقت :نورمبرغ وأحكامها على النحو التالي

تقنين الجرائم ،وهو نص تقرر في مشروع "كماارتكابها يتصرف بوصفه رئيسا للدولة أو حا

  المقرر قدمه تقريرالذيال مماثل في  نص ورد كما  ،1954   سنة البشرية  وأمن م سال ضد
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بسلم   في صياغة مشروع قانون الجرائم المخلةلجنة القانون الدولي المعهود إليهالالخاص 

 إن الصفة الرسمية للفاعل وخصوصا كونه رئيس : وجاء فيها1987  سنةاإلنسانية وأمنها

    .)1(دولة أو حكومة، ال تعفيه من مسؤوليته الجنائية

المحاكمات التي جرت في نورمبرغ  من خالل وتجسد هذا المبدأ على أرض الواقع 

ليها كبار مجرمي الحرب األلمانيين واليابانيين دون أن تعفيهم مراكزهم وطوكيو وقدم إ

 . من الخضوع للمحاكمةفي الدولة ومناصبهم العالية

 :أركان الجريمة الدولية :المطلب الثالث

 :الركن المادي للجرمية الدولية: الفرع االول

 : التعريف بالركن المادي: اوال

1��ر أو =aدي �1
 إ�C ا�B$� ا��<
�0 ا��ووه� ا�,�2 ا���L8ر ا��ي =<�#     ���, ��
��
و1

�=��
رة !� -�آ� !F! دي ه�

درة !� إ��
ن -��7G Vن ه�P ا��8آ� -�
د=�-�
��آ� ا��H 


ر	�B�ا O�

 ���L �9��س �� ا�2�� , �و��Gك أ{� =��د �<
�0 �8���، و!A9�B= ?�9 ا��آ

 

ب !��9�! W ���ا 
'ن ا��
��ن C�- X��1 ��2= W و�� آ
�X9G R ، ا��
دي !� � �د ا���ا=

O�ب ا� �ا
7G&� �� �� ��8 ار��د=� �9

دا�G O� R �� �� أ�2
ل �� �_�FN 
 آ�
 � � أن  ،ا���ا=


ع���Wد ا� �أو 1 �F9���1 أو ا
 .  )�H)2ر ا���9ك ا���L8ر �H �B�Gرة ا���9ك ا[= 

 :السلوك اإليجابي:1

عه القانون ألنه يؤدي إلى قيام جريمة، وبالتالي فالدولة التي وهو القيام بسلوك أو عمل يمن

تشن هجوما على أخرى أو تغزوها أو تضربها بالقنابل أو تفرض حصارا عليها سواءكان 

 .بريا أو بحريا فهي بذلك تسلك سلوكا مخالفا للقانون وعليه فهي تقترف جريمة دولية

و يحثان على أنه يجب على الدولة أن تمتنع      فالقانون الدولي والعرف الدولي  يوجبان 

عن ارتكاب األعمال التي تؤدي في نهاية المطاف إلى الجرائم الدولية، حيث أنه إذا قامت  


ع ���W

�,� أ�� ا��
��ن 1B�1 ��ا�,�2 ، �;ن ا��و �!  R�
J  �1
 1? �2:، �~ن ه�ا =�C9! AH أ�? &�9ك إ= 
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��F �� ،وو=��L ا�,�2 ا[= 
�1 ا��aدي إ�C ا� �=�� ,  O �G !�? 	�=�� دو���g�ه� ا�<�رة ا

7
ب ا� �ا�O  وذ�X أن  O=� G ا'�2
ل =��2 ا���� !� ا���
م X9�1 ا'!�
ل ا��aد،ا��
��نGرW �=

� V�-:_� �  : ?��دي إa= ��! أي ��2 أو �! C��= X��1 ?�~� ،b� �دة ا
O=� G ا��
��ن [1

  X�ذ  ����1  =   Q�� O�ب ا� �ا
7GرW �=دa��د=� ا
و!�9? ���ا ا���� C9! �>��= W ا'�2
ل ا��

  X��1  م
���
ان  في جريمة العدو-�V  � � أن ا����=� 1
&��Bام ا���ة ، إ�C  � �د  ا����=� 1

ما جاء   وأمثلة ذلك في المعاهدات الدولية كثيرة، نذكر على سبيل ذلك،أمر منهي عنه ايضا

الذي ورد  1954لسنة في المادة الثانية من مشروع تقنين الجرائم ضد سلم وأمن البشرية 

يعد جريمة ضد سلم وأمن اإلنسانية كل تهديد باللجوء إلى العدوان تقوم به سلطات دولة :فيه

 )1(ة أخرىضد دول

     وعلى هذااالساس  يتسع القانون الدولي الجنائي في التجريم ليشمل كذلك األفعال المادية 

واألعمال التحضيرية ، وعليه فهذا عكس القانون الجنائي الداخلي الذي يأخذ بقاعدة عدم 

تجريم األفعال التحضيرية بوجه عام، إال ما يستثنى من ذلك بنص خاص كجريمة مستقلة 

عليه نجد أن المعاهدات والمشاريع القانونية الدولية  تنص عن هذا االتجاه الذي يجرم كذلك و

تلك األفعال التحضيرية ،وذلك ما نصت عليه المادة السادسة في فقرتها األولى من الئحة 

نورمبرغ والتي تنص على ان  كل تدبير أو تحضير أو تخطيط لحرب أو اعتداء يعد جريمة 

نجد أيضا ما تكرر نصه في المادة الخامسة من الئحة طوكيو،كما نصت ضد السالم ،و

 على أنه يعد 1954كذلكالمادة الثالثة من مشروع تقنين الجرائم ضد سلم وأمن البشرية لسنة 

قيام سلطات الدولة بالتحضير الستخدام قواتها المسلحة " جريمة ضد سالم وأمن اإلنسانية 

 أخيرا إلى نفس الموقف المتكرر في المبدأ الثاني الصادر وعليه نتطرق..." ضد دولة أخرى

  الخاص بتحضير المجتمعات لتعيش بسالم ،حيث جاء  فيه1978بإعالن األمم المتحدة لسنة 

إن حرب العدوان وكل تخطيط لها أو تحضير أو مبادرة بها، تعد جرائم ضد السالم يمنعها 

  .)2(القانون الدولي

 

1-0@ Xنا��آ%�ر ��� ا���ن @0���ا�.    N6
  .114 ص . L�K] ا��

 . 115 -114  ، ص ص L�K]ا��
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  : السلوك السلبي- 2

قد يأمر القانون الدولي أحيانا بعمل ما قد تمتنع عن تنفيذه دولة  ما أمر به القانون فيعتبر 

يام به، واألمثلة هذا االمتناع سلوك سلبي ألنه بمثابة إحجام الدولة عن مكان يجب عليها الق

 : )1(على السلوك السلبي عديدة منها ما

    : إنكار العدالة  :1: 2

استقر العرف الدولي إلى أنه يجب عل الدولة تأمين العدالة للمقيمين على أرضها من  

) صراحة أو ضمنا(األجانب مساواة بالمواطنين، وعلى ذلك فإنه إذا أنكرت الدولة هذا الحق، 

تكون بذلك قد ارتكبت جريمة إنكار العدالة بموجب ) أنكرت الحق( ت ذلك وعليه فإذا فعل

العرف الدولي الذي يلزم الدولة بوجوب تأمين العدالة للجميع أي أنه ال يجوز للدولة أن 

تحضر على األجنبي إمكانية اللجوء إلى المحاكم الوطنية الستيفاء حقه، أو أن تضع قانونا 

 يمنح لألجنبي حقوقه ، أو أن تصدر الدولة أحكامها متعمدة يجعل هذا الحق غير ممكن وال

اإلساءة إلى األجنبي فإذا فعلت  ذلك يعتبر مجافاة للعدالة على نحو واضح، وهذا يبين  أن 

إنكار العدالة يعد جريمة دولية ويدل بذلك على تنكر الدولة اللتزامها، وهذا ماأشارت اليه 

 .   )ج/   الفقرة23 المادة (  1907نة صراحة اتفاقية الهاي الرابعة  لس

 :مسلحة باالنطالق من أراضيهااللعصابات ل  سماح الدول   :  2:2

يظهر ذلك في أن الدولة تسمح لعصابة أو أكثر من العصابات المسلحة لإلغارة من إقليمها  

على دولة أو دول مجاورة، وعليه فيجب على الدولة أن ال تسمح للعصابات المسلحة 

نطالق من أراضيها،وبذلك فمن الواجب عليها أن تتصدى للعصابات لمنعها من القيامبذلك باال

الفعل، وإال فإنها تكون بذلك قد أحجمت عن موقف يتطلبه القانون ، وتكون بذلك قد ارتكبت 

 1954جريمة  دولية، وأشارت الى ذالك  المادة  الثانية  من مشروع  تقنين  الجرائم  لسنة  

سماح الدولة لعصابات مسلحة باستخدام إقليمها ... تعد جريمة دولية: "ا الرابعةفي فقرته

 .)2("كقاعدة لعمليات أو كنقطة بداية لإلغارة منها على إقليم دولة أخرى

1- [L�Kا� N6
 . 117-115ص ص، .     ا��

 .1954مشروع  تقنين  الجرائم  لسنة  .4
 ا�G ا���
ة ا��2��2 وا�
ا�DL �7  أ-2
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بعض المعاهدات توجب على الدول المنظمة إليها بعض االلتزامات المتعلقة بقانونها 

الوطني، وذلك يظهر في وجوب اتخاذ اإلجراءات والتشريعات الالزمة لجعل القانون الوطني 

امتنعت الدولة المنظمة للمعاهدات عن تعديل للدولة يتماشى والتزاماتها الدولية، حيث أنه إذا 

قوانينها تكون بذلك قد خالفت التزاماتها وارتكبت جريمة عدم التنسيق بين تشريعها الوطني 

حيث 1948والتزاماتها الدولية، واألمثلة على تلك المعاهدات معاهدة إبادة الجنـس لسنة  

اقدة بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره جاء في مادتها الخامسة على وجوب تعهد األطراف المتع

التدابير التشريعية الالزمة لضمان إعمال أحكام هذه االتفاقية، وايضا االتفاقية الدولية لقمع 

 حيث جاء  في المادة 1973جريمة الفصل العنصري الصادرة عن األمم المتحدة سنة  

وذالك باتخاذ جميع الرابعة منها تقرير وجوب تعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية 

التدابير، التشريعية وغير التشريعية، الالزمة لقمع أو ردع أي تشجيع على ارتكاب جريمة 

وعليه إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة .."الفصل العنصري والسياسات العزلية األخرى

 :)1( الذي نص على ما يلي1967الصادرة عن األمم المتحدة 

 .غي جميع أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على التمييز ضد المرأة تل:  المادة السابعة -

تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لمكافحة جميع :   المادة الثامنة-

.                                                         أنواع االتجار بالمرأة واستغالل بغائها 

ذلك تكررت هذه الصورة في كثير من المعاهدات الدولية، وعليه يعتبر النص عليه وك 

 .)2(والعمل بموجب ذلك بمثابة تأكيد لمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي

 

 

 

 1967إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة الصادرة عن األمم المتحدة السابعة والثامنة من : انظر الى المادتين-1

2- �)K� �DLرRا E�)6 ت��F��#ا N6ع را?fR7 ا� � B�0�1949 وا���دة48،  ا���دة Gو�Rا E�)6 ��F��#وا���دة 7�50 ا ��ا��2. E�)6 ��F��#7 ا� 


 و7�146 ا#��F�� )6�E ا��2��2  وا���دة 129�)Dن ا��:L ن?�R�)� �)��2وا� �DL�Kا���د#�ن ا� �g وا�DLا

ي  �7 ا#��F�� )6�E ا��)Dا� B���%ا�

 �)K� ا��%��ة *�Rم ��(��4 ا�Dا� 
�#i* ا���در 1978ا���در �7 ا���0D%ل ا��!� ,� B���%ا� ����=�L �<�8ا� ��F��#Rا���دة ا��2��2 �7 ا �g وا  


 ا��Dم ��(��4 ا�R* ا��%��ة �#iا�� 
�#i7 ا��� �)K� *�0D%وا� ��L
%0�1960.  
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 :ة بمجرد االمتناعقيام الجريمة الدولي:  -4 2

يمكن للدولة أال تقوم بأي عمل يقع تحت صورة السلوك اإليجابي أو السلبي، لكن بدل  

هذا تقوم باالمتناع عن عمل حيث أنها لو قامت بذلك العمل لمنعت حدوث الجريمة ،وايضا 

كالقتل عن طريق االمتناع عن تقديم الطعام لألسير، أو عدم تقديم الدواء للجرحى من 

عداء الذين وقعوا في األسر، أومنع بيع الدواء إلقليم العدو الذي تحتله الدولة  وعليه ففي األ

مثل هذه األحوال أو الظروف تكون الدولة قد قامت بجريمة دولية بمجرد االمتناع، وعلى 

هذااالساس  نجد أن الفقه يفرق بين مجرد االمتناع والسلوك السلبي، حيث في جرائم االمتناع 

 أما جرائم السلوك )1(قوم الجريمة إال إذا تحققت النتيجة ألن االمتناع نفسه ليس مجرماال ت

السلبي فإن الدولة تحجم عن القيام بعمل من واجبها القيام به، ولهذا فإن مجرد امتناعها يعتبر 

 .)2( تحقق أو عدم تحقق النتيجة هو المقصود بالتجريم بغض  النظر إلى

ك النتائج التي حدثت بسبب ذلك االمتناع يعني تنكر الدولة اللتزاماتها       فمجرد تجريم تل

ولهذا فإن امتناع الدولة عن , التي تجب عليها بموجب ما جاء في العرف والمعاهدات الدولية

التصرف يمنع الجريمة، وفي حالة غياب أي عرف يلزم تلك الدولة بذلك فال تكون جريمة 

نهي عنها، وبناءاعلى ما سبق فال تخرجهذه الجريمة عما هو االمتناع رغم حدوثها جريمة م

 معروف  في القانون  الجنائي  الداخلي،وبه اليعتبر الممتنع  مسؤوال، ولوتم  حدوث الجريمة

 .)3(إالفي حالة مخالفة التزام  قانوني  أو تعاقدي أو حتى مجرد التزام أدبي يقع على عاتقه

 :انون الدولي الجنائيالمساهمة الجنائية في الق: ثانيا

ففي اقتراف الجريمة الواحدة يمكن أن يكون هناك تعدد في الجناة كأن يقوم أحدهم 

بالتخطيط لها، وثاني بالمساعدة، وثالث بتنفيذها، وعلى ضوء ما تقدم يطرح التساؤل 

 ما هي قيمة كل دور من تلك األدوار السابق ذكرها؟  :اآلتي


اه�* ����-1L7 اKb ص  ا��آ%�ر  [L�@ N6
�،  103.   

2-  G�"�� د���� G)� 7 ا���.�ن ا��و�, ا�!(�), وا���.�ن ا�!(�), ا��و�, :ا��آ%�ر�L ��ا��و� �� 

L�� ،–درا@� #�0�0�� ���0.�.�7 –ا�!Dا� �g�)1988 دار ا�  

 351،ص 
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     ففي ذلك نجد القانون الداخلي يقوم بالتفريق بين الفاعل األصلي، الذي يكون هو سيد 

المشروع اإلجرامي وذلك لقيامه بالدور الرئيسي في تنفيذ الجريمة، وبين الشريك الذي 

 . الركن المادي للجريمةاليتعدى دوره الدور الثانوي حيث ال يساهم مباشرة في تنفيذ

 ويترتب عن ذلك اختالف في العقاب حيث تقرر بعض القوانين عقوبة أخف للشريك 

عن عقوبة الفاعل األصلي، ومن ثمة فالقانون الدولي الجنائي له نظرية عامة تحكم نظرية 

  ويوضح)1(المساهمة الجنائية، النه في بعض االحيان قد توجه تلك النظرية  في سياق معين

أنه البد من  وجوب المساواة التامة بين جميع المساهمين في ارتكاب تلك الجريمة 

وهذا ما أكدته بعض المواثيق الدولية التي نذكر منها على الخصوص ما نصت عليه ,الدولية

المادة السادسة من الئحة نورمبرغ في فقرتها األخيرة التي تشيرالى أن المدبرين والمنظمين 

الرتكاب ركاء الذين ساهموا في تجهيز أو تنفيذ خطة مرسومة أومؤامرة  والمحرضين والش

 تنفيذا صيعدون مسؤولين عن كل األفعال المرتكبة من جميع األشخا إحدى الجرائم الدولية

 )2(لتلك الخطة 

وعلى هذا فإن األخذ بهذا المفهوم يؤدي إلى المساواة بين جميع المساهمين في الجريمة    

 الجنائي يتخذ وعليه فإن السلوك في القانون الدولياألصلي أوغيره من الشركاء،فاعل سواء ال

صورة أكثراتساعا من القانون الداخلي،وذلك لشمولها كذلك للتآمروتدبير الخطة 

 .   والتنظيم،والمساعدة،والتحريض وكل صورالمشاركة الخاصة باإلعداد للجريمةأو اقترافها

 :الشروع:ثالثا 

جده يعاقب على المراحل التي تسبق البدء في تنفيذ السلوك المادي للجريمة فالقانون ال ن

ابها ألنها أمور نفسية لم يعبر عنها بعد بسلوك ارتك علىكمجرد التفكير فيها مثال، والتصميم 

مادي، ألن القانون ال يعاقب عن النوايا وعليه فالبد من السلوك المادي للجريمة وذلك تطبيقا 

 ". يمة بدون فعلال جر"لمبدأ  

 

1-Éric David, « Le Tribunal     international  pénal   pour l’ex-Yougoslavie », Revue belge de droit international , 
1992, pp. 574-575.      

2- Gا� N6ار 
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ة �7 ا���دة 1954ا��:�&Rة ا
 �(?)�� �fآ��  وا����ا ا�NL�K ا�oي ا��#n �!(� ا���.�ن ا��و�, ا���آ�ل ��� >���m ���دئ .�ر���رغ 5  وا �g ا���
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تحضيرية التي يرى الجاني فيها كما نجد أيضا أن القانون ال يعاقب على األفعال ال

ضرورة لإلتيان أو التحضير للجريمة، والمثال على ذلك من يشتري أو يقتضي أو يجهز 

بعض اآلالت والمعدات الستعمالها أو استخدامها في اقتراف تلك الجريمة، وبناءا على ذلك 

ك مرحلة فإن تجاوز الجاني مرحلة التحضير ومضيه في مشروعه اإلجرامي فإنه يدخل بذل

الشروع التي يعاقب القانون عليها، وعليه فالشروع هو البدء في تنفيذ العمل اإلجرامي أي 

كيف يكون الفصل بين : البدء في تنفيذ الركن المادي للجريمة، وهنا يتبادرلنا التساؤل اآلتي

هاتين المرحلتين؟ أي مرحلة التحضير ومرحلة الشروع، وكيف يمكن أن نحدد متى يبدأ أو 

من أين يبدأ الشروع؟ فإنه إذا رجعنا إلى القانون الجنائي الداخلي نجد هناك نظريتان تحكما 

 )1(  نظرية الشروع هما النظرية الموضوعية، والنظرية الشخصية

   حيث أن النظرية الموضوعية تعتبر أن الشروع يتطلب البدء في تنفيذ الجانب المادي 

يذ الفعل الذي يعد ارتكابه ظرف مشدد للجريمة، أما كل للجريمة أو البدء على األقل في تنف

ما يسبق هذا الفعل فهي أعمال تحضيرية الغير، فالشروع في النظرية الشخصية مرتبط بنية 

الجاني ، فإذا دلت كل األفعال والظروف على أنه مقدم بالفعل على ارتكاب الجريمة فال 

 .مجال العتبار شروعه هذا شروعا في الجريمة

وانطالقا من المقارنة بين  هاتين النظريتين فإننا نفضل األخذ بالنظرية الشخصية في    

، ألن هذا االتجاه يوسع في مفهوم السلوك اإلجرامي،طالما )2(مجال القانون الدولي الجنائي 

أن القانون الدولي يجرم األعمال التحضيرية، حيث نجد األمثلة على ذلك عديدة ألن القانون 

الدولي قد جرم حتى مجرد اإلعداد أو التحضير أو التخطيط أو التدبير للحرب الجنائي 

العدوانية أو التآمر أو حتى كذلك مجرد الدعاية اإلعالمية للحرب، وكل هذه األعمال تعتبر 

من ضمن األعمال لتحضيرية التي جرمها العرف الدولي وسجلتها المعاهدات الدولية ألن 

ي للجريمة وبعدها مواصلة الجاني للنشاط اإلجرامي حيث تكتمل البدء بتنفيذ الركن الماد

 .   الجريمة بقيام النتيجة اإلجرامية، حيث به يصبح الفعل المقترف جريمة تامة

 

 . 119 ص .  �
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كما نجد أنه قد يحدث تخلفا في النتيجة رغم حدوث الركن المادي للجريمة وذلك طبعا          

يكون بسبب إرادة خارجة عن إرادة الجاني، فتقع الجريمة بذلك ناقصة ويبقى الجاني في 

حدود الشروع فقط، وهو ما يسمى بجريمة الشروع  حيث نجد القانون الجنائي الداخلي 

مثال على ذلك الشروع الموقوف، ألن الجاني يبدأ بارتكاب يعرف صور متعددة للشروع و

كدخول لص متجرا  ،)1(الجريمة لكنه يفشل في إتمام كل األفعال التنفيذية الالزمة إلتمامها

لسرقته فيلقى القبض عليه قبل تمكنه من إتمام تلك السرقة، وهناك شروع آخر إلى جانب 

أن يقوم الجاني بفعله كامال رغم ذلك التتحقق الشروع الموقوف وهو الشروع الخائب، مثال ك

النتيجة، وبذلك فسعي الجاني لتحقيق النتيجة لم يوقف في أي خطوة من خطواته، كما هو 

الحال مثال في الجريمة الموقوفة، لكن هنا النتيجة هي وحدها التي أفلتت  من يد الجاني،مثال 

ة، فهنا يكون فعله هذا قد لص تم وصوله إلى خزينة وتم فتحها لكنه وجدها خالي

خاب،وبالتالي هنا تكون الجريمة خائبة لعدم تحقق النتيجة، رغم تتبع كل خطوات اإلجرام 

 .أوالسرقة

  هناك كذلك نوع من الجرائم هي الجريمة المستحيلة، ويكون الشروع فيها أن يسلك الجاني 

غمد خنجره في صدر خصم له كل ما يحقق النتيجة لكن ال تقع ألنها مستحيلة الوقوع، كمن  ي

يريد بذلك  قتله إذ يتبين أن الضحية ميت قبل وقوع الفعل، ونصل أخيرا إلى  انه يمكن 

األخذ بنظرية الشروع والعقاب عليه في القانون الدولي الجنائي، بما هو معروف أيضا في 

الشروع، القانون الجنائي الداخلي، وذلك يكون دون مراعاة أي أهمية للتمييز بين صور 

  .)2( أودون التمييز بين الشروع والجريمة التامة

 :الركن المعنوي في الجرائم الدولية: الفرع الثاني

 :التعريف بالركن المعنوي :اوال

      نقصد بالركن المعنوي الجانب الشخصي أو النفسي في الجريمة،حيث ال تقوم الجريمة 

  به ارتباطا ا ه فاعلها الرتباط ن تصدر عن إرادةبمجرد قيام تلك الواقعة المادية، ألنه يجب أ

 120  ص .  �
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معنويا أو أدبيا، حيث نجد أن ذلك الركن يتمثل في قيام هذه الرابطة المعنوية أو تلك الصلة 

 العالقة األدبية التي تكون فيها الجريمة مرتبطة ماديا بنفسية الفاعل ألنه يمكن القولالنفسية أو

 يجب أن تتوفر لها الصلة ولقيام الجريمةبأن الفعل المقترف يعد نتيجة إرادية للفاعل، 

ال يمكن االستغناء عنه ،وأن القول بأن الفعل المقترف يعد  النفسية، ويعتبر هذا شرطا هاما

 يجب أن تتوفر لها الصلة النفسية، ويعتبر هذا شرطا  لقيام الجريمةألنهادية للفاعل، نتيجة إر

 .هاما ال يمكن االستغناء عنه 

  وعلى ضوء ذلك يمكننا أن نميز بين األفعال التي يجب المساءلة عليها وبين األفعال 

 يمكن أن تنعدم األخرى التي ال تكون محل ذلك، حيث بتوفر هذه الصلة تقوم المسؤولية، كما

تلك المسؤولية بعدم توفرها،لهذا يميز القانون بين األفعال اإلنسانية وغيرها من 

 . األعمال،كأعمال الطبيعة أو الحيوان، وأيضا بين أفعال اإلنسان اإلرادية وغير اإلرادية

ويعد الركن المعنوي شرطا لقيام الجريمة وعليه تترتب المسؤولية، وبترتيب تلك 

ة ينتج عنها ضمان لتحقيق العدالة التي تقضي على المخطئ بتوقيع الجزاء، و يكون المسؤولي

وعليه تعد , الفعل مجرم إذا كان ارتكابه باإلرادة، وذلك بتوجه إرادة الفاعل لمخالفة القانون

اإلرادة مخطئة أو منحرفة أو آثمة، وعلى ذلك توصف إرادة اإلنسان باآلثمة، كما نجد 

 .)1( الداخلي يوجب بعض الشروط لتوفر هذه اإلرادة حتى يمكن االعتداد بهالقانون الجنائي

 أن تكون تلك اإلرادة إرادة شخص طبيعي،وعليها يجب أن يكون  الشروط في   وتتمثل هذه 

مميزا وعاقال، وحرا في اختياره ذلك وعليه يمكن التساؤل هل يتطلب القانون الدولي الجنائي 

 .)2(ركن المعنوي في الجرائم الدوليةنفس هذه الشروط لقيام ال

الدولية، وعلى هذا االساس يجب توافر الركن المعنوي،وهو أمر ال جدال فيه، لقيام الجريمة     

لكن هناك فرق بين تلك الشروط في القانون الجنائي الداخلي والقانون الجنائي الدولي،ألن اإلرادة 

يتطلب منا البحث   لألفراد،ولإلجابة على ذلكوالعقل والتمييز هي صفات طبيعية وهي تثبت إال

    أوال في مسألة من يتحمل المسؤولية في القانون الجنائي الدولي،أهو الفرد أم الدولة؟

 .122ا��
N6 ا�L�K]، ص 1

    .123ا��
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 :الخالف حول من يتحمل المسؤولية في نطاق القانون الجنائي الدولي :ثانيا

ل الشخص تبعات عمله المجرم يعني ذلك المسؤولية الجنائية وعليه وجوب تحم

وعند تتبع المسؤولية الجنائية يتضح , خضوع الشخص للجزاء المقرر لهذا العمل في القانون

مدى تطور هذا المفهوم عبر الحقب التاريخية، حيث توصلت بفضل ذلك التطور إلى إيجاد 

وخاصة في ظل التطور الذي حققه القانون  ها،بعض المبادئ التي تقوم عليها وترتبط ب

ومنها القول بأن )2(دى بدوره الى تطوراالختصاص الجنائي الدوليأ،الذي )1(الدولي االنساني

وذلك ...المسؤولية الجنائية هي مسؤولية شخصية وخاصة بالنسبة لجرائم الحرب واالبادة

المجتمعات الحديثة فكرة المسؤولية  وكان ذلك بعد أن نبذت )3(تماشيا مع مبدأ شخصية العقاب

ال مسؤولية دون خطأ، بعد  الجماعية، وعليه القول بوجوب توافر الصلة النفسية تطبيقا لمبدأ

 . أن تخلصت هذه المجتمعات من فكرة المسؤولية المادية
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 وعلى هذا النحو انقسم الفقهاء حول تحديد المسؤول عن ارتكاب الجريمة  ،الجنائية للدولة

 .)1(الدولية إلى ثالث مذاهب 

 :مذهب يقول بمسؤولية الدولة وحدها-  1

     يقول هذا المذهب أن الدولة تتحمل مسؤولية ارتكاب الجريمة وحدها ألنها هي 

وهي التي توقع على المعاهدات الدولية وعلى ذلك  الشخص المخاطب بأحكام القانون الدولي،

لجريمة الدولية حيث أن وجب االلتزام بذلك، ألن الدولة وحدها هي القادرة على ارتكاب ا

الفرد مهما كان شأنه ال يستطيع ارتكاب مثل تلك الجرائم،وذلك ألن الدولة مسؤولة عن 

أعمالها بوصفها تشكيال اجتماعيا له سلطة سياسية، حيث يدعم هذا المذهب حجته بما ثبت 

ت في القانون الدولي التقليدي، وعليه يجب مساءلة الدولة عن إصالح الضرر الذي كان

كما نجد هذا . )2(السبب في تحقيقه، ولهذا ليس غريبا أن تكون مسؤولة جنائيا عن ذلك الفعل

المذهب يستبعد مسؤولية أفراد عن الجرائم الدولية ألنهم غير قادرين عن القيام بها، كما أنهم 

 ون غير مخاطبين بأحكام القانون الدولي، ألنه  لو تم القول بمسؤولية األفراد ألصبحوا يخضع

لنظاميين قانونيين مختلفين في آن وحد وهما القانون الداخلي من جهة والقانون الدولي من 

 .جهة أخرى، وهو أمر غير مسلم به

 :المذهب القائل بمسؤولية الدولة والفرد معا- 2  

  يرى أصحاب هذا المذهب بأن المسؤولية الجنائية ال تقتصر على الدول وحدها 

 الدولة والفرد معا، ألن مسؤولية الدولة تكون من الناحية الجنائية وإنما تتعدى لتصل الى

ألنها تعتبر واقعا اجتماعيا وليست خيال أو حيلة قانونية ، ألنها تملك إرادة ، ويرى األستاذ 

 بهذا الخصوص ،على ان األبحاث الخاصة بعلم النفس الجماعي وعلم االجتماع )PELLA (بيلال

 إرادة وتمييزا وشعورا وشخصية متميزة تماما على تلك الخاصة يؤكدان على أن للجماعات

بأفرادها، وبناء عليه يجب أن نقرر أن الدول كائنات حقيقية، ألن وجودها ليس قائما على 

   الزائلين تحديد مراد أو إنشاء مدبر، حيث تمتد جذورها على مدى األجيال وتعلو على األفراد
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أن االعتراف بالشخصية الدولية للدولة، يتضمن أيضا االعترا بالمسؤولية لى القول بونخلص إ

وان القول بمسؤولية الدولة ال يمنع من القول بوجوب تحميل المسؤولية  )1(...الجنائية للدولة

ألنهم كذلك أصحاب القرار في دفع الدولة إلى انتهاك ، )2(لألفراد أيضا وليس الدولة فحسب

قواعد القانون الدولي، وعلى هذا يقول بيال أن القانون الدولي الجنائي ال يمكنه أن يتجاهل 

ذلك الجانب المهم من المسؤولية الذي يقع على أشخاص طبيعيين بمناسبة األفعال اإلجرامية 

 الجنائية الخاصة يجب أن تطبق عل الدول فإن وإذا كانت الجزاءات. التي تأتيها الدولة

 الذين قادوا األمة بأفعالهم إلى الحرب صالعقاب الدولي يجب أن يمتد أيضا إلى األشخا

و كذلك من أنصار هذا المذهب في الفقه األستاذ سالدنا، ودونديه دي ) 3(...العدوانية

 .فابروجرافت

 :المذهب القائل بمسؤولية األفراد وحدهم-3

 أن القانون   ذلك   الدولية  الفرد  بمسئولية  الدولي التقليدي القانون لم يعترف        

 الجرائم   مبدأ شرعية  يخاطب الدول دون األفراد وكما كان يحول عن ذلك الدولي

يستحيل معها تطبيق مبدأ المسئولية الجنائية الفردية باعتبار أن أحكام  التي والعقوبات 

 ال تخاطب األفراد الطبيعيين، فكان ال سبيل لمناقشة مسئولية األفراد   لعام الدولي ا القانون

القصاص   كما أن مبدأ)4(التي كانت قائمة في ذلك الوقت  الدولية  المواثيق  في ظل الدولية

إليها لمعاقبة الدولة  والمعاملة بالمثل التي كانت سائدة في ذلك الوقت، والتي كانت الدول تلجأ

مسائلة األفراد الذين   لم تساعد على)5(تى ولو لم توجد ضرورة ملجئة إلى ذلكوشعبها ح

بضرورة توقيع الجزاء في  يخالفون التزاماتهم الدولية، ومن ثم ظهرت اآلراء التي تنادي

االتفاقيات الدولية بحظرها  نطاق القانون الدولي لمواجهة مثيري حرب االعتداء، فجاءت

  1907والخاصة بالحرب البرية لعام  اتفاقية الهاي الرابعة     من50وذلك بموجب نص المادة 

  إتيان أعمال  حظر على نصت   التي  1949  لعام   األولى جنيف اتفاقية    بموجب   وكذلك

  .382-381 ، ص ص  1998منشورات جامعة دمشق ،:، دمشق 2ط  ،التعاون الدولي في مكافحة االجرام:الدكتور محمد الفاضل -1

 .276-273  ،ص ص 2000  ،ديوان المطبوعات الجامعية :  - بن عكنون -الجزائر  ، 4 ، ط قانون المجتمع الدولي المعاصر:االستاذ بن عامر تونسي -2

  .  370مرجع سابق ، ص ، ����د ��"�Gا��آ%�ر �(G الدكتور -3


L�� : ا���ه
ة.  ا�"��D ا�و�0�#  ،G�0�� s#>�0��  درا@����أ ا�%=��� �, ا���gء ا�!(�), ا��و�, .��� ا��%�ح ���� @
اج . د -4Dا� �g�)123 ص 2001دار ا�.  

5- Conferenza dei Plenipotenziari per la creazione d i un Tribunale Internazionale . Reati che rientrano  nella 
giurisdizione della Corte  . http://www.un.org/icc/  p3.  
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 بدأ يتبلوربصوره فعلية مع *مع العلم أن هذا االتجاه،من قبيل المعاملة بالمثل ضد المدنيين

   .)1(انشاء محكمة نورمبورغ

إلى القول  ولصعوبة توجيه التهم الجنائية للدولة اتجه الفقه الدولي مستنيرة بآراء الفقهاء   

الدولية باسم  ئولية الحقيقية تكون على من يرتكب الفعل المخالف لاللتزاماتبأن المس

يرتكبون جرائم  فكانت أن جاءت أولى الخطوات للمطالبة بمعاقبة األشخاص الذينالدولة،

محكمة نورمبرج  حرب على يد مارشال استالين ومن ثم تبنى أراءه عدة فقهاء، ومن ثم تبنت

   والجرائم حرب   من جرائم بدأ مسئولية األفراد عما يرتكبونمن بين مبادئها الرئيسية م

نظامها  األخرى، وكذلك تبنت محكمة طوكيو ومحكمتي يوغسالفيا وروندا فيالدولية 

 ).2(األساسي لهذا المبدأ

 أخيراً أصبح باإلمكان توجيه االتهام ألي فرد يرتكب جرائم حرب ومعاقبته من قبل أيو     

مقصوراً  ولة المعادية بصفة خاصة، وإن كان اتخاذ مثل هذا اإلجراء ليسدولة بما فيه الد

 ).3(على الدول المعادية ألن االختصاص بتلك الجرائم اختصاص عالمي

حيث يرفض أنصار هذا المذهب مسؤولية الدولة وحصر المسؤولية األفراد وحدهم  

و ال يمكن نسبة الخطأ وحجتهم أن الدولة شخص معنوي وبذلك تنقصها اإلرادة والتمييز 

إليها، وعليه فهي غير مسؤولة، وكذلك ألنه ال يمكن اعتبار الدولة متهمة وعليه فال يمكن 

 . اتباع حيالها إجراءات المحاكمة وال إنزال العقوبة عليها

حيث يخشى إحياء مبدأ المسؤولية الجماعية –األخذ بمسؤولية الدولة يعني المسؤولية الجماعية  ألن    
وهذا فرضته المجتمعات المتحضرة - جديد ويكون ذلك تحت مظلة المسؤولية الجنائية للدولةمن

   باإلرادة والتمييز  يتمتعون  كونهم  المسؤولون جنائيات لتناقضه مع روح العدالة، فاألفراد وحدهم

 

* …estabiliva il principio della responsabilità pen ale individuale per questo genere di reati... 

  . 272 ص ،1992دار النهضة العربية ،:القاهرة .الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها   .عبد الواحد محمد الفار . د -1

2- [L�Kا� N6
  . و�� �DLه��123
L�@ N6]، ص . و�� �DLه�، وأ �g ا��آ%�ر ��� ا��%�ح ���� @
اج 272ص : ا��

 - Baxter : (R.R)_The municipal and International L aw basis of Jurisdiction over war crimes .B.Y.B.IL.                

Vol  28  . p-p 382-392.  
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وهذا يعني االعتراف للفرد بالشخصية . وهم وحدهم قادرون على ارتكاب الجرائم

ن الدولي على بيق القانوحيث أزال هذا االعتراف العقبة التي كانت تحول دون تطلدولية،ا

كما أنهم أصبحوا بحكم هذا من المخاطبين بأحكام القانون الدولي وبالتالي يجب عليهم األفراد،

اتباع أحكامه، وعليه  فهذا يدعم الرأي القائل بوجوب حصر المسؤولية الجنائية باألفراد 

هدات الدولية، وعلى سبيل وعلى هذا نجد ما ورد في العديد من المواثيق والمعا

 تقنين الجرائم ضد سالم  ، ومشروع معاهدة فرساي، والئحتي طوكيو و نورمبرغ:مثالال

 وهذا المذهب يميل إليه الكثير من الفقهاء ويؤيدونه ومنهم )1()1954(وأمن البشرية 

ليس هناك ما يدعم الزعم بأن األفراد ال يمكن أن يخضعوا مباشرة : لوترباخت الذي قال

قانون الدولي، فاألفراد هم المسؤولين الحقيقيين أدبيا وقانونيا وليس لاللتزامات الناشئة عن ال

  وجالسير  RAUX ومن أنصار هذا المذهب أيضا األستاذ رو ،الشخصية الميتافيزيقية للدولة

 .)2( وديجي وغيرهم ومانهايم

 :االتجاه المرجح: 4  

ل في المعاهدات والمواثيق ويالحظ هذا االتجاه أن ذلك الخالف الفقهي يتماشى والخالف الحاص

الدولية لم تبت في هذه المسألة على نحو نهائي، حيث نجد أن المجتمع الدولي ال يزال مترددا في األخذ أو 

في تبني أحد هذه المذاهب الثالث بصورة نهائية وتامة، ألن حصر المسؤولية الجنائية في الدولة، من غير 

ال واسعا لدى الفقه أو في المعاهدات الدولية، حيث ال يفيد هذا في األفراد يعتبر اتجاها ضعيفا ال يجد قبو

 إنقاذ ذلك االتجاه وذلك ما ذهبت إليه مسودة مشروع أعدته اللجنة الدولية للقانون الدولي في

إن قيام الدولة بعمل : " ، حول مسؤولية الدولة وذلك ما جاء في مادته األولى25/07/1980

حيث أن هذا المشروع لم يتكلم عن نوع المسؤولية "  يةالدوليةدولي خاطئ يحملها المسؤول

 . الدولية التي تترتب على خطأ الدولة

 حظا من وهذا أوفر    كما أن المذهب الثاني القائل بالمسؤولية المزدوجة للدولة واألفراد، 

 األول حيث أشارت له بعض المعاهدات، وعلى سبيل المثال ما ورد في المادة المذهب

  أين كانتأومنظمة  أعضاء هيئةعند محاكمة أحد :"تاسعة من الئحة نورمبرغ والتي جاء فيهاال

  .127-126  ص ص،.�$� G��N0 .   ا� آ��ر -
  اT �����ن �����ن  -1

 .126مرجع سابق ، ص .ا��آ%�ر ��� ا��%�ح ���� @
اج -2

26 



  

خص بالنسبة له مدانا أن الهيئة فالمحكمة أن تقرر  بمناسبة أي فعل يمكن أن يعتبر هذا الش

كما أشارت  لذلك المادة  األولى في  "  أو المنظمة التي ينتمي إليها إنما هي منظمة إجرامية

فقرتها الثانية من االتفاقية الخاصة بجريمة التمييز العنصري الصادرة عن األمم المتحدة في 

 ية تجريم المنظمات إلى اعالن الدول األطراف في هذه االتفاق1973 نوفمبر 30

 .)1( والمؤسسات  واألشخاص الذين يرتكبون الفصل العنصري

 $
آ�� أن ا��Vه8 ا�2��� ا���&Y��0 Zو��� اX6$اد وW ه ���&��، دون ا� و��، وهVا #��

وهVا اa�%QJ ا��6ى و(�8W ا�	_ ا6وK� $X ا��^#�  �X ا�[�\ و�X ا6-��ل ا� و��� ا���� دة،

\Q أ أآ 

�دئ ا����K� �*�c ا��	�آ��ت ا� و��� وا���اN0 ا��b�&�� ا� ا���  Q ا���


$ا�Iر ا��6��1�eآ�� ا�	ب ��5� �$W ���hم ا�2��1  ا��	�آ�� 5�X� �� ة ��K��5 0%$ا&

 و��\ 1919��� ���ه ة X$��ي �K   و�� �0 ه� 227ا���دة  وا�Vي � م ���	�آ�� 8���0

�K ا��6�ن دون أن j�Q $�kQ ا����ه ة -�F �	�آ�� i�0 آ
�ر ا���Yو��K- K �$ا& ا�	$ب 

�	�آ�� ا���دة ا���'$#�K � ول ا��	�ر �0  ا�	$ب ا�������   وآj�Vا� و�� ا��6���1 1[�5�

��'	� �	&J 8���0 ��1�2آ��  ا��	آ�� ���I ��'	� �	&Jا�����0 و \Qد�� FX ج$
���ر�

8���0 K��1�0�ا�� K��5ا� ا��� K� ��ا���دة ا���د�	&H )2( . 

والتصريحات األخرى التي صدرت أثناء ) 1943(  وقد حصر كذلك تصريح موسكو

الحرب، مسؤولية األفراد الجنائية دون الدولة أو الشعوب، وهذا ما نصت عليه الئحة 

نورمبرغ في مادتها األولى ان المحكمة تختص بمحاكمة وعقاب كل األشخاص الذين ارتكبوا 

ء في منظمات أثناء عملهم لحساب دول المحور إحدى الجرائم التي شخصيا أو بصفتهم أعضا

 .)3(تختص بها المحكمة 

     ولقدجاء في حكم المحكمة  انه ال يمكن كفالة واحترام نصوص القانون الدولي إال بعقاب 

 األفراد الطبيعيين مقترفي الجرائم الدولية، حيث صاغت لجنة القانون الدولي المبادئ المستقاة

 128- 127ص ص،  .  مرجع سابق .   الدكتور عبد اهللا سليمان سليمان -1

، كانون  htm. أمان-مركز الدراسات    أبان النزاعات المسلحة ، مسئولية الفرد عن األضرار التي تلحق بالمدنيين: يسري عوض عبد اهللا عبد القادر   -2

   .2-1،ص ص ،  2004 ,12ثاني 

   .128  مرجع سابق  ،. سليمان  الدكتور عبد اهللا سليمان-3
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من قانون وحكم محكمة نورمبرغ فجاء المبدأ األول منها ينص على ان  كل شخص يرتكب 

عمال يعد جريمة دولية يكون مسؤول و يخضع للعقاب، وورد هذا النص أيضا في من قانون 

ال يعد وحكم محكمة نورمبرغ فجاء المبدأ األول منها ينص على ان  كل شخص يرتكب عم

 .  جريمة دولية يكون مسؤول و يخضع للعقاب 

 1954وتكرر هذا النص أيضا في المشروع الخاص بالجرائم ضد سالم و أمن البشرية لسنة

، حيث نصت المادة األولى على ان الجرائم ضد سالم وأمن البشرية المذكورة في هذا 

  . )1(نهاالتقنين تعد جرائم دولية وتجب معاقبة األشخاص المسؤولين ع

        
��9! �FJ

Y�� ��J 	�=�� ا[1
دة ا� �
!�� وا��2,Gا �
 �� ا��
دة ا��ا�21 ��
ء أ=	 
آ�

 ����1948
� ا'�2
ل ا'�Nى ا���آ�رة �� ا��
دة  �<� 
2
�F7G�� #J ا[1
دة ا� �
!�� أو أ== 

 �_�

��J ا�_,GWا �� ، ���
! �
 د&��ر=�� أو ���,��

 أو أ��اد &�اء آ
��ا -7�في  ا،وورد ا=

تقع  انه 1973لسنة المادة الثالثة من االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري 

المسؤولية الجنائية الدولية أيا كان الدافع، على األفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات 

أو في إقليم دولة وممثلي الدول، سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها األعمال 

 حيث تترسخ المبادئ القائلة بمسؤولية الحكام دون الشعوب على جميع المستويات ،أخرى

 1966سنةوعلى ذلك فقد حاكمت محكمة راسل غير الحكومية، التي أقيمت في لندن 

المسؤولين األمريكان عن جرائم الحرب , كمحكمة دولية  ضد الجرائم المقترفة في الفيتنام 

 .)2(تتعرض للشعب األمريكيدون أن 

 C9! س و
1
���aو��� ا�,�د=�   أن�
��ا.0 �
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�����
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������� �FJ
Wن ه�ا ا�2�� , و G;آ��ا �,�7ة ا� �=�� ا��و��� و و	�ب �2

 �F�2= م
���:� b�� آ��ا ��29ا�� و;G،وE�8�= و ه�اa���ار ا�J~1  �=ا�,�د ��� O�ا� �ا �  ا��و��� !
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ن في تطبيق الجزاء على الدولة يعني إنزال الجزاء على كثير من األبرياء و هذا يعتبر أل

 .)1(أمرا غير عادل

 

 :صور الركن المعنوي:ثالثا

حداث النتيجة على النحو المحدد د إتكمن صور الركن المعنوي في اإلرادة الواعية التي تقص 

 .)2(، و اإلرادة المهملة التي تقوم بالفعل فتقع النتيجة عن غير قصد منها وتسمى الخطا)القصد الجنائي(

 : القصد الجنائي1

وهو علم الجاني بكافة الوقائع المكونة للجريمة واتجاه إرادته لتحقيقها والقصد الجنائي 

إلرادة، وفي هذا الشأن تتفق أحكام القانون الدولي الجنائي مع يقوم بتوفر عنصري  العلم وا

أحكام القانون الجنائي الداخلي، ألن الجرائم الدولية العمدية أيضا تتطلب قيام القصد الجنائي 

 .)3(المكون من عنصري العلم واالرادة

 :عنصر العلم في القصد الجنائي :1: 1

ق تحقق اإلرادة حيث يعمل على إدارك األمور على وهو حالة ذهنية أو قدر من الوعي يسب    

نحو صحيح ومطابق للواقع، والعلم يعني رسم اإلرادة اتجاهها  وتعيين حدودها لتحقيق الواقعة 

اإلجرامية وفي هذا أيضا نجد القانون الداخلي الجنائي يتفق مع القانون الدولي الجنائي ألن في 

 )4(...رامية حتى يتكون القصد الجنائيكليهما وجوب علم الجاني بالوقائع اإلج

 :عنصر اإلرادة في القصد الجنائي:2 :1

نظرا الهميتهما  فانه من  و، العلم واإلرادة هماالقصد الجنائي يقوم بتوافر عنصرين

 .بين ماهية اإلرادة ونطاقها وما ينفيهاالضروري ت

 : ماهية اإلرادة:1 :2 :1


ط �,�� =<�ر !� و!� وإدراك وه� �Jة �,��� O78�G �� &�9ك ا[�   s� ��� ن، وإذا
�


 !C9 ا���9ك ا��
دي �9 �=���G�$�&ا���، و�	�2 ا[Jا��ا E��8��)5(. 

 
1- N0�ا�� G�$131-130   ص ص.  ا�� 
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مطلق  كما في االكراه المادي ،بل يجعله في مأزق حقيقي بتضييق دائرة االكراه  المعنوي اليفقد الشخص المكره ارادته على نحو * 
االختيار  لديه ،ولذك فان تأثير  االكراه المعنوي ينعكس على الركن المعنوي للجريمة دون دون أن يمتد ليطال ركنها المادي ،الن 

 أذىجسيم لحمله على لرتكاب الجريمة تجنبا لماعسى أن االكراه  المعنوي يعني التوجه الى ارادة المكره أو نفسيته بتهديده بشر  أو
واالكراه المعنوي اليفقد الشخص المكره ارادته على نحو مطلق كما هو في االكراه المادي ، بل يجعله في مأزق ...يلحق به منشر

ي للجريمة دون أن يمتد ليطال حقيقي بتضييق دائرة االختيار لديه ،ولذلك فان  تأثير االكراه المعنوي ينعكس على  الركن المعنو
ركنها المادي  ،الذي يتميز بالقوة المادية التي تسحق ارادة المكره،فاليستطيع مقاومتها ،فهي قوى مادية خارجية القبل للمكره  

  .   وهذا يعد مانعا من موانع المسرولية-واقعة اجرامية–بردها ،تعدم ارادته وتحمله عاى ارتكاب  الفعل االجرمي 
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  :الركن الدولي:الفرع الثالث 

 ويعني هذا قيام )1(يتتميز الجريمة الدولية عن الجريمة الداخلية بتوافر ركنها  الدول

الجريمة الدولية و ذلك بناء على تخطيط مدبر من قبل دولة أو مجموعة من الدول، وتتحقق 

حيث أن هذه , الجريمة الدولية إذا اعتمدت الدولة على قواتها و قدراتها و وسائلها الخاصة

لكن , األفرادكما نجد انه يمكن أن ينفد الجريمة بعض , القدرات ال تتوفر لألشخاص العادين

إذ ما تصرف هؤالء األفراد باسم الدولة أو , مع ذلك يتوافر للجريمة الدولية ركنها الدولي

وعليه تكون بذلك الجريمة , بصفتهم وكالء عنها أو استعانوا بقدراتها أو بتسخير وسائلها

جيهها الدولية من صنع الدولة أو من صنع القادرين على اتخاذ القرار فيها أو بناء على تو

مهما عظم شأنه أن يرتكب الجريمة الدولية بإمكانياته , حيث يصعب على الفرد, وإرادتها

حيث تتضح الصورة باستعراض الجرائم الدولية لبيان الجانب , الخاصة و وسائله الشخصية

هي جرائم , و الحصار, وضم اإلقليم, الدولي فيها ألن الجرائم ضد السالم كالعدوان بالغزو

من : وعليه يمكن طرح التساؤل اآلتي,تحيل على األفراد القيام بها بوسائلهم الخاصةدولية يس

هم األفراد القادرين على شن حرب  أوغزو دولة أو  ضم إقليم أو محاصرة منطقة بوسائلهم 

 .)2(و إمكانياتهم  الخاصة

جريمة دولية إال إذا كان ذلك بتخطيط مسبق من ب األفراد ال يمكنهم القيام ف

كقيام أحد الضباط  بمهاجمة دولة أخرى :حيث يخرج من نطاق الجرائم الدولية مثال,دولةال

وكذلك التعد جريمة دولية مهاجمة القراصنة لسفن إحدى , بدون تدبير مسبق من دولته

 .أو انطالق عصابة مسلحة من أراضى دولة ضد دولة أخرى بدون تخطيط من الدولة أو دعمها,الدول

وأيضا , م الحرب التي تقع أثناء الحرب أو بمناسبتها كقتل األسرىكما نجد في جرائ

 و استعمال السالح المحرم دوليا كما نجد األفراد , سوء معاملة المدنيين في األراضي المحتلة

 يتصرفون باسم الدولة المحاربة أو لحسابها أو بوصفهم  وكالء عنها لكن إذا تصرف  هؤالء 

 عالقة لها  بتدبير من الدولة  أو موافقتها عد عملهم جريمة داخليةاألفراد بدوافع  خاصة  ال 
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ر ركنها الدولي ،كما   وذلك إذا توافرت أركان الجريمة الداخلية، فال جريمة دولية  دون تواف

أن الجرائم ضد اإلنسانية التي ترتكب بمناسبة حرب تأخذ حكم الجرائم الدولية وذلك إذاتمت 

بتخطيط وتدبير من الدولة، وعليه  فال تعد جريمة إبادة الجنس قائمة لمجرد قيام أحد مواطني 

الجريمة، ولو كان الدولة المحاربة بدون تخطيط من دولته، باألفعال التي تقوم عليها هذه 

مرتكبها مندفعا بدوافع دينية أو عنصرية، إذ نجد أن القانون الدولي يحمي المصالح التي 

 . )1(تتعلق بسيادة الدولة وبكيانها واستقاللها

وينتهي القول إلى أن الركن الدولي هو الذي يعطي الجريمة الدولية بعدا خاصا ألنه 

  وبالتالي فهي ال تكون إال جنايات حتى ولو كانت يجعلها تتسم بالخطورة وضخامة النتائج

 . في أبسط صورها ،ألنه يصعب تماما أن نكيف جريمة دولية بأنها جنحة أو مخالفة  

المحاكم  لمحة تاريخية عن جهود المنظمات والهيئات الدولية في انشاء:المبحث الثاني 
 :الجنائية الدولية وتطور اختصاصها

 : منظمات والهيئات الدولية في انشاء المحاكم الجنائية الدوليةجهود ال: المطلب االول

على الرغم من التطور التاريخي للقانون الجنائي الدولي، ورغم العديد من المحاوالت التي  

الدولي  ويتضح ذلك من خالل جنائي القانون ال تقنين تقدم فعلي في مجال بذلت فإنه ال يوجد 

 جنائية للمحكمة  الة األمريكية السلبي تجاه النظام األساسيموقف فرنسا والواليات المتحد

، وبقيت المعاهدات الدولية الكاشفة للعرف  هي المصدر المنشئ والمطور لكافة الدولية

 رغم وجود ميالد مشرق للمحكمة الجنائية الدولية األنظمة والقواعد المعمول بها حتى اآلن

استمرت على مدار  التي ت الدولية الغير حكومية  الفقهاء والمنظما،التي تعد ثمرة لجهود

 خالل مراحل عديدة الجهود  دون أن يثبط عزائمها ضعف التقدم الذي أحرزته هذه القرن 

 وصعبة من أجل التأسيس لعدالة جنائية دولية حقيقية وفعلية يتساوى أمامها جميع أشخاص المجتمع الدولي 

 . جهود عصبة األمم المتحدة:ل األوالفرع

 فقهاء القانون 10 لجنة من1920كان مجلس عصبة األمم المتحدة قد شكل في سنة     

  14المادة (الدولي إلعداد مشروع لمحكمة دائمة للعدل الدولي لعرضه على أعضاء العصبة 

�143-144
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لمحكمة بالنظر في جميع المنازعات الدولية التي على أن تختص هذه ا) من عهد العصبة 

 قوانينها   أو مخالفات الحرب  إثارة  الخصوم عرضها عليها، وتتمثل تلك الجرائم في يرى

 ضد اإلنسانية إال أنه لم يكتب لهذه المحاولة النجاح لرفض الجمعية العمومية  أو الجرائم

 . يعد سابقا ألوانهللعصبة له، وعللت ذلك بأن بحث مسألة خطيرة كهذه

 وفي أعقاب اغتيال الملك إليكسندرملك يوغسالفيا ووزير الخارجية الفرنسي في مرسيليا     

 1937، كثفت الجهود وعقدت عصبة األمم مؤتمرا دوليا في جنيف 1934 أكتوبر09في 

  رهاب اإل جرائم  وعقاب   بردع    خاصة األولى:  دوليتين  *إتفاقيتين   إبرام   عن  أسفر
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غير أن محكمة العدل الدولية لم تكن المؤسسة القضائية الرادعة للجريمة الدولية 

ية الثانية ،ويظهر ذلك جليا من ويظهر هذا من خالل زوال دورها مباشرة بعد الحرب العالم

خالل االتجهات الجديدة التي بدأت تتبلول أعقاب الحرب العالمية الثانية والتي انتهت بانشاء 

 بالمبادئ ةتعلقالمالعديد من المشكالت الجدية ، واثار ذلك  وطوكيونورمبرغمحكمتي 

مثل الجنائية ،جراءات اإل، ومامدى األخذ بالشرعية في القانون الجنائي التي يجب تطبيقها 

للقانون، ومبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بقانون، ورغم وجود هذه االثر الرجعى حظر 

 قضاءا غامضا،   مخلفة من ورائهاوطوكيو نورمبرغ المشكالت فقد تمت أعمال محاكمات 

 .)2(قلقة على الرغم من وجود بعض العناصر اإليجابية فيهام  قضائية ابقووس

ورمبرغ وطوكيو ظهرت الحاجة إلى المشكالت القانونية، وإلى تدوين نة لتجارب وكنتيج    

ال يضطر إلى إنشاء محاكم  عادية، حتى ةالجرائم الدولية، وإنشاء محكمة جنائية دولية دائم

 كان  التي   الكالسيكية  لالتجاهات وفقا    العمل  طالق  يعني اعالن وهذا  ، إستثنائية   أو خاصة

 -نباالمكا

 

* Cestato un primo tentativo trale due guerre con d ue Convenzioni presentate nel 1937 alla Società del le  

Nazioni dalla Francia dopo l'assassinio del re Ales sandro di Jugoslavia a Marsiglia. 
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أن تستمر محكمة العدل الدولية العمل بها ،وربما في هذا السياق نجد أن السبب الحقيقي الذي 

حال دون اداء محكمة العدل الدولية مهامها بصورة فعلية هو أن القانون الجنائي الدولي في 

ة يوميا في حق أمن تلك المرحلة كان يتطور في رحم الجرائم التي ترتكبها الدول االستعماري

عرفت أبشع الجرائم وسلم البشرية لسيما شعوب الدول المستعمرة،ومن بينها الجزائر التي 

 . ضد االنسانية ،حيث تعرض مايزيد عن ثالثة ماليين جزائري لالبادة خالل فترة االستعمار الفرنسي 

 . جهود هيئة األمم المتحدة:الفرع الثاني 

شكلت األمم المتحدة على ضوء التجارب المكتسبة في نورمبرغ قة،إستكماال للجهود الساب    

 على الجرائم التي ترتكب  ركزت عملها   التيفي قرار للجمعية العامة  أدخلت   مبادئ عدة

ضد أمن وسلم الكائن البشري مؤسسة ذلك  على الجرائم  المرتكبة من طرف النازيين ابان 

، ومنذ هذا 1942 باإلجماع سنة -الجمعية العامة-عليهووافقت  ، )1(الحرب العالمية الثانية

 في إتجاه تقنين الجرائم الدولية وإنشاء محكمة -وحتى اآلن–الوقت عملت األمم المتحدة 

 :جنائية دولية وذلك على النحو التالي

 :  1974 -1949:  في الفترة: والأ

ادئ نورمبرغ ومشروع  بدأت لجنة القانون الدولي العمل في تكوين مب1949في سنة     

"  وشكلت لجنة فرعية وعين مقررا خاصا لها هو ،تقنين الجرائم ضد السالم وأمن اإلنسانية

مشروع تقنين  " ، ووضع له إسم 1950الذي قدم أول تقرير له في سنة  "جان سبيروبولس 

 أسندت مهمة إعداد مشروع   وفي نفس الوقت،)2("الجرائم ضد السالم وأمن اإلنسانية 

الذي قدم " ريكاردو ألفارو" تشريع إلنشاء محكمة جنائية دولية دائمة إلى مقرر خاص آخر 

 وفي تقريره رأى ألفارو بحق أن ،1950تقريره األول إلى لجنة القانون الدولي في مارس 

وتشريع لمحكمة جنائية دولية  في القواعد الموضوعية التي يتضمنها أي تقنين جنائي دولي

     الحكيم  والمنهج المنطق   ما يقتضيه  على عكس ولكن ، منهما اآلخر  كل  يجب أن يكمل

  .47ا��
N6 ا�L�K] ،ص -1

 -  See Also:-BENJAMIN B. FERENCZ: MISGUIDED FEARS A BOUT .THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Pace 
International Law Review , Spring 2003 P 1. 

 2-  الدكتور شحاتة مصطفى كمال :االحتالل الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر ،الجزائر :الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،1981.ص 73 -74. 
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مستمرة أوصت لجنة القانون الدولي باألمم المتحدة في ومع اتساع نطاق المناقشة ال      

  بإنشاء لجنة خاصة تتكون من ممثلين لسبع عشرة ا الجمعية العامة قرارين تتبنأذات السنة ب

في   يبدو هذا   وربما،هدف إعداد مشروع معاهدة إلنشاء محكمة جنائية دولية دائمة بدولة

خرى لتأخير تقدم المشروع، ألنه قسم عمل خطوة بناءة، ولكنه كان طريقة أ ذلك الوقت

التقنين الخاص بلجنة القانون الدولي إلى كيانين مستقلين يتعامالن بطريقة متشعبة مع كامل 

�(  تقنين القانون الجنائي الدولي، وبالذات جوانبه الموضوعية���G وع�s�( ،وجوانبه التنفيذية 

 .  )ا��78�� ا� �
��� ا��و��� (

 أنهت اللجنة المعنية بصياغة النظام األساسي للمحكمة الجنائية 1951وفي عام      

حكمة العدل الدولية في ذات  مهامها متبعة في ذلك ذات المنهج الذي أتبعته م)2(الدولية

 وانتهت منه 1951وقد أعادت اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع النظام األساسي لسنة الشأن،

 للجمعية العامة مشروع تقنين اإلنتهاكات الذي أقرته  قدم1954 وفي عام 1953تماما في 

 جريمة دولية، حيث تناولت المادة الثانية 13 مواد ورد بها 5من  لجنة القانون الدولي مكونا

 موضوع العدوان إال أنها لم تضع تعريفا له، ونتيجة لذلك فقد 1954من مشروع تقنين عام 

 ومشروع تقنين عمل في عام 1953لعام تم تعليق النظر في مشروع النظام األساسي 

 .)3( من وضع تعريف للعدواناالنتهاء إلى حين 1954

بيدا أنه لم يكن من السهل تعريف العدوان، فقد كلفت الجمعية العامة لجنة خاصة أولى 

   )1957 -1954( عضوا 19، ثم لجنة ثانية من  )1954 -1952( عضوا 15لتعريف العدوان مكونة من 
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���� وا����1ن ا��ا�8 ا����. و�� #��5�67ص .2002).اJ+�*�ص وا��  1-  

               2- William Bourdon    :opcit  ,p19  

3- William Bourdon    : ibid  ,pp19 -20 .                                                                                             
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 عضوا 35من   لجنة رابعة  وأخيرا )1967 -1959(   عضوا21 من   أخرى ثالثة ثم لجنة

من قبل   التقارير التي تقدمت بها اللجان األربعة  تلك  مناقشة ، وقد تم)1974 -1967(

 أنهت آخر تلك اللجان أعمالها وأقرت الجمعية 1974لول عام اللجان والجمعية العامة وبح

 . )1(العامة تعريف العدوان بموجب قرار بإجماع

�  وا� �=� 1
��آ� أ�?       ���G O�  ه�ة

ص  دو���  أ=� �2B�ا A=�2��ا X��2دة ا'*�اف ذ�� 

O`��ا C9! X�وذ P
�FG �9? �� ا���ار ا��ي! R=�>��ا O�= O��2وان �1 و�
� أ�? أ&��gق أآ_� 1� 


 ��H�9ل إ��?�
! �=�s! ��. 

��1�P: K� 1975 ا�[�$ة   G1998 إ� :  

       A=�2G R�FG ���ا��و��� ا ���
واR9H ا� ���2 ا�2
�� G;	�� إ!��
د ��sوع ا��78�� ا� �

� ا� ��د ا���:-��� 
�
! �=�s! �و��
 آ
�R ا� ���2 ا�2
�� �J أر	;ت ،ا��2وان �21 أآ_� �

� ا[���
آ
ت �2
م ا���G وع�s� �� �L��1954
ن ��92
 !A=�2G C9 ا��2وان  وا��ي آ

،Wم أو

م ا'&
&� �9�78�� ا� 1954و��sوع !L��

ص 1B�ار  ا�Jا ��2م إ�L� ���ا��و ���
�


م ! ����G وع�s�1954 ��
7� 1���ور ا� ���2 ا�2= O9� X�ذ Yو� ،
�
 ��92G �� #F�G? أ=�� 

� �L��دة ا
� ا[���
آ
ت �2
م إ!���G وع�s� �1954م
! C�-  1978  �� �L���2 اG O� �1 ،


م ا'&
&� �9�78�� ا� �
��� ا��و��� �2
م L��وع ا�s�1953 م
 ��Gم ���ر 1982، و�� !

 �!�� � C9! ��وا��ي أ�� ،�� � �� ا��
��ن ا��و�� P�=���1 ا'ول !�s� C9وع ا������ �=�	

� ا���ا!� ا�2
�� s1;ن � C9! ت
L-:و��� ا�,�د وا��و��، و�aا��و�� و�� ��
ا��
��ن ا� �


م ! ?�`
�H �� C9? وا����ر ا� �=� !����1أ ا� �Jو ،�ا����8=
ت ا�:-�� !C9 �_� ذ�X ا�����

1991 X�وا��ي !�ف �21 ذ  "���
1
�<��g ا��� " �FJ �� ��� �� P
JW 
وأ!��ت ��ا	�2? ��

�، و�_-
F�ت وا
 .)2(1996ارO �� P إG�Jا���78


�R � �� ا��
��ن ا��و�� 1
���L �� ��;�� ا��78�� ا� �
��� ا��و��� 1989,� !
م �        J 


 ����2J  `��1<�رة ���-  RF9*  ��2� �ا  ��

ص  �� ا�9 ��  ا�2>�N]ل ا�- �=��G إ!�اد  

  

1- William Bourdon    :opcit,pp,20 -22.     


  ا����K�W p .ا��	'�� ا�%��&�� ا� و��� (اk1�ء ا��	'��،q1��5� اJ���� ) ، ا���ه$ة:دار ا���b5 ا��$��0  2004،ص150-  ���-2     
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را� �
�� ا�� G ��آ

� �21��L�� `�� و�� ��8G اء�FN �� � R�
J RJ��رات، و�� ذات ا�B��ا

#G

م ا'&
&�  ��sوع ��N  1~!�اد  ه�ا ا��7
ب -����7 �1�
&� آL�9�   م
! ����= �� 1990 

GO  ء
sإ� C�إ �	
� ���O ا����8ة، و!���� أدرك ا��Ga�� ��ى ا�8�
��G=�? إ�C ا��Ga�� ا�_

   .  ا� ��د ا������ة �9 �� ا��
��ن ا��و�� �� ذ�X ا�� 
لة�
��أه��� ��78�� 	�
��� دو��� و

 قد قدمت 1978ام  لجنة القانون الدولي منذ تكليفها عنشيرالى انوجدير بالذكر أن     

 وكان آخر تقارير 1994 و 1992، 1991 ، 1984 ، 1983 ، 1982تقاريرها في 

اللجنة التحضيرية إلنشاء محكمة جنائية دولية هو التقرير المقرر عن أعمال اللجنة خالل 

 والمقدم للجمعية العامة في دورتها الحادية 1996الفترة من مارس إلى أفريل وأغسطس 

 .)1(عد خمسين سنة من انشاء محكمة نورمبورغ ،أي بوالخمسون

 هذا وقد عقدت األمم المتحدة مؤخرا المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين الحكوميين          

  1998 يوليو 17المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بروما، والذي أعلن في ختامه في 

ية دائمة يكون مقرها مدينة على الموافقة على النظام األساسي إلنشاء محكمة جنائية دول

  . )2( الهاي الهولندية

    جهود اللجان المتخصصة  s�ckQ: المطلب الثاني

 : جهـود لجنـة القانـون الدولــي-الفرع االول 

،  1948حظر و المعاقبة على إبادة الجنس لسنة البعد إبرام اإلتفاقية الدولية بشأن      

 لبحث ما إذا -الوقت في نفـس -لجنة القانـون الدوليدعت الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ممكنا إنشاء هيئة قضائيـة دولية يناط بها محاكمة و معاقبة األشخاص كان مرغوبا و

غيرها من الجرائم الدوليـة التي ينعقد لها تهميـن في جريمة إبادة الجنـس أوالم

 من اتفاقـات دوليـةاالختصـاص بنظرها وفقا لما عسى أن يبرم مستقبـال في شأنها 

 يونيو 3، وفي يوم قامت لجنة القانـون الدولي بدراسـة الموضوع،وعلى هذا االساس 

 ثنائيـة  قامت بتشكيل لجنة،1949

  

1-Crimes within the Court's Jurisdiction  . Prepared  by the United Nations Department of Public 
Information.www.un.org./icc/crimes.htm   .May 1998 .pp.2-3. 


�  ،�$� G��N0 ،ص ص،-2- K��W 101-102.  
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 على أن يضع) مندوب السويـد" ( ساند ستـروم" ، و)مندوب بنما"(ركـاردو الفارو" من 

على لجنة  بعد عرض التقريرين ولعرضه على اللجنة،كل منهما تقريـرا في هذا الصدد 

  الرأي داخل اللجنة حيث انقسم في هذا الصدد  حاسم القانـون الدولي لم تخلص إلى قرار

 هيئـة أن إنشاء "ألفارو "  تقرير  الذكر، و كانت نتيجة سالفيال   التقريرين نتيجة لتعارض

أن الوضع الراهن للمجتمع الدولي " ساندستروم " مفيد، بينما رأى جنائية دولية أمر ممكن و

مع ذلك فقد رجح رأي األغلبيـة الذي نادى بوجوب ال يسمح بقيام هذا النوع من القضاء، و 

 .)1(قيام المحكمة الجنائيـة الدولية و بصفة مستقلـة عن محكمة العدل الدوليــة

 �� ?�sJ
1
'�O ا����8ة، و �1أت �� �����
     {O أ-� ��G=� � �� ا��
��ن ا��و�� إ�C ا�9 �� ا��

16 �F����1950� 9�ا Pه� �Nا��أي دا Oو ا��� ، ���

ء ا��78�� ا� �s�] �=a� ��1 
� �1وره

ا��و��� و �2
رض �?، و�� ا���
=� رأت `
���F ا�9 �� و	�ب -� ا��C9! �97s .�ء 


رات ا�92���، و!�م ا��آ�ن إ�C ا�V8F ا���Lي ا�� �د، وأن ا'�� =�$9# أن =�7ن أ�
م F�!Wا


م ا'&
&� ���P ا��78��L��
1 
H
- 

��ن ا��ا	# ا��$�FـEا'�O ا����8ة ��sو!��
1 �N� .)2(، و

 :جهـود لجنـة جنيــف:الفرع الثاني 

         y=ر
�112 �F��=�8ة 1950 د��ا� O��� ��
�1
ء !C9 رأي ا�9 �� –، أ�Hرت ا� ���2 ا�2 

�����
��ا-ا��! �s! �2F& �� �97s� �� � ��7s�1 ارا�J  وع�s� اد�!] A��	 �� Y�� G ،


 �� ��� أ`�$b &�� *�� دو���أآ_� ��78�� 	�
�أو�G
!
 1951، و!��ت ه�P ا�9 �� ا	��

 

ت ا����8ة، و �J !�ض !��9
 ��G=�ان �� ه�ا ا�B<�ص، ��Gم 1;-�ه�=W��ا �_�� �&
��1

 ��

�� ا�,��? ا��و�_�
و =aآ� آ:ه�
 ��7ة " �1ـ: " ا����G�7 ا�2
م ���O ا����8ة، ��1�
 ��Gم 1



ص إ�sـ
ء ا��78�� ا� �>�N�8=� اG ء، و

ن آ�,�� ه�ا ا[�sـ�F1 ا����=ـ� C�! �J ا��و���، و ���

  ��78�9�  �&

م ا'&L��
1  
ا��78��، و �1
ن ا��
��ن ا��ا	# ا��$�FـE، وآ�,�� أ�Nه�


� آ�,�� &�� ا�2�� �1�F= ��
  ).3(ا�����-�  !C9 أن =<�ر �J  ?1ار ��  ا� ���2  ا�2

1-  K��W n��) 102-104 ،�
L�@ N6] ،ص ص-
�  ا0$اه�. 

 . 105-104ا��
N6 ا�L�K]،ص ص،-2


و،ا���0=� :هuo ا��ول ه, *�L،ن،ه��(�ا�%Kآ�L،��(ا

.�K،ا��(�،ا 
ان،ا@�،��= 
�Rت ا��%��ة ا� Rا��،
ا@%
ا���،ا��
از � ،ا���7،آ��L،ا��ا.��رك،��
 .ا��%��ة،@�ر �،اور�mاي

 .109-105.ا��
N6 ا�L�K]،ص ص-3
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7
ن �
�: ��أ�
 ا����=� � ��

وله�ا ا�<�د، و ا�_��= �
م G��s� �� �_و!�L��ا'ول ا 

 
���1،��
��B�=  �7 ا�_
�ـ�ا'&
&� �9�78�� ا�����-�!C9 أن =<�ر �J ?1ار �� ا� ���2 ا�2


ص ا��78�ــ� ، �1و�Gآـ�ل>�N�8د ا= �� �   R���G �ونية القان  جنيف إلى اللجنةو�21 ��
�sJ ا����=�=

 أغسطس A 11No.Supp 31/2136(   مادة وزعته الجمعية العامة بالوثيقة55بمشروع متكامل من 

1951()1(. 

 :جهـود لجنـة نيويــورك: الفرع الثالث

 ،فانه لم على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتهـا لجنة جنيف في إعداد المشـروع       

 سنة ديسمبـر5تخذ قرارا جديدا بتاريخ تالعامة عية  مما جعل الجملم يلق نصيبه من التأييد

 عضوا أيضا، يختارهم رئيـس ةمن سبعة عشرمشكلة  يقضي بإنشاء لجنة أخرى 1952

، على أن تجتمع هذه اللجنة في مقر *الجمعية العامة بعد أخذ رأي رئيس اللجنـة القانونية

 ما سبقه من مشروعات المنظمة الدوليـة في نيويورك،لدراسة مشـروع لجنة جنيف، و

دراسة العقبـات التي تعترض قيام هذه المحكمة، و تحديد عالقاتها بمنظمة و 1924 سنةمنذ

 . 1954األمم المتحدة و هيئاتها على أن تقدم للجمعية العامة تقريرا شامال في سبتمبـر سنة 

 1953 لسنة أغسطس20 يوليو إلى37    وعقدت اللجنة اجتماعاتـها في الفترة من

لجمعية العامة المتحدة التي ل مـادة قدمته 54من يتكون انتهـت إلى وضع مشـروع جديد و

 29 و 23 و قد أحيل المشروع على اللجنة السادسة فدرسته ما بين ،)2(وزعته كوثيقة

و وجدت أنها ال تستطيع إقراره قبل تحديد معنى العدوان، و شكلت لهذا الغرض  1954  سنةسبتمبر

 )3(وانتهت بتأجيل مناقشـة قانون المحكمة الدولية حتى يتم االتفـاق على تعريف العـدوانلجنة خاصة، 

إال أن فكرة إنشاء المحكمة لم تتبلوربصورة فعلية ولم تتكرس في الواقع العملي   وأستمرت إلى غاية ،

محكمتي الحرب العالمية الثانية حيث تم إنشاء عدة محاكم وهي محكمتي طوكيو و نورمبرغ وكذلك 

   .)4(الخ... في نهاية القرن الماضي بسبب جرائم االبادة والتطهير العرقيايوغسالفيا و رواند

1- 7Kb E�"0ا� ��� ��D@ :،ص، [L�@ N6
� ،123   .–Gا� �g أ N6ع أر?fR7 ا� � B�0ص ص،:  و�، [L�@ N6

اه�* >��< ���� ، �L7 ا�Kb105-109. 

 .اRر%)6�!0L،7�L،�=(��،ا���0�B)�،7و ?، �Km?���:آ��L،ا��(�،ا 
ان،@�ر �،اور�6اي،وw0b ��0�� ا��
از �،:&
w6 �7 هuo ا�0!(� *


اه�* >��< ����  -2L7 ا�Kbص، [L�@ N6
�،120. 

3- ���b ام ا��و�, . ا��آ%�ر ��� ا��ه�ب
6Rا، Gو�Rا �D�"ا� ،w �=ا� �D��6 ص:1978، �"����ت،[L�@ N6
�281. 

  4-Antonio Cassese : MERITI E LIMITI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZION ALE. condizioni.htm .2001 .p1.  
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 :Q��5ا��	�آ ا�%��&�� و��Qر ا+�*�(:��ا��
	� ا�2�

 :F ��1974  ا��(:sة  ا����آ* ا�!(�)�� ا��و��� �تا&%��>:ا����8 اJول

- ��وب و�Uا!
ت دا��� �1� إن ا��$�رات وا'-�اث ��� �� �1
 ا�� ��Y ا��و��  �


ء أدى =�1�� ��Jو ��
9,�? �� د�
ر �N 

ط ا�2
�O و��� A9�B� �� 
�8�
ا��ول -�ل �<

 ���
�	 Oآ

ء �8s�~1 X�وذ O�ا� �ا Pه� �
��ن دو�� =�8 �J Y.�� ��7,��ا C�ا��و�� إ Y�� ��
1

� ��!�� دو��� 2G�� C9! ��ض ا��1��2 ا� Uا��� !C9 ������ ه�P ا� �ا�g1 O} ا��!�L


��� دو��� `�اة �	 Oآ

ء �8sت ��7ة إ���� �Jن، و��� �ء ا�Waه 
�9gs= ���ا #H
ا���

2
ه�ة ��&
ي �� � C9! Y�J����21 ا C�ا'و ����
 وا��� �<R �� ��اده
 !C9 1919 	�ان 28ا��8ب ا�2


ر ا��
دة ا'��
ن !� 	�ا�O ا��8ب وا� �اFوآ ��
  .) )1�O .� ا[��
�����aو��� ا[��Fا*�ر `��9م ا�_

 :محكمة العدل الدولية الدائمة: الفرع االول  

 
��8��G ���دو��� وا'ه��9 ا �����
J ��>B� 
78� �F�2G�� Wه
ي �78�� دو��� ��


، و��� أ�s;ت 1��	# ا��
دة ��

 وأداء ���,�

ر&� و����14 A9آ V�- �F>2�ق ا
_�� �� 

� � R��!و 
��
L� Y.�1 �F>2�ا b9 � R2��	وا �F>2�ا b9 � ف�* �� ��!�s��ا �� �

 A�H ��1920ي

=� )W ��=�� �� )2ه�� �FJ ��2� �ا O} b9 ���9? ا! Eوا� 
 و.�s� R2و!


م ا��78�� E=�>�1 �L- �J ا�2L� ن
 دو�� 50
م ا���آ�ر و�FJ ا��Wع ا��8ب ا�2
���� ا�_
��� آ

8
د ا�GW�8ة ا'��=��7 وا��ت ا�
=W��ا OL�G O�و ���
�J ه��� ��78�ا� R�

�G إ���
  وآ����

 �
ة، وآ
ن 15دا��� ����7 ��
ر ا����Nن �� ا

 وآ
ن ا�� b9 وا� ���s= ��2آ�.
J 

  �H
N �� �  �7sG  R�
1
'آ_�=�،و!�� ا�B:ف ���1�
 آ �ا��<�=R = �ى �� آ� �� ا������


ء �� آ� ���
  و=��2 إ���
 �81 ا�B:ف����7 �� {:ث أ!�. 


ة �1 !�� ���789
ت أ�� 0���G ا��� ?�
L�  ك��=  O� ��78��ا&��:���   ا  C9!  
H�-و     

1
���L �� 	�ا�O ا��8ب  و	�=�� ا��2وان  v�BG ���وا ���ا��ا O�78��ا ��78� C9! X��1

 �&

م ا'&L��ا �� ���
B�دة ا
و	�=�� ا[1
دة، وا� �ا�O .� ا[��
���، و��� !��R ا��

 ��78�9�
  .)3(ا� �ا�O ا��و��� و -�دت !�
�Hه

 .55 – 54 ،ص ص 2004، 1،ط دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع:،الجزائر العدالة الجنائية الدولية  ودورها في حماية حقوق االنسان .باية سكاكني -1

 . �7 ��2ق  ���� ا��* 14أرN6 ا�G ا���دة -2


ا��@�O �, ا���.�ن ا��و�, ا�:���� �!�وب-3<�D�,  ن�)��:
 779ص, ، �Lون #�ر y ا��ار ا�!��D�� �0"���� وا�(:

40 



  

 O} �&

 ا'&��
L� ��� 
��
�9
��ن ا��ي �F$G? ا��78�� أ{�
ء أداء ��� �F���
1 
أ�


دئ F��ا X��89 وآ���ت ا�
1
��Uا! �H
B�دئ ا
F��ن ا��و�� وا��

دئ ا��Fت ا��و��� و�
�J
,GWا

�9
��ن، آ�
 آ�� ��
�9
��ن ا� �
��ا�2� ��

دئ ا�2F��م ا
L��س ه�ا ا. 


م 77 و��� �8G OG=� ا�1��2
ت ا��� G,�ض �� *�ف ا��78�� �� ا��
دة L��ا �� 


�� 30ا'&
&� و��Gاوح ه�P ا�1��2
ت أو ا� Uاءات �1� ا�bF8 ���ة - �� �1a��ا � &�� وا�� 

2
دP ��1��2 ا[!�امF�&ا Y� ��=� 9� رة ا��<�ى�$B�1(ا(. 

 : *�	'�� �1ر�
$غ: ا�[$ع ا�2��1 

J'��: او	ا�� Z�'kQ 8
�   : 

O�ا� �ا Ys1ا ���
 ��� ا��Wع ا��8ب �� أول &�F��F &�� )2(         ��� ارRF7G ا���ات ا'��


دئ ا[��
��� وا'��J:N وا��
�����، و��� 1939F��ا Q�1' رخ
H إه�ار C9! ا�$�ت V�- ،

 �FJ
2�1 
�Y أوزاره
 ا�Hر �G!� ز!�
ء أور1Gا��8ب و ����G أن �FJر � ��� ا��8ب، و
Fآ


ر - دول ا�98,
ء-ز!�
ء ا��ول ا�����رة Fآ 
��:N �� �!��G ت وإ��ارات
8=�>G ة�! 

 
�
 أ=��:N ��2
ب !� ا� �ا�O ا��� ار�F7Gه
 أ{�
ء ا��8ب، و�<�Fا ��
� ��� ا��8ب 1

8
آ�� هWaء� C���G ���دو ���
�J ء ه���
s0 ��&�7 إ�=�>G 0  ه�=�>G Oوأه ،� ا�� ���

 y=ر
� 1943/ 30/10ا��ي  �Hر �1��
 )3(  ا��ي و2J?  آ�  ��   روز�R9  و���sG  و&�

� *�ف ا��ول ا��98,� ��8
آ�� � ��� ا��8ب ا'��
ن �21  � 
�!
FG# ا	ا��ا b&'ا ���ا���


ق 26/07/1945,
ء �Ga�� =�م ��
=�  ا�2��9
ت  ا���1�8 وا&��:م ا'��
ن، و��� !��  ا�98,G:�   

9? �� �8
آ�� � ��� ا��8ب �� ا��
دة ا'��
ن�! # = 
� C9! ��
 .  )4(ا���

��1�P:��'	ا�� Z�'k�� �1�1��  :اJ��س ا�

 �
�21 � ��� ا��8ب ا��
ز=���� ���
        R97sG �78�� ��ر��Fغ �21 ا��8ب ا�2
���� ا�_


د  ��&W
1  X�وذ  O���آ
8
د  ا�����
�Gو�8GW�8ة ا'��=��7  وا��ت  ا�
=W��ا  ��1  �2J���ن ا���  ��J
,Gا C�إ 

1-� �L G)آ�=@   .[L�@ N6
 . 94ص. �

 . و�� �DLه� �304
L�@ N6] ،ص:��� ا��ه�ب ���b : ��دة و�B�0 � �7 اfR?ع ارN6 ا�G 30 %=�ن ا�(�4م اR@�@, ���=�� .�ر���رغ �7 * 

2-Florence.International Law (vol 2) .Beijing: Buis ness Afaire Pinting House,1981,p759.            
3- 7Kb E�"0ا� ��� ��D@ ا��آ%�ر  : ،  [L�@ N6
  Rouben Boghossian: Pour un Tribunal pénal- ,: أ.4
 أ �g ا�G و.  45ص�

4-���b ا��آ%�ر ��� ا��ه�ب: N6
� [L�@  ، ،149ص.   

41 



  

بقصد معاقبة مرتكبي الجرائم ضد  1945 في الثامن من شهر أوت   وانجلتراوفرنسا 

 وبموجب البند الثاني من هذه االتفاقية وضع النظام القانوني للمحكمة )1( الول مرة االنسانية

العسكرية الذي يحتوي على ثالثين مادة مقسمة إلى سبعة أبواب تخص تشكيل المحكمة من 

ها، وضمانات المتهمين أمامها، وسلطاتها وإدارتها وكل ما يتعلق حيث إجراءاتها واختصاصات

بأحكامها ومصاريفها ،و نستطيع القول بان هذه المحكمة التي نشأت تولت القيام باعباء أكبر 

 .)2(محاكمة جرت في تاريخ البشرية ،على هذا المستوى العالمي

 : قضاة المحكمة:ثالثا

 يمثل كل واحد منهم دولة من الدول التي تتكون المحكمة من أربع قضاة أصليين

أبرمت اتفاقية لندن، ويختار رئيسا للمحكمة من بين أعضائها باالنتخاب وتصدر قراراتها 

 .)3(بأغلبية األصوات وفي حالة تعادلها ترجح الجهة التي صوت الرئيس إلى جانبها

                                                  :                                        اختصاص المحكمة :رابعا

   اختصت المحكمة بالنظر في الجرائم ضد السالم، وجرائم الحرب،والجرائم ضد     

 اإلنسانية، ويتم متابعة المنظمين والمدبرين والشركاء الذين ساهموا فيإعداد وتنفيذ أية جريمة

 للمحكمة الحق في تحديد اإلجراءات 13لمادة من الجرائم المحددة في الالئحة، وقد أعطت ا

 .)4(التي تعتمد عليها في محاكمة المجرمين على أال تتعارض مع نصوص الالئحة

 :مهام االدعاء العام :خامسا

 من الالئحة مهام اإلدعاء العام، أما المحكمة فتتمثل مهامها في 15       وقد تضمنت المادة 

 التهام واستجواب  المتهمين  وسماع  الشهود، أما  ضمانات البحث عن األدلة وإعداد تقرير ا

  

  

1-voir glossaire /note de la documentation francais e  le droit de Nuremberg et le crime contre l human ité , 
Truche Pierre, opcit .pp.9-11. 

2-���b ص :ا��آ%�ر ��� ا��ه�ب،[L�@ N6
�150.    

3-Malallah-Hussein Issa-o cit pp  377  - Et -Rouben Boghossian: Pour un Tribunal pénal international 
.htm205.p5.   

4- K�W pا����  
                                               . 45،ص�$� G��N0  : ا� آ��ر ���  -
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لتي تمنح للمتهم الحق في تعيين  من الالئحة ا16المحاكمة العادلة فقد نصت عليها المادة 

 .)1(محام وتقديم األدلة ومناقشة الشهود 

وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقرير األدلة وقبولها أو رفضها وفحصها بدون 

التمسك بالقواعد الشكلية الخاصة بقبول مواد اإلثبات،ونصت الئحة لندن على وجوب تسبيب 

انت بالبراءة أو اإلدانة و ترك للمحكمة سلطة تقديرية األحكام الصادرة عن المحكمة سواء ك

واسعة في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق وهنا يطرح إشكال حول األساس القانوني الذي 

يعتمد عليه القاضي في فرض العقوبة المالئمة،ألن القاعدة في المجال الجنائي تقضي 

قتراف الفعل اإلجرامي، وليس بعد بوجوب تحديد الجريمة والعقوبة المطبقة عليها قبل ا

المحاكمة،ولهذا أنشأت المحكمة من قضاة تابعين للدول الموقعة على اتفاقية لندن، وعقدت 

، حيث أصدرت 31/08/1946 واستمرت إلى غاية 20/10/1945جلستها األولى في 

 .)2(أحكاما عديدة ضد المتهمين والمنظمات المحالين أمامها

 :طوكيو محكمة  :الثالفرع الث

              y=ر
�102/09/1945  C9!'ا ��
1
ن C9! Y�J��1 و{��� ا&��:��
 وأ�Hر ا��

�R ا��J

1
ن ا� ��ال ا'��=�7 

ء �78�� !��7=� دو��� " �
ك �ر{�" �$9�9
ت ا���8
�,� �� ا��s�~1 
H
N 
إ!:�

� ا��=� �9�Jا  أآ_�  ����
1
8
�� � ��� ا��8ب ا����C>J'ق ا�s9��   10vB�  ��=:�    �� 

 ��ا�<����ا���ا*�� �� وا'&��=�=�N3( ا�( �� X�ن ذ

م ا� ��ال     19/01/1946 وآJ �21 أن

 �F���

ة ا[-�ى !�s وآ�ا ا��
�# ا�2
م �9�78�� و��ا1?،وا!���ت ا��78�� 1���2�1� ا��


درة !� ا���
دةH �8�W C9! ��آ
$9�9
ت ا ا��92
��	�اءات وا��8� A9�B= W ���وا �,�
8��� 


�����
   إ��9J W، �1أت * !� W��8 �78�� ��ر��Fغ )4(���
 03/05/1946    ��ا��78�� أ!�

 

1 -� �L G)آ�=@  .  .  N6
�  [L�K� . 48ص 
2-K�W pا����  
   .    G�$�110 -117��N0 ،ص ص ، :  ا� آ��ر ���  -

                           3-Florence: opcit,p759.     - And you can see        

 -Gan yupei. Gao Ge. New system of international cr iminology .peiking university publish house .2000.p  217.        

4- William Bourdon    :opcit,p17 .          

 * Rا zDL ���� ��آ�fغ و
 w��F ��ا�� (�)6�� "%K.�N ا���ل أن آ� �7 ��=�%, .�ر���b ,0�Dا� NFا��ا G0� ,ا�� ا���.�ن ا�!(�), ا��و��F �%��f ت  إذ��L�!
uد?L ,� م
و#��G ا �g �!���� �7 ا��0K��ت �L 7�(�� ا.�� .دو��� �
ض �7 &?��� ���أ ا��iKو��� ا��
د � �7 ا�!
ا)* ا��و��� ���� آ�ن ا��
آB ا�oي  �n0% ا��!


ب ��=�� ��m/ ا.:�ت ����b ,� �0بp�  آ��.  
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��

04/11/1948�Hوأ�Hرت أ-7N 1<�رة ��&
�& ��78� 
��9
 21} ا�,��
ءا��! E9$=1( **،و(. 



  

 R8 ه��و ه��� و� ��
F��ا*�ر ا�F�Wا ��آ
8� ��7=��W�8ة ا��ت ا�
=W��ا R.ر
! �Jو      


ل�� F� G? ا��8
آ�� ،و�O =�.� ه�ا ا���AJ ر��b ا��78�� ا���� وJ روب ا��ي O��: 
ر1�

�1
 ،و���ا��� ا&
ء ا&�2�
ل  E92�= 
��9
 وأ�J آ� �! Eا��8ب و��7? وا� �=�=W ا*�ر�F�Wن ا
آ

 ��
1
�? &���� اذا ر�} ا���
ل ،Wن �� وا	# ا�� ��J 
� 
8�8H ن

R-، ?G و�� آ�-:H

� ا��8ب ،و!�9?� Pو1:د ?F2� ذ

�? �1W ان �� ا���2ض -�
B9� ?G$� اذا آ
ن =�gF ا��� 

� وزر ا� �=�� � �FآWا #�
      ).2(اW!��اف 1
ن ا�F�Wا*�ر =�8�� ا� 


ت اW	�ا���  ا�NWى  ����_� �� آ�ن ا��ول ا�98,
ء هO ا'*�اف �� �F9�9� �F���
1 
   أ�

 E�F$��# ا	ن ا��ا��

ة ا��78�� وه� ا��� أ�Hرت ا���J ���F�1 R�
J ���و ���>B�ا

 ��
.]
إ�C أن ا��8
آ�� ا&���ت إ��J Cا��� C9! v�G 	�ا�O ار�H �FJ RF7Gور وه�ا 1

 O�21} ا� �ا �� 
�

��F� Y� Cأ !�م ر	��2 ا���ا��� آ�
 أ�Hرت آ� �� ا��78���� أ-7��=

 
��9! E�F$��ا �F	ا��1��2 ا��ا C9! ن��
 .) 3(ا��� �v�= O ا��

 �1974 و��� ا���k^ة  �0   ا+�*�(�ت  ا��	�آ ا�%��&�� ا:  ا����8 ا�2��1 

0�� ��� :ا�[$ع ا6ول �� ��XH�h�# ��'	�1993: 

J'��:او	ا�� Z�'kQ 8
� : 

      �� �1ا=� ا�����2
ت ���ت �A9�B ا� ���ر=
ت ا���`�:��� �Hا!
ت ���89 و�Uا!
ت 


 ا���
ءات !���J و)4(دا��� أدت إ�C ا���
آ
ت N$��ة ���8ق ا[��
ن�&
د=���  وا��� آ
�R أ&


ء �78�� sا��و�� =,�7 �� إ�  Y�� ���2 ا	 
�� ،X&���وا ��&�F�ا  ��9��� �F���
1 �H
N

X�ن ذ
2
�FJ � ��� ه�P ا�� 
زر ا���E- �� �F7G ا[��
��� وآ�� 
��:�`��1-  

 

��  و�Fد#��  ،او �f��D ا�D�Rل ا��(�L�K ا���* ، و&�>�  ��و ه(� ا�"�NL ا�K��@,  @�اء @�اء �7 6�� ���ا ا.:�)�� ،او >�� ا��%���7 ،ا�� 7 ه* ر�6ل ا��و** 
��@��@ � �K# 7�  ءB!آ  ��ا@�@ ���L w0=Q ��=ا��� uo�� ,��%��L0* ،وKا)* �� ا�
     a part of political settelement-ا�!

7  ، �
L�@ N6] ، ص ا��آ%�ر @D�� ��� ا�-1 Kb E�"0106  . 

�68
L�@ N6] ،ص:�ن  ا��آ%�ر ��� اX @0���ن @0��-2. 

3-� �L G)ن.  @=�آ�K.Hق ا��b � ��b ,� ودوره� ��ا��و� ��ا�� ا�!(�)�Dا� .[L�@ N6
    .50ص . �

4- International Justice, Human Rights Watch World Report 2002 Special Issues and Campaigns Internation al 
Justice.htm /hrw.org/DEFENDING HUMAN RIGHTS WORLD WIDE .2002. p 4. 

-Reguardez :Doc. ONU S/25704, Rapport du Secrétaire général établi conformément au  paragraphe 2 de la 
Résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité , 3 mai 1993, pp. 14 , 47. 
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د ذلك صدرت الئحة ،وبع1993 الصادر عن مجلس األمن سنة 808رقم *بموجب قرار

األمن  وقد تضمنت الالئحة تنديد مجلس  25/02/1993 الصادرة في 827تحت رقم  أخرى

للخرق المتعمد والفادح والمستمر للقانون الدولي اإلنساني في يوغسالفيا ،خاصة في البوسنة والهرسك، 

نشاء محكمة دولية جنائية وقد اعتبر مجلس األمن ذلك مساسا بالسلم واألمن الدوليين، وبالتالي وجوب إ

لمتابعة مرتكبي الجرائم البشعة التي حدثت بيوغسالفيا وتعتبر وسيلة ضرورية لتحقيق العدالة الدولية 

 .)1(واسترجاع السلم واألمن الدوليين


ص     B�ا��و�� ا ��Ga��ا �� #9$1 X�وذ �
ء ا��78�� �� *�ف � b9 ا'�sإ� OG1و 
��:�`��


�1
&،�&W
1 X��8ة وذ��ا� O�'ق ا
_�� �� Y1

ء ه�P ا��78�� ه� ،�
د !C9 ا�,<� ا��sإ� �وا��gض �

 R.�2G ���ا ،��J�2�ا'!�اض وا��<,�� ا Xوه� �!
� ا�� 
زر وا������ ا� �! �
�21 ا���aو����

 ��1 
��:�`�= �� �=�sF�ا 
��01/01/1991)2( R$!أ 

ر=E-W y -�دb9 � P ا'��، آ�G C�إ 

حق للضحايا في المطالبة بالتعويض عن األضرارالتي لحقتهم وذلك عن طريق الوسائل الا��78�� 

 .)3(المناسبة 

 :اختصاص المحكمة: ثانيا

 : جرائـم الحـرب-1

 المجموعـة األولـى مـن الجرائـم : 1 -1

 مادة،تقوم المحكمة بالوظائف الموكلة 34طبقا للنظام األساسي للمحكمة والمتكون من        

ها والتي وردت في الالئحة المنشئة لها،كما حدد هذا النظام الجرائم التي يحاكم من أجلها إلي

 لمحكمة يوغسالفيا )4(األشخاص المتهمون بها،وحددت المادة الثانية من النظام األساسي

 اختصاص  المحكمة  بالجرائم  التي تشكل  خرقا  خطيرا  التفاقيات  جنيف االربعة  السابقة 

* Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu  du Chapitre VII de la  Charte des Nations Unies, le  Tribunal 
international pour juger les personnes présumées re sponsables de violations graves du droit internatio nal 
humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Youg oslavie depuis 1991 - ci-après dénommé "le Tribunal  
international" - fonctionnera conformément aux disp ositions du présent statut.[ Adopté le 25 mai 1993 et 
amendé le 13 mai 1998 par le Conseil de sécurité de s Nations unies  ]. 

1-� �L G)آ�=@  .     N6
�  [L�@ . 51   ص    

  2-Paul Tavernier.Laurence Burgorgue.Larsen :un siecl e de droit internatinal  humanitaire-Centenaire 
desConventions de la Haye Cinquantenaire des Conven tions de Genève.Etablissment  Emile Bruylant ,s,a 
Belgique ,pp,104-105.                             

3-� �L ,)ص ص، :   @=�آ، [L�Kا� N6
   .52-51ا��

                      4-M cherif bassiouni: Crime a gainst humanity in international criminal law. Publi shed by martinus nijhoff 
publishers’  .netherlands.1992.pp 165-166.                                                                                   
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 ���� Y1ا'ر A��	 ت
�J
,Gا R���G �J و ،O�ا� �ا Pه� A=�2G �� 
 )1(1949و�� {O أ-
�R إ���

و'ول ��ة �2Gدا 	��ا � �ا�O ا��8ب ا�B$��ة، وا� �ا�O ا�B$��ة {:ث !�sة 	�=��،وردت 

 �� ��Gد
� 53 و 50ا���Gد

��J ا'و�C، و ا��,GWا �
��J ا�_
���، و ا��
دة  51 و 44 �,GWا �� 


��J ا�_
�_�، و ا��
دة 130,GWا �
دة �� 147 �=U�أو ا v���ا �
��J ا��اY� ،�21 ��ء �,GWا �� 

��J
,G�9 *آ� ا= 
�9
 آ��H;G � :)2(و =�7

ا���2=# أو ا��2
��9 , ا���� ا�2�� :  ه�P ا� �ا�O ه� : ا6ر0ـG ا�%$ا&ـ ا�ـ�اردة Xـ� اQJ[���ـ�ت–أ 

��	����F�رب ا
 N$�� .�  إ-�اث �Wم آ�Fى !��ا أو إ=�اء, `�� ا[��
��� ا������� ا�� 

    .)3(ا��:�� ا� ��=� أو ا�<��8


��ا��B : ه�P ا� �ا�O ه�:ا�%$ا& ا��اردة �X اQJ[����ت ا6و�F و ا�2���1 و ا�2���2-بs�أو * �=# ا

�79
  1<�رة �FG Wره
 ا���ورة ا��7�2=� وا��ي =�,� 1<�رة �G ق ����ال و
ا��ا&Y ا��$

 ��,�2G و!� و�s� ��`)4(   . 

إآ�اP أ&�� أو �vB ����  : )5( ه�P ا� �ا�O ه�:ا�%$ا& ا��اردة �X اK�����]QJ ا�2���2 و ا�$ا��0 -ج

ا���8
ن أو ا�� �=�  ا�2��ي  '&��  أو ,ت !�وة  �F:دC9! P ا����B �� ا���ات ا����J �� �89ا


ء  ,  ���� �� ا�E8 �� ا��8
آ�� ا��
����� ا��8
د=�  ا�2
د�� �Jد(إ
� ) إ21� O�9�� أو �ا������

 E- ?	دون و O��F- و!�  أو�s� ��` 1<�رة Oه�	ا�G ��, أ�
آ�
  . أ�N ا������� آ�ه

 &�ء ا&�2�
ل !O9 ا�<�9# ا'-�� ه�P ا� �ا�O ه� :�F و ا�2���1 �$ا& وردت �X اK�����]QJ ا6و-د

 �9}
 .)3(أو �
رG?، و ا'!:م ا���

1- Xا �D@ 
   �7 ا�(�4م اR ,@�@R.:�ء ��=��  �Km?���5 ا�G 7�2 :و�B�0 � �7 اRاf?ع ارN6 ا�G ا���اد .�229
L�@ N6]، ص:ا��آ%�ر ��

 *Gا� N6ار 
  1949  ا#��F��ت )6�B�0� �)K�  E � �7 اfR?ع اآ2

2-  BIKARD-daniel  B  Proposed Sentencing Guideline s for the international  Criminal Court  
Loyola of 

 los Angles  1997  p130   

7  ، �
L�@ N6]   ص ص ،-3Kb E�"0ا� ��� ��D@ 182-181 ا��آ%�ر. 


ا)�0, �� ��(�ن ه(�ك ازدوا6�� �, #"��] ���دئ ا#��F��ت 6*@Rوان ا�D�0, ازاء ا�Kا� ,= 
�Rذ�{ �7 &?ل ا��ور ا 
(���K)��L E ��0ول ،و 4�
��b��Kد � وا���%FRا�:��� �=� ا��(:�3ت ا / 
     ...وا�oي دام ~?~� و~?~�ن  ��� #* ��n ا�%���
 ا�=)�0� ,0�n ا�%�%�� ا��0(�.�� وا�8%

 .182 ا��
N6 ا�L�K] ،ص ، - 5  -4

7  ، �
L�@ N6]   ص  ، -6Kb E�"0ا� ��� ��D@ 173   ا��آ%�ر. 
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1-2- ):ا5�1�ك ��اK�1  و أ-$اف ا�	$ب( ا��%��-� ا�K� ��1�2 ا�%$ا&

=�`�:��
 ا��
��1 ا���
آ
ت �Jا��� و   ��78�� �&

م ا'&L��ا �� �_�
!��R ا��
دة ا�_

���
2
ل ا���:� �F���
 :)1(أ!�اف ا��8ب 1

-  

ة `�� .�ور=�ا&�2��

 أو �2�W� #F�G ى ��2ة 'ن�Nأو أ&�89 أ ��
 .ل اW&�89 ا��

- Pر�FG W �8ف =<�رة��ن و ا���ى، أو ا����� ا���ى، وا��F7�ن ا��ا������ ا���2,� �9 

 .  ا���ورة ا��7�2=�

ى �9��ن وا���...آ
���ا��2 و ا���
�1 و ا�<�ار=y :  ا�� �م ا���09 أو ا��<A  1;ي و&��9-


�� `�� ا��8���F��ز ل أو ا

 ( وا�����,� � ).ا��� G W�X9 و&
�� ا���
ع !

-���

ت ا[���&a��دة، و ا
F29� �>>B��ت ا
�&a�9� ي��ف ا�2:GWء أوا������ أوا:�&Wا :


ت �,s����وا �=��B�ا ���

ت ا[���&a��

ت ا��O�92،وا�,��ن وا��92م، و ا�{
ر ... آ�&aو�


ل ا�O92 وا�,� ا��
ر=��B وgأ� . 

-�H
B�أو ا ��
 .)2( &9# و ��# ا����79
ت ا�2

 2 :zإ0ـ�دة ا�%�ـ  :�$ا&ـ

     �&

م ا'&L��ا �أي وا-�   ��78�� =�`�:��
 ا��
C9! ��1 أن*!��R ا��
دة ا��ا�21 �

��Gل ا�
� ا'�2�� ����G �>�1 �F7G���ا O�$8Gأو 
��U	أو 

!�  G<�# آ�9�	


�� أو ����J �. #7G�Gأو!���FG �����9، واN�2 دو��� أم دا�F* ن ذا
��Uاع ��09، &�اء أآ


رآ�� �� `��( ا������� أ-� ا��7
نs��ل ا
ا[��
ء ,ا����:))3وsG�ـ�،(ا���1�8 ا'!�


د **)أوا[1
دة(F2�&Wق( ا
J��&Wد ,)ا
 ا���2=# , ا�� �  )�G-�� ا'	
�# `�� ا���`�ب ���O (  ا[21
  

 
7  ، �
L�@ N6]   ص    -1Kb E�"0ا� ��� ��D@ 173 ، ا��آ%�ر. 
 

2-  BIKARD-daniel  B:  op cit,  p 131 .         
 :  ��دة  ،ارN6 ا�B�0�  34G � �7 اfR?ع �G0 ا�(�4م ا�?Km�  ��=��� ,@�@R�� ��L�@ وا�oي  %=�ن �7 *

Le Statut du Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie [ Adopté le 25 mai 1993 et amendé le 13  mai 
1998 par le Conseil de sécurité des Nations unies ] .htt://www.aidh.org/justice/Hp-yougosl.htm.    
3-BIKARD-daniel  B  op cit  p p  131 

 وقد اختلف الفقهاء في تحديد داللة المصطلحين من جهة Genocideبادة   من حيث الداللة عن تعبير اال  Extermination يختلف تعبير االفناء  -**
 –بمعنى : بمعنى جنس او عرق بشري والثاني الحقة - Geno–االول بمعنى بادنة : وفي تكييفها القانوني من جهة اخرى،فكلمة ابادة كلمة مركبة من مقطعين 

Cide-اد شعب او طائفة او جماعة عرقية تشترك في تركيب وراثي سواء من حيث البنية الوراثية او السجايا، بمعنى قتل او قاتل ، فاللفظ اذن يعني القتل  الفر
  فتعني قتل عدد - Genocideاو ابادة –اي الصفات والروح المميزة  ،او ساللية تشترك في اصل او نوع او جنس او نوع او نسب واحد ،اما كلمة افناء 

   =.كبير من الناس 
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7
ب أي �� ا� �ا�O .� � ��!� أو ،
باW`�<وGار ���:& -��J�!-���=ه, أو د �_��Gو P�

��GWل ا
2�Wا �� O�ا� �ا)�!
    ا���F# �� إ-�اث أذى أو أ.�ار 	���� ,��J أ��اد �� ا� �

�!

ء ا� ��
ع ا� �
!�  1<�رة  ��<�دة أو ���1ة  ��sوط , أو �,��� N$��ة '!�Nإ

� �� ��s�2� أو ��G
�-

 أن �8Gث أو����G #F�Gا 	��=��; 

 '��اد ا� �
!�  آ�9��U	ض ,او��

�!

!� أ�Nى,�GاY�� �>�1 ��1 ا���ا�� �� ا� ��	 C9! �!
 )1(��� ا'*,
ل 1
���ة �� ا� �


م ا'&
&� ا��2
ب !C9 أ�2
ل     L��ا �
ق !C9 : آ�
 �<R ا��
دة ا��ا�21 �,GWدة، و ا
ا[1

7
ب ا[1
دة و ا��Gب ار
7Gوع �� ار�s�دة، و ا
7
ب ا[1Gار C9! ��92�و ا ��
F���8=} ا

 )2(�� ا[1
دة) ا���Wاك 1;�2
ل ا���
!�ة ا��2
�Hة أو ا�8
��( ا[1
دة، و ا���
ه�� 

 : ا�%$ا&ـ "ـ  ا�1e��1ـ�– 3


م ا'&
&� ��v�G5 ا��
دة     L��ا �
 ا��78�� ا��و��� ��78�� =�`�:��
 ا��
C9! ��1 أن  �

�� #7G�G ���ا ��Gا� O�ا� �ا �! �
ص ا�������B�'ا ��آ
8� �$9& 


ب,ا���2=#>�`Wأو &:�� أو د=��,ا ���J س

دات !C9 أ&�$.Wو ,ا ���
ا'�2
ل `�� ا[��

و. R2	Uاءات !C9 ا� �ا�O ا���  ورد  ذآ�ه
 و�7� �O =�د &�ى !���1 وا-�ة وه� !���1  آ�
،ا'�Nى

�  .)3( ا�� 

��1�P :��'	ا�� ���'kQ:  

و`��� ا&���
ف، G<�ر �78�� " `��� أول در	�"  �� �78�� ا��1ا��� *    �7�Gن ا��78��

 ،���9! ��9	 �� O78�ا E$�=و �
ص ا���aو��B�'اءات .� اU	 ض�,G 
�
أول در	� أ-7

 ��

 و�1��7
، و=�Na �� ا��1��2 .�ورة ا���L إ�N C$�رة ا� �=�� و-FF�� O78�و=�7ن ا

s�انا��ا� vB. 

                                                                                                                                                         

ف اR@%�ذ =      � ��� ,b?"<Rا G)Dا�7 –  ا�� ا��
6
 �� ا�LRدة–6Genocide [b ا.=�ر ��.�L   ,� � 
ا��!����ت ا��:

 ا���6د  وه, #���L ا��%� ا��Dدي ا�oي ه� ا.=�ر b] ا��
د ا��:
ي �, ا����ء 


 –   و��� ا�%�
اR@%�ذ L��8%��0 ه,–دو� 
6
 �� ا�LRدة 6
 �� �� ا�K.R.�� و��� �(�u ~?~� ��4ه : 

 �K � ا�LRدة ا�!�K � و#%��2 �, ا�R%�اء �G0 ا����ة وا���� وا�K?�� ا�!-

 ا�LRدة ا������6�� و�R�L �2�%#%�اء �G0 .�� ا��!���� ا��:
 � �Lا@"� ا6��ض ا�(�Kءو#�D�* ا�
�6ل -

 ا�LRدة ا���2��� و�2�%# �, #�
 * ا��p0 ا��f(�� وا�R%�اء �G0 ا���2�� ا������ -

1-2- BIKARD-daniel.  B : op cit,   p 132 .                                                                                     
7  ، �
L�@ N6]   ص  ،-3   - Kb E�"0ا� ��� ��D@ 176ا��آ%�ر.                                                                             

* ��=��0� ,@�@Rا�(�4م ا Gا� N6ل #=� 7 ا���=�� ار�b ع?fR7 ا� � B�0�: 7� 11ا���اد G14 ا� . – 
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� *�ف � �
ص ا���ا��B�'ف ا�* �
ف &���F ا�$�2ن ������ ����&Wا ���` 
أ�


ب `��� أو لF&' م

 ا�B$; �� أ-� ا���
ط  !�ة  ��� در	� أو �� *�ف ا��
�# ا�2

�����
  .)1 (،ا'�� ا��ي = �2 ا���ار `�� ��sوع وا�aG ���g=� أو �g9G `��� أول در	�ا��

 Y� X�وذ ?�

 ا��$�و-� أ�=
��9
�# ا�2
م ��� ��aول !� ا��E��8 �� ا��� �F���
و1

 �� �F7G���ا ��
�9
��ن ا��و�� ا[��� ��$B�ق ا�B�ا �! �
ص ا���aو��B�'�21 ا
��

 ��� 

ت ا��� vBG ا����O وا���sد 1991=�`�:���
��
م ا'&
&� !C9 ا�L��ا v� 
 آ�

g9�
1 ��F2�� �� E8�

 وآ��E- X ا���
عآ���,= ��� � *. 

 ��1� ا��ول ا��� أ!9�b9 � R ا'� �
ره
 ا��78�� ��BG ��م ���,� �� دو
 أ�
 ا'-7

2
 ���9ا��� ا��*��� ��9و�� .
N ��,����1��2، و=�7ن ا�
1 O��9! �78م�ل ا�
F��&ا �� 
��F`�1


�1 ا��78�� ا��و���Jر R8G ���2��ا��2=. وا ��78�ا� R�	و��� و O�ن ا� �ا;s1 ت
�
�GWا �� �

  O�1
7GرW ��&�F�ب ا�H �
ص �Bرت .� أ��H 
���F�
ا����F7G �� ا��F&�� وا���&X، و`

��&�F�ا  ��9��  �.   O�ا�	** �! ��2$J  ��أد  C9!  ا�2_�ر �7�  ا�����8ن  ��G  �Jو  

0 ��9
�# ا�&  
� *�ف ا�<�ب   �� آ�&��� ��� �F7G���ا ��s-��زر ا
2
م �9�78�� ا�� �

�ر�1"ا� �
��� ا��و��� ا����ة  U=�� " �1�>�ا b�����21 ا
وFJ �J} !�9? "  ���9زو����" 1��


ب >�`Wا ،V_ �ا ?=�sG �� �_��G O�G P�. R�	�8ة، وو��ا� O��� م
1;�� �� ا'��� ا�2

���
� ا� �ا�O ا���E- �� �F7G ا[��� 
 .)2(وا���� ا� �
!� و`��ه


م 1�78�� =�`�:��
 ا��
��1 إ��F1995 Cا=�  و�� ��� �    �GWا #�
  و	? �

"X=د
G�7�=د "���

ت 1 �ا�O -�ب و 	�ا�O .� ا[���
�G3(ا(، X=د
G�7�=ود - DUSKO 

TADIC –�1�H  ��&�1  Y9.   ��  اك���Wات ا�J Y�   ب  ا�<�ب
7Gار ��  ��J O�ا�	  

 

1 - [L�@  N6
� ، � �L G)53 ،   ص  .  @=�آ .    

 . �7   ا�(�4م ا�?Km�  ��=��� ,@�@R��B�0�12 � �7 اfR?ع ارN6 ا�Gا���دة    *

**On October 9, the Prosecutor submitted a new indi ctment against Milosevic for events in Croatia in 1 991-1992. It 
contained thirty-two counts of crimes against human ity, violations of the laws or customs of war, and war crimes. On 
November 23, the tribunal announced an indictment s temming from the 1992-1995 war in Bosnia that charg ed Milosevic 
with twenty-nine counts, including crimes against h umanity and genocide.  


L�@  N6]   @=�آ-2� ، � �L G) .54- 53 ،  ص ص. 

3-  Proscutor  v  Dusko Tadic   CASE No IT -94-1-AR 72  -1995   Note   -   HAWANG phyllis    op cit  p 479   
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 . )1(-.� ��9�� وآ�وات ا��F&��... و �2G=# و ا`�<
ب 


د1997 �
=� 7و ��     G�7�=د ���J �� O78�ا �� O78�ر ا�H  O78�ا A�;�&
=X 1~دا��?  �

��78��

ف 1���&Wة ا��م دا

ف . أ����&Wة ا��دا ?Gر�J 
� ���
 ا�ن 1
���P��� �F ا�����= 
و �

1
H$:ح  E92�= 
� �H
B1 و O����ا C��1 إ����ا� O�ا� �ا �H
-�V "  ا������� " �� �;ن !�

�H

ف �Gا��  {:{� !����&Wة ا��دا R�U9�&2(ا(: 


ق وا&Y أو L�� ��=�$1�� "  أن 7G�G# ا� �ا�O .� ا[��
��� - ا'ول$� ��." 

��
  . �Gا��ت 1
!V ا�����U �� ا��2
��9- ا�_

V�
 أن 7G�G# ا'�2
ل `�� ا[��
��� �� إ*
ر &�
&�� -���7 أو ��L�� أو � ��!� ��97s -ا�_

 . ���ا ا��gض. ���ا ا��gض

  Hه�  ا��ي  أ ��2� ا��
�# ا�2
م�Y ا�O92  أن � b9 ا'�G وآ�ا  ��78�ء ا�
s�] �8�W ر�  

�
ن ��G O=���1=� &��ي !� أ!�
ل ا��78�� �� b9 ا'��U9��ا b����وا * �7�= ��
��
و1

�
ز ��!� �� b9 ا'��	 

رهF�!ا. 

 :�1994	'�� روا1 ا ��� :   ا�2��1 ا�[$ع

J'��:او	ء ا���k18 ا
�: 


ن �
 R��8G إ�C -�ب أه��9 !��,� �1�       !��R رو��ا  �Hا!
ت دا��9N ر!�& �Fه�


��� ا����
ة 1
� ��F ا��*��� ا��وا��=� وا���ات ا�����78، وY&�G ا��Uاع ����� >,�Wا����78 ا

 C�ى، ا'�� ا��ي أدى إ�F7���8ات اF��2و�� �1ول ا�روا��ا ا�  Y� ود�- 
إ�C ا��ول ا��� ��

1
��ر	� �_��G ��$���
1
دة ا��ا&b� 9� �2 ا��sFي، و�1
ء !C9 ا���
آ
ت N$��ة 1Wا'و�� �� ا 


�H ا������ ����G1994=� ا'��� ا�2
م ���O ا����8ة ا��aرخ �� 	�=��9 B�ر=� ا

 ا����  وأ=


ص *�فB�ر ا����8ة  ا���ا� O�'ن  �9 �� ا

�� إ�C ا'!�
ل  ���8ق ا[��.]
1  
����J ���ا  

  1-Paul Tavernier.Laurence Burgorgue.Larsen :un siecl e de droit international  humanitaire-Centenaire 
desConventions de la Haye Cinquantenaire des Conven tions de Genve.Etablissment  Emile Bruylant ,s,a 
Belgique ,pp,104-109.                                                          

2-Tadic judgment   Case No IT-94-I-T  May 71997 Not e   -   HAWANG phyllis    op cit  p 486         

 %��S0!� G ا7�R ا�%���] �7 و�6د اي #�� � �0K0* ،واي &
ق �0K0* او ا��Dل ا��Dوان  و %%��ر :  �7 ���2ق ا�R* ا��%��ة �G0 ان d)#29 ا���دة ** 

 ا�%, @��0����f o8%%د#�7 �Lرا�%�ا

ار او ا��دة ا�0K* و ا7�R ا��و���7  42و41ا�%�>��ت او  �F7 ا�6 ا�  
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  .)1( 1994 ���� 935 ا�����7 1��	# ا�:��8 رOJ � �� ا��FBاء

 وبسبب  الوضعية  التي آلت  إليها  حقوق اإلنسان *وبناء على طلب الحكومة الرواندية   

ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،  قر ر مجلس األمن بموجب الالئحة ا وتطبيق

 )2 ( ابرواند ائية دولية خاصة إنشاء محكمة جن08/11/1994 المؤرخة في 955رقم 

لمتابعة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري 

لفترة الممتدة من اول جانفي لوذلك ،والخروقات األخرى لحقوق اإلنسان التي حدثت بوراندا 

ن  م أنشأتغير أن هذه المحكمة لم تحقق األهداف التي)3(1994 إلى نهاية شهر  ديسمبر

بصفة  أجلها  بسبب االهمال من جهة ،وعدم لقاء الدعم الدولي من أشخاص المجتمع الدولي

 .)4(  من جهة أخرىفعلية

 :الجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة رواندا: ثانيا

أدرج النظام األساسي لمحكمة رواندا الجرائم التي تدخل في اختصاصها في بيان ينص       

).                                                 المادة الثانية من النظام األساسي( الجرائم ضد اإلنسانية جرائم معاقب عليهاأن  وعلى اإلبادة،

 أن للمحكمة سلطة المحاكمةالنظام األساسي لهذه المحكمة على تنص المادة الرابعة من و

وتوكول الثاني البربين اتفاقيات جنيف وثة المشتركة ة بالمادة الثالبينعلى االنتهاكات الم

 :)5(المكمل لها وتتضمن هذه االنتهاكات مايلي

1-� �L G)آ�=@    N6
�  [L�@ .  54-53ص ص 


 ا���=�� وذ�{ ��6 ا���Kح �0:��د اHدRء L:��د#�*، آ��  �=7 أ �g ���0=�� ��� ا#����%6�� �*�� ��L =�ن�ا (� �B.�%L �Qت �� (� �رو
, أ��آ7 أ&
ى ��� ا&%�

وا.�اL ��� /%=� >%� N�. 

  2 -Paul Tavernier.Laurence Burgorgue.Larsen : opcit, pp,147-150.                                                              

3-� �L G)54ص.  @=�آ . Gا� }�oآ 
 :و�B�0 � �7 اfR?ع  ا.4

    -Tribunal pénal international pour le Rwanda: l' urgence de juger.http://www.adop.com/products / .7 juin 
2001.pp,1-5. 

-Le Statut du Tribunal international pour le Rwanda [Annexe à la Résolution 955 (1994) du Conseil de 
sécurité des Nations unies du 8 novembre 1994, créa nt le Tribunal pénal international pour le Rwanda].  
http://www.aidH.org/justice/Hp-rawanda.htm. 

4- Tribunal pénal international pour le Rwanda- l'urge nce de juger - International Crisis Group (Crisis Group) - 
Conflict prevention and resolution.htm, pp.1-3                                                                 

.And for know about this crimes.         5 -   BIKARD-daniel B . Op cit  p132   .you can  see also :Wang 
xiumei.research to international criminal court .un iversity of china publishes house.2002.p244   . and  see 
Also the articls :2.3.4 of rawanda statut 
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 خاصة حية و الجسدية و النفسية، و بصفة االعتداء على حياة األشخاص أو سالمتهم الص-

اص التعذيب، و التمثيل باألشخ:  مثلCruel Treatmentالقتل، و المعاملة الوحشية 

 .)1( أو أي شكل من العقاب الجسدي...بالتشويه و البتر و الجوع 

 انتهاك حرمة الكرامة اإلنسانية بأفعال ,رهاب أفعال اإل, كأخذ الرهائن العقوبات الجماعية-

ذلة والمخزية، على األخص المعاملة المخزية الم  وتمثل اعتداءات وحشية

أي شكل من اإلعتداء  وenforced prostitutionاإلجبار على البغاء واإلغتصاب،و

  ) خاصة في الحرب( السلب و النهب , الحياء  الذي من شأنه خدش  البديء

 أحكام باإلدانة و تنفيذ اإلعدام بدون حكم قضائي مسبق صادر من محكمة قائمة على نحو  إصدار-

 . منتظم، مزود بكل الضمانات القضائية المعترف بها من الشعوب المتحضرة، كأمر أساسي ال غنى عنه

  :نطاق ممارسةاالختصاص:ثالثا

 مادة 32 المكون من *ا األساسيتقوم المحكمة بوظائفها كما نصت عليها أحكام نظامه           

 ** وتختص )2(وبناء على الئحة مجلس األمن  المنشئة  للمحكمة الجنائية  الدولية  برواندا 

ضد اإلنسانية    الجرائم، و  البشري الجنس  إبادة  جرائم مسؤولي   محاكمةب   هذه األخيرة

ة التفاقية جنيف لحماية وكل من ارتكب انتهاكات جسيمة لمضمون المادة الثالثة المشترك

 كما 08/06/1977الحرب، والبروتوكول الثاني الملحق التفاقيات جنيف الصادر  ضحايا 

  هذه الجرائم دون األخذ متى ارتكبوا  أولئك  األشخاص الطبيعيين  جنائيا بمحاكمة تقوم المحكمة

 

     1-TPI Rwanda - Présentation - Ministère des Affaires étrangères.htm /http://www.ictr.org/  p 1  

*-Le Statut du Tribunal international pour le Rwand a  Créé par le Conseil de sécurité agissant en vert u du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, le Tribunal criminel inte rnational chargé de juger les personnes présumés re sponsables d'actes 
de génocide ou d'autre violations graves du droit i nternational humanitaire commis sur le territoire d u Rwanda et les 
citoyens rwandais présumés responsables de tels act es ou violations commis sur le territoire d'Etats v oisins entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 1994 - ci-après dénommé " Tribunal international pour le Rwanda"- exercera se s fonctions 
conformément aux dispositions du présent statut.-An nexe à la Résolution 955 (1994) du Conseil de sécur ité des Nations 
unies du 8 novembre 1994, créant le Tribunal pénal international pour le Rwanda-      

     2-Paul Tavernier.Laurence Burgorgue.Larsen :opc it  ,pp,64-67  .  

- voir aussi :Article premier- Compétence du Tribuna l international pour le Rwanda- .htm /http://www.ictr.org/ 

.%��آ�ت ا��(��ص �0��� �7 .�4م ��=�� رو.�ا   #��8�� و�bه� �G0 &?ف ا���Km�  ��=�� ,� N?��� ا���L�K ،ا�(4
 �, ا4R ا��b?  3 G ان ا���اد �7   **

 E�)6 ت��F��#R ��=و#�آ�ل ا��2., ا��
4
ا Rن ا����� �, رو.�ا /�, ا���دة ا��2��2 ا��:%
آ� L�7 ا#��F��ت )6���R�L E�� ا�G اR.%��آ�ت ا��(��ص �0��� �, ا��.

 ��0K� ��0&ا�� داB. 7�g%#.  
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أما الجرائم  ،  أو إطار سامي رئيس دولة أو حكومةبعين االعتبار صفة المتهم سواء كان

أن  التي يرتكبها المرؤوس ال يعفى قائده من المسؤولية الجنائية إذا كان على علم بها إال

المرؤوس ال يعفى من المسؤولية الجنائية عن األفعال المجرمة التي قام بها ،ولكنه قد يعتبر 

 .) 1(حكمةظرفا من الظروف المخففة للعقوبة وهذا حسب النظام األساسي للم

على إقليم رواندا فقط بل يمتد إلى سائر البلدان *     وال يقتصر اختصاص المحكمة

المجاورة لها كما تسمو المحكمة الجنائية الدولية عن باقي المحاكم الوطنية في أية مرحلة 

 .)2(كانت عليها اإلجراءات في النظر في هذه الجرائم

 13/02/1946ة باالمتيازات والحصانة الصادرة في    ووفقا التفاقية األمم المتحدة الخاص

تستفيد هذه األجهزة من هذه االمتيازات والحصانة، أما عن اإلجراءات المتبعة على مستوى 

 المحكمة  الجنائية الدولية  برواندا فهي ال تختلف عن اإلجراءات المتبعة في المحاكم الوطنية 

 . ) 3(الشكوى والتحقيق وأخيرا إجراء المحاكمةإذا أن اإلجراء يعتمد على ثالث فقرات وهي 

ونستخلص في األخير أن لمحكمة رواندا الفضل في إرساء قواعد القانون الجنائي الدولي      

خاصة في اإلجراءات المتبعة من طرفها وفي األحكام الصادرة عنها، ويعتبر هذا تطورا 

  .الة لحقوق اإلنسان في العالمملموسا للعدالة الجنائية الدولية وخطوة نحو حماية فع

لجنة الخبراء بشأن تحديد نطاق لسكرتير العام لألمم المتحدة وبيانات اتقارير و:رابعا
 :االختصاص

 للسكرتيـر العام لألمم المتحدة بشـأن النظـام ةبيانـات الرسميي الذكر ف  

  من النظام األساسي رأي مخالف لعبارة المادة الخامسة األساسـي لمحكمة يوغسالفيا السابقة

في ��L8رة 1<�ف ا��Lـ� !�
 إذا آ
�F7G�� Rـ� " �9�78��، أن ا� �ا�ـO .ـ� ا[��
��ـ� 

  غير اإلنسانيـة األفعال  "  و ذكر البيان أيضا أن ،)4(نزاع مسلح ذي طبيعة دولية أو محلية

1-�L G)آ�=@  �  .[L�@ N6
 .57- 56ص. �

�� ا��ر�6 *m 7� ��=ا@%3(�ف، و�7  #%=�ن ا��� ��
mو Gو��
�%���H�L 7�� إ�G ا�(�)/ ا��Dم وآ�#/ ا�11O�gاpا� G0� 7�ز��� ����F . 
2 -   3-[L�Kا� N6
 .59 -58ص.   ا��

4- Report of the secretary-General to paragraph 2 o f Secuurity Council Resolution 808  UN  48 th  session  UN 
Doc S/25704   1 47 1993                                                                                                                                                  
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أن تكون مرتكبة كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد السكان المدنيين، على " يجب

  ).1(قومي، أو سياسي، أو عرقي، أو ساللي، أو دينــيأساس 

، عين السكرتير العام لألمم المتحـدة، بناء على طلب مجلس األمن، 1992و في سنة       

انتهاكات القانـون   لتقديـر حجم و جسامة  -A Commission of Experts –لجنة خبراء 

 مايو 27يرها النهائي الصادر في رو في تقالدولي اإلنساني المرتكبة في يوغسالفيا السابقة، 

شرح على متن حيث  قدمت اللجنة نتائج التحقيـق والبحث الواقعي مزود بتعليق و،1994

 الجرائـم ضد  أن*ذكرت اللجنة في تقريرهـا  و)2(النظـام األساسي لمحكمة يوغسالفيـا

 تلكفان  ذلك على حد سـواء معفي كل بيئـة أو محيط ، واإلنسانيـة يمكن أن تقع 

  )3( تقـع في النزاع المسلـح الدولي أو الداخلـيالجرائم

ية يجب أن تكون األفعال كما أظهرت اللجنة شروطا إضافية للجرائم ضد اإلنسان      

 Persecution or discriminationلسياسة االضطهاد أو التمييز في المعاملة " وفقا المرتكبة 

 وبالمتابعة )4( بطريقة منظمة أو في نطاق واسع" ال مرتكبة كما يجب أيضا أن تكون األفع،

سـي لمحكمة يوغسالفيا المالحظـة بدقة لمالحظات السكرتير العام على النظام األساو

الجرائم ضد اإلنسانية في النظام األساسي لمحكمة روانـدا ال نجد أي  تعريفالسابقة، و

 شـرط آخر   في  أدمجت  تماما، و لكنها فت حذ فقد"  المسلـح  النـزاع"  لعبارة  إشارة 

  Requirement of a discriminatory" باعث التمييـز في المعاملة " هو شرط 

 لجنة الخبراء تقريرها تيالحـظ أن النظام األساسي لمحكمة رواندا قد تقرر بعد أن أصدرو

 . مة يوغسالفياتعليقها على النظام األساسي لمحكفيا السابقة وبشأن الوضع في يوغسال

1- HAWANG phyllis    op cit  pp 476-477                                                                                                               

2- HAWANG Phyllis : Ibid ,p -477 .                                                                                                                                 


 ا�0!.R�L �)!0�B � آ��%��, *            
�# ,� d)ورد ا�: Crimes against humanity apply to all contests and to Bothe 

international armed conflict            

3– Final Report of the commission Experts Estaplish ed pursuant to security Council Resolution 780  UN 

SCOR Annex  UN Doc S/1994   MAY 27  1994 ;Annexes to the Final Report   UN Doc S/1994 /674  Add   2  1  75 

  1994  

4- HAWANG phyllis    op cit . pp  -477-478. 

See also :International Justice , Human Rights Watch  World Report 2002 Special Issues and Campaigns 
International Justice.htm /hrw.org/DEFENDING HUMAN RI GHTS WORLD WIDE. p p.4- 5.                                                                                                   
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 من النظام األساسي لمحكمة رواندا فعرفت الجرائم ضد 3من ثم جاءت عبارة المادة  و    

للمحكمة الدولية بشأن رواندا سلطة محاكمة األشخاص الذين يمكن :" اإلنسانية كالتالـي

عندما ترتكب كجزء من هجوم منظم أو واسع النطاق ضد أحد : مساءلتهم عن الجرائم اآلتية

  .)1 (ان مدنيين على أساس قومي، أو سياسي، أو عرقي، أو ساللي، أو دينيمن سك

أن المواد المطبقة على الجرائم ضد اإلنسانية في نظام محكمة نبين ب فمن المهم أن   

... المحكمة الدولية  افتتحت بعبارة ICTR و نظام محكمة رواندا ICTYيوغسالفيا السابقة 

  يالحظ أن و كذلك "...رائم التالية مساءلتهم من أجل الجلها سلطة محاكمة أشخاص يمكن 

 إذ لم تصغ من اجل هذا التعريف)2(المواد لم تقصد بعبارتها تعريف الجرائم ضد اإلنسانية

 وظهر هذا ن تحدد نطاق اختصاص المحكمتين بالجرائم ضد اإلنسانيةأ * باألحرىوإنما

 )3(في نظام المحكمة الجنائية الدولية أيضا

 الوارد في المادة الخامسة من نظام   فاإلقتران بالنزاع المسلح و بناء على ما تقدم        

محكمة يوغسالفيا قد فسر تقرير السكرتير العام لألمم المتحدة ليس بوصفه انعكاسا لحالة في 

 و لكن مجرد -تى في وقت السلم الذي يحظر الجرائم ضد اإلنسانية ح–الدولي  القانون

 و قد تأكدت وأيدت مالحظات السكرتير العام , محكمة يوغسالفيا السابقةالختصاصحصر

لألمم المتحدة بواسطة تقرير لجنة الخبراء على النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا و أخذ بها 

 .)4("االقتران بالنزاع المسلح تماما"  اللذان حذفا عبارة النظام األساسي لمحكمة رواندا

كجزء من هجوم " ب العام أن الجرائم ضد اإلنسانية يلزم أن ترتككرتير   وقد ذكر تقرير الس

  اضطهادقد أضافت اللجنة إلى سياسةعلى أساس التمييز في المعاملة،و" منظمواسع النطاق أو

     

1- 2 - HAWANG phyllis    op cit  p 478    - 

 To define the scope of the tribunal’s jurisdiction over crimes against humanity:ا���Dرة ا��اردة 0!.R�L�B � ه, آ��%��,*

 3- Prof. Lorenzo Picotti   :  La protezione penale dei diritti umani dal processo  di Norimberga allo Statuto di 

Roma_ Studi per la pace.htm  Pubblicazioni Centro i taliano Studi per la pace   .www.studiperlapace.it .2000.  p 3. 

        Gا� �g وأ:   -Actualité et droit international : http://www.ridi .org/adi/ - Gا� N6أر 
�&Rس ا��%FRا ا��� ��K)��L ع?fR7 ا� � B�0و� 
      - GIULIANO VASSALLI Statuto di Roma, Note sull'istituzi one di una corte penale internazionale Riv. di 

studi politici int. Le Monnier Firenze. 1999, n. 26 1 pagg. 9 e segg. 

  4-   HAWANG Phyllis    op cit pp 478 -479      
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                                         مستخدمة في ذلك لغة الفصل أو القطع الحاسم للمسألة أو تمييز في المعاملة

صد أونية ق" أوضحوا األساس الذي بني عليه استلزام  ال السكرتير العام و ال اللجنة  غير أنه

ن ألم كأنه متعارض مع التسلي فان مثل هذا الشرط يبدو وو في الواقع"التمييز في المعاملة 

بسبب أن الجماعات " يين أي سكان مدن" لجرائم ضد اإلنسانية يمكن أن تباشر ضد ا

أو السياسية، أو العرقية أو الساللية أو الدينية وحدها يمكن أن تدعي أنها ضحية القومية،

 د فق،لم يتطرق لهذه المسألة" أي سكان مدنيين " تفسير اللجنة لعبارة ، والجرائم ضد اإلنسانية

الذين ليس من مهامهم  Civilian أن هذا المصطلح يسري في المقام األول على المدنيين ذكر

   في بعض األحوال متد سريانهيو لكن ربما ، Noncombatantsاالشتراك في القتال 

 .)1(على أشخاص آخرين

 المحكمة الجنائية الدولية:الفرع الثالث 

 بعد عدة *ني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية      انعقد المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين المع

دورات للجنة التحضيرية المعينة بوضع مسودة اتفاقية دولية إلنشاء محكمة جنائية دولية 

حيث طلبت الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة  )2(دائمة، وكانت هذه الدورات على مراحل 

ن لجنة القانون الدولي أن  م1989 ديسمبر 4 الصادر في 44/39بموجب قرارها رقم 

تتناول مسألة إنشاء محكمة جنائية دولية ثم دعت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 

 هذه اللجنة 1991 ديسمبر 9 الصادرين في 46/54 و28/11/1990الصادر في 45/41

مواصلة دراسة القضايا المتعلقة بمسألة إقامة والية جنائية دولية بما في ذلك إنشاء  إلى

حكمة جنائية دولية، ثم طلبت منها أن تضع مشروع أساسي لتلك المحكمة باعتباره مسألة م

 والقرار 1992 نوفمبر 25 الصادر في 47/33أولوية وهذا من خالل القرار رقم  ذات

 ولقد  بحثت  لجنة  القانون الدولي  مسألة  إنشاء  1992 ديسمبر 9 الصادر في 48/31


 ءدولية  أثنا  محكمة جنائية�Gم 42 دور

 ا�����2ة !
م 1990 ا�����2ة �� !�Gت  ،وا���1994 ودورU أ� 

  

1 -    HAWANG Phyllis    op cit . p  479      

          *  On July 17, 1998, when the Rome Statut e of the International Criminal Court was adopted, only the most optimistic 
people imagined that it might take less than five y ears to garner the required sixty ratifications nec essary for its entry into 
force. In the first half of 2001 it became a near c ertainty that this would happen as early as the fir st half of 2002. And the 
commitment to bringing the court into being as quic kly as possible came from every region of the world .                                

2-�#�0 Fآ��'�  ،N0�� G�$�  . 105- 85ص ص. 
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و امتناع عن جتنا لهذا الفصل  أتضح لنا بأن الجريمة الدولية هي كل عمل أالمن خالل مع       
أواإلنسانية ينتج عنه ضررا يمنعه القانون الدولي واألعرف الدولية  عمل يمس المصالح الدولية،

  ويدعو إلى المعاقبة عليه باسم تلك المجموعة الدولية،وهي ال تقتصر على هذا الحد فحسب بل
 أو اإلبادة القتلإلى ضرورة حماية المصالح  اإلنسانية وذلك بتجريم أعمال  تتعداه  لتصل

وكل ما تششمله حماية , االسترقاق أوأي فعل إبعاد، وكل اضطهاد سياسي أو عنصري أو دينيأو
  والمعاملة السيئة واالعتداء علىالقانون الدولي الجنائي ،أي كل ما يحط بكرامة اإلنسان كالتعذيب

 عرفت 1949لة منذ  تعتبر نتاج تركم لجهود مبذوليةالمحكمة الجنائية الدو كما أن المدنيين ،
خاللها تجارب عديدة بداية من محكمتي نورمبورغ وطكيو الى محكمتي يوغسالفيا وروندا ،ونتيجة 
لتطور اختصاص هذه المحاكم  فان ذلك ساعد كثيرا على اعطاء خصوصية جديدة الختصاص 

 .الجنائي الدولي،و يظهر هذا من خالل اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدايمة

1 –� �L G)آ�=@ .[L�@ N6
 .87ص . �

2 –
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L�@ N6]، ص   .      ا��آ%�ر ��� ا�4D�* وز . 
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3- William Bourdon    : opcit ,pp19 -20 .  

 -See also: International Justice , Human Rights Wa tch World Report 2002 Special Issues and Campaigns International 
Justice.htm /hrw.org/DEFENDING HUMAN RIGHTS WORLD W IDE. p p.5-6. 
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 ��� ا6R�Bة ا��=�.�و ا��?�< اR@�@�� ���0=��ا�!(�)�� ا��و���:الفصل الثاني

ا����6 إ�G ��=�� 6(�)�� دو��� و ���د)�� ا�@�@�� و��EF ا�!�D�� ا����D  :ا���� اRول

 :��C* ا��%��ة �7 �:
و�, اR.:�ء  و#�(�7 ا�!
ا)*

 :تمهيد

      مما الشك فيه أن الجرائم البشعة المرتكبة في يوغسالفيا وروندا ،قد شكلت صدمة قوية 

ولي بمؤسساته المختلفة ،أدت في نهاية األمر الى المطالبة بانشاء مؤسسة جنائية دولية للمجتمع الد

ذات أجهزة قوية، توفر بموجبها حماية كافية لحقوق األفراد ومقتضيات الحياة المعاصرة ،وفي ظل 

هذا الوضع تبلورت الحاجة الى انشاء هذه المؤسسة من خالل اتجاه قوي ، توجت جهوده في نهاية 

لمطاف،على الصعيدين الفقهي والرسمي بوضع نهاية لالتجاه المعارض المدعي بعدم وجود قانون ا

.                                                   جنائي دولي يحدد الجرائم المستوجبة للمحاكمة  

 .الحاجة إلى محكمة جنائية دولية: االولالمطلب

ية دائمة بإعتبارها أحد مكونات منظومة عالمية منشودة إن إنشاء محكمة جنائية دول        

تستهدف تحقيق العدالة الجنائية عالميا ال يتم بشكل منفصل بمعزل عن رؤية متكاملة وشاملة 

 . جانب هذه المحكمة لهذه المنظومة والتي يفترض أن تضم العديد من المكونات األخرى إلى

رض ألوجه الخالف بين المعارضين إلنشاء ومن المفيد في هذا الصدد أن نتع         

  .)1(  علنا تبين وجه الصواب في هذا األمر المحكمة والمؤيدين له

 .مبررات إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة: الفرع األول

ان تتويجا صادقا للجهود       لقد مال الرأي الغالب إلى إنشاء المحكمةالجنائية الدولية ، فك

دين الفقهي والرسمي، الساعية إلنشاء هذه المؤسسة القضائية الدولية،فقد على الصعيالمخلصة،

  عليها والرد المعارض   الرأي   حجج  لتنفيذ  وتصريحات الرسميين  الفقهاء أقالم أنبرت 

 مقترحين  موضحين إمكانية التغلب على الصعوبات التي تعترض قيام هذا النوع من القضاء،


  ا����K�W p :ا��	'�� ا�%��&�� ا� و��� ( اk1�ء ا��	'�� ،q1��5� اJ���� ) ،ا���ه$ة :دار ا���b5 ا��$��0 ،2004،ص 150   .-  ��� :1 
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لكثير من الحلول لحل المشكالت المثارة، وال شك أن فكرة القضاء الدولي الجنائي قد 

للجان الذين استوفت حقها من البحث النظري المتعمق، وال مراء في صدق نوايا الفقهاء وا

أفكار ومقترحات ومشروعات عكفوا على دراستها ،وصالحية ما قدموه من 

وسنعرض ألهم هذه األفكار واألسانيد التي تبرز إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بشأنها،

ذلك المعارض ومع ما قدم لدحض الرأي ة التي يمكن أن تتحقق من ورائها،والفوائد العظيم

 :)1(فيما يلي

دة بالمعنى االزعم بأن إنشاء المحكمة يمس سيادة الدول زعم غير في  محله، فالسي إن :أوال

، ذلك  عالقات الدولية المعاصرةالمطلق مفهوم أخذ يفقد قيمته في الوقت الحاضر في ظل ال

 القديمة  لإلمبراطوريات  الحكم المطلق  من قواعد   مشتق  للسيادة  المطلق  المفهوم هذا أن

والتمسك بفكرة السيادة المطلقة في الوقت ) 2(ت سيادة الدولة ال تحدها إال إرادتها كانحينما

الحاضر ليس إال نتيجة لرغبة كل دولة في إصباغ قدر من الحصانة على تصرفات 

 خاصة النظام -ولم يعد لهذه الحصانة للحكام على هذا النحو في نظم الحكم الحديثة،حكامها

 الشعب رئاسة الدولة أو الحكومة بعد إنتخابه  تقليد شخص من التي تقوم على –ري الجمهو

 وتبصر لعواقب   بحكمة وتسيير أمور البالد  الحكم  مسؤولية  إياه   محمال من قبل الشعب،

وتحدد الدساتير الحديثة سلطات هذا الرئيس وتمنحه ، األمور بما يحقق مصالح العباد والبالد

 يجعل الدولة  والقانون الدستوري، - المتعلقة بالسيادة خاصة في المسائل-الحرية قدرا من

 في و سواء في مجال إدارة الثروة الوطنية أ اإلدارية  هيئاتها أعمال  عن اليوم مسؤولة

و��
�1  ه�P ا��8=�  وX9G ا����G  �$9ر ،)3( في إدارة أعمال السلطةوإدارة الخدمات العامة أ

�2G O9� ،�8=�H و���? �1<�صa�� Y9BG  ��G
�29
 ا��&BG R�

��� ا��� آF�ا ��
!�9? ا�8<

    )4(...ا���=�� !C9 ا���9ك و ا'��اء وا'1
*�ة 
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وليس من شك في أن لمفهوم السيادة أهمية كبرى على الصعيد ين الداخلي والخارجي، ولكن 

ية لحقوق األفراد ومقتضيات الحياة الدولية يجب أن يلطف بقدر كبير من مقتضيات الحما

 - التي ينبغي أن تسودها روح التعاون والترابط الدولي بعد أن أصبح العالم اآلن)1(المعاصرة

 أشبه بالقرية الكونية ومن واجب جميع األمم اآلن ان تجعل من سيادتها -بفعل عوامل متعددة

بط والتعاون تجعل من الدولة في مجموعها جزءا من السيادة الدولية في ظل عالقات من الترا

 عائلة دولية كبرى كسبيل لتحقيق السالم واألمن الدوليين في ربوع العالم 

 وليس أدل على صحة هذا ،فما نشاهده في عالم اليوم من تكتالت إقليمية دولية      

جامعة وهيئة األمم المتحدة وال...كالواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد األوروبي 

فمن الناحية النظرية على األقل البد أن تحفظ األمن والسلم العالميين، وحتى يكتمل ...العربية

تحقيق الغايات والمقاصد العامة من وراء هذا النظام الدولي الجديد ينبغي أن يكون في مقدور 

ألمن والسلم الدول أيضا إنشاء هذه المحكمة الدولية لتكون بمثابة االدات الفعلية التي تجعل ا

 من الحالة النظرية الخام  الى الحالة -األمن والسلم-العالميين قابالن للتحقق،وبالتالي ينقالن

 .التطبيقية الفعلية 

    و حتى يكتمل تحقيق الغايات والمقاصد العامة من وراء هذا النظام الدولي الجديد، ينبغي 

دولية لتحقيق السالم واألمن الدوليين أن يكون في مقدور الدول أيضا إنشاء هذه المحكمة ال

 وهيئاته القضائية   الجنائي  حقوق األفراد والشعوب عن طريق القانون الدولي وحماية

) 2(لتحقيق هذه الحماية في حدها القانوني األقصى بتجريم العدوان عليها والمعاقبة عليه جنائيا

 ) 3(مطلقة للخروج على اإلرادة الدوليةومن ثم فال يسوغ لدولة اآلن أن تتشبث بفكرة السيادة ال

 

1-NARIMAN FALI: International human Rights and sove reignity of states :opcit pp  141-151       

2-   s    Markus  :les possi ilites et les conditio ns de la juridiction penale internationalle –revue iternationale  

de droit penal    1974  pp 454-455                                                                                                                               


اه�* >��< ����  -3L7 ا�)Kb .  ص، [L�@ N6
�122.  

-Gا� �g أ 
العقوبة -الجريمة-االختصاص-دراسة في المفهوم(القانون الجنائي الدولي،نحو تنظيم جنائي عالمي  .عبد الرحيم صدقي  .��� ا�
b�F�< *,  : أ.4

     . 91-90،ص ص ،   .1996مكتبة النهضة المصرية ،: ، القاهرة)والقضاء
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ان إنشاء محكمة دولية شرط لوضع مبادئ : " دي فايد  " وفي هذا الصدد يقول األستاذ   

وإنشاؤها كمحكمة دائمة ينهي اعتراضا طالما وجه إلى محكمة ... فيذ نورمبرغ موضع التن

 ،على أنها محكمة  في أساسها ذات طبيعة سياسية وجدت في ظل أوضاع سياسية *نورمبرغ

التي   وال توجد  في  وجه  قيامها  عقبة  جدية  وأن  المعارضة  الخفية) 1(دولية خاصة  

 و من جهة )2( عرضا مرضيا لضمير دولي سيئتوجه إليها من بعض األوساط ليست إال

أخرى فإن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ليست جرائم تحدث داخل أقاليم الدول 

فحسب وتشكل انتهاكا للحقوق والمصالح الوطنية فحسب، وإنما هي باألحرى تشكل انتهاكا 

رها لتشمل مناطق وفضال عن ذلك فقد تمتد أثا،لحقوق الشعوب والضمير اإلنساني ككل 

      )3(واسعة من العالم

 أصبح )4( أن االدعاء بعدم وجود قانون جنائي دولي يحدد الجرائم المستوجبة للمحاكمة-ثانيا

كالمادة السادسة من : فاقدا لألساس الذي بني عليه، حيث صدرت العديد من االتفاقيات الدولية

 ، قرار الجمعية العامة 1949نسانية لسنة اتفاق إنشاء محكمة نيرومبرغ ،واتفاقيات جنيف اإل

 المنع والمعاقبة على جريمة إبادة الجنس، مشروع لجنةالقانون 1948لألمم المتحدة لسنة 

الدولي باألمم المتحدة  الخاص بقانون الجرائم المرتكبة ضد السلم واألمن اإلنساني  لسنة 

) المنعقدة في طوكيو(    الرهائن، االتفاقية  الدولية  في شأن خطف  الطائرات وحجز1954

االضافيان  البروتوكوالن  وأيضا،1971ومنتريال سنة 1970  والهاي  سنة 1963سنة  

 فضال عما يحيله القانون الدولي على القانون الداخلي فيما يحدده )5( التفاقيات جنيف االربعة

 لتي تكون محل اعتراف ما تحدده األعراف الدولية ا باإلضافة إلىوعقوبات دولية، من جرائم

*lo Statuto del Tribunale di Norimberga riconosceva le "persecuzioni a carattere politico, razziale, o religioso. 

1- Conferenza dei Plenipotenziari per la creazione di u n Tribunale Internazionale . Reati che rientrano ne lla 
giurisdizione della Corte  . http://www.un.org/icc/  pp.1-2.   


اه�* >��< ���� -2L7 ا�)Kb .[L�@ N6
 122،ص �

3-,F�< *�b
�90-91
L�@ N6] ،ص ص ،: ��� ا�   .    

4 –Markus fali :op cit  p456. 

5- Conferenza dei Plenipotenziari per la creazione d i un Tribunale Internazionale . Reati che rientrano  nella 
. giurisdizione della Corte  /icc/org.un.www://http.6-5. pp  
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ولية بوضوح  كامل من المجتمع الدولي،باإلضافة إلى المشروعات التي تحدد الجرائم الد

               )1(االكتمال في سبيله إلى كاف ،وبذلك يكون القانون الدولي الجنائي الموضوعي

ولذلك فقد أصبح من الممكن تالفي النقد المتعلق بعدم احترام الشرعية الجنائية الذي وجه من 

 قبل لمحاكمات نيرومبورج وطوكيو، كما أن إنشاء هذه المحكمة سيضاعف من الجهود

وحيد األحكام الصادرة في شأنها المبذولة لتوحيد جرائم الحرب والجرائم الدولية األخرى وت

  .)2(تقنينهاو

أن القول بإنشـاء مثل هذه المحكمة لن يعوق اندالع الحرب العدوانيـة أو تصميـم : ثالثا

ؤدي ي بأن هذا الوضع: من يقوم بشنهـا طالما أنهمك مقتنعون بالنصر فيها مردود عليـه

 إلى القول بضرورة إنشائهـا و إال تركت األمور لشريعـة األقوى تسـود في -على العكس

المجتمع الدولي، وهي نتيجـة شاذة ال يقبلها العقـل والمنطـق و ال تحقق مصلحة المجتمع 

الدولي التي  تقتضي ردع العدوان، و بهذا يتحقق المبدأ العادل في القانون الدولي، و الذي 

أي أن الدولة التي تشـن حربا عدوانية ال يمكن أن " أنه ال نصر لمحارب عدواني" مؤداه 

  ).  3(ينظـر لها المجتمع الدولي على أنها منتصـرة

 قادتها بواسطة  بالجرائم التي ترتكبها الدولة االختصاصأنه من غير المقبول أن يسند : رابعا

  إلىاالختصاصن األوفق أن يسند هذا أو ممثليها إلى هذه الدولة نفسها، وإنما يكون م

 فضال عما ،محكمة جنائية دولية، وبهذا تتحقق العدالة المنشودة من النظام القانوني الدولي

 .  )4(يحققه ذلك من توحيد األحكام وعدم تضاربها

   )5(أن إنشاء محكمة جنائية دولية سيسهم في بسط كلمة القانون على الدول ذاتها: خامسا

      ال ترغب الدولة  للدول إذ قد  الداخلي  إلى القضاء  كلية  األمر  ترك  إذا  يتأتى ال وهذا 
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أو ال تقدر على مالحقة الجناة الدوليين و الجرائم الدولية، بسبب عجز مؤسساتها القانونية و 

 .القضائية

 إلغاء التفرقـة بين مجرمي الحرب في الدولة المنتصرة و إقرانهم في الدولة :سادسا

أو الرغبة والمغلوبة، ألن المحكمة سوف تقوم بمحاكمة الطائفتيـن معا، متجردة من التحيز 

 وفي هذا )2(في االنتقام التي تثـار بمناسبة محاكمة مجرمي الحرب من جانب خصومهم

الفرنسي، رئيس لجنة القانـون الدولي، في دورتها الثانية " سيل" المعنى يقـول االسزتـاذ 

و ليس عندي شك في أن إنشـاء هذه المحكمة، يولد في النفـوس أمال : " ... 1950عام 

دالة دوليـة حقيقية، لمحاكمة مجرمي الحرب و غيرهم من مرتكبـي الجرائم في قيام ع

  .)3(الدوليـة، مهما كان الفريـق الـذي ينتمـي إليــه

ان إنشـاء المحكمة يسهـل إمكانيـة تسليـم مجرمي الحرب من قبل الـدول : سابعا

ها للمحكمة ذلك المنتصرة و المنهزمة على السواء، إذ لن تجد أي دولة في تسليم رعايا

الحـرج الذي كانت تجده في تسليمها لخصومها، كما أن الدول المحايـدة لن تجد بدورها 

   ).4(ثمة غضاضـة في هذا التسليم، و لكنها قد تمتنع عن تسليم المتهم الى أعدائـه 

القضاء على تنازع وتعدد اإلختصاص وتنازعه بين الدول ،فإنشاء مثل هذا النوع من :ثامنا

 على الجرائم الدولية التي ترتكب في أقاليم دول صبا مناألختصاصقضاء سوف يجعل ال

 .متعددة أو ضد أشخاص ينتمون إلى جنسيات متعددة

ايضا فإن هذا النوع من  القضاء  يتميز بالسرعة في  محاكمة  المتهمين ، كما انه : تاسعا

  ، ويكون  له  من  األثر  والفاعلية يعد نوعا من القضاء  الطبيعي  بالنسبة  للجرائم  الدولية

على النطاق الدولي قياسا باألثر الذي يمكن أن تحققه المحاكمات الداخلية، وفضال عن ذلك 

 فإنشاء هذا القضاء ورسوخه واستقراره سيعمل على تطوير وتفعيل القانون والقضاء الدوليين
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الجنائيين عن طريق ما يصدره من أحكام وما يرسيه من مبادئ بالنسبة للوقائع واألحداث 

  )     1(المتجددة،فتغدو بذلك مصدرا هاما من مصادر القانـون الدولـي

 :عارضين إلنشاء المحكمة الدولية الجنائية رأي الم:الثانيالفرع 

 أمام تدوين القانون الجنائي الدولي العقبات د أثار المعارضون بعض المشكالت ولق 

 :)2( المحكمة و دعموا رأيهم ببعض الحجج، نعرض ألهمها فيما يليوانشاء هذه

مظهر من  الجنائي هذه المحكمة، أن القضاء إن من أهم العقبات المثارة في سبيل إنشاء: أوال

 إقليمها الدول على بالقطع سيادة  يمس   الدولة، و وجود هذه المحكمة الدولية  مظاهر سيادة

ة التمسك الحرفي بفكرة السياد،فو يخلق جوا من االضطراب و التنازع القانوني و القضائي

 ما وهذا ، وحكوماتها الحصانة على تصرفات رؤسائها رغبة من الدول في إصباغ قدر من

على النظام االساسي ...االمريكية  وفرنسا المتحدة الواليات  تصديق نالحظه من خالل عدم

للمحكمة والذي يعتبر الحلم المشترك لالنسانية جمعاء الذي قد يشكل باكورة العدالة الجنائية 

 )3(الدولية 

إننا في "  وضمن هذا الرأي نجداألستاذ روماسكين السوفيتي، الذي كتب في مقال له    

الوقت الحاضر، نرى أن تتابع المحاكم الوطنية كفاحها الجدي والطويل ضد مرتكبي جرائم 

وأن إنشاء محكمة دولية تعمل بصورة دائمة بوصفها جهازا أعلى ... وسالمة اإلنسانية  السلم

 بعض الدول  وما دامتألنه يحد من سيادة  الدول في  الظروف الراهنة، الدول،مرفوض،من
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ة لرفض مطامحها على تتدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى، و تعتبر العدوان وسيل

من الجائز         اآلخرين، فإن مثل هذه المحكمة ستكون مسرحا للصراع السياسي، بل و

 .)1(يستخدمها تجار الحروب ذريعة لمغامراتهم العسكرية تحت ستار الشرعية الدوليةأن 

 .أن المحكمة في الظروف الحالية من عالقات الدول، غير مجدية، بل قد تكون ضارة:ثانيا

 أن تنفيذ الواجبات المنوطة بالمحكمة و مباشرة العديد من اختصاصاتها و سلطاتها :ثالثا

وتنفيذ أحكامها معلقة على إرادات الدول سواء بإعالنات منفردة للدول أو باتفاقيات دولية 

مستقلة، وهو أمر ال يتحقق بسهولة حيث تعترضه الكثير من العقبات والمشكالت، بما يقلل 

ات هذه المحكمة ويضيق من اختصاصها وقد يجعلها في كثير من الحاالت غير من صالحي

من جهة أخرى يستحيل إيجاد قوة ملزمة لها لتنفيذ أحكامها، إذ ، و غير مجديةفعالة و من ثم

يتضارب مع سلطات  يصعب تحقيقه في الواقع الدولي ون إنشاء مثل هذه القوة التنفيذيةا

 .الدول

 نشوب الختصاصها لظن مفاده منعمباشرة المحكمة مة جنائية دولية وإن إنشاء محك:رابعا 

بالحرب لن يقلص من آثارها طالما أن من يقومون الحروب نهائيا، لكن يبدو أن هذا االخير 

في غالب العدوانية مصممون عليها ومقتنعون بالنصر فيها، والواقع شاهد على ذلك، و

، وإذا اقتضى األمراإلنشاء بأعباء هذه المحاكماتاألحوال يستطيع القضاء الوطني أن يقوم 

ي األشد إخافة، مع تالقار محكمة نيرومبرج األكثر حسما ولغاية محددة، و ذلك على غرو

 .الخ...بين المتضررين و الحياديين  فقط كأن يتفق على إنشائها العيوب التي وجهت إليها،

قانون موضوعي مكتمل و منضبط يمكن أنه في حالة القول بإنشائها، فإنه ال يوجد : خامسا

 يعتمد في المقام األول - شأنه  شأن القانون الدولي-تطبيقه، ذلك أن القانون الدولي الجنائي

على األعراف الدولية، و هو أمر ال يتسق مع الشرعية الجنائية فيما يتعلق بالتجريم والعقاب 

  والتعسف، فتنقلب العدالة التيوتطبيق القانون الدولي على هذا النحو يؤدي إلى التحكم

 .جور دون سند من القانـونيفترض أن يحققها إلى ظلم و
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موقـف الجمعيـة العامة والمبادئ االساسية للمحكمةالحنائية الدولية:المطلب الثاني
 *:  ء وتقنيـن الجرائموعـي االنشالألمـم المتحـدة من مشر

 :    المبادئ االساسية للمحكمةالحنائية الدولية: األولالفرع 

 :مبدأ الشرعية: اوال

 يقتضي هذا المبدأ أن ينص القانون على الفعل الذي يمكن اعتباره جريمة، وذلك بجعله 

وق  حماية حق اإلطار الشرعي للفعل المجرم ومن ثمة تحديد العقوبة المطبقة وذلك بغرض

 أفعاال منصوصا  أن الجرائم الدولية   وحرياته األساسية رغم  اإلنسان

كما في الجرائم الداخلية، بحيث كشفت عنها المعاهدات  عليها في قانون مكتوب

الدولية،وجرمها العرف الدولي باعتباره مصدر التجريم، ألن قاعدة الشرعية ال مكان لها في 

وهذا ما نص عليه نظام "  ال جريمة وال عقوبة إال بنص" القانون الدولي الجنائي إذ أنه 

 منه، مع العلم ان هذا التحديد اليؤثر على تكييف 23 و22روما االساسي في المادتين رقم 

ألن  )  1(اي سلوك على انه سلوك اجرامي بموجب القانون الدولي خارج هذا النظام االساسي 

 . )2( فإن الجريمة الدولية تبقى عرضة للتغييرالعرف  الدولي  في حالة   تطورمستمر وعليه 

ألنه مبدأ ، الداخلي الدولي تفوق أهميته على الصعيدوأهمية مبدأ الشرعية في القانون    

جوهري في القانون الدولي الجنائي لكنه يبقى قانون عرفي وهكذا يكون عقبه في وجهه لكن 

خاصة تقتضيها طبيعة القانون العرفي يمكن التغلب عليها بجعل مبدأ الشرعية يخضع لمرونة 

وسع من األسس التي اعتمد عليها وبالتالي تأخذ  بإعادة صياغة هذا المبدأ على أسس أوذلك

ومنه يمكن القول بوجود قانون جنائي دولي عرفي يقر الشرعية ألن ،حرفيته بروح المبدأ و

 واألخالق وهذا ما جاء في  وكذلك مبادئ العدالة،تطلبهالمشتركة للمجتمع الدولي تصالح مال

 من القانون 38 المادة  منها، وفي4الملحق رقم  في  1907  لسنة افتتاحية معاهدة الهاي

وأيضا فإن صدور العديد من المعاهدات الدولية التي تحدد الجرائم ، )3(األساسي لمحكمة العدل الدولية

 . الدولية فهي بذلك تقترب من مبدأ الشرعية المكتوبة
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  :مبدأ عدم الرجعية : ثانيا

يعتبر قاعدة عدم الرجعية نتيجة حتمية لمبدأ الشرعية، إذ يقر بعدم جواز سريان 

 من حيث التجريم، وهو بمثابة التأكيد العملي لمبدأ االقانون على األفعال التي سبق وجوده

نائية عموما، وكذلك الدساتير ومثال ذلك الدستور الشرعية، وهذا ما نصت عليه القوانين الج

ال إدانة  إال بمقتضى  قانون  :"  منه بقولها40وذلك في نص المادة " 1989"الجزائري

 صادر

 زمن صدو القانون المجرم للفعل، معنى هذا يجب تحديدو )1(" قبل ارتكاب الفعل المجرم

  هو مصدر الجرائم الدولية فمن عرفحتى نستطيع استبعاد تطبيقه عما سبقه باعتبار أن ال

أن نحدد بالتدقيق متى ولد العرف الدولي والقول بأن تجريم ذلك الفعل أو ذاك قد بدأ  الصعب

 . )2(في زمن محدد

أكد األخيرإذن فمن الصعب تطبيق هذه القاعدة وهذا ال يعني عدم االحترام ألن هذا      

  لسنة  من اإلعالن العالمي لحقوق  اإلنسان11عليه المجتمع  الدولي  من خالل  المادة 

ال يدان شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل " والتي نصت على انه  1948

   .)3("لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي

ياسية الصادرة في  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس15وهذا ما تكرر أيضا في المادة      

 من المشروع المقدم بتقرير اللجنة القانونية لألمم المتحدة 8، وما جاء أيضا في المادة 1966 ديسمبر 16

ال :" المكلفة بإعداد مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها، وقد جاء في فقرتها األولى ما يلي

 ". وقت ارتكابه، يشكل جريمة مخلة بسلم اإلنسانية وأمنهايجوز إدانة أي شخص لفعل أو المتناع لم يكن

  -عدم  من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية صراحة بمبدأ11وقد اخذت المادة رقم   
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  :)1(سريان النصوص الجنائية المقررة فيه بأثر رجعي حيث تنص هذه المادة على مايلي

 .ليس للمحكمة اختصاص اال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام االساسي -

صبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام االساسي بعد بدأ نفاذه اليجوزللمحكمة أن أاذا -

 هذا االنظام  بالنسبة لتلك ذ اختصاصها اال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاتمارس

  .12الدولة مالم تكن الدولة قد اصدرت اعالانا بموجب الفقرة الثانية من المادة 

  :مبدأ تحديد العقوبة: ثالثا

ال " بمبدأ ينتج عن مبدأ الشرعية، تحديد العقوبات المقابلة للجرائم تحديدا دقيقا، عمال

وبما أن القانون الجنائي الدولي قانون عرضي فإنه يثير الكثير من " عقوبة إال بنص

وأيضا المعاهدات الدولية التي  ) 2( " في تحديد العقوبة المناسبة للفعل اإلجراميتاإلشكاليا

تجرم سلوكا غالبا ما تفتقر إلى النص الذي يحدد عقوبة من يخالفه إال أنها سمت بعض 

"  من النظام األساسي لمحكمة نورمبرغ   27قوبات وهذا ما ورد في نص المادة الع

 للمحكمة 

كما  )3(" أن تأمر بعقوبة اإلعدام ضد المذنبين أو أي جزاء أخر ترى المحكمة أنه عادل

 الغرامة كعقوبة على 1907ة ن لمعاهدة الهاي لساالتفاقية الرابعةذكرت المادة الثانية من 

الحاالت للدول ذات الشأن لتحديد العقوبة كما تراه مناسبا، إذ أن مبدأ ترك أمر بعض 

الشرعية يعاني من الغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بتحديد العقوبة،الن المعاهدات الدولية 

 وعليه يترك )4(تنص على عدة أنواع من الجرائم الدولية دون تحديد العقوبةالواجبة التطبيق 

 اختيار العقوبة على نحو يتماشى ومبدأ الشرعية النصية ،كما أن للقاضي حرية كبيرة في

للجهاز  القضائي الداخلي ايضا صالحية المتابعة وفرض العقاب، الن هناك مسعى دائم 

للمجتمع هو حماية حقوق االنسان وحرياته االساسية ،كما ان المجتمع الدولي اليوم مطالب 

 . جرامي الدولي ومعاقبة مرتكبه اكثر من اي وقت مضى بالكشف عن الفعل اال

 . من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  11أنظر الى المادة رقم  -1

 .107-106ص ص،. سابق مرجع  :  الدكتور عبد اهللا سليمان سليمان -2

 .32-31ص ص.  مرجع سابق :سكاكي باية -3
     .  69مرجع سابق ،ص: سعيد عبد اللطيف حسن -4
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وعـي  موقـف الجمعيـة العامة لألمـم المتحـدة من مشر:نيالفرع الثا

 :االنشاء وتقنيـن الجرائم  

مشروع قانون الجرائم ضد السالم و سالمة اإلنسانية " بعد أن أنجزت لجنة القانون الدولي          

، واالتحاد الواليات المتحدة و بريطانيا، وقد امتنع مندوبيهما عن التصويت: عارضته الدول الكبرى الثالث

 و أحالته إلى الجمعية العامة في دورة )1(السوفيتي الذي غاب ممثله عن الجلسة ومع ذلك فقد أقرته اللجنة

  وهولندا جهودا كبرى  ، وقد بذلت بعض الدول، وفي مقدمتها فرنسا1954انعقادها التاسعة في سبتمبر 

 ولكن الدول المعارضة إلقرار المشروع، 

 أي أنها ربطت مصير قانون )1( تعريف العدوان أوال، ثم  إلى إقرار المشروعطالبت بأن يشار إلى

 .)2("العدوان " الجرائم الدولية بمصير تعريف 

إلى الجمعية العامة في " مشـروع إنشـاء المحكمـة " و قد أحالت لجنة نيويـورك        

 29إلى  23 ته فيما بين، فأحيل إلى اللجنة السادسة فدرس)1954سبتمبر  (االنعقادنفس دور 

و شكلت " العـدوان"  و وجدت أنها ال تستطيع إقـراره، قبل تحديد معنى 1954سبتمبر 

م االتفـاق لهذا الغرض لجنة خاصة، وأوصت بتأجيل دراسة قانون المحكمة الدولية حتى يت

ى بحثـه إل أقرت الجمعية العامة وجهـة النظر هذه، فقررت إرجاءعلى تعريف العدوان، و

، حتـى تفرغ من دراسـة تقريراللجنة الخاصة )1956في سبتمبـر ( الدورة الحادية عشر 

 و في هذه الفتـرة وقع ان ومشروع الجرائم ضد السلم وسالمة اإلنسانيـة،بتعريـف العدو

  من اللجنـة الخاصة  هنجاريا، و لم تفرغ   حدثت أزمة العدوان الثالثـي على مصر، كما

ناقشته في الدورة الثانيـة  مما حمل السكرتير العام لألمم المتحدة طلب م ،لبوقت قليه تعريف

  دولة عشرونالظـروف الدولية أن تنظم اثنتا وو قد شاءت ،)1957في سبتمبر ( عشـر

  السلم و سالمة   ضد الجرائم مشروع العدوان و القائل بتعريف   االتجاه إلى 

  

1-projet de la loi des crimes perpètres contre la p aix et la sécurité de l humanité – adopte par la co mmission   de la loi 

international  des des Nation unies  le 28 juillet 1954  hussein issa    op cit  pp 397-380     

 . 274مرجع سابق ،ص: عبد الوهاب حومد  -1

 .120سابق ، ص مرجع :حسنين ابراهيم صالح عبيد -2
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 آراء تلك الدول في وذلك الستمزاجاإلنسانية قبل انعقاد الدورة الحادية عشرة األمم المتحدة 

  ، ثم قررت الجمعية العامة فيالمشـروع، ثم إعادة بحثها من قبل اللجنـة الخاصة

 تأجيل مناقشـة موضوع تعريف - بناء على طلب السكرتير العام-1957ديسمبـر 11

المحكمة الجنائية الدولية إلى الدورة الرابعة ن و مشروعي الجرائم الدولية ودواالع

ي نيويـورك و استعرضت  ف1959 أبريل 14اجتمعت اللجنة الخاصة في ،وعشرة

ضوع إلى الثاني من اجتماعها لمتابعـة المو أرجأتأعمالها،وقررت استكمال دراستها، و

ة فقررت إرجاء الموضوع حتى أبريل سنة في هذا التاريخ اجتمعت اللجن، و1962أبريل 

 .)1( ريثما تتحدد مالمح المشروع الخاص بتعريف العـدوان1965

        �� 
�9�! �� P97,� 1~!�اد�ا�9 �� ا� R>9N أن C�ا��2وان ��7ة `�� وا.8ـ� إ A=�2G �� �J14و 

 ��& �F��=�8ة �� &��1974د��ا� O��� ��
 ).A=�2�1 )2 ا�2ـ�وان1974 ، و !�H ?�9ر �Jار ا� �2ـ�� ا�2

 األجهزة المكونة للمحكمة الجنائية الدولية: المبحث الثاني

للمحكمة الجنائية الدولية بنية هذه *  من نظام روما األساسي34حددت المادة  

زة أساسية، وهي الجهاز القضائي والجهازاإلداري المؤسسة الجنائية الدولية في ثالثة أجه

قد كان االعتقاد السبق لدى الفريق العامل المعني بوضع مشروع النظام ل، والجهاز اإلدعائيو

 للمادة من مشروع النظام األساسي، إنه  هذهاألساسي للمحكمة الجنائية الدولية عند مناقشته

األسباب اعتبار أن هذه األجهزة تشكل يمية وإدارية وغيرها من من المتعين ألسباب مفاه

لرغم من االستقالل الضروري الذي ينبغي أن يكون بين مختلف نظاما قضائيا دوليا ككل، با

هزة خاصة بين الجهازين القضائي واإلدعائي، وذلك لعدة عوامل تتصل باألخالق هذه األج

 . )3(المحاكمة العادلو

 . 281-274مرجع سابق ،ص ص،: عبد الوهاب حومد  -1

2- Resolussions du 14 decembre 1974 definition de la g ression   Resoulutions adoptees par L assemblè 
generale au cours de sa vingt neuvième  session   v olume I –A/963- p148  ss note :POLITI 
/ MOURO/ :op cit ,        p 828 

*text of   the Rome statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 july 1996 and corrected by                          
proces-                                   verbaux of 10 november1998.12 july .30novomber1998. 8may -2000,january2002.          

the  statute intred into force on july 2002.      

3 - THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT  www.hritc.org/books/mahc l.html.  P 27 .   
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 محكمة الجنائية الدوليةللالجهاز القضائي :  األولالمطلب

 بما في ذلك هيئة الرئاسة والشعب التي ئيةهيئة القضاالنعني بالجهاز القضائي هنا كل  

 شعبة االستئنافلمحكمة وهي الشعبة التمهيدية واالبتدائية وتتكون منها ا
)1(.   

 :  وهيئة الرئاسةالقضاة: والالفرع األ
 القضاة:اوال

 �� ��

ب، وA�;�G18 �J ا��78�� ا� �
��� ا��و��� 1<,� !B��Wا E=�* �! O����2G O�= 
�.
J 

R2.و�� �_�

م ا'&
&� ا'&b 36 ا��
دة  ا�,��ة ا�_L��ا �
ة �1
ء  ����2� ا��G ا��� = �ي


B�'ا �
&�R�U9 أن =�7ن ا�����8ن �� ،
  وا��8
د  ا�����2  1
'N:ق  ا��ي =��98ن ص!��9

المناصب  والنزاهة وأن تتوافر لديهم المؤهالت المطلوبة في كل دولة منهم للتعيين في أعلى

 على األقل من لغات العمل  أو أن تكون لديهم معرفة تامة وطالقة في لغة واحدة)2(القضائية

في المحكمة وبناء على ما تقدم يلزم أن يكون المرشحون للمحكمة منتمون إلى إحدى الفئتين 

 .)3(  الفقرة الثالثة36التاليتين طبقا  للمادة 

أن يتمتعوا بكفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية والخبرة الالزمة     

أن يتمتعوا و ،ى الجنائية كقاض أو مدع أو محام أو أية صفة أخرى مماثلةفي مجال الدعاو

بكفاءة ثابتة في مجاالت القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الدولي اإلنساني 

وقانون حقوق اإلنسان وخبرة مهنية واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل 

 تنظم االنتخابات على نحو كفيل للمحكمة االحتفاظ علىوقد نص النظام األساسي ،القضائي

 .بنسب متوازنة من القضاة المؤهلين المنتمين إلى كل من الطائفتين السابقتين

ويكون ألي دولة طرف في النظام األساسي حق ترشيح األفراد النتخابهم قضاة بالمحكمة     

رشحا واحدا ال يلزم بالضرورة أن الجنائية الدولية، ويكون للدولة الطرف أن تقدم لالنتخاب م

  األطراف الدول  إحدى   مواطنين  من  يكون  أن  يلزم ولكن من مواطنيها   واحدا  يكون

 

1- THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT.  www.hritc.org/books/mahc l.html. Ibid. P 28 . 

2-http //www.oasis .gov.ie.jurisdiction /court/-cri minal-jurisdiction.html- the jurisdiction of the su preme 

court in criminal matters  will increase when the c ourt of criminal appeal is abolished, p6.  

  روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية                                                                                    نظام  من36 أنظ الى الفقرة الثالثة من  المادة  -3
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كما ال يجوز أن يكون هناك قاضيان من رعايا دولة واحدة ويجري الترشيح وإعداد  

 .ساسي للمحكمةالقوائم وفقا للشروط واألوضاع المنصوص عليها في النظام األ

ويتم االنتخاب باالقتراع السري واجتماع لجمعية الدول األطراف يعقد لهذا الغرض         

ويكون القضاة المنتخبون هم المرشحين الثمانية عشر الحاصلين على أكبر عدد من األصوات 

 -أ البند2الفقرة 36المادة -والمشتركة في التصويتوعلى أغلبية الدول األطراف الحاضرة 

 وال يجوز إعادة انتخابهم إال في حاالت  سنوات9ويشغل القضاة المنتخبون مناصبهم لمدة  )1(

 :محددة هي

يجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة والية كاملة إذا كان قد اختير لمدة والية من ثالث - 

 .سنوات

ت تلك المدة يكمل القاضي المنتخب شغل منصب شاغر المدة الباقية من والية سلفه وإذا كان-

 والفقرة  و المادة36 سنوات أو أقل يجوز إعادة انتخابه لمدة والية كاملة بموجب المادة 3

ويجب أن تراعي الدول األطراف عند اختيار القضاة لعضوية  )2(37 الثانية من المادة  

لعادل  و التوزيع الجغرافي ا تميل النظم القانونية الرئيسية في العالم: )3( ما يلي المحكمة

 . وايضا مع  تمثيل عادل لإلناث والذكور

 :هيئة الرئاسة :ثانيا

هي الهيئة المسؤولة عن اإلدارة السليمة و الواجبة للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العام،كما تقوم     

 .بالتنسيق معه في إدارة المحكمة موافقته بشأن جميع المسائل ذات االهتمام المتبادل

 

 
  

1-  Fة ا�2���1  أ1_ ا�$�  ��	'�� ا�%��&�� ا� و���k1�ء  اq1�م رو�� اJ���� K�   36K�   J  ا���دة  ا�[

 2 -  q1ة ا�2���1 $ أ$� ��	'�� ا�%��&�� ا� و���k1�ء  اq1�م رو�� اJ���� K� J 37 وأ#b� ا���دة   K�   36  ا���دة   ا�F ا�[

Amnesty international 3-THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: Ensuring an effect ive role for victims –  

Memorandum for the Paris seminar, Decision by the Pro secutor after an investigation not to prosecute.\co ut 

p.htm .April 1999 .p3.  
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ألول بدال عن الرئيس نائبين اثنين بحيث يقوم النائب اوتتشكل هيئة الرئاسة من الرئيس و    

غياب مال الرئيس كذلك في حالة غيابه وفي حالة غيابه أو تنحيته، كما يقوم النائب بأع

 .)1(النائب األول

ضاة الذين تتألف نائبيه باألغلبية المطلقة للقظام األساسي يتم انتخاب الرئيس وبموجب النو   

يعملون على أساس التفرغ و )2(38/01يتم انتخابهم لمرة واحدة حسب المادة منهم المحكمة، و

لهذه الرئاسة في ضوء هذا األساس منذ بداية واليتهم، وبحيث يكونون جاهزين للخدمة على 

لبث في األمر الذي يكون مطلوبا في لحجم العمل بالمحكمة أو بالتشاور مع أعضاء المحكمة 

 اعتماد اقتراح بزيادة حدوده من القضاة العمل على أساس التفرغ، كما يجوز لها في أي وقت

س التخفيض أقل من عدد قضاة أن ال يمعدد القضاة أو اقتراح إجراء تخفيض شريطة 

أدت إلى   و في الحالتين ينبغي توضيح األسباب التي)3() قاضيا 18( المحكمة األساسيين 

ن بناء على طلب أي من القضاة إعفاءه من ممارسة أي م بأي اقتراح لهيئة الرئاسة والتقدم

 .  )4 ( المهام المقررة بموجب النظام األساسي للمحكمة

     :دوائر المحكمة: الفرع الثاني

تتألف المحكمة الجنائية الدولية من ثالث شعب تمهيدية وابتدائية واستئنافية وتتألف كل من الشعبة 

ستئناف من الرئيس التمهيدية واالبتدائية من عدد من القضاة ال يقل عن ستة قضاة، كما تتألف شعبة اال

ويجب أن تضم كل شعبة مزيجا مالئما ) 5( 39وأربعة قضاة آخرين وذلك حسب الفقرة األولى من المادة 

 .من القضاة دوي الخبرات في القانون الجنائي والقانون الدولي

 من النظام األساسي للمحكمة على أن تمارس )6(39الفقرة الثانية من المادة وقد نصت      

 بحيث يمارس وظائف الدائرة التمهيدية ثالثة قضاة،  القضائية لكل شعبة في دوائر الوظائف

 

    لمحكمة الجنائية الدوليةنشاء  انظام روما االساسي ال من 38المادة    من األولى، الثانية ، الثالثة  :اتأنظر  الى الفقر -   1

    لمحكمة الجنائية الدوليةنشاء  ااالساسي النظام روما  من 38المادة    من األولىأنظر  الى الفقرة  -2

 لمحكمة الجنائية الدوليةنشاء  انظام روما االساسي ال من  36 المادة    من األولىأنظر  الى الفقرة  --3

4- *�4Dا� B BDص :  ��� ا�، [L�@ N6
�10.   

 P P .opcit. lhtm.mahc l/books/org.hritc.www  .THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT  -5  

29, 30  

 ��	'�� ا�%��&�� ا� و���k1�ء  اq1�م رو�� اJ���� K� J 39ا���دة    �K ا6و�Fأq1$  ا�F ا�[�$ة  و-

    ��	'�� ا�%��&�� ا� و���k1�ء  اq1�م رو�� اJ���� K� J 39ا���دة    �K  ا�2���1 أq1$  ا�F ا�[�$ة -  6
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 من تلك الشعبة وفقا لهذا النظام األساسي وللقواعد من الشعبة التمهيدية أوقاضي واحد

اإلجرائية و قواعد اإلثبات ، أما مهام الدائرة االبتدائية فيمارسها ثالث قضاة من الشعبة 

االبتدائية في حين تتألف الدائرة االستئنافية من جميع قضاة شعبة االستئناف وعددهم خمسة، 

 . دائرة تمهيدية وابتدائيةأربعة قضاة ورئيس، ويمكن تكوين أكثر من

 :  التمهيديةالشعبة :اوال

وتتألف هذه الشعبة من عدد ال يقل عن ستة قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات 

مارس الوظائف في الشعبة بواسطة دوائر، و يقوم ثالثة من قضاة الشعبة تالجنائية، و 

يفة الدائرة التمهيدية قاض واحد التمهيدية بوظيفة الدائرة التمهيدية، كما يجوز أن يقوم بوظ

فقط، و يعمل قضاة هذه الشعبة لمدة ثالث سنوات، كما يستمرون بعد ذلك إلى حين إتمام أي 

 قضية يكون قد بدئ فيها فعال بالشعبة

ويمكن لقضاة الشعبة التمهيدية العمل بالدائرة االنتخابية إذا رأت هيئة الرئاسة أن في ذلك    

حسن سير العمل في المحكمة كذلك، و ينبغي مراعاة أن القاضي في هذه عدالة، و للل اتحقيق

 .الحالة لم يسبق له أن نظر في نفس الدعوى عندما كان عضوا في الدائرة التمهيدية

،تمارس )1( للمحكمة من النظام األساسي57  الفقرة الثانية من المادة      وبموجب المادة

قرارات، حيث  تأذن للمدعي  العام إجراء التحقيقات إذا الدائرة التمهيدية إصداراألوامر وال

رأت أن هناك أساسا معقوال للشروع في إجراءات التحقيق و أن الدعوى تقع ضمن 

 )2(اختصاص المحكمة كما لها كذلك أن تأذن له بالشروع في التحقيق ريثما تتخذ قرارا بذلك

ألدلة أو احتمال كبير بعدم إمكان إذا كانت هناك فرصة فريدة للتحقيق أوالخوف من ضياع ا

الحصول على هذه األدلة في وقت الحق، كما لها أن ترفض ذلك، و في حالة تأكدها من عدم 

 وجود سلطة وطنية قدرة دولة ما على تنفيذ طلبات التعاون المقدمة من المحكمة النعدام

 بالقيام للمدعي العام المقدمة تأذن طلبات التعاونعنصر قضائي،أن يكون قادرا على تنفيذ أو

 بإجراء التحقيق في إقليم تلكالدولة في أي  وقتوالتعاون مع أي جهة أو منظمة بامكانها تسهيل

 

1- -  Fا�  $q1أ K� ��1�2ة ا�$� ��	'�� ا�%��&�� ا� و���k1�ء  اq1�م رو�� اJ���� K� J  57ا���دة     ا�[
  
 ��	'�� ا�%��&�� ا� و���k1�ء  اq1�م رو�� اJ���� K� J 38ا���دة    �K  ا�2���2 أq1$  ا�F ا�[�$ة -2
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 كما تصدر أمر القبض و أوامر الحضور بعج الشروع في التحقيق في   هذا العمل الصعب

أي وقت بناء على طلب مقدم من المدعي العام إذا اقتنعت بعد األدلة بوجود أسباب معقولة 

إن القبض يعد ، و*ضمن اختصاصات المحكمةلالتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل 

قلة التحقيق وإجراءات ضرورة لضمان حضوره أمام المحكمة أو لضمان عدم قيامه بعر

 .تعريضها للخطرالمحكمة و

كما أن لهذه الشعبة إصدار أمر حضور الشخص المتهم ناء على طلب المدعي العام 

 و يتضمن أمر الحضور ة لذلك،عوضا عن أمر القبض بعد التأكد  من وجود أسباب معقول

حدد الذي على الشخص الحضور التاريخ الم و بالجرم،أية معلومات ذات صلةاسم الشخص و

المتهم بارتكابها، مع بيان م التي تدخل في اختصاص المحكمة واإلشارة إلى الجرائفيه و

 .)1(موجز بالوقائع التي تشكل الجريمة

شعبة التمهيدية جلسة العتماد التهم التي يعتزم أما عن اعتماد الئحة التهم، فتعقد ال 

ذلك م إلى المحكمة أو حضوره طواعية وبعد تقديم المته و- العام تقديمها للمحكمة المدعي

 أدلة كافية و  وجود أسباب  بناء على  حيث تقرر-بحضوره شخصيا هذه الجلسة أو محاميه

  جريمة المنسوبة إليه اعتماد التهمجوهرية تدعوا لالعتقاد بأن الشخص المتهم قد ارتكب ال

المدعي العام  تطلب من األدلة أو أنه لم يحضر الجلسة وأو ترفض اعتمادها بسبب عدم كفاية

 .)2(األدلة، أو إجراء مزيد من التحقيقاتإما تقديم المزيد من المعلومات و

مهيدية االختصاص إلى الشعبة التقبولية ومكما يمكن أن تقدم الطعون المتعلقة بال 

  الطعون  م فتقد  الالئحة  اعتمدت  فاذا ،  االتهام  الئحة  اعتماد  قبل  ذلك  يكون  أن شريطة

 

 
 

 لمحكمة الجنائية الدوليةنشاء  انظام روما االساسي المن  ��58دة  �B�0 � �7 اfR?ع اآ2
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1- Robert F. Drinan, A World View of Human Rights: The Mobilization of Shame , (New Haven: Yale University 
Press, 2001) pg. 79 . 

-And you can see also :José Zalaquett, “Balancing Eth ical Imperatives and Political Constraints: The 
Dilemma of New Democracies Confronting Past Human Ri ghts Violations” Hastings Law Journal  vol. 43, pg. 
14-31.     

 see  -  also : Emily Krasnor  : American Disengagement with the International Crimi nal Court: Undermining 
International Justice and U.S. Foreign Policy Goals  The Online Journal of Peace and Conflict Resolution  ,pp 
.1-4. 

2  -  THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT  .www.hritc.org/books/mahc l.html. opcit.  pp   30, 31 
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ية من  أمام دائرة االستئناف وفقا للفقرة الثاناأمام الدائرة االبتدائية، كما يجوز استئنافه

  .)1(من القانون األساسي للمحكمة 82المادة 

 : االبتدائيةالشعبة    :ثانيا

 سير االجراءات الالحقة العتماد الئحة التهم من قبل الدائرة وهي المسؤولة عن     

التمهيدية وتشكل من قبل هيئة الرئاسة ، ويجوز للدائرة االبتدائية  ان تمارس اي وظيفة من 

تمهيدية ،وتتالف من عدد اليقل عن ستة قضاة ذوي خبرة في المحاكمات وظائف الدائرة ال

الجنائية ، وتمارس الوظائف في كل شعبة بواسطة دوائر،ويقوم ثالثة قضاة من قضاة الشعبة 

االبتدائية بمهام الدائرة االبتدائية ويعملون لمدة ثالثة سنوات ، وال يجوز االلحاق المؤقت  

دائية لدى الدائرة التمهيدية ، واليحق لهذا القاضي الذي نظر في لقضاة  من الدائرة االبت

 .   )2(الدعوى لدى الدائرة  التمهيدية ان يكون قاضيا على نفس القضية في الدائرة االبتدائية 

تمارس وظائف وسلطات الدائرة االبتدائية وفقا للنظام األساسي والقواعد  كما         

 :  )3(يتضح ذالك كالتالي واإلجرائية وقواعد اإلثبات

تكفل الدائرة االبتدائية أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة وأن تنعقد في جو من االحترام  -ا

 .التام لحقوق المتهم وحماية للمجني عليهم وشهود

يكون على الدائرة االبتدائية التي يناط بها نظر القضية عند إحالتها للمحاكمة وفقا للنظام -ب

 :)4(مة أن تقوم بما يلياألساسي للمحك


دل-!�8� C9! اءات�	ا���ا��1 ا�:ز�� ������ &��  ا[ �B�G ا'*�اف وأن Y� اول��G أن.  

 .أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في المحاكمة-

أن تصرح بالكشف عن الوثائق والمعلومات التي لم يسبق الكشف عنها، وذلك قبل إجراء المحاكمة -

 .ف، إلجراء التحضير المناسب للمحاكمةبوقت كا

 العمل بهامهيدية إذا كان ذلك الزما لتسييريجوز لها أن تحيل المسائل األولية إلى الدائرة الت-
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على نحو فعال وعادل ويجوز لها عند الضرورة أن تحيل هذه المسائل إلى أي قاض من 

 .قضاة الشعبة التمهيدية تسمح ظروفه بذلك

يجوز للدائرة االبتدائية إذا كان مناسبا بعد إخطار األطراف أن تقرر ضم أو فصل التهم  -ت

 .)1(الموجهة إلى أكثر من متهم

وز للدارة االبتدائية لدى اطالعها بوظائفها قبل المحاكمة أو أثناءها أن تقوم بما يلي يج -ث

 :)2(بحسب الحاجة

 .ممارسة أي وظيفة من وظائف السلطة التمهيدية-

األمر بحضور الشهود وإدالئهم بشهاداتهم وتقديم المستندات وغيرها من األدلة فتحصل لهذا -

 .دة الدولالغرض إذا اقتضى األمر على مساع

 .اتخاذ الالزم لحماية المعلومات السرية-

األمر بتقديم أدلة بخالف التي تم بالفعل جمعها قبل المحاكمة أو التي عرفتها األطراف أثناء -

 .المحاكمة

 .اتخاذ الالزم لحماية المتهم والشهود والمجني عليهم-

 .الفصل في أي مسائل أخرى ذات صلة-

ات علنية ويجوز للدائرة االبتدائية أن تقرر أن ظروفا معينة وتعقد المحاكمة في جلس    

 على الدائرة تقتضي انعقاد بعض اإلجراءات في جلسة سرية وفي بداية المحاكمة يجب

  على المتهم التهم التي سبق أن اعتمدتها الدائرة التمهيدية ويجب أن تتأكداالبتدائية أن تتلو

إلجراءات ويتولى كامل بالمحاكمة يتضمن بيانا دقيقا باتكفل  بإعداد سجل  أثناء الجلسة، كما

 .)3( من النظام األساسي للمحكمكة64وذلك حسب المادةوالمحافظة عليه المسجل استكماله 

 أو من تلقاء نفسها سلطة القيام بالفصل في األطراف   وايضا يكون للدائرة االبتدائية بناء على طلب أحد 

 . )4(جميع الخطوات الالزمة للمحافظة على النظاماألدلة أوفي صلتها واتخاذها 

 ��	'�� ا�%��&�� ا� و���k1�ء  اq1�م رو�� اJ���� K�  J 64أq1$  ا�F ا�[�$ة  ا�K�   ����c  ا���دة -1

 ا� و�����	'�� ا�%��&�� k1�ء  اq1�م رو�� اJ���� K�  J 64أ ،ب ،ج ، د ،a ، و  ،�K  ا���دة / أq1$  ا�F ا�[�$ة ا���د�� -2
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 :الشعبة االستئنافية:  ثالثا  

تتكون الشعبة من جميع االستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين، وتألف شعبة ت    

لهذه الدائرة جميع ن كامل مدة عملهم بهذه الشعبة، والقضاة الذين تتألف منهم، ويعملو

 .السلطات الدائرة االبتدائية

فإذا تبين لدائرة االستئناف أن اإلجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس 

 أو الحكم أو العقوبة أو أن القرار أو الحكم المستأنف كان من الناحية موثوقية القرار

الجوهرية مشوبا بغلط في الوقائع أو في القانون جاز لها أن تلغي القرار أو الحكم أو تعدله 

أو تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة ولهذا يجوز لدائرة االستئناف أن 

بالوقائع إلى الدائرة االبتدائية األصلية لكي يفصل فيها وتبلغ النتيجة إلى تعيد مسألة تتعلق 

دائرة االستئناف، كما أنه يجوز لدائرة االستئناف أثناء قيامها باستئناف الحكم بالعقوبة إن 

كانت العقوبة المحكوم بها ال تتناسب مع الجريمة أن تعدل في هذا الحكم، ويصدر حكم دائرة 

جلسة علنية بأغلبية آراء القضاة ويجب أن يبني الحكم األسباب التي يستند االستئناف في 

إليها وعندما ال يكون هناك إجماع يتضمن الحكم آراء األغلبية واألقلية ويمكن ألي قاض من 

 .)1( من النظام األساسي83القضاة أن يصدر رأيا منفصال أو مخالفا بشأن المسائل القانونية م

 تتولى كذلك أمر إعادة النظر في الحكم النهائي لإلدانةّ أو العقوبة و بجانب االستئناف

بناء على طلب من الشخص المدان أومن يكلف بذلك أو ورثته أو المدعي العام في حالة 

إذا تكون على قدر كاف من األهمية،أواكتشاف أدلة لم تكن متاحة وقت المحاكمة، شريطة أن 

 المحكمة كانت مزيفة أو مزورة، أو أن واحدا أو أكثر تبين أن أدلة حاسمة استخدمت أثناء

من القضاة قد ارتكبوا مخالفة جسيمة لدرجة تكفي عزل القاضي، و بعد نظر المحكمة في 

 : )2(مايلي الطلب فهي إما أن ترفضه إذا اتضح أنه من غير أساس، أو أنها تقوم بـ

 .يد دعوة الدائرة االبتدائية األصلية إلى االنعقاد من جد-

 . تشكيل دائرة ابتدائية جديدة-

  األطراف سماع  بعد   التوصل بهدف  ذلك والمسألة  بشأن   اختصاصاتها  تبقيأن-

 
             .األساسي النشاء المحكمة الجنائية الدوليةنظام  من ال83 و 82 أنظر الى المادين  -1

32-31 pp . Ibid. html.mahc l/books/org.hritc.www-     THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT-2 
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التقرير بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في و...د اإلجرائيةهو مبين بالقواع على نحو ما

  .  القرار أو الحكم

 :الجهاز اإلدعائي للمحكمة الجنائية الدولية :لثالفرع الثا

العامل المعني بوضع نظام أساسي تم إيالء هيئة االدعاء اهتماما كبيرا من قبل الفريق     

 تكن جهازا متصال بالنظام ألنداد مشروع النظام، فهذه الهيئة لمحكمة جنائية دولية أثناء إع

أن تكون منفصلة أن تظل مستقلة في أداء وظائفها والقضائي الدولي الجنائي الشامل ينبغي 

نائب خاب المدعي العام ورة أن يتم انتعن هيكل هيئة القضاء، منها جاء التركيز على ضرو

المدعي العام عن طريق الدول األطراف في النظام األساسي في المحكمة ال عن طريق هيئة 

القضاء كما تم التشديد كذلك على ضرورة عدم جواز تلق المدعي العام أي تعليمات من قبل 

 .أي حكومة كونه يعمل فعال كممثل للمجتمع الدولي بأسره

ائي أو هيئة االدعاء في المحكمة الجنائية الدولية من مكتب يتكون الجهاز االدعو 

من يلزم من  و... مدععام واحد أو أكثر  يألف من المدعي العام ونائبالمدعي العام الذي

 .)1( الموظفين المؤهلين

يكون مسؤوال عن تلقي م جهاز منفصل من أجهزة المحكمة ومكتب المدعي العاو

ة عن جرائم تدخل ضمن اختصاصات المحكمة بعد االطالع اإلحاالت أو أي معلومات موثوق

 .بمهام التحقيق

عي العام بسلطة كاملة في تنظيم وإدارة المكتب، ويكون المدعي العام يتمتع المدو

باألغلبية  المدعي العام باالقتراع السري وينتخب و،نائبة أو نوابه من جنسيات مختلفةو

خذ نوابه بنفس الطريقة، لكن من ثالثة مرشحين المطلقة لجمعية الدول األطراف، كما يت

نوابه مهامهم لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر ي العام، و يتولى المدعي العام ويقترحهم المدع

 .  )2( لهم وقت انتخابه فترة أخرى، كما ال يجوز إعادة انتخابهم

ي الخبرة هذا وقد أجاز النظام األساسي للمحكمة للمدعي العام أن يعين مستشارين ذو

 ف بين الجنسي خاصة العنف الجنسي والعن  بعمله وبصفة القانونية في المجاالت ذات الصلة
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  أن يكون  عل أن يشترط في من يشغر منصب المدعي العام أو نوابه)1(والعنف ضد األطفال 

إذا استنتج المدعي العام أن ، والكفاءة العالية والخبرة الواسعةمن ذوي األخالق الرفيعة و

رة التمهيدية مشفوعا بالبيانات لدائهناك سببا للشروع في التحقيق يقوم بطلب إذن ا

إذا رأت الدائرة أن هناك أسبابا عليها للبدء في إجراء التحقيق، والمعلومات التي يعتمد و

تدعوا للتحقيق أو أن الدعوى تقع ضمن اختصاص المحكمة تصدر أمرا للمدعي العام 

 بمسألة اختصاصها بالشروع فيه دون أن يخل ذلك بما قد تقرره المحكمة فيما بعد بما يتصل

 .)2(من عدمه

حتى إذا رفضت الدائرة التمهيدية إعطاء اإلذن بالشروع في التحقيق ال يمنع ذلك و

روع في عملية المدعي العام بإعادة الطلب مرة ثانية مشفوعا بمعلومات إضافية بغرض الش

طراف شكوى ي العام القيام بإبالغ الدول األنفي كل األحوال على المعالتحقيق من جديد، و

عليه أيضا في يترتب بارتكاب جرائم دولية أو أية إحالة مرفوعة إليه بهذا الخصوص، كما 

ق إحالة ما ال تشكل أساسا كافيا إلجراء التحقيه أن المعلومات المقدمة بشكوى أوحالة استنتاج

اصلة أثناء موإذا كان من حق المدعي العام  لكن و،اإلحالةإبالغ الجهة المقدمة للشكوى أو

يسحب أيا من التهم الموجهة إلى متهم ما مع إبالغه قبل ذلك بمدة معقولة التحقيق أن يعدل أو

فإنه بعد , ذلك قبل اعتماد الئحة االتهام و-وعد الجلسة وكذا إبالغ الدائرة التمهيدية من م

 إال بإذن من الدائرة اعتماد الالئحة وقبل بدء المحاكمة يمكن تعديل التهم الموجهة

سحب إال بإذن من الشعبة اكمة فال يمكن إجراء أي تعديل أوأما إذا بدأت المحلتمهيدية،ا

أكثر بعد أن تكون الئحة االتهام قد أن أي تعديل يشمل إضافة جريمة أوالتمهيدية على 

 .)3(من جديد بطلب عقد جلسة العتماد الئحة اتهام جديدة اعتمدت

دعم بالدالئل الكافية كل التهم لب بأن يوفي جميع الحاالت فإن المدعي العام مطا 

 . جود أسباب جوهرية تدعوا لالعتقاد بأن المتهم قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليهوإثبات و
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 الدائرة التمهيدية وله خالل خمس  في قراراتق في الطعنالمدعي العام الح كما ولي

 جديدة مثل اعتراف الشخص المحكوم عليه ةالطعن في حكم براءة إلكتشاف أدل سنوات

 .ببراءته أنه مذنب و بالتالي يطالب بإعادة النظر في الحكم

وقبل ذلك للمدعي كما للمتهم أن يطلب من الدائرة االبتدائية األصلية أو أي دائرة  

ا لم توجد األصلية إعادة النظر في حكم اإلدانة أو العقوبة كما له حق ابتدائية جديدة إذ

بعد صدوره إذا وقع غلط في اإلجراءات أو غلط في الوقائع أو غلط في  استئناف الحكم 

 .)1(القانون

 رتكب سلوكا مشينا أوأخل إخالال جسيما اأو نائبه إذا المدعي العام ويعزل

را على ممارسة المهمة المتعلقة به بموجب هذا النظام أو عندما ال يكون قاد...بواجباته

األساسي للمحكمة وذلك باألغلبية المطلقة للدول األطراف في حالة المدعي العام،أما النائب 

فيتخذ قرار العزل بتصويت األغلبية المطلقة للدول األطراف بناء على توصية من المدعي 

  . )2(العام بذلك

ى أحوال اإلعفاء و التنحية على غرار ما هو مقرر وقد نص النظام األساسي عل

بالنسبة للقضاة، وبما يتفق مع المبادئ القانونية والقضائية ذات الصلة وجعل الفصل في 

، ولعل الجديد )3( 42 من المادة  8 ،7 ،6النتيجة للدائرة االستئنافية  وذلك حسب الفقرات 

 للتحقيق أو المقاضاة أن يطلب في أي في طلبات التنحية هو منح الشخص الذي يكون محال

وقت عدم صالحية المدعي العام أو أحد نوابه لألسباب المبينة في النظام األساسي حيث ال 

يجوز ذلك للمتهم في النظام القضائي الداخلي، أخذا في االعتبار بمبدأ وحدة هيئة النيابة 

الجنائية الدولية قد جاء للمتهم العامة وعدم تجزئتها، وبذلك يكون النظام األساسي للمحكمة 

 . بضمان إضافي

 

 

1- N6ع أر?fR7 ا� � B�0�   K�Qا���د F82 ، 81:   ا� K�  J ����Jم رو�� ا�q1ء  ا�k1ا�%��&�� ا� و��� ��'	�� 

 2  -THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT .  www.hritc.org /books/mahc l.html. Ibid. P P 

32, 33. 

3-Gا� 
   . �7 ا�(�4م ا�@R ,K0.:�ء ا���=�� ا�!(�)�� ا��و��� 42 �7 ا���دة   8 ،7 ،6: ات  ا���
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 االمتيازات والضمانات والعزل والتدابير التاديبيةللمحكمة والجهاز اإلداري :المطلب الثاني

 لمحكمة الجنائية الدوليةلالجهاز اإلداري : الفرع االول 

  :قلم المحكمة: اوال

د مهمة قلم المحكمة بالمسؤولية عن الجانب اإلداري غير القضائي في شؤون تحد

ويتولى رئاسة القلم المحكمة وتزويدها بالخدمات وذلك دون المساس بسلطات المدعي العام 

المسؤول اإلداري الرئيسي للمحكمة ويمارس المسجل مهامه تحت سلطة مسجل يكون هو

ضا عن األمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هيئة رئيس المحكمة، والذي يكون مسؤوال أي

 43 المادة  الفقرة الثالثة من وقد نصت،الرئاسة والمدعي العام، فضال عن الدولة المضيفة

على أن يكون المسجل ونائبه من األشخاص دوي األخالق الرفيعة والكفاءة العالية ويجب أن 

. )1(ى األقل من لغات العمل في المحكمةيكونوا على معرفة ممتازة وطالقة في لغة واحدة عل

وينتخب القضاة المسجل باألغلبية المطلقة بطريق االقتراع السري آخذين في اعتبارهم أي 

توصية تقدم من جمعية الدول األطراف ويجوز للقضاة بناء على توصية من المسجل أن 

ويشغل المسجل منصبه  )2( 43وفقا للفقرة الرابعة من المادة ينتخبوا نائبا له بالطريقة ذاتها 

لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويعمل على أساس التفرغ، وذات الشيء يقال 

بالنسبة لنائب المسجل غير أن مدة انتخابه يمكن أن تكون ألقل من خمس سنوات، إذا قررت 

قتضيها أغلبية القضاة ذلك، وينبغي انتخاب نائب المسجل عن طريق اإلطالع بأية مهام ت

ورعاية للمجني عليهم وحماية ،)3(53وذلك مانصت عليه الفقرة الخامسة من المادةالحاجة 

أن ينشئ المسجل ضمن قلم المحكمة على )4( 43د نصت الفقرة السادسة من المادة للشهو

وحدة للمجني عليهم وللشهود توفر بالتنسيق مع مكتب المدعي العام تدابير الحماية والترتيبات 

ية والمشورة والمساعدة الالزمة للشهود والمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة األمن

 .) وذات الشيء يقال بالنسبة لمن يتعرضون للخطر بسبب إدالء الشهود بشهاداتهم

   . من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 43أنظر الى الفقرة الثالثة من المادة -1

   . من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 43فقرة الرابعة من المادة أنظر الى ال-2

   . من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 53أنظر الى الفقرة الخامسة من المادة -3

 دولية  من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية ال43أنظر الى الفقرة السادسة من المادة -4

 

84 



  

هذا ويتعين على القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل     

قبل مباشرة مهام وظائفهم بموجب هذا النظام األساسي أن يتعهد كل منهم في جلسة علنية  

ون بمباشرة مهامه بنزاهة وأمانة، ويكون التعهد أمام من يملك التعيين أيا كانت الوسيلة، فيك

أمام جمعية الدول األطراف بالنسبة للقضاة والمدعي العام وأمام قضاة المحكمة بالنسبة 

 . للمسجل ونائبه

 : الموظفون: ثانيا

يلحق هؤالء الموظفون بعملهم عن طريق التعيين ويتولى كل من المدعي العام والمسجل     

ام تعيين محققين لمعاونة في تعيين الموظفين المؤهلين والالزمين لمكتبه ويكون للمدعي الع

وضع على )2( 44الفقرة الثانية من المادة أعمال لتحقيق وقد نص النظام األساسي في المادة 

وذلك بناء على شروطه والمكافئات وإنهاء الخدمة،نظام أساسي للموظفين يبين أسس التعيين و

المحكمة أو مكتب اقتراح المسجل وموافقة جمعية الدول األطراف وتحسبا لما قد يقابل 

المدعي العام من ظروف تحتاج إلى حشد عدد كبير من الموظفين يفوق إمكانات المحكمة في 

القوى البشرية واإلمكانات المادية أجاز النظام األساسي للمحكمة بأن تستعين بخبرات 

موظفين تقدمهم دون مقابل الدول األطراف أو المنظمات الحكومية أو غير الحكومية 

دة في عمل أي جهاز من أجهزة المحكمة وأجاز النظام األساسي للمدعي أن يقبل أي للمساع

عرض من هذا القبيل نيابة عن مكتب المدعي العام وتجري االستعانة بالموظفين وفقا لمبادئ 

 .)3(توجيهية تقررها جمعية الدول األطراف

 :يةاللغات الرسمية ولغات العمل في المحكمة الجنائية الدول: ثالثا 

اللغات المعتمدة لدى هيئة األمم المتحدة وهي من تكون اللغات الرسمية للمحكمة 

 )4(اإلسبانية واإلنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والعربية وتنشر باللغات الرسمية

  أساسية   مسائل  بحسم المتعلقة  األخرى   وكذلك القرارات عن المحكمة  الصارة  األحكام

  

 . من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 44لى الفقرة الثانية من المادة أنظر ا-2

 . من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 44أنظر الى الفقرتين  الثالثة والرابعة  من المادة -3

 ��	'�� ا�%��&�� ا� و���ء  اq1�k1�م رو�� اJ���� K�   J 51أq1$  ا�F  ا�[�$ة ا6و�K� F  ا���دة -4
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 :)1(على المحكمة وهذه المسائل هي

 .جميع قرارات شعبة االستئناف-

 .جميع قرارات المحكمة بشأن واليتها القضائية أو في ما يتصل بقبول قضية ما-

 .57جميع قرارات الدائرة التمهيدية عمال بالفقرة د من المادة -

وا�����92  )2( 61 �� ا��
دة R�F_�1 07 ا���O 1��	# ا�,��ة     وآ���s�G X ا���ارات ا�����92


�� ا��2ل 1��	# ا�,��ة J~1 �9B��ا O�ا� �

ت ا��78�� ا��&��� 70 �� ا��
دة 103g� Y�� 1 

 �>�G أو P��,�G أو �&

م ا'&L���1,��� ا �>�G �����ر ��
�� O�G ا���ارات Pه� R�
��C آ


�� ا��<�89�� � .)3( ا�2
��1��;�� ر����� �

وتكون لغات العمل في المحكمة هي اإلنجليزية والفرنسية وتحدد القواعد اإلجرائية  

وفقا  وذلك وقواعد اإلثبات الحاالت التي يجوز فيها استخدام لغات رسمية أخرى كلغات عمل

تأذن الرئاسة باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة كلغة حيث   50ة ماد من ال02للفقرة 

 :)4(ل في الحالتين التاليتينعم

متى كانت أغلبية األطراف في القضية المعروضة على المحكمة تفهم تلك اللغة وتتكلمها -

 .وطلب ذلك أي مشارك في اإلجراءات

 .متى طلب ذلك المدعي العام أو الدفاع-

مل كما يجوز لرئاسة المحكمة أن تأذن باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة كلغة ع    

  .إذا اعتبرت أن تلك اللغة تزيد من فعالية اإلجراءات

 :االمتيازات والضمانات والعزل والتدابير التاديبية :الفرع الثاني 

هناك امتيازات وحصانات يتمتع بها كل من القضاة والمدعي العام ونوابه والمسجل      

  لالمدعي العام ونوابه والمسج أو ذ في حالة ارتكاب القضاة تدابير تتخ هناك  كما أن ونائبه،

 . من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 57أنظر الى الفقرة د من المادة -1

 . من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 61أنظر الى الفقرة السابعة من المادة -2

 .ألسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية  من النظام ا70أنظر الى الفقرة الثالثة  من المادة -3

 . النشاء المحكمة الجنائية الدولية  من النظام األسلسي50أنظر الى الفقرة الثانية من المادة -4
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ء، و�G�_� ه�P ا���ا��1 �� ا��;د=# وا�U2ل و&��$�ق ا�C ه�P  ونائبه$N'ب ا
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أ{�

�G ���ت وا���ا��1 ا
�

زات وا�8<���Wا��
��
1
���O�� �F آ �B  : 

 : االمتيازات و الحصانات: اوال 

حصانات المحكمة كهيئة دولية قضائية تتمتع النظام األساسي بين االمتيازات وفرق    

 .)1(باستقاللها وبين حصانات القضاة والمدعي العام ونوابه والمسجل ونائبه

 الفقرة الثانية به والمسجل ونائبه نصتالمدعي العام ونواة و يتعلق بالقضا   وبالنسبة الى ما

مة وما يتصل بها من االمتيازات على أن يتمتعوا عند مباشرتهم أعمال المحك  48 المادة من 

الحصانات المقررة في القانون الدولي لرؤساء البعثات الدبلوماسية وكذلك حرص واضعوا و

ت واالمتيازات بعد انتهاء اناالنظام األساسي على النص على استمرار التمتع بذات الحص

يتهم وذلك باإلجراءات القانونية أيا كان نوعاه فيما يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من وال

 وقد خص النظام األساسي نائب المسجل ،أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية

تسهيالت الحصانات والموظفي قلم المحكمة باالمتيازات ووالموظفين بمكتب المدعي العام و

  بالمحكمة فقد نصتالفقرة األولى من المادة وفيما يتعلق )2( الالزمة ألداء مهامهم وفقا لالتفاق

الحصانات الالزمة لتحقيق إقليم كل دولة طرق باالمتيازات ولى أن تتمتع المحكمة في  ع48

 .)3(مقاصدها

تقرير  اسي من ضرورةوكما جرت عليه السياسة العامة التي انتهجها واضعوا النظام األس   

على أن  48المادة  الفقرة الرابعة من نصت خاصة للشهود والخبراء والمحامين، فحماية

يعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوبا حضوره في مقر المحكمة 

 .)4(هاحصاناتوفقا التفاق وامتيازات المحكمة والمعاملة الالزمة ألداء المحكمة لوظائفها وذلك 

 هذا وقد أجاز النظام األساسي رفع االمتيازات و الحصانات بقرار يتخذ باألغلبية المطلقة     

 . من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 48 أرجع الى المادة -1

 .ية  من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدول48أنظر الى الفقرة الثانية  من المادة -2

  . من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 48أنظر الى الفقرة األولى من المادة  -3

 . من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 48أنظر الى الفقرة الرابعة من المادة  -4
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العام في  ومن المدعيفي حالة القاضي أو المدعي العام ومن هيئة الرئاسة في حالة المسجل 

حالة نواب المدعي لعام وموظفي مكتبه ومن المسجل في حالة نائب المسجل وموظفي قلم 

 .)1(المحكمة

 : العزل والتأديب-ثانيا 

ن القضاة أو المدعي العام أو نوابه أو المسجل أو نائبه من أخطاء م لما قد يقع اتحسب

كمة على إجراءين يمكن اتخاذهما من قبل متعمدة أو غير متعمدة نص النظام األساسي للمح

يواجه أولهما الخطأ الجسيم وهو العزل بينما يواجه الثاني ، فمن يثبت وقوع الخطأ من جانبه 

 .)2(حاالت الخطأ األقل جسامة وهو التأديب

 : العزل من المنصب -1

يجري العزل بالنسبة لقضاة المحكمة والمدعي العام ونوابه والمسجل ونائبه بقرار 

ممن يملك التعيين وفي حالة االنحراف أو اإلخالل الجسيم بمقتضيات الوظيفة التي شغلها أي 

منهم وذلك على النحو المنصوص عليه في القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أو في حالة 

عدم القدرة على ممارسة المهام الموكولة إليهم، وتتخذ قرارات العزل باالقتراع السري من 

تحقق األغلبية يختلف قوامها بحسب أن ول األطراف وقد تطلب النظام األساسي جمعية الد

 :)3(وظيفة الشخص المطلوب عزله وذلك على النحو اآلتي

فيما يتعلق بالقاضي يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول األطراف بناء على توصية تعتمد من  -

 .ثلثي القضاة اآلخرين

 .القرار باألغلبية المطلقة للدول األطراففيما يتعلق بالمدعي العام يتخذ -

فيما يتعلق بنائب المدعي العام يتخذ القرار باألغلبية المطلقة لدول األطراف بناء على -

 .توصية من المدعي العام

 . من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 48 من المادة الخامسة أنظر الى الفقرة -1

 .من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية  43 و42:ين المادتأنظر الى --2

 . من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 42أنظر الى الفقرة الثانية  من المادة --3
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في حالة المسجل أو نائبه يتخذ القرار باألغلبية المطلقة للقضاة وقد أتاح النظام األساسي -

ال التخاذ قرار من القرارات السابقة الفرصة الكاملة لعرض األدلة وتلقيها لمن يكون مح

 . وتقديم دفوعه وفقا لقواعد اإلجراءات واإلثبات

 : التدابير التأديبية2 

يكون التأديب في حالة الخطر األقل جسامة وتنظم القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 

 من حيث تحديدها وكيفية توقيعها واآلثار المترتبة  وذلك47التدابير التأديبية بموجب المادة 

 .)1(عليها

 

 :خالصة

 المجتمع الدولي كان حقا في جاجه ملحة  لنا بأنتبين جتنا لهذا الفصل  المن خالل مع    

النشاء  محكمة  جنائية  دولية ذات أجهزة ادارية قوية قادرة على مواجهة ومالحقة مقترفي 

وهذا مادعم اتجاه المؤيدين م وفقا لقوانين المحكمة ومبادئهااالساسية،الجرائم الدولية ومحاكمته

ئها رغم المعارضة الشديدة التي عرفوها ،و بالتالي كان هذا الجهاز القضائي الجديد  النشا

تتويجا صادقا العالن عهد جديد يوضع فيه حد للمعاناة التي عرفتها البشرية خالل القرن 

 .الماضى

 

 

  

 

 

      . من النظام األسلسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 47مادة  الى الأنظر -1
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 : تمهـيد

باإلجماع في إطار المحكمة الجنائية الدولية إلى خلـق           انصرفت نية المجتمع الدولي      

يشمل أربع جرائم أساسية    , نطاق معين من االختصاص المشترك فيما يتعلق بالدول األعضاء        

وهذه , وأكثرها تهديدا لبنية وقيم النظام القانوني الدولي      , اعتبرت أشد الجرائم الدولية خطورة    

سة من النظـام األساسـي للمحكمةالجنائيـة الدوليـة          الجرائم األربع كما حددتها لمادة الخام     

  .)1 (الجرائم ضد اإلنسانية، جريمة اإلبادة ،جرائم الحرب،جرائم العدوان:هي

 الجرائم ضد االنسانية وجريمة االبادة:المبحث االول
 

 .الجرائم ضد اإلنسانية: المطلب األول
 :تعريفها: الفرع األول

حديث  العهـد نسـبيا فـي القـانون الـدولي            " اإلنسانيةالجريمة ضد    "ان اطالق مفهوم      

ظهر بعد الحرب العالمية الثانية حيث تنبه الرأي العام الدولي الـى الفضـائع التـي               ,الجنائي

ارتكبها االلمان، فقد كانت الئحة نورمبورغ أول وثيقة دولية تنص على هذه الجـرائم فـي                

واإلبادة واالسترقاق واإلبعاد وغيرهـا مـن       المادة السادسة منها ،وهي أفعال القتل المقصود        

األفعال غير اإلنسانية المرتكبة ضد أي شـعب مـدني قبـل أو أثنـاء الحـرب، وكـذلك                   

 أو دينية سـواء كانـت تلـك     أو جنسية االضطهادات المبنية على أسباب سياسية أو عرقية

 ال، متـى كانـت      األفعال واالضطهادات مخالفة للقانون الداخلي للدولة التي وقعت فيهـا أم          

جريمـة ضـد السـالم    ( المحكمةأم مرتبطة بهـا   مرتكبة بالتبعية لجريمة داخلة في اختصاص

) 5الفقرة الثانية من المـادة      (  وتكرر النص عليه في الئحة محكمة طوكيو         )أوجريمة ضد الحرب    

 المواد(حدة وفي ميثاق األمم المت) جــ  /2المادة  ( 10وفي قانون مجلس الرقابة على ألمانيا رقم  

  ثم توالت بعد ذلك المواثيق والمعاهدات والقرارات التي تدعوا إلى نبـذ هـذه                 )2()13،53 ، 1

األعمال وإدانتها أو المعاقبة عليها ومن األمثلة على ذلك نذكر، قرار الجمعية العامة لألمـم               

  بـين الواليـات      1947 ، ومعاهدات الصلح التي عقدت سـنة         11/02/1946المتحدة في   

  10/12/1948المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي ، واإلعالن العالمي  لحقوق اإلنسان  في 

 .أنظ الى المادة الخامسة من النظام األساسي النشاء للمحكمة الجنائية الدولية-1
الطبعة    ، ية للجرائم ضد االنسانية والسالم وجرائم الحرب      دراسة تأصيل –الجريمة الدولية   ،  الدكتور محمد عبد المنعم عبد الخالق     :للمزيد من االطالع  أرجع الى     -

  .1989دار النهضة المصرية ، ، االولى 
 . 281ص  .   مرجع سابق .المقدمات االساسية في القانون الدولي الجنائي:الدكتور عبد اهللا سليمان سليمان– 2
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، ومشروع تقنين الجرائم     وأعمال لجنة القانون الدولي التي تكفلت بصياغة مبادئ نورمبرج          

 ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واالتفاقيـة          1954ضد سالم وأمن البشرية سنة      

 وأخيرا نظـام رومـا      )1(...1965الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة         

 .، ويتضح ذلك من خالل المادة السابعة منة 17/12/1998األساسي في 

ف المواثيق والمعاهدات والقرارات والتصريحات السابقة أن األفعـال الإلنسـانية                 وتكش

الجسيمة واالضطهادات التي تقع قصدا على إنسان أومجموعات إنسانية ألسـباب سياسـية             

تعتبـر  )  ذكـر أو أنثـى   ( أوعرقية أو قومية أو دينية أو اثنيه أو ثقافية متعلقة بنوع الجـنس   

 .)2(جريمة ضد اإلنسانية 

 الدولية ، وما نتج عنها كانت تنظر إلى هذه          ت     ومع ذلك فان مختلف التأكيدات واالتفاقيا     

الجرائم بارتباطها بجرائم الحرب، حيث لم تستطع هنا محكمة نورمبرج مثال أن تدين األلمان              

، ألنها كما ذهبت إلى ذّلك يتعـذر        1939عن ارتكاب مثل تلك الجرائم التي ارتكبت منذ سنة          

 بالمعنى الذي حـدده ميثـاق        عليها أن تعلن أن تلك األفعال كانت تمثل جرائم ضد اإلنسانية          

نورمبرج، أما بالنسبة لألفعال المرتكبة بعد هذا التاريخ فقد أكدت المحكمة وجود عالقة بينها              

كالجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاصها ومـن ثـم أصـدرت               

كما جـاء   - التي وجهها االدعاء       ة على هذا األساس،ألن هذه الجرائم الالإنساني      حكمها باإلدانة 

 تم ارتكابها بعد نشوب الحرب لكنهـا ليسـت جـرائم حـرب بـالمعنى                ،-في حكم المحكمة    

المعروف، ونظرا ألنها ارتكبت بسبب ارتباطها وعالقتها بها  فيمكن بذلك عتبارهـا جـرائم        

 .ضد اإلنسانية

 اإلنسانية بمناسبة ضد المتعلق بارتباط ارتكاب األفعال المكونة للجرائم       والتساؤل

ارتكاب جريمة أخرى وهي جريمة الحرب طرح كذلك داخل اللجنة المكلفة بإعداد 

مشروعالنظام األساسي للمحكمة، فذهبت كثير من اآلراء إلى أن النظام األساسي للمحكمة 

 اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بيوغسالفيا من قضية   و القرار الذياالجنائية الدولية بروند

 وكذلك التطورات التي حدثت منذ سابقة نورمبرج ترجع استبعاد أي شرط  يتعلق) دتاديتس ( 

  

  .283- 282 ،ص ص،مرجع سابق.الدكتور عبد اهللا سليمان سليمان  –1

منشـورات حلـب الحقوقيـة      : ،بيروت 1ط. المحاكم الجنائية الدولية  , رائم الدولية أهم الج , القانون الدولي الجنائي  . علي عبد القادر القهوجي   - 2

 .117-115،  ص ص  ، 2002،
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 بالنزاع المسلح، على أنه تم اإلعراب كذلك على أن الجرائم المذكورة والتي ترتكب عـادة               

ريمة تعـد  أثناء نزاعات مسلحة ولم ترتكب وقت السلم إال بصفة استثنائية، ومع ذلك فهذه الج 

جريمة دولية مستقلة عن جرائم الحرب وذلك إلمكان وقوعها في غير زمان ومكان سـكان               

 تيسر ارتكابها في أثنائه، نظرا لما تنطوي عليـه مـن إنكـار حقـوق اإلنسـان                  إنالقتال و 

 .)1(األساسية، وأضرارا خطيرا بمصلحة جوهرية للنظام الدولي

ي عند إعداد صيغته النهائية، كما ذهبـت كـذلك          وعليه فقد حرص واضعوا النظام األساس        

 و ردود الدول حول النظام المقدم  وضرورة تعين و تحديد األفعـال              تأيضا مختلف التعليقا  

المكونة لهذه الجريمة بوضع تعاريف دقيقة ومركزة لها  بحيث يمكن تجنب الخلط بين فعـل                

 الجماعية، وكذلك القتل العمد الذي      اإلبادة كجريمة من الجرائم ضد اإلنسانية وجريمة اإلبادة       

يمكن تصنيفه ضمن جرائم إبادة الجنس إذا ارتكب ضد أي مجموعة كما أشارت إلـى ذلـك                 

المادة السادسة من النظام، وفي نفس الوقت يمكن أن تشكل كذلك الجرائم ضد اإلنسـانية إذا                

عـاريف  ارتكبت في مناسبات أخرى وما إلى ذلك من األفعال التي حرص علـى وضـع ت               

 ).2(ومعاني محددة لها في المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة

      كما تم التشديد في هذا النظام على أن هذه الجريمة تتحقق في إطار هجوم واسع 

النطاق موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين متى كان ذلك نهجا سلوكيا يتضمن 

كل هذه الجريمة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين االرتكاب المتكرر لألفعال التي تش

حسب الفقرة "عموما في دولة أومنظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة 

وبناء على ما سبق وألنه قد تم تحديد وتعيين وتعريف مختلف "الثانية من المادة السابعة 

تي يشكل اقترافها إنكارا صارخا لحقوق  وال)3(األفعال التي تشكل جرائما ضد اإلنسانية

الدولي   اإلنسان األساسية واعتداء جسميا على مصلحة جوهرية من مصالح النظام القانوني

في المادة التاسعة    فقد اعتبرت الجرائم ضد اإلنسانية جريمة  تنطبق عليها المعايير المحددة

 النظام تعتبرها من اشد الجرائم  النظام األساسي وكذلك المادة األولى من هذاةمن ديباج

 وفقا  للتحديد ذلك و )4(الدولية  خطورة  وأفظع  الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره

  
1-  www hritc org/books mahc l html the lnternational C riminal Court Opcit p51                                
2- ipid 52   

االحتالل الحربي وقواعد القـانون الـدولي       : وأيضا الدكتور شحاتة مصطفى كمال       -  . 79سابق ،ص    مرجع      . القادر القهوجي  علي عبد   -3
 .71سابق ،ص  مرجع   ،المعاصر

4-Gan yupei. Gao Ge.New system of international cri minology .op.cit .2000.p 219. 
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 .)1(والتعيين الذي جاءت به المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 .لجرائم ضد اإلنسانيةأركان ا :الفرع الثاني

  بما أن الجريمة ضد اإلنسانية جريمة دولية فإنها ال تتحقق إال إذا توافرت أركانها 

الركن المادي، الركن المعنوي والركن الدولي، وقد أحالت المادة التاسعة من : الثالثة وهي

، والتي )2( النظام األساسي على جمعية الدول األطراف مسألة اعتماد أركان هذه الجرائم

 : سنتناولها بالتفصيل في العناصر الثالثة التالية 

   :الركن المادي: أوال

       يقوم الركن المادي للجريمة ضد اإلنسانية على مجموعة من األفعال الخطيرة التي 

تصيب إحدى المصالح  الجوهرية إلنسان أو مجموعة من البشر يجمعهم رباط واحد سياسي 

، فالمجني عليه )ذكر أو أنثى ( و ثقافي أو قومي أو متعلق بنوع الجنس أو عرقي أو ديني أ

أو المجني عليهم في هذه الجريمة هم الذين ينتمون إلى عقيدة دينية واحدة أو مذهب سياسي 

واحد وقومية واحدة وأبناء عرق واحد أو من الذكور أو من اإلناث،واألفعال التي يقوم بها 

ة يجب أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أواتخاذ منهجية الركن المادي لهذه الجريم

 من نظام روما 07ضد أية مجموعة من السكان المدنيين حسبنص الفقرة األولى من المادة 

ويقصد بالهجوم الموجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين نهجا سلوكيا يتضمن تكرار 

 ضد أية مجموعة -لتي سنعرضها فيما بعد وا-ارتكاب األفعال التي تقع بها هذه الجريمة 

من السكان المدنيين التي تنتمي إلى إحدى الروابط السابقة تنفيذا لسياسة دولة أو منظمة 

من نظام رزما )أ /02ف/ 07المادة (  هذا الهجوم أو تعزيزا لهذه السياسة بتقضي بارتكا

 .)3()األساسي 

 من أ 07/01المادة  ( )4(حد األفعال التالية    وتقع الجريمة ضد اإلنسانية عند ارتكاب  أ

 : ) حتى ك من نظام روما األساسي 

يستوي أن يقع بسلوك إجابي أو بسلوك سلبي، و أيا كانت الوسيلة التي :  القتل المقصود -أ

كجزء من  أن يرتكب التصرف،و يقتل المتهم شخصا أو أكثريتحقق بها إزهاق الروح،كأن

  المتهم  يعلم أنو ، ضد مجموعة من السكان المدنيين هجي موجهواسع النطاق أو من هجوم 

1-  www hritc org/books mahc l html  the lnternational Criminal Court  Opcit p51       
 2-Ibid p 57 

 118مرجع سابق.  عبد القادر القهوجيعلي- 3  
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أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان بأن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق 

 ).1( المدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا التصرف جزءا من ذلك الهجوم

وتشمل فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام : اإلبادة-ب 

كما فعلت وتفعل إسرائيل مع ) 2()ب /02ف/07المادة (  جزء من السكان كأوالدواء، بقصد هال

 .شعب الفلسطيني واللبناني حين تفرض الحصار عليهم وتمنع دخول الطعام والدواء إليهمال

 شخصا أو أكثر، بما في ذلك إجبار الضحايا على  مع العلم والنية أن يقتل المتهم   وهو

أن يكون أو ،العيش في ظروف ستؤدي حتما إلى هالك جزء من مجموعة من السكان

ية القتل الجماعي ألفراد مجموعة من السكان التصرف قد ارتكب في سياق عمل

 أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع  بشرطالمدنيين،أوكان جزءا من تلك العملية

 ).3(  النطاق أومنهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين

أن يمارس المتهم أيا من السلطات فيما يتصل بحق الملكية أو هذه وهو :االسترقاق-ت 

ميعا على شخص أو أكثر من شخص، مثل شراء أو بيع أو إعارة أو مقايضة هذا السلطات ج

أن ،والشخص أو هؤالء األشخاص أو أن يفرض عليهم حرمانا مماثال من التمتع بالحرية

يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان 

لطات في سبيل التجارة باألشخاص والسيما  بما في ذلك ممارسة هذه الس)4(...المدنيين

 وال يشترط لوقوع )5()ج /02ف/07المادة  (  أو األطفال - النساء -الرقيق األبيض 

الجريمة ضد اإلنسانية بهذا الفعل أن يكون االسترقاق متعلقا بمجموعة من السكان تربطهم 

اق مجموعة من إحدى الروابط السابقة، إذ ترتكب هذه الجريمة بمجرد تكرار استرق

األشخاص المقيمين على أرض الدولة أو حتى خارجها طالما أن هذا السلوك تنفيذا لسياسة 

 .دولة أو منظمة أو برضى منها ألنه يعزز  من تلك السياسة ويقويها

ا شخصا أو أكثر أن يرحل المتهم أو ينقل قسروهو:إبعاد السكن أوالنقل القسري للسكان -ج 

 الدولي القانون ن آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر ألسباب اليقرهامكاإلى دولة أخرى أو

1-، ,.��KL E 
Q    نشأتها ونضامها األساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية - المحكمة الجنائية الدولية،محمود شريف بسيوني
  .213-212،ص ص ، .2002،  ، مطابع روزاليوسف الجديدة2ط،الدولية السابقة      والمحاكم الجنائية

 . من النظام األساسي النشاء المحكمة الجنائية الدوليةب من المادة السابعة / أنظر الى الفقرالثانية-2
3-، ,.��KL E 
Qنشأتها ونضامها األساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية -المحكمة الجنائية الدولية...، [L�@ N6
  .213 ، ص  �
4-.��KL E 
Q، ,ا�[L�@ N6
 .214 -213، ص ص ، �
  من النظام األساسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية ج من المادة السابعة / أنظر الى الفقرالثانية-5
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 موجودين بصفة مشروعة فـي المنطقـة التـي          ونيالمعنأن يكون الشخص أو األشخاص      و 

 .أبعدوا أو نقلوا منها على هذا النحو

ن المتهم ملما بالظروف الواقعية التي تقررت على أساسها مشروعية هذا أن يكو  كذلك  

أن يرتكب هذا التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد ،الوجود

أن يعلم المتهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق ،ومجموعة من السكان المدنيين

أن ينوي أن يكون هذا التصرف جزءا أومنهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين أو 

 .)1(من ذلك الهجوم

السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بمـا يخـالف القواعـد                 -ح  

أن يسجن المتهم شخصا أو أكثر أو يحرم شخصـا أو أكثـر             وهو  : األساسية للقانون الدولي  

جسامة التصرف إلى الحد الـذي       أن تصل    ،حرمانا شديدا من الحرية البدنية بصورة أخرى      

 أن يكون المتهم ملما بالظروف الواقعية التـي         ،يشكل انتهاكا للقواعد األساسية للقانون الدولي     

 .)2()د / 2ف/7المادة ( تثبت جسامة التصرف

أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة مـن                  و

تهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع النطـاق أو منهجـي            أن يعلم الم  و ،السكان المدنيين 

 .)3(موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا التصرف جزءا زمن ذلك الهجوم

 يلحق المتهم ألما شديد أو معاناة شديدة سواء بدنيا أو نفسـيا بشـخص أو                كأن: التعذيب–خ  

 خاص موجودين تحت إشراف المتهم أوسيطرته     أن يكون هذا الشخص أو هؤالء األش      و ،أكثر

أو المعتقلين في السجون، كمـا حـدث ويحـدث فـي السـجون       مثل تعذيب المحكوم عليهم

 خصوصا والعرب عموما، ولكن ال يشمل التعـذيب         ن ضد الفلسطينيي  ةوالمعتقالت اإلسرائيلي 

و نتيجـة لهـا     أي ألم أو معاناة ينجمان فقط عن عقوبات قانونية أو يكونان جـزءا منهـا أ               

 ).4()ه/2ف/7المادة(
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 .مجموعة من السكان المدنيين 

أن يعلم المتهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي الى ذلك  وباالضافة

 يكون هذا التصرف جزءا من ذلك موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين أو أن ينوي أن

  .الهجوم

االغتصاب أو االستعباد الجنسي أواإلكراه على البغاء أوالحمل القسري أوالتعقيم القسري -د 

أن وهو  : أوأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة

، كأن ينشأ عن خوف  اإلكراهيرتكب اإلعتداء بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة أو

المعني أو شخص آخر من التعويض ألعمال عنف او إكراه أو اعتقال أو اضطهاد الشخص

نفسي أو إلساءة استعمال السلطة، أو باستغالل بيئة قسرية، أو عجز الشخص عن التعبير 

     )1(...حقيقة عن الرضا

 ضد ن حدث من الجنود الصربييمثال ذلك ما...كاب الفحشاء ت هتك العرض أوار ذلك أيضامثلو     

والهرسكفي اقاليم يوغسالفيا سابقة، ويقصد بالحمل القصري إكراه المرأة على الحمل قسرا  البوسنة نساء

وعلى الوالدة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرفي ألية مجموعة من السكان أوارتكاب 

 .)2( )و/2ف/7المادة (انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي

�=�ن         -ذ  K7 ا��ألسـباب سياسـية أو عرقيـة     ا�"��د أ � ����6 ���دة أو �!��ع ����د �

الفقـرة   أوقومية أو إثنيـة أو ثقافية أو دينية، متعلقة بنوع الجنس على النحو المعـرف فـي        

، و ذلك   المعاقبة عليها ،أو ألسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي ال يجيز          الثالثة  

   )3(يما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمةف

    ويعني االضطهاد حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا معتمدا وشديدا من الحقـوق                

   )4()ز /2ف/7المادة(األساسية بما يخالف القانون الدولي،وذلك بسبب هوية الجماعة أوالمجموع 

أن يكون ذلك االستهداف على أسس سياسية أوعرقية أو وطنية أو إثنية أو ثقافية أو دينية   و

 أسسأو أية   األساسي   من النظام7 من المادة 3 في الفقرة أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما عرف
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أن يرتكب التصرف فيما و ،أخرى يعترف بها عالميا بأنها محظورة بموجب القانون الدولي

ع  من النظام األساسي أو بأية جريمة تق7 من المادة 1يتصل بأي فعل مشار إليه في الفقرة 

 . )1(...ضمن اختصاص المحكمة

   وقد يكون االضطهاد في صورة أحد األفعال السابقة أو التي سيأتي بيانها الحقا أو صورة               

حرب عدوانية أو جريمة من جرائم الحرب أو في صورة اإلبادة الجماعية أو الفصل والتميز               

ك االمتناع عن قبول    ،ومثال ذل ةالعنصري أو غير ذلك من صور اإلساءة الجسيمة في المعامل         

أطفال ألسر تنتمي لجنس أو دين معين لمدارس الدولة التـي يقيمـون فيهـا رغـم تـوفر                   

 . اإلمكانيات الالزمة لدى الدولة الستقبالهم بتلك المدارس

بإلقاء القبض علـى شـخص       أن يقوم مرتكب الجريمة   وهو  : االختفاء القسري لألشخاص  -ر

من قبل دولة أو منظمة سياسية أو إذن أو دعم منها لهـذا              )2( أوأكثر أو احتجازه أو اختطافه    

الفعل أو بسكوته اعليه ثم رفضها اإلقرار بحرمان هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطـاء               

معلومات عن مصيرهم أوعن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية             

 .)3( )ط/ 2ف/7المادة (طويلة

أن ،أن يرتكب المتهم فعال ال إنسانيا ضد شخص أو أكثر         ي   وهي     جريمة الفصل العنصر  -ز

 من النظـام األساسـي أو   7 من المادة 1يكون ذلك الفعل من األفعال المشار إليها في الفقرة        

 .يماثل في طابعه أيا من تلك األفعال

 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة ذلك التصـرف                و

أن يرتكب في إطار نظام مؤسس قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجيـة مـن جانـب                 و

  وترتكب بنية لإلبقاء على هذا النظـام        4(جماعة عرقية ضد جماعة أوجماعات عرقية أخرى      

 .)4()ج / 2ف/7المادة (

في أواألفعال الالإنسانية األخـرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة             -ط

 ال إنسانيا أن يلحق المتهم بارتكابه فعالوهي :أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدينة
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 أن يكون ذلـك الفعـل ذا      ،والعقلية أو البدينة   معاناة شديدة أو ضررا بالغا بالجسم أو بالصحة       

 . من النظام األساسي7 من المادة 1طابع مماثل ألي فعل آخر مشار إليه في الفقرة

أن ،وتي تثبت طبيعة الفعلأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية الكذلك     

يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان 

  ). 1(المدنيين

 ويالحظ بصفة عامة أنه يشترط  في األفعال السابقة التي يتكون منها الركن المادي فـي                   

لطة التقديرية  الجريمة ضد اإلنسانية أن تكون جسيمة، وتقدير درجة الجسامة أمر متروك للس           

للقضاء الدولي الجنائي،وإن كانت بعض األفعال السابقة تعتبر جسيمة بطبيعتها مثـل القتـل              

 .)2(المقصود واإلبادة واالسترقاق الجماعي المتكرر

      ويستوي بعد ذلك أن تكون غير مجرمة في القانون الداخلي أم مجرمة في ذلك القانون،               

يمة داخلية وجريمة دولية في نفس الوقـت كمـا يسـتوي أن         إذ تعتبر في الحالة األخيرة جر     

تكون قبل الحرب أو أثناء الحرب أم بعد الحرب، أي سواء وقعت في زمن الحـرب أم فـي         

زمن السلم، وسواء كانت مرتبطة بغيرها من الجرائم الدولية أم غير مرتبطة بجرائم أخـرى               

 .)3(على اإلطالق

ين جرائم الحرب إذا وقعت أثناء فترة الحرب أو فتـرة                 ولكن قد يحدث الخلط بينها وب     

االحتالل ويصعب من ثمة التمييز بينها ألن الركن المادي يكون واحد في الحالتين مثل القتل               

واإلبادة واالسترقاق، ولذلك ال مناص في هذه الحالة من الرجوع إلى الركن المعنوي، فـإذا               

 الخ...أو سياسي أو عرقي أو قوميتبين أن األفعال التي ارتكبت بدافع ديني 

 فإن الجريمة في هذه الحالة تكون جريمة ضد اإلنسانية، فإذا انتفى هذا الـدافع تكـون                    

الجريمة جريمة حرب، هكذا ولقد كانت المادة السادسة من الئحـة نـورمرج فـي أعمـال                 

ـ                أو تبعيتهـا   االنازيين قبل الحرب مع أنها كانت تمثل جرائم ضد اإلنسـانية لعـدم ارتباطه

للجرائم الدولية األخرى ،وكانت هذه األعمال قد وقعت ضد الرعايا األلمان المنتمين للحزب             

 .  والحزب الشيوعي واليهودياالشتراكي الديمقراط

  ما ذهبت إليه محكمة نورمبرج الى القول بأن  فكرة التبعية أوالربط– بحق– وينتقل الفقه   
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 يرجع  ة،إذ أن تجريم األفعال الال إنساني     بين الجرائم ضد اإلنسانية والجرائم األخرى ال مبرر لها        

ى كونها تنفي الحقوق األساسية لإلنسان التي يجب على المجتمع الدولي حمايتها و صـونها    إل

وال يجوز أن يفلت مرتكبوها من العقاب سواء وقعت قبل الحرب أم أثناءها، وسواء ارتبطت               

  . جرائم مستقلة ولها كيانها الذاتي المستقلابغيرها من الجرائم أم لم ترتبط، باعتباره

  والتي انتهت10التي تمت وفقا لقانون مجلس الرقابة رقم   المحاكمات   أخذت به وهذا ما   

 جرائم الحرب وذلك إلمكان وقوعها في       نإلى اعتبار الجرائم ضد اإلنسانية جريمة مستقلة ع       

غير زمن أو مكان القتال وإن أمكن ارتكابها في أثنائه نظرا لما تنطوي عليـه مـن إنكـار                   

م يجب أن يخضع مرتكبوها لجزاء دولي جنائي وإال كان الحديث عن            لحقوق اإلنسان، ومن ث   

ـ       1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر سنة         ة  واالتفاقيات الدولية والعهـود الالحق

لهي جهودا الغية ال فائدة منها، ولذلك يستوي أن تقع الجريمة قبل الحرب أو بعدها أو فـي                  

  .)1(زمن السلم أم في زمن الحرب

 .الركن المعنوي: ثانيا

الجريمة ضد اإلنسانية جريمة مقصودة يتخذ الركن المعنوي فيهـا صـورة القصـد              

الجنائي، والقصد الجنائي الذي يجب أن تقوم عليه هو القصد الخاص إلى جانب القصد العام،               

يم فالقصد العام يتطلب العلم واإلرادة، فيجب أن يعلم الجاني أن فعله ينطوي على اعتداء جس              

على حقوق اإلنسان األساسية ،إما في صورة إهدار كلي لها وإما في صـورة الحـط مـن                  

 .)2(قيمتها، و يجب أيضا أن تتجه إرادته إلى هذا الفعل

 إلى لنيل من – وهذا هو القصد الخاص –      كما يجب أن تكون غايته من هذا الفعل 

دينية، عرقية، ( دة معينة الحقوق األساسية لجماعة بعينها تربط  بين أفرادها وح

، فإذا انتفت هذه الغاية ينتفي الركن المعنوي وال تقع جريمة ضد )الخ ...سياسية،ثقافية

اإلنسانية وإن كان يمكن أن تتوفر جريمة دولية أخرى مثل جرائم الحرب أو مجرد جريمة 

لقصد العام داخلية على حسب األحوال، ويالحظ أنه ال يشترط توافر القصد الخاص، ويكفي ا

إذا كان الفعل الذي ارتكبه الجاني هو االسترقاق، فتقع الجريمة ضد اإلنسانية إذا اتجهت 

 ) 3(إرادة الجاني إلى االتجار باألشخاص أيا كانت انتماءاتهم أو روابطهم 
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ا��و�� أو 8G W��� X�9G ا� �����، أي =����ي أن =��7ن ا�� ��� !X�9G ��� ?��9 ا� �=��� و*���
 أو                           

7
ب P���1 ا� �=��� !C�9 ا���*���� أي ��� =8���9ن 	����� ا��و���،و��                     Gه� ار #�
g��1 ا ،
�F�	أ


 �,b ا��و��ه�P ا�8
�� =�7ن ا� 
�� وا�� �� !�9=
2(? �� ر!(.  

 .�$#�� ا0e�دة ا�%��-��: ا���8 ا�2��1

 �Q$#[5�: ا�[$ع ا6ول

 ���
��W7# .� اG�G ���ا O�ا� �ا Oأه 
    وAH 	�ا�� 	�=�� ا1
دة ا� �b ا��sFي !C9 أ��


 ،-�V =��م ا����9 ���
2� �71 ���
��W.� ا ���7ة ا� �=� �� G  ��=� �ا Pه� �� 
و���ذ	�


 و� �!
 و��Jه
  1: ذ�# ا����J? &�اء أ��
 –ا1
دة آ��9 أو	U��� -ا��,
-�ن !C9 ا1
دة 	�

�
�����J A أو 	�b أو د=B= �
!� ����J أو	�b أود=�	 C�ا #���G  �9���ء  ا
و=�	Y ا�,��


م ! ��� 
�7� ا��ي �F? ا�C ه�ة ا'!�
ل ود!�� �����F�ا�,��? ا C�ا ��
 1933ا�,��=� G C�ا 


 	�=�� ا1
دة ا� �bوا!�����G 
��
$)3(O}    �&

م رو�
 ا'&L� �!��R ا��
دة ا��
د&� �


م أي أن ا'�2
ل L��ض ه�ا ا�g� ��2G 
�9�78�� ا� �
�� ا��و��� 	�=�� ا[1
دة ا� �
!�� أ��

���

!� ����J  �1<� إه:ك  7G�G# ا���	  ��J�!أو  
  - أود=��� 1<,��

1-  the lnternational Criminal Court www hritc org/book s mahc l html Opcit p58 
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 :)1(هذه إهالكا كليا أو جزئيا،كما نصت على الحاالت التالية  

 .قتل أفراد الجماعة-1

 .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة-2

     .إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا-3 

 .فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة -4

 .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى-5

هالكا كليا أو جزئيا كما تم توضيح ذلك أثناء مناقشـة          ...     وتنصرف عبارة إهالك جماعة   

لقصـد  هذه الجريمة داخل اللجنة المعنية بإنشاء نظام أساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى ا            

المحدد إلهالك ما هو أكثر من عدد صغير من األفراد األعضاء في جماعة ما، كون اإلشارة                

 .إلى األذى تعني ما هو أكثر من التعطيل البسيط أو المؤقت للقدرات العقلية

    وبالرجوع إلى األفعال التي حددتها المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة نلحظ أنها 

 التي حددتها االتفاقية الدولية لمنع جريمة ابادة الجنس التي وقع عليها في تسعة نفس األفعال

 وجوهر هذه الجريمة كما )3( 1951 يناير 02 و قد دخلت حيز النفاد )2( 1948ديسمبر 

خلصت إلى ذلك الجمعية العامة في مشروع قرارها لالتفاقية السابقة والذي أصدرته سنة 

 نظرا لها ينطوي عليه من خطر )حق البقاء لمجموعة بشرية بأجمعها إنكار (   يتمثل في 1946

على الضمير العام  وإصابة البشرية  كلها بأضرار بليغة من النواحي التي  تساهم بها هذه 

المجموعات فضال عن منافاتها لألخالق ولمقاصد األمم المتحدة، ولما كانت قد وجدت أمثلة 

لما كانت مسألة معاقبة جريمة إبادة الجنس مسألة ذات ، و...كثيرة لجرائم إبادة الجنس

اختصاص دولي تؤكد الجمعية العامة  أنها جريمة  في نظر القانون الدولي ويدينها المتمدن 

ويعاقب مرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء بصرف النظر عن صفاتهم حكاما أو 

تتعلق بالدين أو السياسة أو الجنس أو أي أفراد عاديين، سواء قاموا بارتكابها على أسس 

 وتدعو الجمعية العامة الدول األعضاء الى سن ما يلزم من قوانين لمنع وعقاب...أساس آخر

 

1- Gا� 
   �7 ا�(�4م ا�@�@, R.:�ء ا���=�� ا�!(�)�� ا��و���ا��Kد@� ا���دة  أ.4
2-zhang.zhiui : general international criminology . Chinese University of politics and law publish hous e .1999 

 .pp167-169 . 
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������ف  ه���P ا� �=���� وO���L��1 ���H�G ا����2
ون ا����و�� �������� ا�� ���=O ا���2
دل �����P ا� �=����     


 .وا��2
ب !��9

 
�21 �� *�2�F ا��<�89 ا� �ه�=� ا����2ى !��9
 ��ا ���2    و!�9? �~.,
ء H,� ا�� �=O ه�
�

 ?Fs= 
� C�ا�راء وآ�ا ردود ا��ول إ R��>ا�  ، Pال إ!�اد�* �&

م ا'&L��وع ا�s�  �sJ
��


ص ا��78�� ا���s;ة، �1 >�Nت ا
ا[	�
ع -�ل .�ورة إد�
ج ه�P ا� �=�� .�� أو��=


ء ا�� ��7ة ا��! V=�8�أن ا X�ذ ���و�� ا� �
�� ا���OL و�1ا=� ا� ��د ا������8 �� و'آ_� �

 Y�J ��J
,Gا C9! Y�J���ا �F&
��1 QFGدو��� ار ���

ء �78�� 	�s�~1 �8ة��ا� O�'ا ��L�� ر
إ*

 .و�2
�FJ 	�=�� ا[1
دة

                
�8=�� !�
��Hه
 و��HرهGآ�رة و���ا� ���J
,GWا ��� ��ا��ا.0 �9 �= A=�2��ا C9! 2:وة�     

    ���J
,GWن ا
����R ���وط ا��78��� ا��و���� .�� ����F7G ه��P ا� �=���،�1 ���دت                      �G ��J 
���,�


ن    ����!��� ه���P ا� �=���� =�_��� ا� ����78��

ص ا����و�� 1��>�NWأن ����;�� ا C��9! X���ذ �أآ_��� ���


ر!R ا� �����2 ا�2
���� إزاء ه���ا ا��$���ر           ��& X����� ب
� ا����2��� 
����F7G�� �9�89���� دون إ���:ت�

     O�G ���� ��H�G ار�Hإ C9! �1

��1 ا�����F ا'و��C � ���د ا'��O              ا[= _�1 R�

�� أ&
&�� آ�� 


ء �78�� 	�
��� دو��� آ�
 أ�
رت إ�C ذ�X وه�s�8ة ��8 إ���1(ا�( : 

1-       v��B= ��

ء دو�� 	���J د�	و C�إ �	
اW!��اف 1;�? �� � 
ل G$�ر ا�� ��Y ا��و�� UGداد ا�8


 ا��و��� �� N:ل ��,H ����G ���ا O�2} ا� �اF1 ����
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��ن ا�2
م ا��و��1


ء     د!�ة � �� ا��
��ن ا��و�� ��را&�� ��
 إذا آ�
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                    Pص ه��
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7
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1 �ا������


ت ا��و��� ا����2دة�J
,GW# ا	��1 X�ا����� وذ. 


ء                    �$
��F � ��� ا���
��ن    -3�sإ� ����
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 ��J
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رة إ�C ا��2� ���
N RGأ 
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! ا��s!�� آ�
 أ��
 أ`,R9 ا[�
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��9 أ��
  وا���,�
1  

 1- the lnternational Criminal Court  .   www hritc org/books mahc l html  .Opcit pp,48-49 .                                    
النص الكامل التفاقية منع –حقوق االنسان :عظيم وزير شريف بسيوني ،الدكتور محمد الدقاق،الدكتور عبد ال محمدالدكتور : للمزيد من االطالع ارجع الى-  

       .  1988 دار العلم للماليين ، بيروت ،–ا جريمة االبادة الجماعية والمعاقبة عليه
  1948 ديسمبر 9اتفاقية للمزيد من االطالع ارجع الى*
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 السلم   أوقات في تعريف الجريمة وتحديد عناصرها واإلفصاح عن طابعها سواء ارتكبت في           

أو الحرب وعادة ما تمارس من قبل السلطات العامة أو بمعرفتها بحيث يغدو االعتماد علـى                

 . المحاكم الداخلية عديم الجدوى

     وإزاء هذا التحديد الدقيق والمفصل لألفعال التي تكون جريمة اإلبادة للجنس فـي هـذه               

المصالح الجوهرية للمجتمع الدولي، كان     االتفاقية، والذي يعبر عن الرغبة الحقيقية في حفظ         

طبيعيا أن يرد تعريف النظام األساسي للمحكمة لهذه الجريمة بنفس الطريقة التـي عرفتهـا               

 .االتفاقية المذكورة

    وعليه كان من الطبيعي أن تجمع مختلف الرؤى عند اعتماد الصـيغة النهائيـة للنظـام                

بغرض اإلدماج المبينة في ديباجة هـذا النظـام         األساسي للمحكمة إلى أن هذه الجريمة تفي        

" كونها من أشد الجرائم خطورة محـل االهتمـام الـدولي        " والمؤكد عليها في مادته األولى      

وتشرع أساسا لوالية المحكمة الجنائية وأنها كذلك معرفة تعريفهـا يفـي بمتطلبـات مبـدأ                

 التـي   1948 ديسـمبر    9اقية  إذ أن التعريف الموثوق لهذه الجريمة موضوع اتف       " الشرعية  

القت قبوال واسع النطاق من جانب الدول بحيث اعتبرت مجسدة للقانون الدولي العرفي الذي              

 .  وتم إدراجه كذلك في النظام األساسي للمحكمة ، تطبقه محكمة العدول الدولية 

شر الـى       ومع أن المادة السادسة للنظام األساسي والتي تصدت لتعريف هذه الجريمة لم ت            

الجماعات الثقافية والسياسية في ضوء تعدادها لألفعال التي تشكل جريمة اإلبادة، إال أن هذه              

 .)1(المسألة تمت معالجتها في سياق الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية

 .أركان  جريمة االبادة الجماعية: الفرع الثاني

في كل جريمـة دوليـة أي        حتى تقوم هذه الجريمة يجب أن تتوافر أركانها المعتادة           

الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي ، وسوف نتطرق الى شرح كل ركن من هذه               

 .األركان في العناصر الثالثة التالية

 :الركن المادي: أوال

تي نصت عليها المادة  ال*      يقع الركن المادي لجريمة إبادة الجنس البشري بأحد األفعال

  ة منع جريمة إبادة الجنس البشري أو المادة السادسة من نظام روما األساسياتفاقيالثانية من 

 
 1  - The International Criminal Court   .www.hritc.org/books/mahc l.html .. Opcit.  PP 48, 49. 
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 منها الـركن  ويالحظ عدم وجود اختالف بين المادتين السابقتين من حيث األفعال التي يتكون           

  : المادي لتلك الجريمة ، إال من حيث الصياغة فقط،وهذه األفعال هي

أن يكـون الشـخص   ،وتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثـر    أن يق وهـو    : قتل أفراد الجماعة  -أ

أن ينوي مرتكـب     ،و أواألشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة           

   ).1(تلك بصفتها   كليا أو جزئيا أو الدينية أو األثنية أو العرقيةالجريمة إهالك تلك الجماعة القومية 

ع القتل الجماعي، وإن كان ال يشترط أن يصل القتل إلـى          ويقصد بهذا الفعل ضرورة وقو    

 .عدد معين، فالمهم أن يقع القتل على جماعة أيا كان عددها

   فال تقع هذه الجريمة إذا وقع فعل القتل على عضو واحد من أعضاء الجماعة أيـا كـان                  

لة جريمـة  مركزه حتى ولو كان زعيم الجماعة، وإن كان يمكن اعتبار الجريمة في هذه الحا       

 .ضد اإلنسانية أو جريمة داخلية حسب األحوال

   وال يشترط أن يوجه القتل إلى القضاء على الجماعة كلها، اذ  تقع جريمة اآلبـاد سـواء                  

 أعضاء الجماعة أو على بعضهم فقط، أي يستوي أن تكون اإلبادة كلية             عوقع القتل على جمي   

و عضو من أعضاء الجماعة دون تمييـز،        أو جزئية،كما يستوي وقوع القتل على أي فرد أ        

فتقع الجريمة إذا وقع القتل على الرجال أو لنساء، على األطفال أو الكبار أوالشـيوخ، مـن                 

زعامة الجماعة أم من أعضائها العاديين، كما يستوي أن يقع بسـلوك إيجـابي أم بسـلوك                 

 .)2(سلبي، وأيا كانت وسيلته

ويأخذ هـذا الفعـل صـوره        : )3(اء الجماعة إلحاق ضررجسدي أو عقلي جسيم بأعض     -ب   

أن ينـوي مرتكـب     ،كاالعتداء الجسيم على السالمة الجسدية أو العقلية ألعضـاء الجماعـة          

الجريمة إهالك تلك الجماعة القومية أو األثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصـفتها                

ه تقع به جريمة اإلبـادة بشـرط أن         ،وهذا الفعل وإن كان أقل خطورة من القتل، إال أن         )4(تلك

يكون االعتداء على السالمة الجسدية أو العقلية جسيما، واشتراط الجسامة فـي هـذا الفعـل           

يجعل تأثيره على وجود أعضاء الجماعة خطيرا مما يجعله يقترب من القتـل مـن حيـث                  

�
F� ��};G 

ء����ن ا[1
دة،و=�E�8 ه�ا ا�,�2 �71 و&��9 �
د=� أو ���2=� ���  ا� �
!� � !C9 أ!
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��  ا�� إ-�اث  !
ه
ت  ����=��          ,=  �J  ا��ي  ?=�s��ب أوا� �ح  أوا�� أو التعـذيب  �_� ا�

ريضهم لإلصابة باألمراض المعدية أو إجبـارهم       والحجز الذي يأثر على ملكاتهم العقلية أوتع      

فمثل هذه األفعال تعتبر مقدمـة لإلبـادة الحقيقيـة           على تناول طعام أو دواء فاسد أو ضار،       

للجماعة، أي تعتبر بمثابة إبادة بطيئة، إذ تفقد أعضاء الجماعة القدرة على ممارسة وظائفهم              

 .)1(ا ويشوه شخصيتهاالطبيعية في الحياة االجتماعية مما يفقدها هويته

 إخضاع الجماعة عمدا لظروف وأحوال معيشية قاسية يقصد منها إهالكهـا وتـدميرها              -ج

 وهذا الفعل يشترك مع سابقه في أنه إبادة بطيئة للجماعة، ويتم ذلك             )2(الفعلي كليا أو جزئيا     

 فناء  من خالل وضع الجماعة في ظروف وأحوال معيشية قاسية يترتب عليها آجال أم عاجال             

 ويتحقق هذا الفعل في صوره  إجبار الجماعة على اإلقامة في بيئة              )3(الجماعة كليا أو جزئيا   

جغرافية معينة تفضي إلى النتيجة السابقة، مثل اإلقامة في مكان خالي من كل سبل الحيـاة                

 أو قي ظل ظـروف مناخيـة قاسـية تجلـب            ءحيث ال زرع  والماء أو في منطقة جذ با         

 .)4(تقديم سبل العالجاألمراض دون 

،  على فـرد أو أكثـر     داخل الجماعة-إعاقة النسل-فرض تدابير تستهدف منع االنجاب    ) د

 وينطوي هذا الفعل على     )5( منتمين إلى جماعة قومية أو إثنيـة أو عرقيـة أو دينية معنيـة          

 يمنـع مـن     إبادة بيولوجية للجماعة، إذ يترتب عليه ابادة تدريجية وبطيئة ألعضـائها،ألنه          

التناسل والتكـاثر والتوالـد بـين أعضـاء الجماعـة ويحـول دون نمـوهم  وتزايـدتم                   

واستمرارهمويتمثل هذا الفعل في خضوع أعضاء الجماعة لعملية إعاقة النسل أو التوالد مثل             

اخصاء رجالها وتعقيم نسائها بعقاقير تفقدهم القدرة على الحمل واإلنجاب أو إكراههن علـى   

 .)6( تحققه، أو استخدام طرق أو وسائل تقضي على خصوبة الذكوراإلجهاض عند

 وينطـوي   )7( نقل أطفال أو صغار الجماعة قهرا وعنوة من جماعتهم إلى جماعة أخرى              -ه

هذا الفعل على نوع من اإلبادة الثقافية، إذ يمثل هؤالء الصغار مستقبل الجماعـة الثقـافي                

 اعة أخرى يعني وقف االستمرارالثقافي  واالجتماعيواستمرارها االجتماعي، وفي نقلهم إلى جم

 
1  -، ,.��KL E 
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  لن يتعلموا لغة      دون سن الثامنة عشرة    لتلك الجماعة وعرضها لالنقراض، فهؤالء الصغار       

 ويستوي بعد ذلك لتحقق هذا الفعل أن ينقل هؤالء          )1(جماعتهم وال دينها وال عاداتها وتقاليدها     

األطفال لصغار إلى جماعة أخرى ترعبهم وتتكفل بهم صـحيا واجتماعيـا وثقافيـا،أوإلى              

جماعة ال توفر مثل هذه الرعاية مما يؤدي إلى موتهم، وفي هذه الحالـة تتـوافر اإلبـادة                  

  .)2(الجسدية إلى جانب اإلبادة الثقافية للجماعة

 تقع جريمة اإلبادة، بل هي واردة          وال تعتبر األفعال السابقة واردة على سبيل الحصر لكي        

لجريمة بغير ذلك من األفعال التـي  على سبيل المثال فقط و لذلك فمن المتصور أن تقع تلك ا       

 . تؤدي إلى إبادة أو تدمير كلي أو جزئي لجماعة قومية أو اثنيه أو عرقية أو دينية

ساسي، لم يشر أيهمـا         ولكن اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري وكذلك نظام روما األ          

أي اإلبادة الثقافية بمعناها الشامل أو اإلبادة ألسباب سياسية، مع العلم أن اإلبادة الثقافية التقل               

خطورة  عن حاالت اإلبادة المنصوص عليها، ذلك أن اإلبادة الثقافية تتمثل في إكراه إحـدى                

ها الدينية أو تعليم مبادئ دينها      الجماعات على تحديد أو إلغاء استخدام لغتها أو تطبيق شعائر         

أو التعبير عن ثقافتها أو تعلم العادات أو التقاليد  التي تميزها أو هدم أماكن العبادة أوتخريب                 

األشياء ذات القيمة الغنية أو التاريخية للجماعة لكي ينتهي األمر بتلك الجماعة إلـى نسـيان                

 .وتاريخها وكافة مقوماتها الحضارية لغتها ودينها

كما أن في عدم النص على اإلبادة ألسباب سياسية فضال عن أنه يتعارض مع المبـادئ                    

إزالتها من  الديموقراطية الحديثة، فانه يؤدي إلى االنتقام من الجماعات السياسية المعارضة و          

الوجود، وهو ما يشجع العمل االجرامي السري واإلرهاب والفوضى، بل أن ذلك يتعـارض              

ة اإلبادة ذاتها التي نصت مادتها السابعة على عدم اعتبـار جريمـة اإلبـادة               مع روح اتفاقي  

 .جريمة سياسية بالنسبة لتسليم المجرمين

     وتسوي اتفاقية منع جريمة اإلبادة من حيث المسؤولية الجنائية عن تلك الجريمة بين 

 مة  التبعية استقاللالجريمة التامة والشروع  وبين أفعال  المساهمة األصلية  وأفعال المساه

 :)3(عن الجريمة األصلية،فقد نصت المادة الثالثة من االتفاقية المذكورة على أنه يعاقب على األفعال التالية

 .اإلبادة الجماعية-

 .التآمر على ارتكاب اإلبادة الجماعية-

1-- ، ,.��KL E 
Qيخ لجاننشأتها ونضامها األساسي مع دراسة لتار-المحكمة الجنائية الدولية...  N6
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 .التحريض المباشر و العلني على ارتكاب اإلبادة الجماعية -

 محاولة ارتكاب اإلبادة الجماعية-

 .االشتراك في اإلبادة الجماعية-

ة،وتكون المسؤولية دولية جنائية كاملة فـي        عن جريمة اإلباد   - طبقا لهذا النص   -     فيسأل

حق كل من يحقق بنشاطه اإلجرامي كل أركان الجريمة التامة، أي من يرتكب أحد األفعـال                

التي تقضي الى إبادة جماعية معينة، وتقع نفس المسؤولية على من يتوقـف بنشـاطه عنـد                 

ـ   مرحلة الشروع أوالمحاولة أي من يبدأ بأفعال اإلبادة ولكن ال تت           ل لسـبب   حقق اإلبادة بالفع

دخل إلرادته فيه، أي إذا منع قهرا عنه عن تنفيذ مخططه بسبب خـارجي مثـل مقاومـة                  ال

الجامعة المعتدى عليها أو بسبب تهديد من دولة أخرى أو من مجلس األمن أو أحد األجهـزة                 

 .الدولية األخرى

ل المساهمة التبعية مـن           كما تقوم ذات المسؤولية على من يصدر عنه أي فعل من افعا           

جريمة االبادة حتى و لو لم تقع جريمة االبادة بالفعل و حتى و لو لـم يتحقـق الشـروع أو                     

 .)1(المحاولة في ارتكابها

فيعاقب استقالال التآمر أي االتفاق والتحريض المباشر والعلني وكل أفعال المساهمة التبعيـة             

، ولذلك كان يكفـي الـنص علـى         )، ث، ج  ب: الفقرات) ( االشتراك أو التدخل    ( األخرى  

دون الـنص علـى التـآمر     ) أي التدخل أو المسـاهمة التبعيـة   ( االشتراك في اإلبادة فقط     

والتحريض المباشر استقالال أنهما يدخالن بالضرورة ضمن أفعال المساهمة التبعية كما هـو             

 .)2(معلوم

 الركن المعنوي : ثانيا

ذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي الذي يتكون        جريمة اإلبادة جريمة مقصودة يتخ    

من العلم واإلرادة، ولكن ال يكفي لتوافر هذا القصد تحقق القصد العام فقط، وإنما يجـب أن                 

 .يتوافر إلى جانبه قصد خاص وهو قصد اإلبادة

فيجب أن يعلم الجاني أن فعله ينطوي على قتل أو إيذاء جسدي أو عقلي جسيم وأن يعلم    

 عرقية أو دينية، كما يجب أن تنصرف  ترتبط بروابط قومية أو اثنيه أويقع على مجموعةأن 
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يتـوافر    يجب أن ) العلم و اإلرادة    ( اإلرادة إلى ذلك الفعل،وإلى جانب القصد العام السابق         

، أي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعـة         "قصد االبادة   " لجاني قصد خاص وهو     لدى ا 

معينة، إذ يجيب أن ينصرف علمه وإرادته أيضا أثناء ارتكاب األفعال المادية السـابقة إلـى                

 .إبادة جزئية أو كلية ألعضاء تلك الجماعة

بادة بالفعـل طالمـا أنـه       ولذلك يمكن تصور وقوع جريمة اإلبادة حتى ولو لم يتحقق اإل              

صدر عن الجاني األفعال المادية السابقة وكان قصده مركزا على إبادة تلك الجماعة فإذا لـم                

  )1(يتوافر هذا القصد الخاص ال تقع جريمة اإلبادة وإن يمكن أن تتوافر جريمة دولية أخـرى               

 :الركن الدولي: ثالثا 

اب هذه الجريمة بناء على خطة مرسومة من        يقصد بالركن الدولي في جريمة اإلبادة ارتك          

الدولة ينفذها المسؤولين الكبار فيها أو تشجع على تنفيذها من قبـل المـوظفين  أو ترضـى       

بتنفيذها من قبل األفراد العاديين ضد مجموعة  أو جماعة  يربط  بين أفرادها  روابط قومية                  

ذه  الجريمة  طبقة  الحكام  والقـادة        أواثنيه أو عرقية أو دينية، ولذلك  يمكن   أن يرتكب  ه             

المسؤولين الكبار في الدولة أو طبقة الموظفين العاديين أو طبقة األفراد العاديين متـى كـان             

ذلك بتشجيع أو قبول من الدولة يعبر عنه الحكام والمسؤولين الكبار بطبيعة الحـال، وهـذا                

أن يكـون مـن كبـار القـادة         يعني أنه ال يشترط صفة معينة في الجاني فال يشترط مـثال             

 . أوالمسؤولين

    كما اليشترط أن يكون المجني عليهم تابعين لدولة أخرى، إذ تقع الجريمة سواء كان 

المجني عليهم تابعين لدولة أخرى،أم تابعين لذات الدولة، وتمثل الحالة األخيرة استثناء على 

 ندما تعرضنا للجريمة ضد اإلنسانيةالمفهوم الضيق للركن الدولي،وقد صادفنا هذا الستثناء ع

فنحيل إليه لمعرفة  مبرراته منعا للتكرار، كما يستوي أيضا أن تقع الجريمة في زمن الحرب                

  . )2(أم في زمن السلم
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 جرائم العدوانجرائم الحرب  و:المبحث الثاني 

 جرائم الحرب    : المطلباالول

 تعريفها : الفرع األول

جرائم الحرب هي الجرائم التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لميثاق الحرب كما حددتـه              

، وهي تفترض كما هو واضـح نشـوب حالـة            قوانين الحرب وعاداتها والمعاهدات الدولية    

رافها أفعاال غير إنسانية أثناء نشـوبها مـن         حرب واستمرارها فترة من الزمن وارتكاب أط      

 .)1(أحدهما على اآلخر النتزاع النصر أو ألي هدف آخر

   ولما كانت الحروب مشروعة في الماضي طبقا للعرف الدولي، كانت المخالفات التي تقع             

أثناء تلك الحرب مسموحا بها هي األخرى النتزاع النصر بأي ثمن ولو باسـتعمال بربريـة                

 . حتى ولو كانت قاسية وشائنة، واستمر هذا الوضع حتى نهاية القرن الثامنووحشية

     فتلك اآلثار الخطيرة والمدمرة واالنتهاكات الفظيعة التي كانت ترتكب أثنائها دفعت 

الفالسفة والكتاب وفقهاء القانون الدولي للمناداة بالحد من غلوالحروب وتقييدها بقواعد محددة  

نواة لميالد عرف دولي سمي بقواعد وعادات الحرب التي تعد بمثابة قيود كانت بمثابة ال

جريمة   معاهدات دولية تعتبر الخروج عليها فيما بعد قننتها   المحاربين ثم  تفرض على

 .)2(وهي جريمة يعاقب من يرتكبها* حرب

والفالسفة ورجال      فتحت تأثير تعاليم الديانة االسالمية والمسيحية وفقهاء القانون الكنسي 

القانون في القرنين السابع عشر والثامن عشر أمثال جرتيوس  وفاتيل  وسوارز ومونتسكيو  

وغيرهم  ظهرت الدعوى إلى جعل الحرب إنسانية وضبط إيقاعها **... و روسو

وتنظيمهابصورة توقف تجاوزاتها وتقيد االندفاع الغريزي نحو انتزاع النصر بأي ثمن،وفي 

 يقول  مونتسكييه أن قانون الشعوب بطبيعته يقوم على مبدأ أساسي مقتضاه أن هذا الصدد 

وأقل قدر من األمم يجب عليها أن تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الخير في وقت السلم 

  .الضرر في وقت الحرب

 

                                           1-Wang xiumei.research to international criminal co urt .op.cit .2002.p270 
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  وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر برزت الجهود الدولية نحو تجريم األفعال التـي              

مخالفة لقوانين وعادات الحرب،وكانت أول معاهـدة وضـعت قواعـد           يرتكبها المحاربين بال  

 الذي صدر أوال عن انكلترا و فرنسـا         16/40/1806الحرب في تصريح باريس البحري في       

عقب حرب القرم ثم وقعت عليه بعد ذلك لسبع دول ثم انضمت إليه معظم دول العـالم، ثـم                   

 بشـأن تحسـين حالـة       22/08/1864في  ) اتفاقية جنيف   ( تلت ذلك اتفاقية الصليب األحمر      

جرحى ومرضى وأسرى الحرب البرية التي انضمت إليها جميع الدول، ثم عقدت بعد ذلـك               

 بشأن تنظيم الوسائل السلمية و تنظيم قواعـد         29/07/1899  مؤتمر الهاي األول من    تاتفاقيا

 1907ي سـنة    وعادات الحرب البرية ، وفي نفس االتجاه عقدت اتفاقيات مؤتمر الهاي الثان           

التي تولت تنظيم قواعد الحياد والحرب وأهمها االتفاق الرابع لمعاهدة الهاي الثانية الخـاص              

بمعاملة أسرى الحرب والجرحى والسكان المدنيين أثناء الحرب وملحقه الذي ينظم  قـوانين               

  1919وقد قدمت لجنة القوانين المنبثقة عن لجنـة المسـؤوليات سـنة           ,  وأعراف  الحروب  

 الـذي   1925، وبروتوكول جنيف سنة     )1(تقريرا يضم اثنين وثالثين فعال تعتبر جرائم حرب       

جـرائم حـرب ، وبصـفة خاصـة      يعتبر  استخدام  الغازات  السامة والخانقة وما يشابهها

 الخاصة باستعمال الغواصات البحرية في      1922األسلحة الجرثومية، ومعاهدة واشنطن سنة      

 لتحديد الجرائم التـي     1943 لجنة الحرب المشكلة في لندن سنة        وقت الحرب، وكذلك أعمال   

اقترفها األلمان وحلفائهم  بحق شعوب المناطق والدول التي احتلوها وقد اعتبر عمـل هـذه                

اللجنة مكمال لعمل لجنة المسؤوليات، كما ورد النص عليها في الئحـة محكمـة نـورمبرج                

  .)2( 10وقانون مجلس الرقابة رقم 

د ساهمت األمم المتحدة في هذا المجال بدور فعال،ومن أهم األعمال التي أنجزتها وق      

  والمتعلقة بحماة)3(12/08/1949اتفاقيات جنيف األربع الصادرة عن األمم المتحدة في 

الملحقان اإلضافيان كذلك وزمن الحرب،المدنيينوالعسكريين من جرحى ومرضى وأسرى في 

التي كانت ( بهدف تحديث وإكمال هذه االتفاقيات1977لمتحدة سنة لها اللذان صدر عن األمم ا

 الملحق األول  حيث أضاف،)1949 سنة  جنيفتبدورها تحديثا وتعديال التفاقيا
 

  .52- 44,   الدكتور سعيد عبد اللطيف حسن  ، مرجع  سابق ،ص ص-1

  .                     61- 53ص ص .  المرجع السابق -2

                     1-M cherif bassiouni.  Necessary of foundation form al international court criminal law review .vol 2.p  512.  
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ب التحريـر   أعمال حركات التحرير إلى مفهوم الصراع المسلح الـدولي فأضـيفت حـرو            

والمقاتلون فيها إلى الحروب الدولية والعسكريين فيها وأصبحت تغطيهم االتفاقيـات السـابقة      

 ).1(وتحمي ضحايا هذه الحروب، كما تناول الملحق الثاني حماية ضحايا الحروب األخرى

      وأخيرا فقد نص نظام روما األساسي على جرائم الحرب من بين الجرائم الدولية فـي               

دة الخامسة، كما عددت المادة الثامنة منه األفعال التي تقع بها تلك الجرائم، وهكذا أسـفر                الما

العرف الدولي والمواثيق واالتفاقيات الدولية عن وجود تنظيم للحروب والمحـاربين، يحـدد             

 .حقوقهم وواجباتهم أثناء نشوبها

م المتحاربين بالقيود واحترامها       وما يهم المجتمع الدولي و القانون الدولي الجنائي هو التزا         

وعدم الخروج عليها، وبات مستقرا أن األفعال التي تخرقها هذه القيود أوتتجاوزهـا تعتبـر               

 .جرائم  لحرب 

إذن هي االفعال المقصودة التي تقع من المتحاربين أثناء الحرب بالمخالفة لميثاق الحرب أي              

 )2( والمعاهدات الدولية قوانين الحرب وعاداتها كما حددها العرف الدولي

 :أركان جرائم الحرب : الفرع الثاني 

تتكون هذه الجرائم مثل كل جريمة دولية من ركن مـادي وركـن معنـوي وركـن                 

 :دولي،ونتعرض فيما يلي لكل ركن من هذه األركان في العناصر الثالثة التالية

  :الركن المادي: أوال

توافر حالة الحرب، وعنصر ارتكـاب أحـد   هماعنصر :    يتكون هذا الركن من عنصرين  

 .)3(األفعال التي تحضرها قوانين و عادات الحرب

  أثناء  أي  الحرب  حالة  قيام أثناء  إال  ال تقع  الحرب  جرائم : حالة الحرب :العنصراألول

نشوبها، فال تقع قبل بدأ الحرب أو بعد انتهائها، إذ من عناصرها أن تقع خالل زمن معـين                  

  ن الحرب، فما هو المقصود بالحرب؟ هو زم

      

 

                               1 -Wang xiumei.research to international criminal cou rt  .university of china publish house .2002.p270.   

And you can see -http //www .lhc .gov.pk/ruelsorder /vol3/v3ch.16.c.htm. Extradition and foreign jurisdi ctions       
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الحرب في مفهومها الواقعي نزاع مسلح أو قتال متبادل بين القوات المسلحة ألكثر مـن              ف     

 . ينهي ما بينها من عالقات سلمية، سواء صدر بها إعالن رسمي أم لم يصدردولة

أما المفهوم القانوني للحرب فهو يستلزم ضرورة صدور إعالن رسمي بها مـن جانـب                  

 .إحدى الدول المتحاربة قبل بدأ العمليات القتالية العسكرية

ن االتجاه الراجح هـو األخـذ             وفي مجال المفاضلة بين التعريفين السابقين للحرب، فإ       

إذ في نشوب القتال المسلح فعال ما يفيد إعالن الحـرب ضـمنيا             , بالتعريف الواقعي للحرب  

 أمرا جوهريا، وإذا    –لهذا السبب   –ويعد قرينة على ذلك اإلعالن، وإن اإلعالن في ذاته ليس           

ال المجاملة الدوليـة  حدث ال يكون له قيمة قانونية في نظر الفقه، وإذا كان يعد عمال من أعم    

 .)1(الذي ينبه السكان إلى النتائج القانونية المترتبة على هذه الحالة

 األمريكـي فـي   س      وهذا هو ما جرى عليه العـرف الـدولي،حيث اعتبـر الكـونغر     

 أن االعتداءات  الصادرة  عن ألمانيا  ضد الواليات  المتحدة كافية لقيام حالة 06/04/1917

من عدم إعالنها، كما اعتبرت الحرب قائمة استنادا إلى ذات األساس بـين      حرب على الرغم    

 ، وبـين الصـينو      1935  وبين إيطاليا والحبشة عام       1933كل من البرغواي وبوليفيا سنة      

، وبين اليابان والواليات المتحدة حيث  هاجمت القوات  اليابانيـة القـوات              1937اليابان عام   

 .1941بر ومالينا ودافاو في سبتمبر عام األمريكية في كل من بيرل هار

سـتوي      وال يشترط بعد ذلك توافر صفة معينة في الجاني لكي تقع جرائم الحـرب، إذ ي               

غل منصبا رئاسـيا فـي الدولـة        يكون عسكريا أو مدنيا، وسواء كان في الحالة األخيرة يش         أن

قية فارساي عـام    اليشغل أي منصب على اإلطالق، وهذا هو ما نصت عليه صراحة اتفا           أو

 التي تنص على أن تعترف حكومة ألمانيا لقوات الحلفاء بـالحق فـي             228 في المادة    1919

محاكمة ومعاقبة من يثبت اتهامه بارتكاب أفعال منافية قوانين وأعراف الحرب أمام محاكمها             

ط أن  العسكرية طبقا لقوانينها الخاصة، وهو أيضا ما يتجه إليه الفقه الحديث، كمـا ال يشـتر               

تكون الحرب حرب اعتداء، إذ تقع جرائم الحرب سواء كان اللجوء إلى الحرب غير مشروع               

 .)2(كحرب اعتداء  كما لو كان اللجوء إليها استخداما لحق الدفاع الشرعي
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ة حرب اعتداء بدون جرائم حرب حين ال تقع أثناءها أفعال               فمن المتصور أوال أن جريم    

تخالف قوانين وعادات الحرب، ومن المتصور ثانيا أن توجد حالة حرب مشروعة اسـتعماال         

لحق الدفاع الشرعي مثال، ولكن ترتكب خاللها أفعال مخالفة لقوانين وعادات الحرب تتوافر             

 ).1(بها جرائم الحرب

جريمة االعتداء وجرائم الحرب، وإن كان المتصور ثالثـا أن توجـد                اذا فال تالزم بين     

جريمة حرب اعتداء وجرائم حرب إذا ارتكب خاللها أفعال مخالفة لقوانين وعادات الحـرب              

ونكون أمام تعدد أو اجتماع معنوي للجرائم في هذه الحالة، إذ أن جريمة حـرب االعتـداء                 

 ويتحقق بكل فعل اعتداء أثناء نشوب القتال فـإذا          جريمة مستمرة طالما استمر القتال المسلح     

كان أحد هذه األفعال أو بعضها يخالف قوانين وعادات الحرب، فإن هذا العـل أو األفعـال                 

تتحقق به جريمة حرب اعتداء وجريمة أو جرائم حرب في نفس الوقت، أي أن الفعل الواحد                

 . )2(وجريمة حربيصدق عليه في هذه الحالة وصفان هما جريمة حرب اعتداء 

 :ارتكاب أحد األفعال المحظورة دوليا: العنصر الثاني

      لم تعد أشخاص القانون الدولي العام الحديث قاصرة على الدول، بل أصـبح اإلنسـان               

واإلنسانية حضارة، وأيضا  تراثا من هذا القانون، بل قد نمى وترعرع فرع جديد واسـتوى                

ي العام الحديث وهو القانون الدولي اإلنساني الـذي يهـتم    على عوده من فروع القانون الدول     

 .باإلنسان وحقوقه ورفاهيته وباإلنسانية حضارة وتراثا

      ولما كانت الحروب آالت تدمير تبطش باإلنسان واإلنسانية بوحشـية وفظاعـة وبـال              

لي أفـرادا  هوادة، فإن الحد من ويالتها أصبح ضرورة ملحة، وهذا ما اتجه إليه المجتمع الدو          

وجماعات ودوال  نحو المطالبة بوضع قيود على الحرب وذلك بحضر االلتجاء إلى األفعـال               

الخطيرة التي ال تفرضها الضرورات الحربية أو التي لها قوة تدميرية غير معقولـة، وقـد                

  1919الحظنا أن لجنة المسؤوليات قد عرض عليها عقب الحرب العالميـة األولـى سـنة                

 اثنتين وثالثين فعال تعتبر جرائم حرب، وقد سبقتها في هذا الشـأن اتفاقيـات               تقريرا يتضمن 

 194، 1929 ثم تلتها اتفاقيات جنيف سنة 1907 ، 1899عديدة أهمها اتفاقيات الهاي سنة 
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 إلى اتفاق روما األساسـي      وكذلك أعمال لجنة الحرب والئحة نومبرج ومحاكماتها وغيرها،       

 .)1(الذي أشار إلى أمثلة على األفعال التي تعتبر جرائم حرب

    واألفعال التي وردت في االتفاقية السابقة لم ترد على سبيل الحصر بل وردت على سبيل               

المثال، ألن قوانين وعادات الحرب تحدد  بحسب أصل العرف الدولي، وهـو فـي تطـور                 

ا يلجأ إليه المتحاربون من وسائل حرب جديدة ومتطورة وكذلك مع مـا             مستمر بما يتالءم وم   

يكشف عنه التقدم العلمي في مجال التسلح واألسلحة، ولهذا السبب فإن تعرضنا لألفعال التي              

تعتبر جرائم حرب والتي يتكون من كل منها الركن المادي لن يكون شامال  لها بل سـيكون                  

 .)2(على سبيل التمثيل فقط

وبناء على ذلك يمكن تقسيم ودراسة األفعال التي يتكون منها الركن المادي في جـرائم                    

 :) 3(الحرب كما جاء في المادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية و هي

م بمعنـى أي    1949 أغسـطس    12االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في        - أ

هـذه  و:  اتفاقيات جنيـف ذات الصـلة     د األشخاص تحميهم أحكام   فعل من األفعال التالية ض    

 : )4(األفعال هي

أن يكـون ذلـك      و أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحـد أو أكثـر         وهو   :القتل العمد  -1

الشخص أوأولئك األشخاص من تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيـف لعـام               

  .يمالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بو ،1949

أن يكون و أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا بهوأيضا    

   . )5(مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح

أن يتسبب مرتكـب    : التعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية         -2

أن يتسـبب   ،والجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد أو معاناة شديدة لشخص واحد أو أكثـر              

 الحصول علـى معلومـات أو اعتـراف   :مرتكب الجريمة في األلم أو المعاناة ألغراض مثل  

  )6(...لغرض العقاب أو التخويف أو اإلكراه أو ألي سبب يقوم على أي نوع من التمييزأو

 .   النشاء المحكمة الجناؤية الدوليةالنظام االساسيالى المادة الثامنة من أنظر -1
 .83 علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق ،  ص-2
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أن يتسـبب   وهو  : تعمد إحداث معانات شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة          -3 

اة شديدة أو أضـرار بليغـة بجسـد         مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد أو معان         

 يكون ذلك الشخص أو أولئك األشخاص ممن تشـملهم          أن،وبصحة شخص واحد أو أكثر    أو

أن يكون مرتكب الجريمة على علم      ،1949بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام         

 .)1(... المحميوضع  بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك ال

ة إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات و االستيالء عليها دون أن تكون هناك ضـرور             - 4

أن يدمر مرتكب الجريمـة     وهو أن   :عسكرية تبرر ذلك و بالمخالفة للقانون و بطريقة عابثة        

ـ   ،وممتلكات معينة أو يستولي عليها     اك ضـرورة عسـكرية تبـرر التـدمير         أال تكون هن

  . )2(الخ...أن يكون التدمير أو االستيالء واسع النطاق و يرتكب بطريقة شرعية،واالستياءأو

رب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة فـي صـفوف             إرغام أي أسير ح   -5

أن يرغم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر بفعـل أو تهديـد، علـى              وهو:قوات دولة معادية  

االشتراك في عمليات عسكرية ضد بلد أو قوات ذلك الشخص، أو على الخدمـة، بشـكل                

و أولئك األشـخاص    أن يكون ذلك الشخص أ    ،آخر، في صفوف القوات المسلحة لقوة معادية      

أن يكـون مرتكـب     ،1949ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعـام            

    .            )3( المحميوضع الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك ال

تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه من أن يحـاكم                 -6

أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثـر مـن الحصـول علـى            :لة و نظامية  محاكمة عاد 

محاكمة عادلة و نظامية بالحرمان من الضمانات القضائية على النحو المحدد فـي اتفـاقيتي               

 أن يكون هذا الشخص أو األشخاص ممن        ،بصفة خاصة . 1949جنيف الثالثة و الرابعة لعام      

 .)4(الخ ...1949تفاقيات جنيف لعام تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من ا

أن يقوم مرتكب الجريمة بإبعاد     وهو  :اإلبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع        -7

 الشخص أو هؤالء األشخاص أن يكون هذا،وأو نقل شخص أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر
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    ).1(الخ...1949من تشملهم بالحماية اتفاقية من اتفاقيات جيف لعام 

أو يحتجزهم أو يأخذهم رهـائن      .  الجريمة شخصا أو أكثر    أن يعتقل مرتكب  :أخذ رهائن -8

أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصـلة احتجـاز هـذا              ،وبأي طريقة أخرى  

 إجبـار دولـة، أو منظمـة        أن ينـوي مرتكـب الجريمـة      ،الشخص أو هؤالء األشخاص     

أو االمتناع  شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة أشخاص، على القيام بأي فعل            دولية،أو

عن فعل كشرط صريح أو ضمني لسالمة هذا الشخص أو هؤالء األشـخاص أو اإلفـراج                

   .)2(عنهمنه أوع

االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين و األعراف السارية على المنازعـات الدوليـة             -  ب

 : في النطاق الثابت للقانون الدولي، أو أي فعل من األفعال التالية: المسلحة

جيه هجمات ضد السكان المدنيين صفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشـاركون      تعمد تو -1

 ضد سكان مدنيين بصـفتهم       الجريمة هجوما  أن يوجه مرتكب  :مباشرة في األعمال الحربية   

أن يتعمـد مرتكـب     أو  ،هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية          

لمدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون         الجريمة توجيه الهجوم ضد السكان ا     

     .)3(مباشرة في األعمال الحربية

أن يوجه  :تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي ال تشكل أهدافا عسكرية            -2

أن يتعمـد   و،مرتكب الجريمة الهجوم ضد مواقع مدنية، أي مواقع ال تشكل أهدافا عسـكرية            

أن يصدر التصرف في سياق     وأيضا   ،وجيه الهجوم ضد هذه المواقع المدنية     مرتب الجريمة ت  

  .)4(نزاع مسلح دولي و يكون مرتبطا به

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحـدات أو مركبـات                -3

 دةمستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية  أو حفظ السالم عمال  بميثاق األمم  المتح                

ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قـانون المنازعـات              

 )5(المسلحة 
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تعمد شن هجوم مع العلم أن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية فـي األرواح أو عـن                  -ب

إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطـاق و طويـل                 

إلى مجمل المكاسـب العسـكرية   األجل و شديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس  

     )1(...المتوقعة الملموسة و المباشرة

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزالء التي ال تكـون أهـدافا                 -5

أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدة أو أكثر من المدن أو القـرى أو             :عسكرية بأية وسيلة كانت   

ك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني مفتوحـة لالحـتالل      أن تكون تل  ،المساكن أو المباني  

  .)2(أال تشكل تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني أهدافا عسكرية ،وبدون مقاومة

قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقـى سـالحه أو لـم تعـد لديـه وسـيلة               -6

أن يكـون   ،و أو أكثر من شخص واحد     أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخصا      وهو:للدفاع

أن يكـون مرتكـب     وأيضـا    ، هذا الشخص أو هؤالء األشخاص في حالة عجز عن القتـال          

 .  )3(الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع الشخص العاجز عن القتال

 إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسـكري، و كـذلك   -7

 . )4(الشارات المميزة التفاقيات جنيف مما يسفر عن موت األفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم

أن يستعمل مرتكب الجريمة علم     :إساءة استعمال علم الطرف أو إشارته أو زيه العسكري        -8

أن يكون االستعمال الذي قـام بـه مرتكـب           و الطرف المعادي أو إشارته أو زيه العسكري      

أن يكـون مرتكـب     و،بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح أثناء القيـام         الجريمة محظور   

أن  والجريمة على تعلم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لـذلك االسـتعمال            

  .)5( عن موت أو إصابة بدنية بالغة عنيسفر التصرف

كانها المدنيين إلى   قيام دولة االحتالل، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من س            -9

األرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء من هم داخل هـذه                  

       .   )6(األرض أو خارجها
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دينية أو التعليميـة أو الفنيـة       تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض ال       -10

ريخية، و المستشفيات و أماكن تجميع المرضى و الجرحى         العلمية أو الخيرية، و اآلثار التا     أو

 مسـلح دولـي     أن يصدر التصرف في سياق نـزاع      و...شريطة أن ال تكون أهدافا عسكرية     

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبـت وجـود   .يكون مرتبطا به و

    .)1(نزاع مسلح

 معاد للتشويه البدني أو ألي نوع آخر        إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف     -11

الجة المعالجة الطبية أو معالجة ألسنان أو     من التجارب الطبيعية أو العلمية التي ال تبررها المع        

تتسبب في وفاة ذلـك الشـخص أو        في المستشفى للشخص المعني والتي ال تجري لصالحه و        

ا الشـخص أو    أال يكـون هـذ    و...أولئك األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطـر شـديد         

أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولـي و        و،األشخاص خاضعين لسلطة طرف معاد    

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التـي تثبـت            وأيضا  ،يكون مرتبطا به  

   .)2(وجود نزاع مسلح

ـ  هـو   و: قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غـدرا            -12 ل أن يحم

مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص على الثقة أو االعتقاد في أن من حقهم أو مـن                  

واجبه هو نحوهم أن يمنحوا الحماية بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقـة فـي النـزاع                

أن يسـتغل   أيضـا   و...أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك االعتقـاد          ، و المسلح

لثقة أو ذلك اإلعتقاد في قتل أو إصـابة ذلـك الشـخص أو هـؤالء                مرتكب الجريمة تلك ا   

    .)3(األشخاص

أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لـن         وهو   :إعالن أنه لم يبق أحد على قيد الحياة       -13

أن يصدر هذا اإلعالن أو األمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتل             ،يبق أحد على قيد الحياة    

أن يكون مرتكب الجريمة في موقـع قيـادة أو          و، يبق أحد على قيد الحياة     على أساس أنه لن   

  .)4(تحكم فعلي في القوات  التابعة له و التي وجه إليها اإلعالن أو األمر
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تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه               -14

ن أو,أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معنية أو يسـتولي عليهـا          وهو  :ضرورات الحرب   

أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية       ،وأيضا   تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد     

أن ، باالضـافة الـى      من التدمير أو اإلستيالء عليها بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح         

        .)1(يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات

حقوق و دعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولـة              إعالن أن   -15

أن يلغي مرتكب الجريمة أو يعلق أو ينهي مقبولية حقـوق أو دعـاوي              وهو:في أية محكمة  

أن يكون إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبوليـة موجهـا ضـد      و،معنية أمام محكمة من المحاكم    

 الجريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية         أن ينوي مرتكب  أيضا  و,رعايا طرف معاد  

  .)2(ضد رعايا طرف معاد

إجبار رعايا الطرف المعادي على االشتراك في العمليات الحربة الموجهة ضد بلدهم،            -16

عن طريق الفعل أو التهديد،     حتى و إن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة            

 على االشتراك في عمليات حربية ضد بلد ذلك الشخص          بإكراه شخص أو أكثر من شخص     

-17 )3( أن يكون هذا الشخص أو هؤالء األشخاص من رعايا طرف معـاد            ،أو ضد قواته  

بوضـع اليـد علـى ممتلكـات        :نهب أي بلدة أو مكان حتى و إن تم االستيالء عليه عنوة           

 اليـد عليهـا     أن يتعمد مرتب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكـات و وضـع            ،معينة

  )4(أن يكون وضع اليد بدون موافقة المالك،،لإلستعمال الخاص أو الشخصي

أن يستخدم مرتب الجريمـة مـادة أو يسـتخدم          :استخدام السموم أو األسلحة المسمومة    -18

أن تكون المادة من النوع الذي يسبب المـوت أو          ،سالحا يؤدي استعماله إلى نفث هذه المادة      

   .)5(صحة في األحوال العادية من جراء خصائصها المسممةيلحق ضررا جسيما بال

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات و جميع ما في حكمها مـن                -19

 أن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسـبب           الوسائل أو المواد أو األجهزة ،و     

   .)6(أو المسممة من جراء خصائصه الخانقة ال العادية،أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في األحو الموت
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استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسـهولة فـي الجسـم البشـري، مثـل                -20

الرصاصات ذات األغلفة الصلبة التي ال تغطي كامل جسم الرصاصة المحـززة الغـالف              

ة هذا الرصاص تجعل استخدامه يضـاعف       أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن طبيع       ،و

 . )1(األلم أو الجرح الناجم عنه

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائـدة أو               -21

آالما ال لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسـلحة،           

و القذائف و المواد و األساليب الحربية موضع حظر شامل و           بشرط أن تكون هذه األسلحة      

أن تدرج في مرفق لهذا النظام األساسي، عن طريق تعديل يتفق و األحكـام ذات الصـلة                 

  )2(...123 و 121الواردة في المادتين 

االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحـو              -22

، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخـر مـن أشـكال           07 من المادة    09 الفقرة   المعرف في 

  .)3(العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا التفاقية جنيف

استغالل وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية إلضفاء الحصانة من            -23

ينقل مرتكب الجريمـة    أن  :العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة         

أو يستغل موقعا واحدا أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم مـن األشـخاص المحميـين                 

أن ينـوي مرتكـب الجريمـة بهـذا          ،و بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة     

التصرف وقاية هدف عسكري من الهجوم أو حماية عمليـات عسـكرية  أو تسـهيلها أو                 

  .)4(إعاقتها

تعمد توجيه هجمات ضد المباني و المواد و الوحدات الطبيعية ووسائل النقل و األفراد              -24

أن و... جنيف طبقـا للقـانون الـدولي       تمن مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيا      

يستهدف مرتكب الجريمة عمدا بهجومه أولئك األشخاص، أو تلك المباني أو وحدات النقـل              

  .)5(ن التي تستخدم أساليب من ذلك القبيل لتحديد الهويةأو غيرها من األعيا
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  تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التـي ال غنـى                 25

عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليـه فـي                

 .اتفاقية جنيف

أن يصدر ،من أساليب الحربأن يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب و   

   .)1( التصرف في سياق نزاع مسلح دولي و يكون مرتبطا به

  تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاما أو طواعية في القوات المسـلحة                -26 

أن يجند مرتكب الجريمة شخصا     ...الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعيا في األعمال الحربية       

وات المسلحة الوطنية أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثـر للمشـاركة       أو أكثر في الق   

  ).2(بصورة فعلية في األعمال الحربية

 03في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولـي، االنتهاكـات الجسـيمة للمـادة                  -ج

هي أي من   و : 1949أغسطس  /  آب 12المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة المؤرخة في        

 المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في األعمال الحربية، بما            )3(عال التالية األف

أولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتـال       وات المسلة الذين ألقوا سالحهم و     في ذلك أفراد الق   

 .)4(بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر

وبخاصة القتل بجميع أنواعه،والتشويه،والمعاملة    استعمال العنف ضد الحياة  واألشخاص،       -1

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبـت هـذا          ...التعذيبالقاسية، و 

أن يكون  أيضا  و،يكون مرتبطا به  التصرف في سياق نزاع مسلح دولي و      أن يصدر   ،والوضع

  )5(زاع مسلحمرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود ن

أن يقوم ك:الحاطة بالكرامةنة وبخاصة المعاملة المهياالعتداء على كرامة الشخص،و-2

 اإلذالل   شدة  تبلغ أن و بإذالل شخص أوأكثر أوالحط من قدره أوانتهاك كرامته الجريمة مرتكب
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والحط من القدر أو غيرهما من االنتهاكات حدا يسلم الجميع بأنها تمثل تعديا على الكرامـة                

 القتــال  عــنأن يكــون هــذا الشــخص أو األشــخاص إمــا عــاجزينو... الشخصــية

 أن يكون مرتكب الجريمة     ومسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعال في القتال         أومدنيين،أو

  .)1(على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذا الوضع

 أن يقبض مرتكب الجريمة على شخص أو أكثـر أو يحتجـزه أو يأخـذه    وهو:أخذ رهائن -3

أن  و، أكثر أو إيذائه أو يستمر في احتجـازه      أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل شخص أو      . رهينة

ينوي مرتكب الجريمة إكراه إحدى الدول أو إحدى المنظمات الدولية أو شخصية طبيعيـة أو               

اعتبارية أو جماعة من األشخاص على التصرف أو اإلحجام عن التصرف كشرط صريح أو              

 يكون هذا الشخص    أنو...ضمني لسالمة هذا الشخص أو األشخاص أو لإلفراج عنه أو عنهم          

أو األشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشـاركوا                 

   .)2(فعال في القتال

إصدار أحكام و تنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محاكمة مشكلة تشكيال نظاميا تكفـل                 -4

أن يصدر مرتكب الجريمة حكما علـى       ا وهو جميع الضمانات القضائية المعترف عموما أنه ال غنى عنه        

 .شخص أو أكثر أو يفنذ فيهم أحكاما باإلعدام

أن يكون هذا الشخص اطو األشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين و    

أن يكون وأيضا ،أوأن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي و يكون مرتبطا به

  .)3(مرتكب الجريمة على علم بالظروف

��Rت              ) ج( #("�] ا���
ة ا��2.��     -دb G�0� [��")# R ,�
 ذات ا�"�NL ا��و�, و ��L%��, ه�m ��0Kا��(�ز��ت ا�� G0�

��ل                   ����7 ا� ��
ه�m و ��D"�%دة أو ا��
��E ا��(�)Dل ا���2�� أ����ل ا�:�p/ أو أ��� ��
ات ا��ا&0�#��
اب و ا�%"�Rا

 .ذات ا�"���D ا����~�0

u-   �0� ة

 ذات ا�"��NL ا���و�, ��, ا�("��ق                   اR.%��آ�ت ا�8"���m ��0�Kا��(�ز��ت ا�� G0� � ر�Kاف ا�
���ا.�7 و ا

 :)4(ا�wL�2 ���0.�ن ا��و�,، أو أي �7 ا���Dل ا�%����

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة فـي                 -1

صفتهم هذه أو أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة فـي األعمـال            تستهدف سكانا مدنيين ب   األعمال الحربية   

 .الحربية
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تعمد توجيه هجمات ضد المباني و المواد و الوحدات الطبية و وسائل النقل و األفراد من                 -2

أن يصـدر   مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقـانون الـدولي و            

لى علم  أن يكون مرتكب الجريمة ع    ،التصرف في سياق نزاع مسلح دولي و يكون مرتبطا به         

  .)1(بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح

تعمد شن هجمات ضد موظفين، مستخدمين، منشآت أو مـواد أو وحـدات أو مركبـات                -3

مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال بميثاق األمـم المتحـدة            

واقع المدنية بموجـب القـانون الـدولي         التي توفر للمدنيين أو للم     ماداموا يستحقون الحماية  

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التـي نصـت      و...للمنازعات المسلحة 

        .)2(أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي و يكون مرتبطا به،على تلك الحماية

ميـة أو الفنيـة     تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينيـة أو التعلي          -4

الجرحى، مستشفيات، و أماكن تجمع المرضى و     العلمية أو الخيرية، و اآلثار التاريخية، و ال       أو

أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي ويكون         ...شريطة أن ال تكون أهدافا عسكرية     

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجـود نـزاع              و,مرتبطا به 

   .)3(لحمس

أن يقوم مرتكب الجريمة بوضع     وهو  : عليه عنوة  ءنهب أي بلدة أو مكان و إن تم االستيال        -5

حرمان المالك مـن هـذه الممتلكـات        أن يتعمد مرتكب الجريمة      ،و اليد على ممتلكات معينة   

             .)4(بدون موافقة المالك  وضع اليد عليها لالستعمال الخاص أو الشخصيو

 أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسـري علـى النحـو      االغتصاب-6

 أو التعقيم القسري  أو أي شكل آخر من أشكال العنف            07 من المادة    02المعروف في الفقرة  

 . )5(الجنسي يشكل أيضا انتهاكا صارخا للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع

لخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طواعية في القوات المسلحة أوفي تجنيد األطفال دون ا-7

كإصدار أوامر لتشريد  جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في األعمال الحربية

 السكان المدنيين ألسباب تتصل بالنزاع،ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين


 KL E��., ،. د. أ -1Q لجان نشأتها ونضامها األساسي مع دراسة لتاريخ -ة الجنائية الدوليةالمحكم����د... N6
�، [L�@ 263-262ص ،  ص. 
 .264-263ا��
N6 ا�L�K]  ، ص ص -2
 .265-264 ا��
N6 ا�L�K]  ،  ص ص -3
 .265ا��
N6 ا�L�K]  ، ص -4
 .269- 266ا��
N6 ا�L�K]   ،   ص ص -5
 

124 



  

أن يكون مرتكب   و...  المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا     أو ألسباب عسكرية،وكذا قتل أحد      

أن يصدر التصرف   و ،الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك التصرف         

 أن يكون مرتكب الجريمة على علـم         ،وأيضا في سياق نزاع مسلح دولي و يكون مرتبطا به        

  .)1(بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح

 مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لـن يبقـى          أن يعلن ك :إعالن أن لم يبق أحد على قيد الحياة       -8

أن يصدر هذا اإلعالن أو األمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتالية              ،و أحد على قيد الحياة   

تحكم  مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو      أن يكون وعلى أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة        

   .)2( على القوات التابعة له و التي وجه إليها اإلعالن أو األمرفعلي

إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البـدني أو أي              -9

لجة الطبيـة أو معالجـة اإلنسـان        نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي ال تبررها المعا         

 التي ال تجري لصالحه و تتسبب في وفاة ذلـك           المعالجة في المستشفى للشخص المعني و     أو

أن يصدر التصرف في    و...الشخص أو أولئك األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد         

أن يكون مرتكب الجريمة على علـم بـالظروف   وسياق نزاع مسلح دولي و يكون مرتبطا به  

   .)3(الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح

ستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمـه            تدمير ممتلكات العدو أو اال    -10

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة           ضرورات الحرب ،و  

أال تكون هناك ضرورة عسكرية تقتضي تدمير الممتلكـات أو االسـتيالء            و ،هذه الممتلكات 

  .عليها

ت المسلحة غير ذات الطابع الدولي و بالتالي فهي         على المنازعا ) ه (02 تنطبق الفقرة    -و

 الشغب أو أعمال العنف ال تنطبق على حاالت اضطرابات و التوترات الداخلية، مثل أعمال 

 و تنطبق على المنازعات     ،المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة         

اع مسلح متطاول األجـل بـين السـلطات         المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صر        

 ).6(الحكومية و جماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات 
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و إقرار ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ إ) د(و ) ج (2ليس في الفقرتين و   

النظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة و سالمتها اإلقليمية، بجميع الوسائل القانون و

   .)1(المشروعة

ناه على سبيل المثال فقط ال على سبيل    هذه األفعال السابقة تعتبر جرائم حرب، و قد أورد

 كما أن تلك االتفاقيات ذاتها فاالتفاقيات الدولية السابقة تتضمن غير هذه األفعال،. الحصر

إذ توجد أفعال أخرى تعتبر جرائم حرب تخالف القانون الحرب،  تستوعب كل جرائم ال

  .)2 (الدولي العام العرفي

 .الركن المعنوي: ثانيا

 جرائم مقصودة تتطلب ركنهـا المعنـوي ضـرورة تـوافر القصـد              جرائم الحرب 

الجنائي،والقصد المطلوب توافره هنا هو القصـد العـام فقـط الـذي يتكـون مـن العلـم                   

واإلرادة،فيجب أن يعلم الجاني أن األفعال التي يأتيها تخالف قوانين وعادات الحـرب كمـا               

 .اهدات والمواثيق الدوليةحددها القانون الدولي العام الجنائي في العرف والمع

    فإذا انتفى هذا العلم انتفى القصد الجنائي وال تقع الجريمة، وال يكفي أن يثبت الجاني أنه                

ال يعلم بالمعاهدة التي تحظر هذا الفعل، وإنما يجب عليه أن يثبت عدم علمه بالعرف الدولي                

التـي    عن التوقيع  على المعاهدة     الذي يحرمه، كما ال يكفي ال يكفي النتفاء العلم  االمتناع            

تحظر الفعل، إذ أن هذا االمتناع في حد ذاته يؤكد سوء نية الدولة المبيتة وعلمهـا بـالخطر                  

 إلى إتيان تلك األفعال المحرمة، فال       – إلى جانب العلم     –ويجب أيضا أن تتجه إرادة الجاني       

ادات الحرب كما لو كان الجاني      تقع الجريمة إذا لم تكن اإلرادة متجهة إلى مخالفة قواعد وع          

 ).3(يعتقد أنه في حالة دفاع شرعي على سبيل المثال

   ويكفي توافر العنصرين السابقين لتحقق القصد الجنائي، ألن القصد المتطلب في هذه 

 الجرائم  هو  القصد  العام فقط، أما نية  إنهاء العالقات السلمية بين الدول المتحاربة فال تعد

  لهذه الجريمة، ألن إنهاء العالقة السلمية بين الدول المتحالفة ليس سوى أثرقصدا خاصا

  في تكوين الجريمة وال تتطلب المواثيق   وال يدخل يترتب على ارتكاب األفعال المحرمة
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 .والمعاهدات الدولية نية خاصة تتجه إلى هذا األثر

     ذلك أن جرائم الحرب من الجرائم الوقتية ذات األثر الممتد، تقع بمجرد إتيـان الفعـل                

المحرم ويمكن أن تقع في صورة الجريمة المتتابعة إذا وقعت األفعال المحرمة تنفيذا لغرض              

  .)1(إجرامي واحد

 .دوليالركن ال: ثالثا

يقصد بالركن الدولي ارتكاب إحدى جرائم الحرب بناء على تخطيط من جانب إحدى             

 ضـد   – باسـم الدولـة أو برضـاها         –الدول المتحاربة وتنفيذ من أحد مواطنيها أو تابعيها         

مؤسسات أو آثار دولة األعداء أو السكان التابعين لها، أي أنه يتعين لتوافر الركن الدولي أن                

لمعتدي والمعتدى عليه منتميا لدولة في حالة نزاع مسلح مع األخرى، وبنـاء             يكون كل من ا   

 :)2(على ذلك ال يتوافر الركن الدولي في حالتين

ذا وقعت الجريمة من وطني على وطني كما لو قتل طبيب في إحـدى المستشـفيات         : األولى

 .جرحى الحرب أو مرضاها، واستولى على أموالهم

مة المرتكبة هي جريمة الخيانة كما إذا ساعد أحد الوطنيين األعـداء            إذا كانت الجري  : الثانية

وذلك بإمدادهم بالسالح  أو تمكينهم  من الحصول على أسـرار الـدفاع  أومـل السـالح                     

والقتال مع األعداء ضد دولته، إذ ال تعتبر الجريمة في الحالتين جريمة دولية النتفاء               بإرادته

 .اعتبارها جريمة داخليةالعنصر الدولي وإن كان يمكن 

      فالشرط إذا هو ارتكاب أحد األفعال المخالفة لقواعد وعادات الحرب بين دولتـين فـي       

 حتـى ولـو     – من وجهة نظر القانون الدولي العـام         –حالة حرب، وتظل حالة الحر بقائمة       

 بين الطرفين   توقفت العمليات العسكرية، كما لو انتهت باحتالل جزء من إقليم الدولة أو بهدنة            

الـدولتين أو    المتحاربين، إذ تظل حالة الحرب قائمة وتستمر إلى أن يتم التصالح بين هتـين             

إعالن انتهاء الحرب رسميا أو فعليا، فاألفعال المخالفة لقواعد وعادات الحرب تعتبر جـرائم              

 . ) 3(إذا وقعت أثناء فترة االحتالل أو فترة الهدنة

ابق يقتضي أن ال يتوفر الركن الدولي في حالة النزاع المسـلح            كما أن تطبيق الشرط الس       

 بين دولة و فرد أومجموعة من األفراد أوعصابة أوجماعة معارضة أوحركة تحرير أو بين فئات

 110ص، ،جي،مرجع سابق علي عبد القادر القهو-1
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اخل الدولة الواحدة وال تعتبر الفعال المخالفة لقواعد وعادات الحرب التي ترتكـب             متناحرة د 

 . أثناء هذا النزاع جرائم حرب

     ولكن البروتوكول األول والثني الذي أضافته األمم المتحدة إلى اتفاقيات جنيف األربـع             

الحروب الداخليـة   اعتبر أن النزاع المسلح بين حركات التحرير وسلطات االحتالل أو أثناء            

في حكم النزاع المسلح بين الدول وتطق بشأنه قواعد وعادات الحرب بحيث إذا وقعت أحـد                

األفعال المخالفة لهذه القواعد والعادات من أحد أطراف النزاع على اآلخر فإنه يعتبر جريمة              

ـ                 ة حرب رغم عدم تحقق الركن الدولي، هذا استثناء تم إقراره من المجتمـع الـدولي حماي

 .)1(للمدنيين والمقاتلين العزل ألن مبادئ اإلنسانية تفرض هذا االستثناء 

 :جريمة العدوان : المطلب الرابع

 :تعريفها: الفرع األول

بدأت المحاوالت الحقيقية لتعريف العدوان عقب إنشاء منظمة األمم المتحـدة و فـي              

ـ               ره الـدول حسـب     إطارها، وما عدا ذلك فقد ظلت هذه الجريمـة مفهومـا سياسـيا تفس

 أثناء الحرب الباردة التي شكلت عائقا حـال دون          ةرغبتها،واستمرت الصراعات اإليديولوجي  

  .)2(التوصل إلى تعريف محدد لجريمة العدوان 

ولم يرد تعريف محدد لجريمة العدوان في الوثائق واالتفاقيات الدولية سواء تلـك التـي                   

ي عاقبت عليهـا،ولم تتضـمن الئحتـي نـورمبرج          اعتبرتها مجرد جريمة دولية،أم تلك الت     

وطوكيو مثل هذا التعريف، وكل ما جاء  في هذا الخصوص هو تعداد لألفعال المجرمة لكل                

 .)3(جريمة من الجرائم ضد اإلنسانية،كما لم يعرف حكم نورمبرج أو طوكيو هذه الجريمة

 ولة ضد السيادة أوالسالمةعمدا من طرف د  باستخدام القوة المسلحة  هذه الجريمة وتقوم   

اإلقليمية أو االستقالل السياسي لدولة أخرى، وقد جرم ميثاق األمم المتحدة العدوان، وكذا 

  الذي بين 14/12/1974 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 01/3314القرار 

ون الدولي بوجه عام أن استعمال القوة في العالقات ما بين الدول يعتبرعمال مخالفا للقان

 أخرى  أو بناء على تدابير تتخذها الجماعاتمن أجل الدفاع الشرعيعدوانيا إال إذا كان  وعمال
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باستخدام القوة، وبطبيعة الحال فإن الركن المادي في مثل هذه الحالة يعتبـر قائمـا   وكـذا         

الركن المعنوي إذ أي عدوان ال يأتي إال بعد تخطيط، لكن ما يشوب النصـوص والمواثيـق                 

  هو أنها لم يحدد كيفيـة متابعـة   01/3314 أو القرار رقم  الدولية سواء ميثاق األمم المتحدة    

القائم بالجريمة والعقوبة المطبقة على مثل هذه األفعال، وما هو الجهاز القضائي المخـتص              

المادة (ثاق األمم المتحدة    للبت في مثل هذه الجرائم، وأكثر من ذلك منح الفصل السابع من مي            

صالحيات لتحديد األعمال التي تشكل عدوانا، وتقريـر        لمجلس األمن كافة ال   )  وما بعدها    39

ماهية اإلجراءات لواجب اتخاذها في هذا المجال، وعلى هذا األساس يمكن للدول العظمـى              

في مجلس األمن اعتبار أي استخدام للقوة المسلحة من طرف دولة ضد دولة أخري كفعـل                 

لف ذكره   أن  ميثاق األمم        إجرامي واعتبار فعل آخر كحالة دفاع شرعي، نستخلص  مما س          

المتحدة سيس جريمة العدوان، وجعلها تخضع العتبارات سياسية، وأخضعها لسلطة جهـاز            

 .)1(سياسي منحاز، عوض أن يقنن جريمة العدوان ويخضعها لجهاز قضائي مستقل 

د من النظام /1 ف05     وجريمة العدوان هي إحدى الجرائم األربع المذكورة في المادة 

اسي ،ولم يتم تحديدها في النظام األساسي الجرائم الثالثة األخرى الداخلة ضمن األس

 جرائم ) 7المادة (  والجرائم ضد  اإلنسانية )6 المادة(اختصاصها التي تعرف اإلبادة الجماعية 

 تحيل  إلى التعريف الراهن للعدوانفتنص 5 المادة من المادة 2، ولكن الفقرة)8 المادة( الحرب 

نه تمارس المحكمة االختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن من على أ

 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط 121/123وفقا للمادتين ) 2(طرف الدول االعضاء 

 .)3(التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة

ذات الصلة من ميثاق األمم المتحدة وعـل             ويجب أن يكون هذا الحكم منسقا مع األحكام         

الرغم من ذلك فإن هذه الجريمة سوف تصبح محل اختصاص المحكمة بعد تعريفها والموافقة              

 إما باإلجماع أو بأصوات ثلثـي       )4()-2– 05المادة  ( عليها من قبل جمعية الدول األطراف       

  فأنـه   العـدوان لى تعريـف    أغلبية األطراف في حالة ما لم ين هناك إجماع، وبعد الموافقة ع           

  على التعديل  بالتصديق  قابال للتطبيق على الدول األطراف التي قامت سيصبح التعريف

1- � �L ,)ص ص ،:@=�آ، [L�@ N6
�38-39. 

  2- James Podgers : Quest for Credibility: International Criminal Cour t Faces Start up Challenges. 
Journal November , 2002 .p 2. 

 .  �7 ا�(�4م ا�@�@, R.:�ء ا���=�� ا�!(�)�� ا��و���  5،6،7،8:ا���اد ا�G  أ �gا.4
 و-
 . �7 ا�(�4م ا�@�@, R.:�ء ا���=�� ا�!(�)�� ا��و��� 123و 121:ا.4
 ا�G ا���د#�7 -3

 .�=�� ا�!(�)�� ا��و��� ا.4
 ا�G  ا���
ة ا��2.�� �7 ا���دة ا��K��8  �7 ا�(�4م ا�@�@, R.:�ء ا��-4

129 



  

ولن تصبح    )1(المادة 21وفقا للفقرة الخامسة من المادة      بعد عام من إيداع مستندات التصديق       

راف التي لـم توافـق علـى        الجريمة قابلة للتطبيق على الرغم من ذلك بالنسبة للدول األط         

 .)2( )1ف–22المادة ( تسري بصورة مستقبلية على أية حال فإن جريمة العدوان سوفالتعديل و

 :أركان جريمة العدوان: الفرع الثاني

    يمكن تعريف جريمة حرب االعتداء أو الحرب العدوانية بأنها كل فعل عدوان مقصـود              

ينطوي على استخدام للقوة المسلحة يصدر عن كبار المسؤولين أو القادة في دولة ضد دولـة               

 )3(ن المعنوي والركن الدولي لهذه الجريمةأخرى، ويحدد هذا التعريف الركن المادي والرك

 يكفي لتوافر الركن المادي وقوع فعل عدوان عن طريق استخدام القوة :الركن المادي: أوال  

المسلحة صادر عن كبار المسؤولين أو القادة في دولة ضد دولة أخرى، وهذا يعني أن 

ق نتيجة إجرامية معينة، جريمة العدوان جريمة سلوك مجرد ال يشترط لوقوعها ضرورة تحق

وإذ كان ينجم عنها في الغالب أضرارا مادية جسيمة أو غير جسيمة حسب األحوال، إال أن 

  . هذه األضرار ليست عنصرا فيها و ليست  شرطا لتحققها

  فمن  المتصور  أن تقع هذه الجريمة دون أن يتخلف عليها آثار دمـار أو تخريـب                 

و على ذلـك يتحلـل الـركن        ،ليم دولة أخرى دون مقاومة    كما في حالة غزو جيش دولة إلق      

فعل العدوان، وصفة من يصدر عنه األمر بهـذا         : المادي لجريمة العدوان إلى عنصرين هما     

 .)4(الفعل 

 فعل العدوان هو الفعل الذي تلجأ بمقتضاه دولة إلـى اسـتخدام            :فعل العدوان : العنصر األول 

جا على قواعد القانون الـدولي العـام، أي فـي           قواتها المسلحة ضد دولة أخرى ويعد خرو      

غيرالحاالت المسموح بها وفقا لقواعد هذا القانون، وهو يكون كذلك دون أدنى شك إذا كـان                

 .ينال من سيادة الدولة المعتدى عليها أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياسي

أن  14/12/1974 الصادر في 01/3314وقد جاء ي قرارالجمعية العامة األمم المتحدة رقم      

 إقرار تعريف العدوان سيساهم  في تقوية السلم واألمن الدوليين وأنه يجب على كل الدول

 

 . �7 ا�(�4م ا�@�@, R.:�ء ا���=�� ا�!(�)�� ا��و��� 21ا.4
 ا�G  ا���
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االبتعاد عن أي عمل عدواني وكل استعمال للقوة ضد ميثـاق األمـم المتحـدة والقـرارات                 

 الخاصة بعالقات الصداقة والتعاون بين األمم بموجب هـذا          )1(ئ القانون الدولي  المتعلقة بمباد 

 .)2 (الميثاق، وأنه قد تصادق على تعريف العدوان بنصه الوارد بملحق هذا القرار

ل لالستعمال غيـر الشـرعي للقـوة              وقد جاء في هذا الملحقان العدوان هو أخطر شك        

ظروف الخالية حيث يوجد كل أنواع أسـلحة التـدمير          أكثرها جدية أو بصفة خاصة في ال      أو

الشامل مع إمكانية التهديد   بنزاع  دولي بكل   نتائجه  المأساوية  وأن في إقـرار تعريـف            

لهيكون له أثر رادع لكل من تسول له نفسه بالعدوان إذ يبين األعمال العدوانية وإجـراءات                

وتقديم المساعدة للمعتدي عليه ، وأن مسـألة        وقفها ويسهل حماية الحقوق والمصالح القانونية       

تحديد وقوع العدوان من عدمه يجب أن يراعى فيها الظروف المحطة بها حسب كـل حالـة                

    .على حده في ضوء المبادئ األساسية التي يسترشد بها في هذا التحديد

ة ضد السيادة    تعرف المادة األولى العدوان بأنه استخدام القوة المسلحة بواسطة دولو        

أوالسالمة  اإلقليمية ، أو االستقالل  السياسي  لدولة  أخرى أو بأية طريقة  كانت  تتعارض   

 التعريف السابق للعدوان يمكن تحديد فعل العدوان ى واستنادا إل)3(مع ميثاق األمم المتحدة

تحقق هذا الفعل أواالعتداء باعتبار أهم عناصر الركن المادي في جريمة حرب االعتداء، وي

في كل استخدام غير مشروع على درجة كافية من الخطورة للقوات المسلحة لدولة ما 

 .)4(أوالسماح باستخدامها ضد السيادة أوالسالمة اإلقليمية أواالستقالل السياسي لدولة أخرى

  :     وعلى هذا االساس فلكي يتوافر فعل العدوان يجب تحقق الشروط التالية

 :ى القوات المسلحة  اللجوء ال -1

ي أنه ينطوي على قدر من العنف فجوهر العدوان هو االستعانة بالقوات المسلحة، أ      

،ويكفي العالقة بين دولة و دولة أخرى، فهو يؤدي الى إنهاء للعالقات الودية بين الدولفي

 لك القوات استخدمت ت  فعل العدوان سواء  أواالستعانة بالقوات المسلحة لتحقق مجرد اللجو

 

            1-M cherif bassiouni.  Necessary of foundation formal international court criminal law review .vol 2.p 503.          

-And you can see: 
Wang tieya.tian ruxuan: Data of international law s elections.beiking.law publish house .1994.p35. 

 .38  �0, ��� ا���در ا����6, ،�
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                  3-Wang xiumei.research to interna tional criminal court .university of china publishe s house .2002.p303. 
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دوان صورة الحرب الفعلية سواء أعلنت أم لم بالفعل أم لم تستخدم، فقد يتخذ فعل الع

تعلن،وسواء كانت الحرب في شكل اشتباك بين القوات المتحاربة وهذا هو فعل الهجوم أوفي 

شكل اعتداء من طرف واحد دون مقاومة الطرف الثاني وهذا هو الغزو، ومن أمثلة ذلك 

ويكون في )  إسرائيل عدوان إنجلترا، فرنسا و  ( 1956العدوان الثالثي على مصر سنة 

والتحضير صورة التهديد بالحرب مثل مجرد إعالن دولة الحرب ضد دولة أخرى أو اإلعداد 

 .)1(لشن الحرب قبل شنها فعال

     وبناء على ذلك ال يعتبر عدوانا صور االعتداد األخرى التي ال تتضمن استخدام القوات              

شر األفكار اإليديولوجية التـي تخـرب       المسلحة بالمعنى السابق مثل الضغط االقتصادي ون      

 .االقتصاد الوطني لدولة ما أو تؤثر على نظامها السياسي واالجتماعي

 : يجب أن ينطوي اللجوء إلى القوات المسلحة على درجة كافية من الخطورة والجسامة-2

لسياسـي       ويكون ذلك إذا كان من شأنه المساس بالسيادة أو السامة اإلقليمية أواالستقالل ا      

 .لدولة أخرى

   ومن النمادج التي يتحقق فيها فعل العدوان تلك التي نصت عليها المادة الثالثة وأيضا 

تعريف األمم المتحدة للعدوان، والحاالت التي نصت عليها تلك  المادة إنما وردت على سبيل 

نصت المثال وليس على سبيل الحصر إذ من المتصور وقوع أفعال أخرى غير تلك التي 

عليها المادة الثالثة متى كانت على درجة من الخطورة والجسامة وكانت تنال من السيادة 

أوالسالمة اإلقليمية أواالستقالل السياسي للدولة المعتدى عليها، واألمر في النهاية نرجعه إلى 

 تقديراألمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس األمن وكذلك المحاكم الجنائية التي تتمتع بسلطة

تقديرية واسعة في هذا المجال على ضوء الظروف الموضوعية القائمة، أي أن التقدير هنا 

 . )2(يكون على أساس موضوعي وليس شخصي من وجهة نظرالدولة التي وقع عليها العدوان

 : )3(الثالثة هيوردت على سبيل المثال في المادة األعمال العدوانية التي و

وات المسلحة إلحدى الدول ضد إقليم دواة أخرى أو أي احتالل الغزو و الهجوم بواسطة الق-أ

كليا   أي إقليم دولة أخرىضم ينشأ عن هذا الغزو أو الهجوم أو) ولو كلن مؤقتا  ( عسكري

   . أم جزئيا عن طريق استخدام القوة كان

 .43 �0, ��� ا���در ا����6, ،�
L�@ N6] ،ص-1
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الضرب بالقنابل بواسطة القوات المسلحة لدولة ما ضد إقليم دولة أخرى و استعمال أيـة               -ب

 .أسلحة بواسطة إحدى الدول ضد دولة أخرى

  . حصار موانئ أو شواطئ إحدى الدول بواسطة القوات المسلحة لدولة أخرى-ت

لدول الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بمقتضى اتفـاق         استخدام القوات المسلحة إلحدى ا    -ث

مع هذه األخيرة، خالفا للشروط الواردة في هذا االتفاق، أو أي امتداد لوجودهـا فـي هـذا                  

 .اإلقليم بعد انقضاء مدة االتفاق

موافقة إحدى الدول على استخدام إقليمها الذي وضعته تحت تصرف دولة أخـرى فـي               -ج

 .بواسطة هذه األخيرة ضد دولة ثالثةارتكاب العمل العدواني 

إرسال العصابات أو الجماعات أو المرتزقة المسلحين بواسطة إحدى الدول أو لحسـابها             -ح

الرتكاب أعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى، متى كانت هذه األفعال منطوية على قدر من               

 .  الجسامة يعادل األفعال المشار إليها من قبل

 : إلى القوة المسلحة غير مشروع أن يكون اللجوء-3

يعتبر استخدام القوات المسلحة غير مشروع إذا تم على خالف ما يقضي بـه ميثـاق                

المم المتحدة أو القانون الدولي العام، ويمكن استخالص عدم المشـروعية مـن المبـادأة أو                

دوان تكون هي   األسبقية في العدوان، فالدولة التي تبدأ أو تسبق األخرى في ارتكاب أفعال الع            

 .البادئة باستخدام القوات المسلحة أي تكون هي المعتدية و يتحقق باعتدائها فعل العدوان

      غير أنه في واقع االمرففي بعض الظروف يصعب تحديد الدولة التي بدأت بالعـدوان              

خاصة عند اشتراك دول كثيرة في الحرب، ولهذا يجب الحذر في األخذ بعنصر المبادأة فـي                

عدوان واالعتماد على طبيعة األفعال المرتكبة ومدى خطورتها والظروف الواقعية المحيطة           ال

 . بها للقول باالستخدام غير المشروع للقوة لمسلحة وللقول بالتالي أن فعل العدوان قد وقع

     وبناء على ذلك ال يكون عدوانا االستخدام المشروع للقوة المسلحة، ويكون استخدام 

 سلحة مشروعا إذا كان يتفق وميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي العام ،ويكون ذلك القوة الم

 :)1(في الحاالت التالية

 الدفاع  الشرعي   حالة   المسلحة  في  إلى القوة  اللجوء ففي :  المشروع حالة الدفاع  -أ
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فحيث  يكون هناك اعتداء حال تتوفر فيه شروط الدفاع الشرعي، فـإن مـن               أمر مشروع ،    

حق الدولة المعتدى عليها أن تصد هذا العدوان عن طريق القوة المسـلحة إذا لـزم األمـر،         

ويكون استخدام تلك القوة مشروعا أي مباح أو مبرر في هذه الحالة،وقد أكـد هـذا الحـق                  

 ). من الميثاق 51المادة ( ق األمم المتحدة الطبيعي القانون الدولي العام وميثا

كأن يكـون   : استخدام القوة المسلحة بناء على طلب من األمم المتحدة أو أحد أجهزتها           -ب

أنظر ( هذا االستخدام بناء على قرار أو توصية من األمم المتحدة أو قرار من مجلس األمن                

 .  )1() من ميثاق األمم المتحدة 42، 41، 39المواد 

 استعمال القوة المسـلحة      يكون :لكفاح المسلح من أجل حق الشعوب في تقرير مصيرها        ا-ج

مشروعا متى كان استنادا إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها إذا جردت من هذا الحق بال                 

قوة، ويتوافر هذا الحق بصفة خاصة بالنسبة للشعوب التي تخضع لألنظمة االسـتعمارية أو              

ن أشكال السيطرة على الشعوب، وحق الشـعوب فـي تقريـر       العنصرية أو أي شكل آخر م     

مصيرها وفي الحرية واالستقالل حق مسلم به في القانون الدولي العام، وال يثير خالفا فـي                

 . المجتمع الدولي من حيث المبدأ ولكن ثبوت هذا الحق لشعب بعينه ليس محل اتفاق 

 :صفة الجاني: عنصر الثانيال

ن شخص عادي في الدولة المعتدية، وإما يجـب أن يكـون            ال تقع جريمة العدوان م    

 في  - ادارة دفة الدولة   -مرتكبها ممن يتمتعون بسلطة إدارة دفة السياسة الداخلية أو الخارجية         

تلك الدولة سواء من حيث التخطيط أو اإلشراف على التنفيذ، فالجندي أو الموظف الصـغير               

سأل مسؤولية دولية جنائية عن أعمـال القتـال         طبقا للمادة السادسة من الئحة نورمبرج ال ي       

 ولكن هذا ال يمنع من مساءلته عن الجرائم التي قد           ...التي اشترك فيها أثناء الحرب العدوانية     

بـل  ة كما لو أجهز على أسير أو جريح،       يرتكبها ضد قوانين وعادات الحرب أو ضد اإلنساني       

 .)2(مساهم تبعي فيهاقد يسأل عن جريمة الحرب العدوانية ذاتها باعتباره 

ال  مباشرة حرب االعتداء وقد أكدت ذلك محكمة نورمبرج حيث جاء في حكمها أن تعبير    

رد في تقرير لجنة ينطبق إال على الضباط العظام وكبار الموظفين،وفي نفس االتجاه و

 قدمته      القانون الدولي المكلفة  بتقنين المبادئ  المستخلصة  من محاكمات  نورمبرج  والذي  

  من ميثاق األمم المتحدة42، 41، 39أنظر المواد  �B�0 � �7 اfR?ع -1

2- Gا� N6ع  أر?fR7 ا� � B�0�  المادة السادسة من الئحة نورمبرج  
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كـان محـل جـدل داخـل        " مباشرة حرب اعتـداء   "للجمعية العامة لألمم المتحدة أن تعبير       

ن كل شخص يرتدي الزي العسكري ويقاتل في حرب         اللجنة،وأن بعض أعضائها كان يضن أ     

عدوانية يمكن أن يتهم في مباشرة  تلك الحرب، والحقيقة أن هذا التعبير ال ينطبق إال علـى                  

 .)1(وكبار موظفي الدولة ذوي الرتب العالية الضباط 

�	� هY:? �H ?��> هL"ء ا�a=�ط ا���Bم  أو آ=�ر  �Hا�� �	ا��و� �	و�L,�ا� q(�و    

� ا��و�	� وإن آ�ن �&�Ai	���و�� 3Rk	�، إذ " ��[� �,�ء�� ا��و��  آ 5R1��H&ي ?� ا���ا


� و�yA ا"'�=�m إ�Y أن ار�[�ب (���� H? y��' 8ار ا���fXا �? �	'�� �
�:��,� �]��

 <��? Y:? �
H? �	��Hا�� �	و�L,�ا� q(� �E:,� �2�ا���وان �&ا+�7 ?���3 أو (��?� أو ���

� ا�[��:� إ�Y آM أ�9اد ا��
���3 أو ا����?� دون ا+�.�Hء Xن هL"ء (�	�� �2 ا'a�&ا �zراد�

�i&�} أوا�	ي ا�=,�Hا�� v]? Y:? |وذ� ،�
H� )3&د�ض ا��j��� �
�:? q� ���3ا�� 

الصغير الذي يكون أثناء القتال مكرها عليه وتتوافر بالنسبة له ظرف اإلكراه الذي تنتفي 

 .)2(الجريمةعن تلك بسببه مسؤوليته الجنائية 

اقتران الفعل بصورة من    (وقوع جريمة حرب االعتداء والمساهمة في ارتكابها      : العنصر الثالث   

  ):يصدر منه المر بالفعل

تقابـل  التـي   ( ورد في الفقرة األولى من المادة السادسة من الئحة محكمة نورمبرج            

دها لمراحل المسـؤولية الدوليـة      في تحدي ) لفقرة األولى من المادة الخامسة لالئحة طوكيو        ا

التـدبير والتحضـير   ( الجنائية عن جريمة حرب االعتداء، أن هذه الجريمة تغطي مراحـل          

 ).واإلشارة ومباشرة الحرب، أي شنها أو متابعتها أي إدارتها 

     ونصت الفقرة األخيرة من المادة السادسة المشار إليها أن يسأل عـن جريمـة حـرب                

الذين ساهموا في تجهيز    ) الشركاء( رين، المنظمين، المحرضين، والمتدخلين     االعتداء، المدي 

خطة عامة أو تنفيذها، وقد أكدت ذلك أيضا لجنة القانون الدولي المكلفـة بصـياغة مبـادئ                 

  .)3(نورمبرج وإعداد مشروع تقنين عام عن الجرائم ضد السالم واألمن الدولي 

 

 


N6 :�0, ��� ا���در ا����6, - 1�  [L�@  .52-  51 ، ص ص.  

2  -    [L�Kا� N6
  .53- 52 ،ص ص. ا��

3-   N6
 .55 - 53 ص ص. ا�L�K] ا��

-  Gا� �g أ N6ج :وأر

ة ا�و�G �7 ا���دة ا��f ��(?� �K��8آ��،وا�%, ا���دة ا��Kد@� �R 7)�� .�ر����� �L��#  
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��1�P :ا�����ي Kا�$آ: 


 ا��آ� ا����2ي �Hرة ا��<� ا� ��
��،         	�=�� -�ب اW!��اء 	�=�� ��<    ��� �B�= دة�


 ه��                   ��;�s1 $��9ب�د، وا��<�� ا���>�� ���` ;�$B1 7# ��2 ا��2وانGإذا ار ��ا� �= Pه� Y�G :�

                     �
ص، و=���7ن ا��<�� ا��2
م ���N ��>J ا����G ورة��. 
��� �F����
ا��<� ا�2
م ����s= :� Qط 1

�21
�H ا� �=�� وإرادة �G ? إ    -!O9 وإرادة  O9!       
�����8G ل��FJ ��J'ا C�9! أو 

د=���� E���8G C�- 

�� # أن =O�92 ا� �
�� أن ���2 ا���2وان ���s� ���` ��2وع وأن  ��� ��;�? ا���
س ���1
دة ا��و���                             

ا������2ى !����9
 أو &��:���
 ا[�9J����� أو ا&����:��
 ا���
&���، أي أن ���� ���;�? اW!����اء وإ����
ء       


ت ا��9��� J:2�ا��ولا � .  )1(وا��د=� �1

  �~ذا آ
ن W ،X��1 O92= W =��ا�� ا�O92 و=��,� ا��<� ا� �
�� وY�G W 	�=�� ا��2وان،و=����ي               

     X���ا!��� ذ�J C��9! Q��9g�أي ا� ���� أو ا O��92�أن =�<��# !���م ا ��

ل ا����
��ن ا����و�� ا� ����� � ����

     ���2� 

�Y ا����� =����7ن �������J��ا C��9!و!� �,���2 ا����2وان أو���s��ا�<��,� `���� ا C��9! ن أي��
ا����

 .)1 (�وانا�2

          C��أي إ ?�G��2 ا���2وان ��� ذا� C��إ ��

 ����� ا��<� ا� �
��، أن �G ? إرادة ا� �     و= # أ=

       X��ل ذ

ت ا��9���، �~ذا �����G O ه�P ا[رادة =��,�� ا��<��،�_J:2�ء ا

دة أوإ�C إ�����
ا���
س 1


ب ا'�� ا��و         F_�&ا��1 ا�G �� �89 �:���اك��ا� 
�Gا�J ��ل ا��و
�1
ء !C9 *�9# ا�����
ت    إر& ��


آ
ت    – �_� �Jات ا�$�ارئ ا��و���      –ا��و���  F���
1 

�X9G R ا���ات �� -�ود ������J ��و C�- 

                  ��>� C�9! ��}:_�ب ا���2وان ا
 Y�1956 ا���ات ا�����89 ���ول ا'��Nى، آ��
 -��ث ��� أ!��


ح ا[       U- (1967=�ان  ( !�# -�ب =����    ���	Wوا'ردن و!��# ا 
&��ا��C9!  �9 �<� و&�ر=


ن &��   �F9�1982                 ���& ن
��F� ب���	 �
 !�# ا���-
ر ا� ��� ا[&��ا���9 !��، ��~ذا  2000 وأ=

�7
ب ا� �=���          Gار C�9! V�!
F�ن ا
�Gا�� ا�O92 وا[رادة �9�C�2 ا��
E�8G E1 ا��<� ا� �
�� أ=�
 آ�

              �89�>� E���8G ?��� أي ا����ف 
 إذ W أ{� ��F9ا!��G C�9! Vا�� ا��<�� ا� ��
�� &��اء آ�
ن ���=,


م أو ا�$�Y �� {�وات ���Wض ��? ا�g�ن =�7ن ا
 . X9G ا��و����9و�� ا����2ى !��9
 أم &��
 أو��=�ا آ

 OJار ر���
� A=�2G ا'�O ا����8ة ��29وان ا�<
در 1� ���
B�دة ا
    و�J أآ�ت ه�ا ا��C�2 ا��


را �1974 ���� 01/3314F�!ا ��29وان أي ا�=�FG 09>= W ?أ� C9! R>� ���ن  ا

آ��

?_!
1،
�&
�&  

د=>�Jأو ا  
7
&#  1;=�   اW!��اف  !G��=  ?�9#  وW)2(  أو !��7=� ����9Jإ  

141- 135.�
L�@ N6].��� اX @0���ن @0���ن    -1 .  

 . حول تعريف العدوان 1974  الصادر عن األمم المتحدة   سنة 3314 /01المادة الخامسة من  القرار -2
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 ������F�2G X ا�8���9 ا�,������ !C�9 �<�� &���            أوأ=� �Uا= ��F$Gو ،�N�� ��ع �
  ��1!�ى  1798

             ���& �� -O7 ا���
��X، وا����N ا'ور�1 ��� ا�<��� 
�>�9BG1900          �  ����Y {��رة ا���Fآ�ز ��


ت ا�����8ة .�� 	U=��ة               �=W���1? ا 
�
J �1 ا��ي
���
��FJ ا��8ب ا��2وا���، وآ��X .�ب ا���ن 1


 	U=���ة  X����71914 وا-�:����
 &����  ا��) �����ا آ���وز( ����
ا����
����� ) آ�ر���� (  ، و.���ب إ=$

 ��& 

 �U�9اع ���1
 و�1� ا����
ن1923وا-�:��
 إ=
ه��   . 


���# ه��� و���Jع     g�ن ا

، وإن آ������

���� أو ا-��F� ����` ا أم����
F� ���>��و=�����ي أن =���7ن ا     

��

�� أو ا-��F� ��` �>�1 اء��!Wب ا�- ��=�	. 

      �
EG 	�� اWد!
ء،و�7! C9! Y�= ��

ت �Gا�� ا��<� ا� �F}إ �F! أن �H'ان ا 
آ�


دئ 1
��2وان،و!�9? إذا أرادF�ن ه�ا

ت  – أي ا���� ي–=,��ض �Gا��E- �� P ا����2ي إذا آF}إ

� أ�? ه� ا��ي �1أ ا��2وان � O`��ا C9! ?F�

ت !�م �Gا�� ا��<� �� 	F}أي إ،b72�1(ا(. 

�2��P :ا� و��ا�$آ K: 

1
��آ� ا��و�� �� 	�=��� ا���2وان و	��ب و��Jع ���2 ا���2وان 1
&�O دو��� أو !��ة            �>�=

        

 أو �1.
ه��$N C9! ء

���       ( دول أو �1F� ���` أو ���
F� E�=�$1 ���دو � )أي و�Jع ��2 ا��2وان ��

        Pا���ل �1;ن ه�� �7�= V�81 ى�Nى أو!�ة دول أ�Nات دو�� أ��
 !C9 إO�9J أو �Jات أو&,� أو *

 .ا� �=�� �J أ�s;ت !:�J دو��� ����8

    A��9BG دو����� إذا ����=�	 ���F�2G Wو �����
J اء����!Wب ا���- ����=�	 ���F�2G W X���ذ C��9! ء
     و���1

      ����9Nدا ����=�	 ���F�2G Pل ا����2وان ه���

 إذا آ
���R أ���2����� V��8F�ا �رآ����
 ا����و�� وإن آ��
ن =���7

           �9Nت ا���ا

��ن ا��1��2�J 
� ا'�2
ل ا��� = �����. �N�Gو              ���	 �  �_�� 	��ا�O  أ��� ا��و��� ��


رج أو ا��ا�N -�# ا'-�الB�ا . 

 ���
1(     �7� اذا A9BG ا��آ� ا��و�� �: Y�G 	�=�� ا��2وان،و=��L ذ�X �� ا'-�ال ا��(: 


������ أو ������A آ�����F دون إذن ا�����$9
ت ا���B<����  ����� ا��و�����      -! ����FGر ?���� Q1

م .������J إذا

92,1     � ،���F�	�2وان .� دو�� أ                 C�9! ء
#�7 1
&�O ا��و��� أو ��1G�= O�� ���
 ,��2 ا���2وان ��� ه��P ا�8

 .N$� و .��2
 ا��و��

-                   W ا'���اد ��� ��!

ك ا���ات ا�����89 ��و��� �Y�� ����2 أ���اد أو��Y ���آ� أو ه���� أو 	�Fا�� 

 .  =���7ن   دو��

�58-59
L�@ N6] ،ص ص ،:��� ا���در ا����6, -1. 

 .62 -61ص ص . سابقالمرجع  ال -2
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-b72�و�� ����2 أوا�� ��Hا���ا �,& ��	
��. 

-                  
1
ت ���J C9! �89ات دو�� أو ا�b72، إذا آ
���g1 R إذن ا��و��� ا���� ��G��� إ����
إ`
رة !<

1
ت ا�<��gة
 .ا�2<


ت            -��s�9���ا �
 ا��و�� و��Jات ا�����78 ا���s!�� أو ��1=
ا��8ب ا'ه��9 �1� �Jات ا�_�ار �� ر!


���21 .��� دو���� ���F!���           ا������
{�ة دا���N ا G ����دو ?���sG ا����2وان ا����ي X�و���� ا��ا-���ة، وآ�����

           C�9! ��8
دا ���را��
 و��7Gا 
����1 

ت ا���� ��7Gن ����=W��ا �
آ
ت ا����89 ا��� �8Gث �1F��Wأوا

          
�>B� دا
8G�7ن اG ��دو �
ك ا����1 09F��Wا 
1
 !�وا���- �F�2= X�ذ �� b72�ا) 
) آ��,��را��

  �
ك ��1F��Wم دو���            أوا
�L�� 
��Y إ-��اه�BG �
=�       – دو�����H��اب أو ا����W
 و��7Gن ا�_
����     – آ


=�، ��: =���sط ����ا�� ا���آ� ا���و�� أن                         �H��ا C����G ������1 أو ا����و��� ا���
-�ة ذات &�
دة آ

�7Gن ا��و�� أو ا��و�� ا����2=� وا��و�� أو ا���ول ا�����2ى !���9
 دوW ذات &��
دة آ
���9، �����ا��               

�آ� وY�G 	�=�� ا��2وان إذا وYJ ��2 ا��2وان �1� دول �
J<� ا���
دة أو��� دو��� �
J<��             ه�ا ا� 

 .ا���
دة !C9 أ�Nى آ
��9 ا���
دة، أو �� دو�� آ
��9 ا���
دة !C9 أ�Nى �
J<� ا���
دة 

 

)H+ـ�: 


ص ا��78��      >�Nا �� �N�G ���ا O�1;ن ا� �ا 
��  ��FG  �>,�ا ا��� 
�� �
� N:ل �2� 

  �!
sF�ا V�- �� ���

��g ا�B$�رة ����7
 �G��U �1ر	� !F�ا O�ا��و��� ه� ا� �ا ���
ا� �

 O�ا�	دة ، 
وا��-��s وا� �
��، وا����_�9 �� ا� �ا�O .� ا[��
��� ، 	�=�� ا[1

 
��

م ا'&
&� �9�78�� ا� �
��� ا��و��� �Gا�� 	��Y ارآL��ا��2وان،وأ���ط ا O�ا�	ا��8ب،و

7� C�- ن
�ن 1<�د 	�=�� دو��� ، �
ذا A9BG رآ� وا-� �� ه�P اWرآ
ن أو أآ_�، &�اء آ

  Y�$��GW ��
ا��آ� ا��
دي  أو ا��آ� ا����2ي أوا��آ� ا��و�� ، �;ن ا��78�� �� ه�P ا�8

  �
ة ا��78�� ��J �7�G ���أه X�ل  ذ:N �� ��F�=و، 
�H
>�Nة ا��
F� �� 
ا!:ن -��


م ا'&
&� �9�78�� ا� �
��� ا��و���  ����2 آ� ا� �ا�O ا�L��ا �� ���
B�دة ا

 ا���G�>- ��


 آ�sط ��
وآ� ا��8_�
ت ا���<A�7�1 �9 ا� �=�� �1
ء !C9 ا���8=� ا�<0�8 وا��E�J 'رآ


م ا���aو��� ا� �
��� ا��و���  ��� �&
 .  أ&
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    NLا
 ا���� ا�

 

وطQ OLل  إ و��ا���

 �ـــــــا���=� &%��>�تا

 �ــــــا��و�� �ـــــا�!(�)�

 

 



  

 

 NLا

وط و ��اOL  : ا���� ا�Qإ���ل  إ��ا��و� ��ت ا���=�� ا�!(�)�<��%& 

 :تمهيد

� ا��sوط وا���اQ1 إ!�
ل إ     ان � �!�� � C9! AJ��= ���ا��و ���

RH ا��78�� ا� �>�N
L�'ا �� P��` �! �&

 ا'&��
L�  
�1 U��G ���ا �����
8
آO ا��
��1 ،وذ�X ا���9� ��&
�� ا'&

 P��� ��ا��و ��

ص ا� �>�N'ا ��H�>N #F�1 �g�
F�ا 
�B$�رة و-�
&�� ا� �ا�O ا��و��� وا{
ره

م أو `��ه
 ،أو L��اف �� ا�*'Wو��
1 �>�= 
ا��78�� و*�2�F ا����د ا��اردة !C9 أ9H? ،&�اء ���


 ا�
ر ا��Bوج !�? ،وأ=��Nا E- م
L� ��
� ��Fأ�� -! �FG����7:ت اs��  ر
ا��7��9 و ا���2

ص ��ازاة �Y اU��Wام 81
Wت �FJل ا��!�ى أ�
م ا��78�� أوا���Y �21م >�N:�  دوجU��ا

 ?F9$�=
� C�ا ��
.W

 =�v !�9? ا��
��ن،1�� 

 و�
=��C9! #G ذ�X و�������Fأو�� 
�H
>�Nل إا
�!
� دورا��78�� اW	�ا�� أ{�
ء ا��E��8 وا��8�. U����ء ا�s�ف،وا
���&Wوا ��آ

ص إ!�
ل إ>�N

�9! #G��= 
�1� ا��78�� و� b9 ا'�� و � �J:2�ا X9G ا��و��� ه� ���

ا��78�� ا� ��                  .  


وط و��اOL : ا���� اRولQ �@ر�����#�<��%&H ��=ا���:  
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 :ختصاص وحدودهالشروط المسبقة لممارسة اإل:الفرع االول 

 :الشروط المسبقة لممارسة اإلختصاص:اوال

 قبل أن تمارس المحكمة اختصاصها بشأن جريمة ما يجب أن تكون الجريمة محل االتهام قد ارتكبت     

ضافة الى ذلك فالمحكمة الجنائية الدولية تمارس في اقليم دولة طرف أو بمعرفة أحد رعاياها،باال

اختصاصها عندما توافق دولة ليست طرفا على اختصاص المحكمة وتكون الجريمة قد ارتكبت في اقليم 

 .)1(12وذلك وفقا للمادة رقم هذه الدولة أويكون المتهم احد رعاياها

ختصاص الجنائي االقليمي وليس على    كما ان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقوم على مبدأ اال

اساس نظرية عالمية االختصاص الجنائي،ومن الثابت بوضوح في القانون الدولي أنه عندما ترتكب 

جريمة في اقليم دولة ما فانه يمكن محاكمة الجاني حتى ولو كان ذلك الشخص ليس أحد رعايا هذه الدولة 

م شخص ليس من رعاياها الى دولة أخرى لمحاكمته،وبناء تقوم بتسل ،وبسبب ذلك المبدأ يجوز لدولة ما أن

أن تنقل االختصاص الى دولة أخرى والتي –طبقا لمعاييرها الدستورية –على ذلك يكون لكل دولة الحق 

يكون لها االختصاص على شخص متهم بارتكاب جريمة ،أو الى هيئة دولية للمحاكمة ،ويكون نقل هذا 

 يجب -االختصاص-ا  للسيادة الوطنية ، وبصفة عامة فان هذا النقل  االختصاص ممارسة  صحيحة تمام

  .)2(أن يتم طبقا للمعايير الدولية لحقوق االنسان
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دولة ليست طرفا والذي يرتكب  فيما يتعلق بمحاكمة احد رعايا–هكذا فان المحكمة الجنائية الدولية و    

 من )1(التشترط شيئا أكثر مماهو قائم بالفعل في الممارسة المعتادة للدول–جريمة في اقليم دولة طرف 

  ).2(جة، وتعاون المنظمات الدولية مع المحكمة من جهة أخرى

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يعتبر مكمال لالختصاص الجنائي الوطني فان تسليم     ونظرا لكون 

الدول االطراف شخصا الى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية نفاذا للمعاهدة  اليقلل من سيادتها الوطنية 

لجاني أو المجني والينتهك السيادة الوطنية لدولة اخرى والينقص منها شيئا، سواء بالنسبة لدولة جنسية ا

 وأيضا الينتهك حقوق الشخص الذي تنقل محاكمته الى االختصاص الجنائي المختصالذي سوف )3(عليه

 . )4(  يمارس واليته وفقا للمعايير الدولية لحقوق االنسان

 :أنواع االختصاص الجنائي الدولي:ثانيا

 :من حيث الزمان :1

 11 ،وذلك حسب نص المادة )5(ي فقط  ان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مستقبل

 ،ولذلك اليسري على الجرائم التي ارتكبت قبل )6( 42وأيضا نص الفقرة االولى من المادة 

سرايان المعاهدة ،وفيما يتعلق بالدول التي تنضم الى المعاهدة فان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

 دولة ،أي بمعنى ان النظام االساسي للمحكمة يسريينطبق فقط على الجرائم التي ترتكب بعد انضمام ال

 في اليوم -وعلى وجه التحديد– دولة 60عندما يتم التصديق على االنظمام للمعاهدة بمعرفة 

األول من الشهر  بعد اليوم  الستين التالي إليداع وثيقة التصديق الستين،وذلك حسب المادة 

  .)7( من النظام األساسي للمحكمة 162

ا بالنسبة للدول التي تنظم بعد بدء نفاذ النظام األساسي أو التي تصادق أو توافق االنضمام، فإن أم    

من تاريخ إيداع " 60" الستين سريان نظام المحكمة عليها يبدأ من اليوم األول من الشهر الذي يلي اليوم

  .حكة  من النظام األساسي للم126الدولة وثائق  التصديق  وذلك حسب المادة رقم  
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 نص النظام األساسي على جواز تأخير تطبيق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية     كما

من النظام  124 وذلك حسب نص المادة  لمدة سبع سنوات )1(فيما يتعلق بجرائم الحرب

  .)2(األساسي للمحكة

في الوقت الراهن من حيث الموضوع  وفقا  الجنائية الدولية  اختصاص المحكمة يشمل 

الجرائم ضد :  تحديدا كافيا نافيا للجهالة وهيثالث جرائم محددة 5المادة رقم لنص 

هذه الجرائم الثالث الموجودة حاليا ضمن ، اإلنسانية، وجرائم اإلبادة، وجرائم الحرب

 وهي  متوافقة  مع القانون ، 6،7،8 في المواد   معرفة  الدولية  المحكمة الجنائية اختصاص

 :من حيث الموضوع  : 2

الجنائي الدولي القائم وكذا مع مفهوم قانون الشعوب ،والملزم لجميع الدول وقواعد تحمل 

  .)3(التزامات بحيث ال يجوز للدولة التقليل من شأنها

حيث  جريمة العدوان برغم غموضها ضمن اختصاصاته، أيضا ويدرج النظام األساسي      

 بنظر الجرائم التي  اختصاص  يضايشترط تعريفها  ،وعالوة على ذلك فان للمحكمة أ

   71، 70 كمافي المادتن هذا الخصوصفي عقوبات ولها أن تقضي بترتكب ضد إقامة العدالة

 .)4(من النظام األساسي للمحكمة 

 الخاصة بمنع 1948 انها تعرف االبادة الجماعية وفقا التفاقية 6    وتجدر اإلشارة وبناء على المادة رقم 

  ).5( دولة123لجماعيةوالمعاقبة عليها ،والتي تم التصديق عليها من طرف جريمة االبادة ا

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  تعرف الجرائم ضد 7    كما أن المادة رقم 

االنسانية بطريقة أكثر تفصيال وتحديدا بما يعكس التطورالسريع للعرف الدولي وفقا للمادة 

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 5ورمبورغ والمادة رقم  من ميثاق ن)ج( 6رقم 

 .)6(النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا  ليوغسالفيا سابقا ،والمادة الثالثة من

  
  أ.4
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في كل من الجرائم ضد االنسانية      كما يجدر مالحظة أنه يجب أن تتوافر األركان التالية

 :)1(وذلك كالتالي

 .أن تكون هناك سياسة دولة أو سياسة منظمة من قبل منظمة غير حكومية-

 .حددة حصرا في المادة السابعةأن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والم-

 .أن ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع أو أساس منهجي-

    ويعتبر الركن األول ركنا أساسيا وضروريا ، فهو المحك في االختصاص والذي ينقل الجريمة من 

ثلة جريمة وطنية إلى جريمة دولية،وقد ورد ضمن عناصر الجريمة كما أعدته اللجنة التحضرية، ومن أم

ذلك الهجمات الهادفة الموجهة ضد السكان المدنيين  وهذا اليعني القيام بعمليات عسكرية فحسب بل قد 

ينطوي أيضاعلى دعم أو تشجيع من الدولة أوالمنظمة أو االمتناع عن عمل شيء من شأنه التشجيع على 

في غياب العمل الحكومي الهجوم بطريق ال يمكن معه االستدالل على وجود  تلك السياسة بصفة منفردة 

 يجب أن يستدل عليها بواسطة 7أو العمل التنظيمي وتبعا لذلك فان سياسة الدولة التي تشملها المادة رقم 

التشجيع أو الدعم االيجابي ،ويجب مالحظة أن الفشل في منع الجرائم اليخلق مرجعا ذاتيا للتشجيع أو 

يؤدي هذا الفشل في المنع الى مايعادل التشجيع أو –نائية فقط في الظروف االستث–التأييد ،لكن الى حد ما 

 .)2(الدعم االيجابي

 فقد تضمنت االنتهاكات الجسمية وهي الت نصت عليها 8    اما بالنسب الى المادة  رقم 

 دولة ،كما 188 التي تم التصديق عليها من قبل 1949المادة الثالثة من اتفاقية جنيف لسنة 

 اللذان يعدان جزءا  1977ات الجسيمة للبروتوكوالن االضافيان  لسنة تضمنت أيضا االنتهاك

من القانون العرفي للمنازعات المسلحة ،حيث تم التصديق على البروتوكول االول من قبل 

 8باالضافة الى ذلك فان المادة رقم  ) 3( دولة 148 دولة والبروتوكول الثاني من قبل 155

  .)4(عرفي للنزاع المسلح الذي يشمل تحريم أسلحة معينةتشمل جزئيا مايعرف بالقانون ال
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من  الخامسةالمادة  التي نصت عليها  جريمة العدوان    لكن يبقى االمرمختلفا بالنسبة إلى

ذا أوجه أو أبعاد متسقة مع والتي تفتقر إلى تعريف النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  

 ثم أن اإلشكالية تكمن فيما إذا توصلت ،األحكام ذات الصلة على األقل بميثاق األمم المتحدة

 من نظام المحكمة ، وبعد 121،123 وفقا للمادتين الدول إلى اتفاق يقضي بتعريف العدوان

بح قابال للتطبيق على الموافقة على التعريف باالجماع أو بثلثي اغلبية الدول االطراف ،يص

المادة (الدول األطراف المصادقة على التعديل بعد عام من ايداع مستندات التصديق 

،أما بالنسبة  للدول التي لم تصادق على التعديل فلن تصبح جريمة العدوان قابلة )121

 .)1(التطبيق في حقها ، وعلى اية حال فان جريمة العدوان سوف تسري بصورة مستقبلية 

    تجدر اإلشارة في األخير إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  قد يشمل جرائم أخرى وفقا   

 ،، مثل التجارة بالمخدرات واإلرهاب الدوليمن نظامها األساسي  121لآللية الواردة بالمادة

 )2( على مراجعتها في المستقبل مناقشتها لضمها ، وتضمن قرار للتأكيد فقد تم 

 األخير البد من االشارة الى الى أن النظام االساسي يتضمن أركان المسؤولية     وفي

 وأيضا شروط االعفاء من المسؤولية الجنائية في 25الجنائية الفردية انطالقا من المادة رقم 

 الركن  ، وعلى الرغم من ذلك فان هذه النصوص لم تتضمن تحديد31،33المادتين 

لنظام االساسي المحكمة فان الشخص يكون مسؤوال جنائيا عن  من ا25،ووفقا للمادة المادي

السلوك الذي يتضمن الجريمة الداخلة ضمن اختصاص المحكمة بغض النظر عن ارتكابها 

 .)3(الخ...بشكل فردي أوجماعي 

 :من حيث المكان  : 3

 يتسنى  اذ12الفقرة الثالثة من المادة قد ورد ذكر االختصاص المكاني وشروطه بنص 

 في ،امامحكمة ممارسة اختصاصها، إذا كانت الدولة الواقع على إقليمها الفعل المجرم دولة طرفلل

  االختصاص ومباشرة   طرفا فإنها تعقد اتفاقيات ثنائية بهذا الشأن لتسهيل ممارسةعدم كونها  ةحال
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  :)1(ما القول بأن صالحية المحكمة المكانية تمتد وفقا لآللية التاليةاإلجراءات، ويمكننا عمو

 .إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي دولة صادقت على النظام األساسي-

 ).أينما كان موجودا(إذا ارتكبت على يد أحد رعاياها -

 .وليين أويهددهماإذا أحال إليها مجلس األمن حالة تنطوي على أفعال تخل بالسالم واألمن الد-

 .إذا قبلت دولة غير مصادقة على النظام األساسي بوالية المحكمة على الجريمة كما سبق الذكر-

 .إذا وقعت الجريمة على أحد رعايا وبإحدى الدول المصادقة على نظام روما األساسي-

 مباشرة االختصاص وحدوده :ثالثا 
 :األشخاص الخاضعون الختصاص المحكمة-1

فقط، سواء " األشخاص الطبيعيين "  من المشروع على أن تختص المحكمة بمحاكمة 25المادة     تنص 

 . )2(أكانوا حكاما مسؤولين دستوريا، أو موظفين، أو أفراد عاديين

    وجدير بالذكر أن ثمة اقتراحين كانا قد أبديا جواز محاكمة األشخاص المعنوية، و رؤساء الدول، 

، 1951سبة لالقتراح األول إلى ما سبق أن خلصت إليه لجنة جنيف سنة ولكن اللجنة خلصت بالن

فرفضت محاكمة األشخاص المعنوية، أما عن االقتراح الثاني، الخاص بجواز محاكمة رؤساء الدول، فقد 

استبعدته اللجنة أيضا، ألن بعض الدول تكفل بنصوص دساتيرها حصانة كاملة لرئيس الدولة، مما قد 

 .)3(م الموافقة على نص يخالف ذلكيحملها على عد

"    ومع ذلك فقد فسر بعض الفقهاء النص باعتبار أنه ينطبق على األخص على رؤساء الدول، حيث يقول

، وهو تفسير )4("وواضح انه لم يعد ألحد حصانة ضد المسؤولية الجزائي الدولية، وخاصة رؤساء الدول 

يتفق ) 25المادة (  أن نص المشروع المشار إليه -)5(الفقهاء كما الحظ -غير مقبول، لما ذكر آنفا و ألنه

مضمونه مع مضمون المادة الرابعة من اتفاقية المنع والمعاقبة على إبادة الجنـس، وتنص 

 يعاقبـون، سواء 3األشخاص الدين يرتكبون اإلبادة أوأي من األفعال األخرى المذكورة في المادة :"على

 في هذه المادة ال تشير إلى رؤساء الدول غيـر "حكام"،وعبارة "ـراد عاديينكانوا حكاما،أوموظفين أوأف
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 و قد أضفى نص المشـروع مزيدا من اإليضـاح على هذه العبارة المسؤولين دستوريـا

  . )1(منعـا للبـس" مسؤولين دستوريـا " بقولـه

 : اختصاص المحكمة ال يفوض-2

اختصاص المحكمة ال يفترض، فال بد أن تقبل الدولة هذا المشروع على أن  من 26تنص المادة     

االختصاص إما موجب معاهدة أو بتصريح من جانبها، وهذا يعني أنه ال بد  من وجود معاهدات تكون 

 حق ، حتى لهذه الدولة )2(الدولة طرفا فيها أو تصريحات فردية من الدول تمنح المحكمة االختصاص

، )3(حتى يكون قبولها لما تصدره ملزما تريد مالحقته، وة ضد الفرد الذيمراجعة المحكم

 .)4(أن هذا النص ال يوجب اختصاص المحكمة على الدوليالحظ و

لكن هذا ق االختصاص، فإن لها أن تسحبه، وإذا منحت إحدى الدول المحكمة ح     و

لمادة ( لمتحدة السحب ال يصبح نافذا إال بعد سنة من إبالغ القرار إلى السكرتير العام لألمم ا

 .)5(كان هذا النص محال لهجوم الفقهاء، و) من المشروع28

تلك التي وقعت الجريمة  من الدولة التي يتبعها الجاني وقد اشترط المشروع قبول كل     و

ى ينعقد هذا االختصاص للمحكمة، وذلك حماية لسيادتة الدولة على إقليمها حت

 النظر في قضية قد تضع سياستها في الميزان دون المحكمة ال يمكنهااالولى،وضمانها أن 

 وفقا -موافقتها، باإلضافة إلى ما عسى أن يثور من تنازع قضائي بين محاكم الدولة الثانية

 .)6( و المحكمة الجنائية الدولية-لمبدأ اإلقليمية

و لكن " حق الطعن في اختصاص المحكمة " قد قرر المشرع ألطراف الدعوى و 

 .)7(الفصل في هذا الطعن وفق اإلجراءات المقررة في المشروعخولها وحدها 

  

1- 7Kb E�"0ا� ��� ��D@ ص:ا��آ%�ر، [L�@ N6
�134. 

    2-Gao Mingxuam.theory and practice of present inter national criminal law.chang chin people publish                  house of 
jilin .2001.p54                                                                                                                                        

                          3-American Law Institute , Restat ement of the Law,The foreing Relation Law Of The Un ited States .Vol 1,third edition  ,1986,p 
238.                                                                                                                                                                             

4- ���b Xص :ا��آ%�ر ��� ا، [L�@ N6
�288. 
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 : الجهة المختصة بمباشرة الدعوى أمام المحكمة-3 

 من المشروع على أن مباشرة الدعوى أمام المحكمة يكون عن طريق الدولة 29تنص المادة  

 .)1(دى الهيئات التابعة لألمم المتحدةمانحة االختصاص للمحكمة، أو عن طريق إح

 : حق الدولة في طلب مساعدة الدول في مباشرة وظائفها-4    

 من المشروع على أن يحق للمحكمة على أن تطلب معاونة الدول عند 31تنص المادة   

ل أن مباشرة وظائفها، فللمحكمة أن تطلب مساعدة إحدى السلطات الوطنية في أي دولة، و لكن لهذه الدو

 إال إذا كانت هناك )2(ترفض المعاونة فيما بينها، خاصة اذا كان التعاون صعب ويؤثر سلبا على سيادتها 

اتفاقية تلزمها بتقديم هذه المساعدة، وهذا وضع مؤسف، إذ لو طلبت المحكمة من دولة، لم تلتزم بموجب 

دها و رفضت الدولة ذلك، فإن وضع أن تقبض على متهم معين في بال اتفاقية بتقديم المساعدة للمحكمة 

 .)3(المحكمة سيكون محرجا و يتأذى الشعور العام بما قد ينعكس على الثقة في المحكمة

 :  حدود اختصاص المحكمة و سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة-5

 " من المشروع على أن المحكمة أن تقضي على من تخلص إلى إدانته بأية عقوبة 32تنص المادة  

 .)4(شريطة التقيد بالصك الذي منح لها بموجب االختصاص"تطمئن وترتاح إليها

هذا النص جاء في غير محله، لتعلقه بالموضوع على الرغم من أن " ويرى بعض الفقهاء أن  

 و يضيف )6(، فضال عن مجافاته لمبدأ شرعية العقوبة)5(النصوص السابقة عليه كلها تتعلق باإلجراءات

اإلجرائي والموضوعي، و كان بامكان : خلط ليس إال نتيجة لجمع المشروع بين الجانبينهذا ال" بأن 

 .)7(التقنين أن يقتضي إفراد باب مستقل لكل منهما

       والبعض اليتفق مع هذا الرأي في بعض ما ذهب إليه،فمن ناحية فالمحكمة حين تعين العقوبة فهي 

1-7�)Kb ابراهيم صالح ا��آ%�ر ��6: ��
�288
L�@ N6] ،ص:وا �g ا��آ%�ر ��� اL�@ N115. ���b X] ،ص�. 

2-voir glossaire /note de la documentation francais e . Les limites de la cooperation entre les états d ans           le domaine  
penal. Latanzi Flavia .revue de La justice  Penale Internationale/dossier constitue                          par Daniel Fontanaud 
.1999.p 27. 

.                    92p.2001.publish house  .chinese legalty.international crimes and responsibility.Macheng yuan-3 
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 واجبة التطبيق ،ألن هذا األمر  يتعلق  بمباشرة  اختصاصها  في  تطبيق  العقوبة  التي  تطمئن  و ترتاح  

المقررة في القوانين ويحيل إليها أو  إليها من بين العقوبات المقررة في القانون  الجنائي  الدولي 

ية فهي في نطاق الشرع -وفقا لهذا النص-تالي فحين تعين المحكمة العقوبةبالالقانون الدولي،و

-الدولية والتي تختلف بعض الشيء من حيث الصرامة عن الشرعية الجنائية الوطنيةالجنائية 

 .)1(-الداخلية

 يدخالن في Fixationتقديرها قوبة و العDetermination) تحديد( فكرة تعيين     و

مقدارها فالمحكمة حين تعين العقوبة وتحدد طبيعتها ونوعها و" ة تطبيق العقوب" مصطلح 

السلطة ، وفإنها تكون قد طبقتها في ضوء المعايير المختلفة لمباشرة سلطتها التقديرية

إنما ، و) العقوبة ( عليه هذه السلطة التقديرية للمحكمة ال تتعلق بالموضوع الذي تنصب

 فالسلطة التقديرية ،تتعلق بضوابط التقييم القانوني للواقعة بالنسبة لألثر المترتب عليها

 قدرتها للمحكمة عند إصدار الحكم باإلدانة تعني حرية االختيار التي تملكها المحكمة، أي

 التحريك هي في أبسط صورها قدرة علىعلى التحرك بين الدعوة والعقوبة التي تعينها، و

لهذا فمن الخطأ أن تفهم السلطة التقديرية ، وبين االختيارات المختلفة المتاحة للمحكمة قانونا

إنما ينبغي أن تفهم في إطار تطبيق عليها، و النص حاالتعلى أنها حرية تطبيق العقوبة في 

نية في مظهر تعيين العقوبة في ما يمرمي إليه حين ينعكس ذلك  و)2(القانون في مضمونه

 .)3( القاضي تصرفأو

 المحكمة فيما يتعلق بشرط التقيد بالصك الذي يمنحومن جهة اخرى و 

 فلو ،فهو قيد على سلطة المحكمة التقديرية في تعيين العقوبة واجبة التطبيقاالختصاص،

 كانت إحدى الدول تحرم العقوبات القاسية في تشريعها، أو العقوبات غير المألوفة، أو عقوبة 

ام، فإنها تستطيع عدم تطبيقها من قبل المحكمة إذا نصت على ذلك صراحة في الصك اإلعد

 . )4(الذي منحت بموجبه االختصاص

  

1- 7Kb E�"0ا� ��� ��D@ ص،:ا��آ%�ر ، [L�@ N6
�136 -137.  

- 2-Yang Lijun .comment on jurisdiction of internationa l crime court  .vol 4. Chines legality publish house .2001.p304. 
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 القيود القانونية على اصل اختصاص المحكمة :الفرع الثاني 

 قبول اختصاص المحكمة من قبل الدول   :اوال

 :قبل الدولة المرتبطة بالجريمة قبول اختصاص المحكمة من -1

اختصاص المحكمة لن يكون تلقائيا، أي لن ينعقد آليا بطريقة ذاتية، حتى في حاالت    رفضه من    

طرف الدول، أو عندما يتبين عدم قدرتها على محاكمة األشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم خطيرة في 

ضع في الواقع إلى قبول من الدولة التي ترتبط من القانون الدولي، فمباشرة المحكمة الختصاصها يخ

هذا يعني أن ، و)1( من النظام األساسي12جانبها بالجريمة بحسب المعايير المقررة في المادة 

اختصاص المحكمة يقبل هكذا بواسطة الدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها أو بواسطة 

 .)2(االدولة التي يحمل الفاعل والمشتبه فيه جنسيته

 : وضع الدول غير األطراف في النظام بالنسبة الختصاص المحكمة -2

أن تقبل   وبالنسبة للدول غير األطراف في النظام األساسي، فقد بقيت إمكانية بصفة اعتيادية، 

اختصاص المحكمة بإعالن خاص بتبليغ أمين المحكمة، في هذه الحالة، ومع ذلك فعلى هذه الدول قبول 

بالتعاون المنصوص عليه في الباب التاسع من النظام األساسي،أي حسب الفقرة الثالثة من االلتزامات 

                                                                                            .)3( 12المادة 

ي يسببها حق الخروج وبشأن تلقائية اختصاص المحكمة المثقل، لسوء الحظ ، بالظالل المعتمة الت 

على االختصاص بخصوص جرائم الحرب، فيمكن تقرير هذا الحق لحظة التصديق على قبول النظام 

،حيث  قدمت فرنسا إعالنا رسميا بأنها سوف 1998 أكتوبر 17األساسي، خالل اجتماع روما في 

 .تستعمل هذا الحق في الخروج على اختصاص المحكمة

أكثر اعتاما إذا نظرنا إلى مخاطر الحكم الوقتي بشأن حق الخروج على    وقد ظهرت خالل هذا الحق 

اختصاص المحكمة، حيث يمكن تجديده خالل إجراء المراجعة للنظام األساسي، فينص عليه، لفترة سبع 

سنوات أخرى تبدأ من تاريخ نفاذه ،فمن المحتمل أيضا أاليدخل النظام  حيز النفاذ  في حق الدول التي لها 

 .خروج على اختصاص المحكمة حق ال

 

1-  Gا� 
 . من النظام األساسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 12 من المادة    أ.4

revue de La justice  Penale . tats dans le Domaine penaléLes Limites de   La Cooperation entre les :   lattanzi Flavia-2 
op cit ,p 1999    / note de la documentation francaise /stitue par  Daniel Fontanaud , glossaire dossier con /Internationale

431.    

 . من النظام األساسي النشاء المحكمة الجنائية الدولية 12 الثالثة من المادة    أ.4
 ا�G ا���
ة -3
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 :طرق قبول اختصاص المحكمة بواسطة الدول -3

قى أيضا عيوب كثيرة بالنسبة للحل المتبني في النظام األساسي بخصوص المعايير القانونيـة تب         

المقررة كشروط لمباشـرة المحكمة الختصاصها وهو وضع أكثر تعقيـدا، ومن المهم بداءة إظهار 

 )1( الدولالنتيجة اإليجابية التي بها يتم التوصل إلى الطرق أو الكيفيـات لقبول هذا االختصاص بواسطـة

 فقد اعترفت الدول إذن باختصاص المحكمة بالجرائم المرتكبة على إقليمها، سواء في     

سواء كانت الدولة من  إقليمها أو صارت من اختصاصها، وتلك الجرائم المرتكبة على ذلك

 .)2()1 فقرة 12المادة ( الموقعين على النظام األساسي أو كانت من المنضمين إليه بعد ذلك 

كان ثمة اقتراح بالنص، بخصوص جميع الجرائم أو على األقل بعض الجرائم الداخلة و    

القبول حالة "  الختصاص المحكمة بحسب الصيغة في نطاقها، على طريقة قبول خاصة

 .)3( هو اقتراح تم التملص منه تماماو" بحالة 

لقائي فيما يتعلق  من النظام األساسي للمحكمة، يمنح االختصاص الت12بحسب المادة و 

  هذا يعني أن مباشرة اختصاص المحكمةتكبة في نطاق اختصاصها المادي، وبالجرائم المر

بتقرير استثناء من قبيل رخصة (على عكس ما كان مقررا بمشروع لجنة القانون الدوليو

opt-out لن يكون مرتبطا أو خاضعا من أجل كل جريمة، بقبول  )124 المقررة بالمادة  

اليا لإلنضمام إلى النظام األساسي من قبل الدولة أو الدول المعنية، ومع ذلك ففي خاص ت

-حالة مبادأة نائب االتهام بافتتاح التحقيق أوبناء على شكوى من دولة طرف في النظام 

هو ان الدولة التي ) اضافي  ( فاختصاص المحكمة يكون خاضعا لشرط متمم–حسبما سيجيئ

سواء كانت ) أوالدولتين معا(اقليمها، أو الدولة التي ينتمي اليها المتهم بجنسيته حدثت نتيجة السلوك على 

–الدولة طرفا في النظام ،أوتعترف أوتسلم صراحة باختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجريمة المذكورة 

 م اليو  في  العامة إال أن هذا النظام الذي كان محل اهتمام مكتب اللجنة )4( -التي نحن بصددها

 لن ذلك أن المحكمة     الواضح  لالنتقاد   سببا   أعطى  المؤتمر، قد  انتهاء  على   السابق

1- POLITI - Mauro-  Le Statut de Romede la Cour Penale In ternationale :le point de vue d une Negociatiateur 
,Revue General de Droit Internationale public,volum e 103 Issue 4,1999  .opcit ,p839                                                                 
2- LATTANZI – Flavia- :op cit ,p 435. 

3 - LATTANZI – Flavia- :Ipid   ,p 436.                                                                                                                            

4- POLITI- mouro- :opcit ,pp,839-840.                                                                                                                                    
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 التي في الفروض الهامة، و) مجلس األمنالة إليها بواسطةفيما عدا إحالة الح( تستطيع التدخل

انتهاكات اتفاقيات ( االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني يكثر وقوعها، كالمخالفات و

المرتكبة بواسطة السلطات السياسية للدولة غير الطرف ) والبروتوكوالت التكميلية لها جنيف 

 .تابعيين لهفي النظام األساسي على إقليمها أو ضد األشخاص ال

  إقليمها ومعاقبةلتجنب تدخل المحكمة في القضايا المتعلقة بمعاملة الدولة للوطنيين على و   

انتهاك القانون الدولي اإلنساني المرتبطة بهذه المعاملة، يكفي لدولة ما، لتجنب المسئولين عن 

 .)1(تلك المسألة أال تصبح طرفا في النظام األساسي

 قد ظهر أيضا في اللحظات 12تفاق أو التراضي المذكور  في المادة من جانب آخر فاال   و

وضات كرؤية عملية وحيدة للخروج من المأزق الناجم عن التضاد بين االحاسمة من المف

على أساس مبدأ االختصاص العالمي أو على ( تحقيق توسيع لنطاق اختصاص المحكمة 

التي  التي تقبض على المتهم أو الدولة ، حيث يؤخذ بمعيار الدولة اساس المبادئ األخرى

 تعلن بقبول اختصاص تكون أطرافا في النظام أو التييحمل المجني عليه جنسيتها و

في كل ا وحصر اختصاص المحكمة التي ترى استلزام، والدعاوي الملحة لتقييد و) المحكمة

ى سبيل لمتهم جنسيتها، علحال، قبول صريح لهذا االختصاص من لدولة التي يحمل ا

 أن تنظم الدولة التي تقبض على المتهم إلى قائمة - وفق ما كان التمني–فإذا كان :المثال

الدول التي ساهمت في إقرار النظام األساسي أو قبول االختصاص، كان سيكون كافيا للتأكيد 

على اختصاص المحكمة، إال أنه من المشكوك فيه جدا أن حال من هذا النوع كان يمكن أن 

 .)2(ظ على دعم واسع للنظام األساسييحاف

 : نظام حق اختيار الخروج على اختصاص المحكمة بخصوص جرائم الحرب ومواقف الدول منه :ثانيا

 : نظام حق اختيار الخروج على اختصاص المحكمة بخصوص جرائم الحرب-1

سا، وفي اللحظات خالل المرحلة النهائية من مؤتمر التأسيس، وتحت ضغط الواليات المتحدة وفرن    

  والمقصود هو ظهور للنظام األساسي المقترح  بواسطة  اللجنة العامة124األخيرة  أضيف  نص المادة 

 

    .280-279مرجع سابق ، ص ص ،  :الدكتور سعيد عبد اللطيف حسن -1

 .280:المرجع السابق -2
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اختصاص المحكمة  لىاختيار الخروج ع"نظام أو حق : ي، الذي أطلق عليهالتحديد التال

Opting- outالسماحقاعدة اإلمهال او " بـ  يشار إليه  الحرب،كما  جرائم  بخصوص" ،

وتنص المادة   )Disposition transitoire  )1" الوقتيالحكم "كما يشمار إليه أيضا بـ

يمكن ألي دولة أن  12المادة  الفقرة االولى من االخالل بأحكام  عدم  مع" : على أنه124

سنوات تمضي على بدء نفاذ    مع إعالن أنها  لمدة سبع)  بالتوقيع عليه( تصبح طرفا  في النظام الحالي 

المتعلقة بطائفة  المحكمة النظام األساسي حتى تسري أحكامه عليها، و أن ال تقبل والية أواختصاص

اهد على عندما تتوافر الشو) بخصوص جرائم الحرب( 8الجرائم المنصوص عليها في المادة

يمكن ، و)وفقا ألي معيار آخر( أن الجريمة ارتكبت على إقليمها أو صارت من اختصاصها 

األحكام الحالية للمادة سوف يعاد ، وأن تسحب هذا اإلعالن في أي وقت) للدولة المعنية( 

 .  )2 (123 المادة  الفقرة االولى منالمدعو إلى انعقاده بحسبالنظر فيها في مؤتمر المراجعة 

فيما يتعلق بالدول األطراف في النظام األساسي التي وهكذا، فخالل الفترة الحالية، و 

 والية المحكمة، فإن اإلقتصار على الخروج علىاختارت حق الخروج على اختصاص أو

ما، سيمكن من منع أو إعاقة  أو كليه-)الشخصي( معيار االختصاص االقليمي أو الوطني

 .)3(م الحربتعطيل المعاقبة على جرائأو

 Uneمن الواضح أن مثل هذه القاعدة تمنح رخصة ثقيلة أو باالحرى امتيازا كئيبا و 

lourd concessionفي الواقع ن على القديم في داخل المؤتمر، و، بإلحاح من المحافظي

يعلق البعض، ساخرا، على  انه حق أو نظام، وفقد شرعت من أجل جرائم الحرب، باعتبار

 )juridiction a la carte  -)4 -"نه قضاء بالبطاقة أو االشتراكا: " ذلك بقوله

 : مواقف الدول من حق اختيار الخروج على اختصاص المحكمة-2

 على حق Like mindedخالل جميع المفوضات، اعترضت بشدة الدول المتوافقة في الرأي      

 لإلجراءات لمحركة المتعلق باآلليات اOpt- outالمحكمة  اختيار الخروج على اختصاص

1 - LATTANZI – Flavia- :op cit ,p 430.   

2- 7Kb E�"0ا� ��� ��D@ ص :ا��آ%�ر ، [L�@ N6
�267.    

3 - LATTANZI – Flavia- :Ipid ,pp  431-432 

4- POLITI- mouro- :opcit ,pp  839-840.                                                                                                                                                   
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أمام المحكمة، والمقصود هو تلك الرخصة التي تبلورت في األيام األخيرة للمؤتمرحيث ظهر ذلك جليا  

 وبما يلزم من خالل  مناقشات  مضطربة  ومحمومة، إلى  أن  تقررت  هذه  الرخصة  بالقدر الضروري

 التي تشددت  في – كالواليات المتحدة -لعدم وضع النظام األساسي المقرر في خطر، ولعزل تلك البالد

طلب  تقييد مباشرة  المحكمة الختصاصها     بقبول خاص من الدول التي  يحمل الفاعل المشتبه  فيه  

  .)1(نسانيـةجنسيتها وذلك من أجل جرائم   الحرب وكذلك من أجل الجرائم ضد اإل

وحينما أوشك المؤتمر على االنتهاء، بات واضحا في الواقع أن المطلب األمريكي غير مقبول من     

البالد المتوافقة في الرأي، وأنه على العكس، فاإلمكانية األخرى الوحيدة التي تقدم بها الطلب األمريكي، 

دة عشر سنوات قابلة للتجديد، الذي وأخذت في اإلعتبار، هي البروتوكول اإلضافي، الذي يسري لم

يرخص للدول بعدم قبول اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، أو فيما 

 .)2(يتعلق بأحد نوعي هذه الجرائم

   وبحسب جملة المقترحات األمريكية النهائية،فاإلعالن الصادر في هذا الصدد أصبح مؤثرا، ومن ثم فقد 

لنتيجة المرجوة بالنص عليه في صلب النظام األساسي الجديد في مسألة والية واختصاص المحكمة حقق ا

بالنسبة للدول غيراألطراف،والنتيجة أن خضع هذا االختصاص للقبول الصريح للدولة المعنية سواء فيما 

سمية كممثلين للدولة يتعلق باألفعال المرتكبة على إقليمها أوتلك المرتكبة بواسطة أشخاص لهم الصفة الر

في مباشرة وظائف رسمية،أو للذين يعترف لهم مباشرة بمثل هذه الوظائف من قبل الدولة وهو ما أشرنا 

 .)3(اليه 

    ومن جهة هذا القيد األخير، فمقصود به هوالحماية، في جميع األحوال،لوضع العسكريين األمريكيين 

 Visant à proteger en tout cas la position des militairesفي الخارج  

américains a létranger والنتيجة التي تحققت في التطبيق العملي مساوية أو معادلة لما تم ،

 بالنظام األساسي بخصوص طائفتي الجرائم، وهي إقرار شروط قبول الدولة  التشديد في طلب تضمينه

  .)4(التي يحمل الشخص المتهم جنسيتها

 العامة  اللجنةسمية التي رعتها رئاسة المؤتمر واالتصاالت غير الرف من جهة أخرى     و

 المتوافقة الدولن تقاربا بين الواليات المتحدة وكذا التي تمت بواسطة اليابان، أشارت إلى او

1-  2- POLITI- mouro- :opcit , p837.                                                                                                                     

 3- Doc A/CONF.183/C. 1/L.90  Proposition présenté par les état Unis    ,note :politi –Mouro-  Ipid  .p.837.              

                                                                                                                                 4-  POLITI- mouro- .  Ipid, p837. 
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 مع –بطريق المناورة - الموقفين  والتأليف  بين لن يتحقق بشأن بروتوكول من هذا النوع، وقد تم التزاوج

رنسا  للشكاوي  ف: على سبيل المثال(األخذ في االعتبار حقيقة اإلنشغاالت لعدد ال بأس به من الدول 

المحتملة  ضد  قادتها  ورؤسائها  السياسيين  والعسكريين  والعديد من الدول العربية المرتبطة بجرائم 

، التي ركزت باألولى على آليات نشاط المحكمة فيما يتعلق بجرائم )مرتكبة في النزاعات الداخلية

 .)1(الحرب

مان أو التأمين بالتغاضي عن  باألأصبح من الواضح أن تزويد هذه البلدانو قد   

كان ، )مع تأثير أكثر عزلة في هذا المجال(  المحصور في هذه الجرائم opt- outالشروط 

أنه مقابل الستثنـاء وجيه لمبدأ  عنه لضمان دعم أوسع للمشـروع، وال غنىالزما و

واسطة ، التي أعدت ب124 ادرج الحكم في المادة  عليه، واالختصـاص التلقائـي للمحكمة

 .)2(مكتب اللجنة العامـة في الليلة السابقة على التصويت النهائـي

، فينبغي القول 124التمييع الجزئي للتقدير السلبي بالتأكيد للمادة وبمقدار اإلضعاف و 

بعبارة بعاد نص النظام األساسي قائمة، وللنص تجعل إمكانية است" الوقتية "  أن الطبيعة اأيض

 124إعادة النظر في إقرار المادة أن المؤتمر األول لمراجعة وتصور أخرى، فمن الم

سيكون مطروحا بقوة على مائدة المفاوضات، بغرض التملص من جرائم الحرب بنظام 

عالوة على ذلك، فليس من المستبعد أنه تبعا لرد الفعل  ، وخاص تدخل به تحت سلطانه

الرقابة المنصوص عليها في النظام بشأن ضمانات  توازنا بشأن نظام عمل المحكمة واألكثر

، فإن الدول األطراف األكثر دعما الختصاص )كذلك بشأن أعمال مبدا التكميلية( األساسي 

المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب ستكف أو تمسك عن إعادة النظر في شرط الخروج على 

 .)3(االختصاص

 جرائم الحرب يبقى بديهيا،ولألسف كنتاج وإجماال فالقيد المفروض على تدخل المحكمة في موضوع    

حقيقي لهذه التضحية المتمثلة في السعي إلنجاح مؤتمر التأسيس، والمأمول أن يتم تقديمه في المستقبل في 

 .)4(ضوء وضع أكثر تقدما للنظام األساسـي

1- POLITI- mouro-. -  Ipid ,pp ,837—838 .                                                                                                                          

 -2- POLITI- mouro- .    Ipid ,p838.                                                                                                                                     

�280-281
L�@ N6] ، ص ص، :ر @D�� ��� ا�"0�7Kb E  ا��آ%�-3.    

4- POLITI- mouro- :opcit ,pp,839-840.                                                                                                                                                 
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 ���أ ا�%=��0: أوال

 :على مبدأ التكميلية  مالحظات- 1

ال التحضيرية، كان فمند بدء األعم،  فرض نفسها على مبدأ التكميليةتثمة مالحظات  

يوجد اتفاق واسع فيما بين وفود البعثات الرسمية بشأن حقيقية أن العالقات بين المحكمة و 

جهات القضاء الوطني لم تكن منظمة بقاعدة مسطرة، كما في القوانين األساسية للمحاكم 

 والية اهالمحكمة تج" تكميلية" باألحرى المحكمة الدولية، أو" أولوية " الخاصة على أساس 

  .)2( " الوطني" القضاء الداخلي

له والية القضاء الوطني، ذلك أن قامها من بعبارة أخرى، فاألولى أن يقوم مو 

المحكمة مخصصة للتدخل فقط في القضايا األكثر خطورة، حيث تكون أنظمة العدالة الجنائية 

غير موجودة  "-لدولي بحسب التعبير المستعمل من قبل في مشروع لجنة القانون ا-الداخلية

  .)inexistantes ou inefficaces" )3" أو غير فعالة 

وقد انشغلت دول كثيرة أيضا بالتركيـز في هذا الخصوص، على أهمية عدم انتفاء مسئولية  

جهات القضاء الوطني في نشاطهـا المعتاد عن المعاقبة على الجرائم المنصوص عليها في النظام 

 أنه مما ال مفر منه أنه، عند تحديد كيفيـة تطبيـق هذه المبادئ، تشعبت وتباعدت األساسي لمحكمـة، إال

مواقف الدول بطريقة محسوسة، نظرا لآلراء واالتجاهات المتباينـة بشأن دور المحكمة ووظائفهـا، ومن 

ك، بما في ذل( ثم فإن بعض الدول قد أصرت على منح المحكمة  برغم تكميلتها  سلطات كاملة للتدخل 

 ، )وفي المقام األول، سلطة أن تقرر من تلقـاء ذاتها مالءمة أن تقـوم مقام القضاء الوطني في قضية ما 

�281
L�@ N6] ، ص ص،  :D�� ��� ا�"0�7Kb E �� ا��آ%�ر @-1 .                                      

�254
L�@ N6] ، ص ا�  -2 .                                       

3- le Raport de la commission du droit internationa l sur les travaux de sa quarante –sixieme  session -                A/49/10-
,p47,note , POLITI- mouro- :opcit ,p842.                                                                                                                                            
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 Situation   وفضلـت بـالدأخرى حصر اختصاص المحكمة   في الحاالت االستثنائية

exceptionnelles--  تكون جهات القضـاء الوطني منهارة، و يظهر بوضوح فقدان الثقة فيها التي

 .)1(في أدائها لوظائفهـا

 :ى أمام المحكمة وفقا لمبدأ التكميليةقبول الدعو  : 2

  تقدما أساسيا في شأن االتفاق على النص 1997أحرزت اللجنة التحضيرية في دورة أغسطس       

 من النظام 17، وبأسلوب مماثل تقريبا لما ورد في المادة "بقبول الدعاوي أمام المحكمة " الخاص 

 عليها األمر بالنسبة للجرائم المبلغ عنها تخول المحكمة د، وحتى ال يلتبس/ األساسي، وبموجب الفقرة أ 

عندمـا ال تكون الجريمة خطيرة بمقدار كاف كي " فتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى" اإلمكانية التالية،

 .)2(اتنظر فيهـ

في القانـون ) لمحورية ا( لكن من جهة أخرى، فبخصوص الجرائم الرئيسيـة     و

لفا، فال يكون اختصاص المحكمة في اخلة في الحدود المشار إليها سالجرائم الدالدولي، و

 من 10ت، بحسب الفقرة في جميع الحاال،وشأنهـا مقتصرا عليهـا أو حكرا لهـا

 .)3(فاختصاص المحكمة سيكون مكمال الختصاص القضاء الجنائي الوطنـيالديباجة،

� =�7ن � ��

��78�ـ�  �� ه�P ا�8� X�ذ C9! ء
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 .)4(و�� �7Gن ��

 :المظاهر اإلجرائية لمبدأ التكميلية :  3

قي ترحيبا في المؤتمر فالمبدأ األساسي الذي ل"تكميلية المحكمة "      ثمة مظاهر إجرائية تبدو في مسألة 

و قبوال بالنظام األساسي هو مبدأ االختصاص الكامل للمحكمة في أن تقرر وتثبت في قبول الدعاوي التي 

  فمن جهة الرقابة التي تباشر بواسطة الدائرة االبتدائية في , جعلت من اختصاصها و خولت القضاء فيها

  .255ص مرجع سابق ، : الدكتور سعيد عبد اللطيف حسن -1  

2- LATTANZI – Flavia- : op cit, p 427.                                                                                                                          

3- 7Kb E�"0ا� ��� ��D@ ص : ا��آ%�ر ، [L�@ N6
�256 .                                         

                                                                                                                         4- LATTANZI – Flavia- :op cit ,p 427 . 

156 



  

                                       

قبول  دم  ، فالدفع بع15وفقا للمادة   قتحقيالبمباشرة  االتهام العام  وقت الترخيص لنائب   

التي افتتحت أو باشرت تحقيقا  الدول  على األخص(الدولة المعنيةمن قبل المتهم أو الدعوى

رة الدرجة األولى من الغرفة االبتدائية أي من دائتكون مرفوضة بحسب الحاالت،) اكمةأو مح

  .)1(19طبقا للمادة المادة 

 فبناء على ،ء بآلية إضافيـة تعمل مع اإلجراء األول في آن واحد فقد أثقل اإلجرا كذلك   و

 -Filter -)في صالم(  التي تنص على المرشح 18اقتراح الواليات المتحدة أضيفت المادة 

ام، قبل أن يفتتح بشأن  فنائب االتهام الع)2(الجاري من بعد، من أجل تقرير قبول التبليغ 

الدول التي  و- األساسي النظامحسب-الدول األطراف ذلك إلى جميع ) يعلن (  يبلغ قضية

فيما بحسب المعلومات المبلغة، قابلة أو متهيئـة ألن ينعقـد لها االختصاص بصفة اعتيادية 

أي إعالن الحاالت المبلغة إلى المحكمة بواسطـة دولة، أوتلك التي صارت ... يتعلـق بالجرائم المذكورة

 االتهام إلى الدول األطراف في النظام وتلك التي ينعقد لها محال لتحقيـق مفتوح بواسطة نائب

 .)3(االختصـاص

 Formule très-   أن الصيغة غامضة ومبهمة للغاية وشديدة العموم - بحق-ويالحظ بعض الفقهاء    

vague et générique-)4(و في غضون الشهر التالي لتسليم هذا اإلعالن )ألي دولة أن تعلم )" التبليغ

كمة بأنها تفتح أو افتتحت تحقيقا في شأن مواطنيها أوأشخاص آخرين يخضعون لواليتها القضائية المح

فبناء على ... بخصوص الجرائم المذكورة في المادة الخامسة التي ترتبط بالمعلومات المبلغـة للدول 

يها، ما لم تفوضه الغرفة طلب الدولة التي تسلمت اإلعـالن، يلتزم نائب اإلتهام بإحالة العناية بالتحقيق إل

اإلبتدايـة بناء على طلبها، وأن يباشر بنفسه إجراء التحقيق، وبعبارة أخرى، ففي مؤتمر التأسيس تقرر 

أن نقص اإلرادة أو انعدام القدرة واالهلية لجهات القضاء الوطني للعقاب سيقرر تحديده بواسطة المحكمة 

 بالتعاون الكامل مع الدول، كذلك سيعطي Dialectiqueنفسها، ولكن أيضا من خالل عالقة تحاورية 

المفتـاح المزدوج " ويطلق على هذا الوضع : ذلك إمكانية تحاشي تأخير النشاط القضائي الدولي

 .)5(، واإلجراء بهذه الكيفية سيكون ثقيـال"الختصاص المحكمـة 

1- POLITI- mouro- :opcit ,p843. 

2- 7Kb E�"0ا� ��� ��D@ ص : ا��آ%�ر ، [L�@ N6
� 662 . 

3-LATTANZI – Flavia- :op cit ,p 427. 

 4-LATTANZI – Flavia- .   Ipid,p 427. 

5- 7Kb E�"0ا� ��� ��D@ ص : ا��آ%�ر ، [L�@ N6
�263. 

157 



  

 :مشكالت المعيار المزدوج لالختصاص: 4

وبصفة  فسيربعض المشكالت التي تستعصي على الت" يثير معيار المفتاح المزدوج لالختصاص 

خاصة فالمشكلة المطروحة هي أن نعرف ما إذا كان مبدأ التكميلية يتم إعماله دائما بخصوص العالقة مع 

أي قضاء داخلي مهما يكن، وعلى أي معيار اختصاص مقرر في التشريع الداخلي مهما يكن، بما في ذلك 

فقط في شأن العالقة مع جهات القضاء لو استدعى الحال، المعيار العالمي، أو أن هذا المبدأ يؤدي دورا 

الداخلي التي كانت بطريقة مباشرة، أشد ارتباطا بالجريمة، وأنها وحدها ذات سلطة مؤثرة في جمع أدلة 

 .)1(اإلثبات أو تنفيذ الحكم بالعقوبة المنتظرة إصدارها على من يمكن مساءلته ولكنها لم تقم بذلك

، فمبدأ التكميلية يمكن أن ال يسمح بخضوع الشخص 18 فإذا تقبلنا التفسير األول للمادة    

في الواقع، مهما تكن دولة عضوا في المسئول لجهاز قضائي ذي فاعلية وتأثير مهم، و

مبدأ (  تطبيق المعيار العالمي في االختصاص- تريد أو تستطيع-المجتمع الدولي

ستكون ألنها لمادي للمحكمة،  أن تتعامل مع الجرائم الداخلة في االختصاص افعليها،)العالمية

تلك الدولة يمكن ان ف الحالة ، وفي هذه )2(قادرة على التملص من تلك الجرائم التي تنشغل بها

، ألنها على سبيل المثال، ال تمسك "قمع الجريمةال تكون قادرة بقضائها على ردع وأ" 

 لها تعاون قضائي مع أنها ليست الجريمة ال ترتكب على إقليمها وبالشخص المشتبه به او أن

حكمة الدولية مثل هذه الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها، بينما يمكن أن يكون للم

بتطبيق مبدأ التكميلية مع أي قضاء داخلي مهما يكن، سيعرض إذن للخطر الهدف العالقة، و

 إلى األساسي من وراء إنشاء القضاء الجنائي الدولي أو يجعل من العبث محاولة الوصول

لردع عقابا فعاال لتحقيق ا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  فهذا القضاء سيحقق،هذا الهدف

بإجراءات تؤسس قناعة لدى من تسول لهم أنفسهم ارتكابها عن الجرائم األكثر خطورة، و

 نهائيا، وهذا ماتتطلبه العدالة الجنائية الدولية التي تعمل من أجل بالعدول عنها في المستقبل

بعبارة ذلك التعايش السلمي بين الشعوب والدول،ويضمن ك و)3(حفاظ على أمن وسلم البشريةال

  أو حصانة مرتكبي  يضع حدا لعدم عقاب قضاء حازموضع نظام البند الخامس من الديباجة 

 1-2- -LATTANZI – Flavia- :op cit ,p 430.                               
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  .)1(يحقق منعا للجرائم الجديدةهذه الجرائم و

التصاقا مع مقتضيات العقاب على الجرائم ء الجنائي الدولي أكثر التحاما ويبدو القضا    و

 .)2( من الديباجةالتاسعة  الفقرة  مجموعهاألكثر خطورة التي تمس المجتمع الدولي في 

علق ببعض جهات القضاء ذلك فإن مبدأ التكميلية مقدر فقط فيما يتعلى     وبناء

 .)3(باالعتبار أيضا لعالقات المحكمة مع الدول التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالجريمةالداخلي،و

 المحكمة بالفصل في مسائل قبول ، أن قاعدة اختصاص18    ومن الواضح، تبعا لما ورد بالمادة 

الدعوى قد تجوز جزئيا، ذلك أنه على نائب االتهام العام أن يكون من اختصاص الدائرة اإلبتدائية ما 

يتعلق بإيقاف التحقيق الذي تقرر له بطريقة تلقائية، ولكن المبدأ الذي منح المحكمة سلطة القرار النهائي 

يبقى بالقطع كامال، ويدعم ويعزز ) الوطني(ام والقضاء الداخلي بشأن توافر الشروط المقررة ليقوم مق

   .)4(خصائص استقـالل وفعالية هذه الهيئة الجديـدة للقضاء الجنائي الدولـي

 : معايير رقابة المحكمة الجنائية الدولية على القضايا الوطنية ذات األهمية:5

القضايا الوطنية ذات  بشأن  تصرفاليرخص النظام األساسي للمحكمة أن تراقب  

 أيضا المعايير التالية تحديد ما إذا كان هناك نقص أو انعدام 17تبين المادة ، واألهمية

  :)5(فتنص على ما يلي اإلرادة، أو عدم القدرة أو األهلية للقضاء بها

  فبخصوص تحديد ما إذا كان ثمة نقص في إرادة الدولة في حالة من نوع معين، تعتبرها المحكمة-1

 : موجودة، اعتبارا للضمانات المسلم بها بواسطة القانون الدولي، في حالة أو أكثر من الحاالت اآلتيـة

أن اإلجراءات التي تمت أو استخدمت او القرار الذي اتخذته الدولة تعمد تخليص أو تنجيه الشخص -

ة بالمادة الخامسة من المقصود من المسؤولية بخصوص الجرائم وثيقة الصلة باختصاص المحكمة المذكور

 .النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

إذا عانت اإلجراءات من تأخير غير مبرر، في ظروف، تكذب أو تنفي وجود تقديم الشخص المقصود -
 . على العدالة

1-voir glossaire /note de la documentation français e.   Des nouvelles limites a la souveraineté nation ale.          
  Bennouna Moha med .revue de La justice  Pénale In ternationale/dossier constitue par Daniel Fontanaud  .1999.pp.29-32. 

          2- LATTANZI – Flavia- :op cit ,p 430-431.                                                                                                                    3-
LATTANZI – Flavia- . -  Ipid ,431.                 

4- POLITI- mouro-  .   Ipid ,p843                                                                                                                                                          
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تكن بطريقة مستقلة أو حيادية، وإنما بطريقة تمت في ظروف تكذب أن اإلجراءات لم -

 .تنفي وجود تقديم الشخص المقصود على العدالةأو

ها القدرة في حالة من هذا ت لديألجل تحديد ما إذا كانت الدولة عاجزة أو ليس و-2

تنظر المحكمة في أن الدولة لم تكن كذلك وفقا لمعيار التصدع الكامل لجهازها النوع،

وجمع ا القضاء على القبض على المتهم القضائي كليا أو في جزء أساسي منه أو عدم قدرة هذ

 .)1( بطريقة جيدةعناصر اإلثبات والشهود الضروريين، أو عدم القدرة على إدارة اإلجراءات

فالمحكمة إذن مدعوة للتعرف على الجرائم الداخلة في اختصاصها فقط دون غيرها في      

حالة وجود هذا الفراغ القضائي الداخلي، سواء لعدم النص على عقابها أو لعدم المعاقبة 

للدولة، كما في الفوضى عليها ليس فقط في حالة تصدع أو انهيار النظام القضائي 

امة أو في حالة الشلل دارة السيئة لجهاز العدالة بصفة عإنما أيضا في حالة االمة،والعا

حاالت التأخير غير المبرر في اإلجراءات، او عدم استقالل او عدم حياد أوالجمود،أو

 تبين أو تبرهن على  ومؤشرات ظروف خاللالسلطات القضائية الوطنية الذي يظهر من

 .)2(د من الحكم عليه حكما حقيقيا  بواسطة القضاءوجود نية تخليص الشخص المقصو

لفرض، مع عدم مشروعية التصرف غيرالمشروع الدولي الناشئ عن  هذا امن خاللكذلك   

س عليه المحكمة تصرفها ينبغي أن سعنصر التقدير الذي تؤ، واإلدارة السيئة لجهاز القضاء

وجود ءلته عن الجرائم البشعة،أو ن مسا كعدم تحديد فرد يمكالموضوعية ،يبنى على الوقائع

 .)3 (عدم القصاص المكفول للمجرم أخيرا لم يصدر بشأنه حكم من القضاء،ومجني عليهم

وتؤكد (   ومن جهة اخرى، فالمحكمة يمكنها أن تفرض الحكم بعدم قبول دعوى ستكون من اختصاصها 

وضوح مند االبتداء لللتخلي عن طالما ال يوجد عنصر يشير ب)مع ذلك اختصاصها تجاه القضاء الوطني 

-...أو أدى بالفعل إلى...اإلجراء الداخلي الصوري، عندما يكون األسلوب المتبع في اإلجراء يؤدي إلى

 تكوين هيئة للقضاء لمباشرة التحقيق و المحاكمة في أوقات التصرفات القضائية ، فإن -على سبيل المثال

 .)4(هذا  يبرهن على غياب الدعوى الحقيقيـة

1- LATTANZI – Flavia- :op cit ,p 428-429.                                                                                                                   

- POLITI- mouro- .opcit ,p429.                                                                                                                                   2            

3- LATTANZI – Flavia-  op cit ,p 429.                                                                                                                          
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لوجود ،كمسجل ويكون إذن  في هذه الحالة بالنظر إلى هذا الوضع  باعتباره  بعيدا عن مفهوم  المحكمة

ات التي تنعقد بخصوص هذا الموضوع في المؤتمر إجراء وطني ذي مصداقية، قد تأيد

 .)1(بواسطة المدافعين األكثر شراسة عن أسبقية القضاء الداخلي

 فإنها  في نفس الوقتظهر األكثر إيجابية لهذا النص، وهذه النتيجة إشارة دون شك للم   و

الذي به يكون على كل سمى في ديباجة النظام األساسي، وتساهم في إيضاح المضمون الم

 ".واجب أن تخضع لقضائها الجنائي المسئولين عن الجرائم الدولية " دولة 

الذي يركز االهتمام على مبدأ  هواللمحكمة، فالمراد حقيقةلتكميلية لاقواعد الففي ضوء        

ينه إنما متضمنا على العكس، التزام بأن تتخذ في حو(التزام غير رسمي من قبل الدول وجود 

بالمحاكمة والمعاقبة، وفق خطة وطنية، على ) إجراءات قضائية موثـوق بها وفعالـة 

 .)2(يانتهاكـات القانون الدولي اإلنسانـ

  :المعاييـرالمؤسسة لقبـول اختصاص المحكمـة: ثانيا

ائم الحرب خالل الفترة سبق القول إن الوضع بهذا الشكـل، فيما يتعلق بجر    

حق الخروج على اختصاص المحكمة  بالنسبة للدول األطراف التي تختار الوقتيـة،

أو كليهما، سيفتـح ) الشخصـي( االقتصار على معيار االختصاص اإلقليمي أو الوطني و

 .)3(الباب لعدم العقـاب على جرائم الحـرب

 التوصل إليه من خالل مفاوضات معقدة للغاية  يعكس هذا الوضع من جانب آخر ما تم    و

 أو التي ةمن حل مختلط يشتمل على اخضاع اختصاص المحكمة لقبول جانب الدولة اإلقليمي

لوقت يرخص للدول أن تختار حال آخر بخصوص في نفس االمجرم  بجنسيته، وينتمي إليها

 )4(جرائم الحرب

  بعض الدول   أقرت قدالنص  فقط  على معيار اإلقليمية، و بعد ذلك  ذاتها اقترحت الدولة و

1- 7Kb E�"0ا� ��� ��D@ ص: ا��آ%�ر ، [L�@ N6
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 :اقتراح المملكة المتحدة -1

    في البداية اقترحت المملكة المتحدة، بتدعيم قوي من أطراف عديدة، تعليق اختصاص المحكمة على 

قبوله دفعة واحدة من طرف الدولة اإلقليمية والدولة التي تقبض على المشتبه فيه،أي قبول الدولتين معا 

هذا االقتراح حتى المرحلة -)Compromis" (التوفيق أواالتفاق"-لمحكمة حتى ينعقد اختصاص ا

 .)1(النهائية للمؤتمر

 وهذا -والجمع بين هذين القيدين القانونيين أو حتى القيد اإلقليمي وحده سيجعل من المحتمل تماما 

بادأة من مجلس  أن قدرة المحكمة على التصرف تكون مغلولة، ما عدا  ما يرى  بناء على م-مفهوم جيدا

 .)2( األمن وذلك في الحاالت التي يمكنه أن يتصرف فيها

 :االقتراح األلماني -2

      جاء االقتراح األلماني كرد على االقتراح البريطاني، مقترحا بحسب التناول األوتيبي الذي يقدمه، 

راحها دعمت ألمانيا زاعما أنه يؤدي إلى جعل اختصاص المحكمة مستقال عن كل قيد قانوني،وتأييدا القت

ذلك بأنه بناءا على القانون الدولي، فلكل دولة رخصة أن تعاقب على الجرائم المرتكبة ضد البشر التي 

، وأيضا يدخل في "معيار العالمية " تتحمل بحسب أي معيار قانوني تختارهتلك الدول بما في ذلك 

، ففي هذه )بموجب النظام االتفاقي لجنيف (الموضوع ما يتعلق بجرائم الحربوذلك بموجب االلتزام الدولي

الحالة بحسب االقتراح األلماني  فالمحكمة هي قضاء منشأ بواسطة الدول ،حيث تقوم فيه المحكمة  جزئيا 

 .)3(مقام جهات القضاء الوطنية ويمكنها أن تعمل بالمثل

اعتبارها أن المحكمة  ومع ذلك فهي لم تضع في )4(*     واألطروحة العالمية قامت على أساس نظري

ال باإلقليم المرتكب عليه الجريمة، وال ) طبيعي ( الجنائية الدولية لم يقدر لها أن يكون لديها اتصال مادي

بالمتهم المشتبه فيه، وال بأدلة اإلثبات أو الشهود، وال بالمجني عليهم، وكذلك لن يكون لديها السلطات 

قيق هذا االتصال، وفي كل مرحلة من مراحل نشاطها، فإن  لتح– عرضيا –القسرية الضرورية الالزمة 

 ستكون في أمس الحاجة إلى –على منوال المحكمتين الجنائيتين المشكلتين بواسطة مجلس األمن–المحكمة 

اشتراك الدول في العمل معها، وينبغي عليها أن تعمل إذن باالشتراك مع الدول، أوعلى األقل الدول مع 

 . تصاال وثيقا بالجريمة،كما اليمكنها أن تعمل أو تتصرف ضد إرادتهابعضها، التي تتصل ا

1-LATTANZI – Flavia- :op cit ,p 432 .                                                                                                                                       
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 :  االقتراح الكوري بشأن معايير قبول االختصاص-2

ص المحكمة، تعمل معا دفعة بدال من النص على معايير قانونية لقبول اختصا    

رهذا االقتراح قد ظهة، وقدمت كوريا اقتراحا يشير على االختيار من بين معايير أربعواحدة،

ن للمحكمة أن تباشر اختصاصها يمك تراحبموجب هذا االقبطريقة أكثر واقعية وحكمة، و

قبل هذا الختصاص من قبل الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها، أو الدولة التي يحمل إذا

المتهم جنسيتها، أو الدولة التي يحمل المجني عليه جنسيتها، أو الدولة التي يقبض على المتهم 

 .)1(فيها

 استحسانا -من بين هذه المعاييرق االختيار  المتضمن ح–القى هذا االقتراح       وقد 

 فحتى إذا  في الواقع و- كما ادعى البعض-ا على النظامهو ال يمثل انقالبا ثوريوقبوال، و

 لن يكون – حال األخذ به –فإن المحكمة  اتفاق االقتراح الكوري موضع استحسان وكان

في الحاالت التي ال يكون لديها إمكانية التصرف كثيرا بطريقة مستقلة عن مجلس األمن 

صوص الواقع أنه بخلتي وقعت الجريمة على إقليمها، واختصاصها مقبوال بواسطة الدولة ا

جرائم الحرب المرتكبة في أثناء جرائم إبادة الجنس البشري، والجرائم ضد اإلنسانية، و

على إقليمها والدولة التي  بين الدول التي تقع الجريمة - تقريبا–النزاعات الداخلية، فلن يتصادف اتفاق 

يحمل المتهم جنسيتها والدولة التي يحمل المجني عليه جنسيتها، وكذلك الدولة التي تقبض على 

المتهم،ولكن فاالقتراح الكوري بإضافته إلى المعيارين السابقين معيارجنسية المجني عليه ومعيار مكان 

 .)2(غير مفتوحالقبض على المتهم في حقيقة األمر قد استبق على باب ص

 :Pinochet امكانية تطبيق االقتراح الكوري على قضية بينوشيه -3

فالمنفذ الصغير يبدو من  المثال لتالي، " جنسية المجني عليه "  معيار –فيما يتعلق بالمعيار األول        

    واإلسبانيين ،نفي األرجنتي) األرجنتين من أصل إيطالي( فبخصوص التقتيل البشع واإلبادة لإليطاليين 

في األرجنتين والشيلي، فاألخذ بهذا المعيار ) األرجنتين من أصل إسباني أو الشيليين من أصل إسباني( 

   بناء على طلب القضاء –رئيس دولة الشيلي سابقا-Pinochet -هو الذي يجيز القبض على بينوشيه
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شيلي العوضا عن قبول ، والكورياإلسباني، الذي الذي أخذ بحق االختيار  وفقا  للمقترح 

ة سيعطي المحكمة إمكانية مالحقة المتهم المشتبه به بطريقفان ذلك الختصاص المحكمة، 

ال ي وقت كانت الوقائع فيه مجرمة، واعتيادية في مثل هذه الحاالت، حيث  أنشئت المحكمة ف

" بالبقاء في إطار هذا المثال فاألخذ بمعيار ، ويوجد قضاء آخر داخلي يباشر إجراء العدالة

الحكم في الواقع،إلى عدم وجود قضية وسيؤدي  "مكان القبض على المتهم المشتبه فيه 

على األقل لكن  و- المحكمة أن تحكم عليه غيابيالن تستطيع و-وتسليمهى المتهم بعقوبة عل

الدولة، كما حدث سجن مفتوح داخل   يبقى في في النهاية، ومؤثرتقيد حريته بشكل فعال و

 .)1(كراجيكفي حالة ملديك و

 تهتم بانسجام ولسوء الحظ، تمت التضحية باالقتراح الكوري، بسبب الدبلوماسية الدولية، التي     

العالقات بين الدول، وكما يقول البعض تلك الدبلوماسية التي تبدو كشبح شديد الغموض يبسط جناحيه على 

  .)2(اختصاص المحكمة

      وتبقى مرارة النفس ال سيما بسبب المواقف األكثر رجعية وتأخر ،المتخذة ليس فقط من دول مثل 

 تعيش في ظل أوضاع معيبة داخل حدودها الداخلية، وروسيا العراق و السودان و الصين و دول أخرى

 التي - كالواليات المتحدة األمريكية-حتى المرحلة النهائية للمؤتمر تقريبا، ولكن أيضا من بلد ديمقراطي

لم تكن على مستوى التعبير عن سلطتها األدبية بمناسبة االختيارات الهامة، وككل أولئك الذين وجهوا 

 .)3( قتضيات المنع والمعاقبة على الجرائم البشعة   ما عد االلتجاء إلى القوة العسكريةسهامهم إلى م

الشخصية لم يكف إلقناع الدول التي اح الكوري في معياري اإلقليمية وحصر االقتر    و

من جهة بنظام القبول التلقائي الختصاص فت على التمسك بمعيار اإلقليمية وحده، رأص

" بطريقة اختيارية"لك فالنص على معيار اإلقليمية  زيادة على ذ  أخرىالمحكمة، و من جهة

 مما يظهر تماما األساس الذي *مع معيار جنسية الفاعل قد أفزع الواليات المتحدة و فرنسا

  الواليات المتحدة، فبدال من انتهاز الفرصة ألنسنة قليلة للعمليات العسكرية في إقليماعتمدته 

1-LATTANZI – Flavia- :op cit , pp,433-434 .                                         

 2-  LATTANZI – Flavia -.    Ipid, pp, 434.                                                                                                                
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كمة على حق اختيار الخروج على اختصاص المحرز بخصوص جرائم الحرب، بأجنبي، و

 .)1(سبيل القطع

 قد طالبت بفرض حق االختيار أيضا بخصوص الجرائم  فالواليات المتحدة في الحقيقة     و

عوى تشجيع روح االتفاق مراعاة ألوضاع الدول التي ترغب في استبعاد ضد اإلنسانية، بد

انه من جهة أخرى تفرضه رتكبة خالل المنازعات الداخلية،واختصاص المحكمة بالجرائم الم

في ضوء مقترحاتهم بشأن تبرر استبعاد مثل هذه الجرائم، ومقتضيات التوازن الدولي التي 

 األمن التي ستحقق ذلك بالتوافق مع سلطات مجلشروط مباشرة المحكمة الختصاصها، ي

ع إذا أخذ بحق اختيار الخروج على في الواقحصر وضع المحكمة في إطار معين، وت

لبالد التي تعيش داخل ن افاضا بخصوص الجرائم ضد اإلنسانيـة، اختصاص المحكمة أي

ظة التصديق على النظام لح حدودها في وضع معيـب يمكنها أن تستبعـد

إذن فالمحكمة لن تتصل بالدعوى إال بمبادرة من مجلـس اسـي،اختصاص المحكمة، واألس

  . )2() من ميثاق األمم المتحدة 39كما في الحاالت المشار إليها في المادة  (األمن 

 الى حصر مطالب  -like minded-  في الرأي* المتوافقة وقد ادت صالبة موقف الدول    

ة وفرنسا في تقرير حق اختيار الخروج على المحكمة الجنائية الواليات المتحدة االمريكي

  )3(الدولية في خصوص جرائم الحرب فقط

      ولكن النقص الجزئي في المواقف الداعمة ،السيما بواسطة الواليات المتحدة االمريكية  

ما تم فقد أدى بهذه البالد الى عدم التصويت على النظام االساسي ،ومع ذلك فهناك الكثير م

التوصل اليه على كثير من الجهات رغم المعارضة الشديدة من الواليات المتحدة االمريكية 

   )4(التي كانت غالبا غير مقنعة 

 

 

1-  LATTANZI – Flavia- :op cit , pp  434.                                                                                                                

2-  LATTANZI – Flavia  -.    Ipid , pp  434-435.                                                                                                                 
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    اوالدفع بعدم اختصاصهحاالت قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية: الثانيعالفر

 : بعدم قبولهاوأ

 :حاالت قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية:اوال 

 :)1( من النظام األساسي للمحكمة على أنه17تنص المادة         

لنظام األساسي الحالي، تقضي المحكمة بقبول وفقا للفقرة الثانية من الديباجة األولى من ا-1

 :الدعوى في الحاالت اآلتية

عندما تكون القضية موضوعا لشكوى أو محاكمة من قبل الدولة المختصة مكانيا، إال أن هذه الدولة -أ  

 .ليس لديها اإلرادة التامة أو القدرة على وجه التأكيد، لمباشرة التحقيق أو إجراء المحاكمة

 قررت عدم محاكمةق من قبل الدولةالمختصة مكانيا،وانت القضية موضوعا لتحقي إذا ك-ب 

الشخص المقصود، إال أن هذا القرار لم يكن نتيجة لنقص في إرادة الدولة أو انعدام قدرتها 

 .على إدارة التحقيق أو المحاكمة بطريقة جيدة

ل موضوعا يمث أن الشخص المقصود قد حكم عليه من قبل من أجل السلوك الذي -ج 

    .)2(20 المادة  الثالثة منفقرة الأنه لم يكن قد حكم عليه بواسطة المحكمة بموجبللشكوى، و

أيا من كان قد حكم عليه بواسطة سلطة : "  أنالثالثة منها تقرر في الفقرة 20مادة  فال-2 

أن يحاكم  ال يمكن 8 أو المادة 7 و6قضائية ما من أجل سلوك واقع أيضا تحت حكم المواد 

  :)3(بواسطة المحكمة إال إذا كانت اإلجراءات أمام جهة القضاء األخرى

قد اتخذت من أجل تخليص الشخص المقصود من المسؤولية الجنائية عن الجرائم وثيقة الصلة -أ

 .باختصاصها

لم تكـن اإلجراءات تدار باستمرار بطريقـة مستقلـة أوحياديـة،وباحترام الضمانـات المنصوص -ب

 .عليها في القانـون الدولي،وإنما بطريقـة،وفي ظروف تكذب أوتنفي نية تقديـم المتهم إلى العدالـة
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ائم الدولية األكثر خطورة فقط في  فالمحكمة إذن ستباشر اختصاصهـا من أجل الجر     

ي فيها أو أن تكون عاجزة عن ، حيث ترفض الدول أن تقض المنصوص عليها الحاالت

هذا يعني  ، و)1(ا معينا متعمد ال يحقق غرضأو أن ستقـوم بهذا القضاء بشكل صوريذلك،

" أن المحكمة الجنائية الدولية ال ينعقـد لها االختصاص إال في حاالت سقـوط أو انهيـار

كل أو جزء أساسـي من الجهاز القضائـي للدولة، أو تعمـد تخليص الشخص المقصود 

بالقضـاء في حاالت للمحكمـة أال تسلـم باختصاص الـدول ، ومن المسئوليـة الجنائيـة

 أن اختصاص المحكمـة لن يكون - في رأي البعـض-لكن من جانب آخر، و)2(أخرى

رتباط بين تلك موضع اعتبـار فـي الحاالت التي يقـرر فيها مجلس األمن أن ثمـة ا

 من ميثـاق 39بين الحاالت المذكـورة في المـادة الجرائم الخطيرة والجرائم المنظمة و

 .*ةاألمـم المتحـد

 على أن تأخذ المحكمة 20    وقد نص النظام األساسي للمحكمة  في الفقرة الثانية من المادة 

 :)3(في اعتبارها وهي تحدد عدم الرغبة مدى توافر مايلي 

أن تكون الدولة قد شرعت في االجراءات أو قامت بها كغطاء يتخذ لحماية الشخص المعني -

 .بالمسؤولية الجنائية الدولية

 .راخي في اتخاذ االجراءات بما يكشف عن نية عدم تقديم الشخص المعني للعدالة الت-

اذا لم تتخذ االجراءات او لم تتخذ بشكل مستقل ومحايد أواتخذت على نحو اليتفق مع نية -

 .    تقديم الشخص للعدالة 

نبيية      وعلى هذا األساس نقول أن هذه المادة قد كانت حصيلة نقاش ممتد ومشاورات جا

 اعتبار التكامل فاألول هو  )4(وقد رأى بأنها بهذه الصورة تحقق التوفيق بين اعتبارين, متعددة

1-  LATTANZI – Flavia- :op cit , p428.                                                                                                                         
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بين القضاء الجنائي الوطني وقضاء المحكمة الجنائية الدولية بحيث إذا كانت الدولة قد 

 أو اتخذت قرارا بعدم ةاختصت بالجريمة وشرعت في اتخاذ إجراءات التحقيق والمقاضا

ة الجنائية الدولية في هذه الحالة ينحصر وتكون الدعوى فان اختصاص المحكم, المقاضاة

اعتبار جدية المحاكمة إذا ما توافر لدى المحكمة الجنائية  أمامها غير مقبولة،والثاني هو

الدولية ما يفيد أن الدولة صاحبة الوالية غير راغبة على النحو المحدد فيما سبق في 

محكمة الجنائية الدولية تسترد اختصاصها االضطالع بصدق في التحقيق والمقاضاة فان ال

 .وتكون الدعوى أمامها مقبولة

أي عدم قدرة الدولة على التحقيق ,ذات الشيء يقال عن عدم القدرةو        

" القدرة على المحاكمة" مبدأ و" مبدأ التكامل" فالنص بصورته الحالية يوازن بين,المقاضاةو

ي حاجة إلى وضع معيار منضبط له، يمتنع معه غير أن عدم القدرة أوهذا الوضع  كان ف

 3لذا جاءت الفقرة , التقدير الذي يمكن أن يختلف من شخص إلى آخر أو من جهة إلى أخرى

 مقررة أنه لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة تنظر المحكمة فيما إذا كانت )1(17من المادة 

القضائي الوطني أو بسبب عدم الدولة غير قادرة بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها 

على الحصول على المتهم أواألدلة أوالشهود الضروريين أوغير قادرة لسبب آخر ,توافره

 .على االضطالع بإجراءاتها

 : اآلليات األخرى التي تحرك ممارسة المحكمة الختصاصها -ثانيا

اشرة المحكمة ين من أجل مبيفي نفس الوقت فقد نص النظام األساسي على آليتين أخر     

 .الختصاصها

 :  الشكوى: الحالة االولى -1

وص حالة، التي تقع النظام، تقدم لدى نائب االتهام بخصفي من قبل دولة طرف تكون     

الشواهد على  والدالئلفي النظام وتظهرأكثر من الجرائم المنصوص عليها فيها واحدة أو

 .)2(أنها ارتكبت 
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 :مجلس األمنطرف اإلبالغ المقدم من  : الحالة الثانية -2

التي يكون مجلس األمن متصرفا فيها  االتهام عن حالة من نفس النوع وإلى نائب    يقدم 

  جب أحكام الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدةبمو

بصفة خاصة لحكم المقرر بالنص يعد ذا قيمة وفي الحالة االخيرة يبدو أن الشرط أو ا    و

ائية الدولية، فمجلس األمن الذي أختصت به المحكمة الجن) األسمى(من جانب الدور المتميز 

لقضاء في حاالت خاصة أو مهمة محددة، إال لم يعد ملزما بإنشاء محاكم جديدة لتتولى اكان و

 بواسطة أن إعمال مبدا التكميلية الذي يبقى مطبقا في حاالت تحويل الحالة إلى المحكمة

فعالية هيئة قضائية دولية على هذا القدر مجلس األمن يعرض للخطر ويجازف باستقالل و

  .)1(من األهمية

 : الدولية أو بعدم قبول الدعوىالدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية:  ثالثا

كما سبق ذكره في مجال ممارسة االختصاص فإنه يمكن للمحكمة الدولية أن تمارس 

اختصاصاتها فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قبل أي دولة ما بحيث تكون هذه الدولة 

 هذا االختصاصمحتوية في النظام األساسي، وعليه فإنه كما منح  للمحكمة الجنائية  الدولية  

فيمكن أيضا لألطراف الذين لهم الحق في الطعن أن يدفعوا بعدم اختصاص المحكمة 

وكذلك الطعن بعدم قبول الدعوى بحث يقدم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء 

فيها كما يكون الطعن إال في مرة واحدة إال فيما يخص الظروف االستثنائية التي جاء ذكرها 

 من النظام أساسي، وبالتالي فال يكون هذا الدفع إال لألشخاص 19رة الرابعة من المادة فيالفق

الذين أوكلت إليهم هذه المهمة بحيث يكون هذا الشخص قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض 

 .)2(عليه فهنا يستطيع الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ألن الدفع هنا يعتبر حقا
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 :حدود حق الدفع: 1

 على أنه على المحكمة أن تفحص بداية مسألة )1(19     تنص الفقرة األولى من المادة 

ها، ولها من تلقاء نفسها أن تبث في مقبولية الدعوى اختصاصها في أي دعوى معروضة علي

 السابق اإلشارة إليها، كما يجوز أن تطعن في مقبولية الدعوى استنادا إلى )2(17وفقا للمادة 

األسباب المشار إليها في هذه المادة، كما أتاح أيضا النظام األساسي الدفع بعدم اختصاص 

 وقد خولت هذه الفقرة حق الطعن )3( 19مادة المحكمة وذلك حسب الفقرة الثانية من ال

 :أوالدفع لكل من

 المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض عليه أو أمر بمثوله أمام -

  . )4( 58المحكمة أو أمر بالحضور عمال بالمادة 

 الدعوى الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في-

 .أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة فيها

 . من النظام األساسي)5(12الدولة التي يطلب قبولها باالختصاص عمال بأحكام المادة -

   وحرصا على عدم استطالة اإلجراءات في هذه المرحلة وضع النظام األساسي المادة حدا 

 من خالاللفقرة الرابعة من نص لممارسة حق الطعن في مقبولية الدعوى أواالختصاص وذلك

 :)6( ويتمثل هذا الحد فيما يلي19المادة رقم 

 .أن مثل هذا الطعن ال يكون إال مرة واحدة-

 .   يجب تقديم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فيها-

 �� ا��و���   �7 ا�(�4م ا�@�@, R.:�ء ا���=�� ا�!(�)19 �7  ا���دة ا�و�G أ.4
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ة -1
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م األساسي للمحكمة في الظروف االستثنائية أن تأذن بالطعن أكثر من مرة أو بعد ومع ذلك فقد أتاح النظا

بدء المحاكمة، وإذا ما سمحت المحكمة بالطعن في مقبولية الدعوى عند بدء المحاكمة أو في وقت الحق 

اء بناء على إذن المحكمة، فال يجوز أن يبنى الطعن إال على أساس انقضاء الدعوى  بصدور حكم فيها إز

 .)1( 17من المادة ) ج(إليه في الفقرة األولىذات الشخص  وذات الموضوع  على النحو المشار  

 للمدعي العام أن يطلب من المحكمة )2(19   كما أجاز النظام األساسي في الفقرة الثالثة  من المادة 

تصاص أو المقبولية، إصدار قرار بشأن مسألة االختصاص أو المقبولية، وفي اإلجراءات المتعلقة باالخ

 .)3( وكذلك للمجني عليهم أن يقدموا مالحظاتهم للمحكمة13يجوز أيضا للجهة المحلية عمال بالمادة 

 :الفصل في الدفع: 2

     إن الطعون المتصلة بمقبولية الدعوى أو باختصاص المحكمة تكون إلى إحدى الدائرتين 

 19ليها في الفقرة الثانية من المادة حسب الحالة التي تكون عليها اإلجراءات النصوص ع

  :)4(وذلك على النحو التالي

 .إلى الدائرة التمهيدية إذا قدم الطعن قبل انتهاء اعتماد المتهم-

 .إلى الدائرة االبتدائية إذا قدم الطعن بعد اعتماد المتهم-

ين     وعلى هذا األساس فسوف نتطرق في هذا الموضوع من الفصل في الدعوى إلى نقطت

 .هامتين هما استئناف قرار الفصل في الدفع وإعادة النظر فيه واألثر المترتب على الطعن

 :استئناف قرار الفصل في الدفع وإعادة النظر فيه:3

      لقد أجاز النظام األساسي لألطراف المعنية استئناف القرار الصادر من الدائرة 

ويقدم الطعن أمام الدائرة االستئنافية وذلك حسب التمهيدية أو الدائرة االبتدائية برفض الدفع، 

  .)5(19الفقرة الثانية من المادة 
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كون المدعي العام،حال صدور قراربعدم قبول الدعوى أن يتقدم بطلب إعادة النظر      وفي مقابل ذلك ي

أن تلغي األساس الذي  في القرارعندما يكون على اقتناع  تام بأن  وقائع  جديدة  قد نشأت  ومن اشأنها

قرار ابتنى عليه قرار عدم قبول الدعوى، وأن طلب إعادة النظر يقدم إلى ذات الجهة التي صدر عنها ال

  . بعدم القبول

 :األثر المترتب على الطعن: 4

      يترتب على تقديم الطعن من الدولة التي يكون لها اختصاص النظر في الدعوى أو الدولة التي 

يطلب قبولها باالختصاص القضائي للمحكمة، أن يرجئ المدعي العام التحقيق إلى حين تتخذ المحكمة 

 .)1( 19رة السابعة من المادة  قرارها بشأن الطعن حسب نص الفق

    كما يجوز للمدعي العام ريثما تصدر المحكمة قرارها، أن يلتمس منها تفويضا في اتخاذ إجراءات 

التحقيق العاجلة بصفة استثنائية، وإتمام أخذ أقوال أو شهادة الشهود أو إتمام جمع األدلة اذا كان قد بدأ في 

 . )2(19 من المادة)أ،ب(ة الثامنة ذلك قبل تقديم الطعن حسب نص الفقر

كما له أن يعمل في إطارالتعاون مع الدولة ذات الصلة،على منع اختفاء األشخاص الذين يكون قد          

 .)3( من هذا النظام58طلب بالفعل إصدار أمر بالقبض عليهم بموجب المادة 

8
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     ومن الطبيعي أن تقوم الدول المصادقة على قانون روما األساسي بتعديل دساتيرها وقوانينها بما 

 وهي ملتزمة بذلك بموجب نصوص هذه االتفاقية حيث تظل يتناسب وتطبيق قانون روما األساسي

المحكمة الوطنية مختصة بنظر تلك الجرائم على أرضية مبدأ التكامل بما ال يجيز للمحكمة الدولية أن تبدأ 

عملها إال عندما تعجز المحاكم الوطنية من القيام بذلك أوالتبدي رغبة للقيام بمعاقبة المجرمين،فقد تكون 

ثال غير راغبة في محاكمة مواطنيها خاصة إن كانوا من كبار المسؤولين أو أن ينهار النظام الحكومة م

القضائي بسبب صراع داخلي أو لعدم وجود محاكم قادرة على معالجة هذا النوع من الجرائم أو لغيرها 

 . )5 (من األسباب التي تعيق المحاكم الوطنية من الحكم على المجرمين ومعاقبتهم
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 اعمال دور المحكمة االجرائي وعالقتها بمجلس االمن :المبحث الثاني 

 :الجنائية الدوليةاالعمال االجرائي للمحكمة :المطلب االول

 :اجراءات التحقيق والمحاكمة واالستئناف:الفرع االول

 :االساس الموضوعي  لمباشرة اإلجراءات والضمانات العادلة للمحاكمة  :اوال

 :االساس الموضوعي  لمباشرة اجراءات التحقيق:1

لس األمن أو أوال نشير إلى أن تحريك الدعوى يتم بناءا على إحالة من الدولة الطرف أو من مج

بمبادرة من المدعي العام للمحكمة، وبعد توافر أساس معقول لمباشرة اإلجراءات تحرك الدعوى ويحدد 

المدعي العام ما إذا كانت المعلومات المتاحة تشكل أساسا معقوال لمباشرة الدعوى، كما أن للمدعي العام 

وم بإعالن دائرة الشؤون الخاصة فيما قبل صالحية اإلقرار في بدء المحاكمة من عدمه،وفي هذه الحالة يق

المحاكمة بقراره حيث يجوز لها وللدولة الطرف المحيلة أو مجلس األمن التقدم بطلب إعادة النظر في 

 . )1( قرار المدعي العام نفسه

  هذا ويمتد تحقيق المدعي العام ليغطي كافة حيثيات الموضوع من وقائع وأدلة متعلقة بتحديد     

ليات، ويشتمل على أدلة اإلثبات والنفي على أن يراعي كال من مصالح المجني عليهم وظروفهم المسؤو

 جواز إجراء التحقيق )2( 54الخاصة وكذلك حقوق المتهمين، وقد جاء بنص الفقرة الثانية من  المادة 

و مخول على أرض الدولة الطرف طبقا لما تضمنه  الباب التاسع من نظام روما األساسي، أو كما ه

لدائرة الشؤون الخاصة عند عدم القدرة الصريحة للدولة على تطبيق أو تنفيذ طلب التعاون، أما فيما 

يخص التحقيقات على أرض دولة غير طرف، فيسوغ للمدعي العام إجراء اتفاقية بهذا الشأن مع تلك 

 .)3( 54 من المادة  الدولة لوضع ترتيبات تسهل التعاون معها وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة 
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عدم اإلفصاح عنها بأية حال واتخاذ كافة التدابير االحترازية لضمان سرية   يحتم عليه مما

 . )1( 54رةالثالثة من المادة المعلومات وحماية األشخاص وحفاظا على األدلة وهذا مانصت العليه الفق

     وفي حال ظهور أدلة جديدة وبناءا على طلب المدعي العام إذا رأى بأنها قد تؤثر في سير المحاكمة 

أو الحكم النهائي، تكلف الدائرة التمهيدية بمكتب المدعي العام التخاذ التدابير للحصول على كل المعلومات 

 ،ومن أمثل ذلك األدلة التي ال 56د بغرض المحاكمة حسب نص المادة واألدلة التي قد ال تتوفر فيما بع

يمكن استخراجها بسبب طبيعتها مثل استخراج وتشريح الجثث،وكما سبق القول فأن للمتهمين حقوق أثناء 

 كعدم اإلكراه على تجريم أنفسهم أو التعذيب وحقهم باستعمال اللغة التي 55التحقيق حسب نص المادة 

 )2(...حدثهايفهمها ويت

    ونشير إلى أنه عند تحريك المدعي العام للدعوى يجوز إصدار أمر بالقبض من الدائرة التمهيدية عند 

اقتناعها بتجريم الفرد بما يدخل في اختصاصها، ويقع على عاتق الدولة الطرف التي يوجد بها المتهم 

   .)3(فقا لقوانينها الداخليةاتخاذ إجراءات جريئة للقبض عليه والتحقيق معه أو استجوابه و

 الضمانات اإلجرائية العادلة : 2

 من نظام روما األساسي، وهي في األصل مجموعة من الحقوق 55ورد ذكر هذه الضمانات بالمادة 

خولت لهؤالء المتهمين يمكن القول بأنها خطوط حمراء ال يمكن تجاوزها وهذا حماية لحقوق اإلنسان من 

 :)4( شخاص المتهمين من جهة أخرى، ويمكننا إجمالها فيما يليجهة ونظرا لطبيعة األ

 .ال يمكن بأي حال من األحوال إجبار األشخاص المتهمين على تجريم أنفسهم-

 .ال يمكن بأي حال إخضاع المتهم ألي شكل من أشكال الضغط أواإلكراه أوالتعذيب أوالتهديد

 . وذلك بحضور مترجم مختص إذا اقتضى الظرف ذلكلكل متهم الحق في االستجواب باللغة التي يفهمها-

دفوعه  يجب أن يكون لكل متهم معرفة  مسبقة بالتهم المنسوبة إليه  قبل بدء االستجواب  لتحضير-

 .الشفوية عند االستجواب
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ة على بعض األسئلة أو كلها دون أن يعتد بذلك لكل متهم التزام الصمت وعدم اإلجاب-

 .- تأكيد التهم المنسوبة إليه-كذريعة للتجريم

 .لكل متهم الحق في طلب المساعدة القضائية المجانية-

 حق رفض االستجواب عند عدم وجود هلكل متهم الحق في االستجواب بوجود محاميه ول-

  .  المحاميمحاميه، كما أن له الحق في التنازل عن حق وجود

-  . 

 له    المحكمة سلطة نائب اإلتهام العام في المبادرة بافتتاح التحقيق ورقابةنطاق :ثانيا

 :    سلطة نائب اإلتهام العام في المبادرة بافتتاح التحقيق-1

هي ها البالد المتوافقة في الرأي، و فيما يتعلق بأحد المسا ئل األكثر أهمية التي طالبت ب    

 بقاء االمكانية المخولة للدولة  في المبادئة باستهالل التحقيق والمتمثلة في  اإلتهامسلطة نائب

، ومثل ذلك لمجلس األمن ،لتحريك االليات االجرائية ،فقد كسبت الدول المتوافقة الطرف

وبذلك فقد نجحت الدول المتوافقة  *المعركة في النهاية بخصوص تلقائية تصرف نائب االتهام

 .)1(لحصول في النهاية على محكمة قوية ومستقلة تقريبااخيرا على ا

االتهام  لنائب  من النظام األساسي)2(15و )ج،و(13 و قد أقرت في الواقع المادتين     

 هذه برخصة افتتاح التحقيق، بناء على التبيلغ من مصادر متعددة بوقوع جريمة أيا كانت

دة، والمنظمات فيما بين الحكومات المصادر بما في ذلك الدول ومنظمات األمم المتح

 .)3(بصيغة أكثر عمومية مستعملة لهذا الغرض األفرادوالمنظمات غير المحكومية، وكذلك و

 :  نطاق سلطة نائب االتهام في المبادئة في بافتتاح التحقيق-2 

صاحبه قبول قد ) إقرار سلطة نائب االتهام في المبادئة بافتتاح التحقيق( حقا لو أن هذا العامل     

االقتراح الكوري بشأن المعايير األربعة االختيارية في شأن قبول االختصاص فإن المحكمة 

كان سيكون لديها إمكانية أن تضع يدها على الجرائم ضد اإلنسانية التي سترتكب في وقت 

 .)4( مع حق االختيار من بين الوقائع المحتملة الحدوث السلم


 ا��=���� آ�ن ذ�{ �3�D# �g�L آ��� ا*�m د ا��(��4ت��6 ���@R، u�!#Rا اoد �, ه��!�)ONG.( 
1-  LATTANZI – Flavia- :op cit , p437 .                                                                                                                        

 (�4م ا�@�@, R.:�ء ا���=�� ا�!(�)�� ا��و��� �7 ا�15و13: أ.4
 ا�G ا���د#�7  -2

3-POLITI- mouro- :opcit ,p838.   

4-  LATTANZI – Flavia- :op cit , p437 .   
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ناء على من الممكن للمحكمة أن تضع يدها على هذه الجرائم فتتصل بها بففي الواقع   و  

 قد  التلقائيتهام  في التصرف ،ولكن  حق نائب االاالتهام مبادرة  خاصة من قبل نائب 

نظرا ،"لجرائم النزاعات الداخلية والجرائم وقت والسلم" ا سدى، السيما بالنسبة منه جانب ضاع

ليمية لكونه في أي من الحالتين معلقا على قبول اختصاص المحكمة من قبل الدولة اإلق

 . )1(الدولة التي يحمل المتهم جنسيتهاأو

وضاعا حرجة أوتعيش مرحلة مضطربة بالنسبة لوجودها ،حيث     والدول التي تعيش أ

يكون اقليمها مسرحا البادة الجنس وجرائم الحرب اثناء النزاعات الداخلية والجرائم ضد 

االنسانية ،التي ترتكب باالخص من ممثلي الدولة، فان هذه الدول سوف تمتنع عن التوقيع 

  . )2(تصاص التلقائي للمحكمة بهذه الجرائمعلى النظام االساسي ، وبالتالي عن قبول االخ

الجرائم ه أن ينشغل بأفعال إبادة الجنس ولكن من المحتمل جدا أن مجلس األمن يمكن و   

لكن قد يواجه في ضوء الممارسة العملية الحديثة سانية المرتكبة في وقت السلم، وضد االن

 التي ترتكب في وقت السلم وتلك جرائملهذه الهيئة صعوبة في إيجاد صلة أو ارتباط بين ال

السابع من ميثاق األمم المتحدة تتيح له التصرف بشأنها وفقا ألحكام الفصل التي تهدد السلم و

 بين الضرورة اإلنسانية والمساس بالسلم افي الواقع فمجلس األمن غالبا ما يقيم ارتباطو

 .)3( النظام الداخلي في دولة ماأو سقوطالنزاع المسلح أو في حالة انهيارالدولي فقط في حالة 

 معاقبة مرتكبي للمحكمة المنشأة من أجل محاكمة ون المؤكد أن النظام االساسي وم    

اشار إلى هذا إنما ى اإلشارة لحالة النزاع المسلح وجريمة إبادة الجنس في رواندا قد تحاش

دت ليس فقط بسبب تلك الحالة قد وجدت أثناء األحداث الواقعة هناك ،ووجالوضع كحالة 

 أيضا بسبب  الحكومية وقوات جبهة التحريرالرواندية، ولكن وجدتالمواجهة بين القوات

إبادة الجنس التي تحققت خالل سيناريو العدوان من جنس ينتمي إلى ساللة معينة ضد جنس 

 .وهكذا يحدث دائما في حاالت النزاع المسلح الداخلي ,)4(آخر

 بين المساس االرتباط بين الضرورة أواالستعجال واإلنساني ور وضوحاأيضا اكث    ويبدو 

 مجلس بالسلم الدولي عند وجود حالة النزاع المسلح في جميع الفروض األخرى حيث يتدخل 

1- 7Kb E�"0ا� ��� ��D@ 
 .285-284ص ص ،,�
L�@ N6] : ا��آ%��

                                                                                                                       2- LATTANZI – Flavia- : op cit, p437. 

3-  LATTANZI – Flavia-   Ipid  , pp,437-438.                                                                                                              

4- LATTANZI – Flavia-.Ipid , p438 .       
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 .  وتلك  الضرورةاالستعجال  هذا  مواجهةلتلبية  و   األمن

 الخاصة بشأن الوضع في الصومال  القراراتليمكن معرفة هذا االمر من خالو      

 . )1(الخ...سلفادوروالبوسنة والهرسك وليبيريا و

 :في المبادئة بافتتاح التحقيق  رقابة المحكمة على سلطة نائب االتهام -3 

االتهام في المبادئة من تلقاء نفسه ام األساسي الرخصة المخولة لنائب أخضع النظ     

يرى  بعض الفقهاء ، و)2(بافتتاح التحقيق لتفويض يصدر بذلك من الدائرة اإلبتدائية للمحكمة

 في العديد من فةهي غير معروياطية أمر مستغرب في هذا الباب وأن هذه الرقابة اإلحت

يبدو أن الغرض من تبقى رقابة داخل حدود المحكمة، ومع ذلك فهي األنظمة الوطنية و

،وبناء عليه فان إجراءات مغبة التدخل السياسي  تقريرها هو تجنيب المحكمة بقدر ما

لواقع عقبة وضعت ممارسة هذه الرقابة على التصرف التلقائي لنائب اإلتهام ال يشكل في او

 .)3(إنما هي بمثابة إجراء تقرير لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع الدولير محلها، وفي غي

الموقف األمريكي بشأن هذه المسألة كان ضد تخويل نائب االتهام  بالذكر أن جدير    وال

سلطة المبادئة من تلقاء نفسه بافتتاح التحقيق، غير أن الموقف األمريكي في هذه النقطة قد 

ظل الوفد األمريكي متظاهرا ح بالتدريج وحيد في المفاوظات، ولى أن أصببقى منعزال إ

 .)4(بالصالبة في مواجهة موقف أغلبية الوفود

 :التنازل عن التحقيق واالذن به والطعن فيه :ثالثا

      نظرا ألهمية قرار قبول الدعوى أمام المحكمة الدولية باعتباره القرار الفاصل بين 

وباعتباره أيضا , ة واالختصاص المحتمل للقضاء الجنائي الوطنياختصاص هذه المحكم

فقد أوالها النظام , النقطة التي يتحقق عندها وبموجبها ينهض مبدأ التكامل بين القضاءين

 األساسي اعتبارا خاصا ،بأن نظم صدوراإلذن بالتحقيق،ألن الدعوى حازت مقبوليتها ثم أتاح

1- - FERNANDEZ  SANCHEZ-Pablo Antonio- la violation gra ve des droits de l homme comme une menace 

contre la paix   . Revue de droit International de science Diplomatiques  et politique. Volume 77,N 1 , Janvier-

Avril ,GENEVA-suiss 1997. Pp 93 etc  .                                                                                                                         

                       

2- Gا� 
 . �7 ا�(�4م ا�@�@, R.:�ء ا���=�� ا�!(�)�� ا��و���15ا���
ة  ا��2��2 �7 ا���دة  ا.4

3-POLITI- mouro- :opcit ,pp,838-839.                                                                                                                           

4-POLITI- mouro- . Ipid ,p839.                                                                                                                                         
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وعلى هذه األساس فسوف نتناول , من قبل الدولة المعنية- اإلذن بالتحقيق -سبيال للطعن فيه

 :في هذه الفرع نقطتين هامتين تتمثالن في

 :التنازل عن التحقيق و اإلذن به: 1

على المدعي العام عندما )1( 18      أوجب النظام األساسي فقرة في الفقرة األولى من المادة 

يقرر أن هناك أساسا معقوال  لبدء التحقيق أو التصدي له ،فالمدعي العام من تلقاء ذاته أن 

ويكون اإلشعار على , يخطر جميع الدول األطراف والتي قد تكون لها والية في نظر الدعوى

أساس سري مع إمكانية تحديد نطاق المعلومات التي يقدمها المدعي العام إلى الدول إذا ما 

ذلك الزما لحماية األشخاص أو الحيلولة دون اختفائهم أو منع تخريب أو إتالف قدر أن 

 األدلة أو لمنع  فرارهم
)2( 

   وللدولة المعنية أن تخطر المدعي العام في غضون شهر واحد من تلقي اإلشعار بأنها 

تجري أو أجرت تحقيق مع رعاياها أومع غيرهم في حدود واليتها القضائية فيما يتعلق 

األفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وذلك وفقا للفقرة الثانية ب

فقد تتجه , ، وإذا ما تلقى المدعي العام من الدولة المعنية إخطارا من هذا القبيل18من المادة 

 :)3(اإلجراءات وفق أحد االتجاهين

 18المادة (حقيق مع هؤالء األشخاص أن يتنازل المدعي العام بناء على طلب الدولة عن الت-

 وله في هذه الحالة  أن يطلب من  الدولة  المعنية  أن تبلغه  بصفة  دورية  بالتقدم , )21فقرة 
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المحرز في التحقيق  الذي تجريه وبأية مقاضاة تالية لذلك وترد الدول األطراف على تلك 

  .)1(18مادة الطلبات دون تأخير بموجب الفقرة الخامسة من ال

    ويجوز للمدعي العام أن يعيد النظر في قرار تنازله عن التحقيق بعد مضي ستة أشهر 

من تاريخ التنازل أو في أي وقت يطرأ فيه تغيير ملموس في الظروف يستدل منه أن الدولة 

 .)2(  )3 ف18المادة ( أصبحت حقا غير راغبة في االضطالع  بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك

 .)3( )2 ف 18المادة ( أن يطلب المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية أن تأذن له في التحقيق -

 :الطعن في قرار اإلذن بالتحقيق: 2

إذا قررت الدائرة التمهيدية اإلذن للمدعي العام بالتحقيق فانه يجوز للدولة المعنية 

ز له النظر في االستئناف على   ويجو, الحق في استئناف هذا القرار أمام دائرة االستئناف

،كما يحق أيضا للدولة التي 18أساس مستعجل وذلك حسب نص الفقرة الرابعة من المادة 

طعنت في قرار للدائرة التمهيدية أن تطعن في مقبولية الدعوى بناء على وقائع إضافية 

  .)4 ()7 ف 18المادة  (ملموسة أو تغير ملموس في الظروف

 المدعي العام أن يتخذ إجراءات عاجلة تمليها ضرورة حفظ األدلة أو وبهذا فانه بإمكان

فأجاز النظام األساسي له أن يجري ذلك قبل صدور قرار الدائرة , الخشية من فوات الوقت

وهذا هو االستثناء , )6 ف 18المادة (التمهيدية أو في أي وقت يتنازل فيه عن إجراء التحقيق 

   .)5(ةفي اتخاذ إجراءات تحقيق عاجل
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 : االجراءات الموضوعية للمحكمة الجنائية الدولية:الفرع الثاني 

 المحاكمة واصدار االحكام والعقوبات: اوال 

  :المحاكمة:1

ما لم يتقرر ذلك في جلسة أن المحاكمة تنعقد في مقر المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،     

، بحضور المتهم والذي يجب أن يكون ملما )1(67 حسب نص المادةعلنية عامة ومحايدة 

 )2( 66المادةوهو ما نصت عليه بكامل الحقوق المقررة له بما في ذلك افتراض قرينة البراءة 

ود تالوة نظام روما األساسي، حيث يتم قبل مناقشة حيثيات الموضوع وسماع أوال الشهمن 

التهم المنسوبة للمتهم وذلك باللغة التي يتحدثها ويفهمها وله بعد ذلك كل التسهيالت والوقت 

 .)3(الكافي لتحضير أوجه الدفاع وسماع أقوال الشهود ضده قبل وأثناء المحاكمة

المجني عليهم       هذا ويذكر بأنه إضافة إلى الحماية المقررة للمتهم، فإنه يقع على عاتق المحكمة حماية 

 حيث يمكن لدوائر المحكمة واستثناء على مبدأ )4(68والشهود المشتركين في اإلجراءات حسب المادة 

علنية الجلسات يمكن لدوائر المحكمة أن تقوم بأي جزء من إجراءات المحاكمة في جلسات سرية كما 

اميرات مغلقة أو بالوسائل يمكنها حماية الشهود من تمكينهم من اإلدالء بشهاداتهم في غرفة بها ك

اإللكترونية أو بأي وسيلة أخرى، إضافة إلى أن وجهات نظر المجني عليهم يتم عرضها في أوقات معينة 

 .)5(من اإلجراءات متى رأت المحكمة أن آراءهم ذات قيمة

فصل في مدى موضوعية أن تأن المحكمة لها إضافة إلى ما سبق الى ونشير هنا     

اإلثبات المقدمة، على ضوء القيمة الثبوتية لها اعتبارا من إمكانية وقوع ومقبولية أدلة 

 .)6( أضرار قد تحول دون تحقيق المحاكمة العادلة والنزيهة

وال يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أنه خالل المحاكمة يجب أو باألحرى يقع على عاتق المحكمة      

 لسالمة واألمن الوطنيين للدولة الطرف، هذه  األخيرة هي التي الحفاظ على سرية المعلومات التي تمس ا
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 وبرغم ذلك -الدولة-األمن الوطني لهالها صالحية  تحديد أي من المعلومات  التي بامكانها   تهديد  

ة أن تتخذ خطوات جدية ومعقولة لحل النزاع بشأن المعلومات المقدمة لتسهيل المحاكمة سواء فعلى الدول

بتنقيح تلك المعلومات أو عن طريق استخدامها أو القيام بإجراءات من جانب واحد أو التحاور في غرفة 

 .)1(المشورة، أو تقديم ملخصات منقحة أو غير ذلك من اإلجراءات الوقائية

 :للمحكمة صالحية المحاكمة عن الجرائم ضد إدارة العدالة وأمثلة ذلك     كما أن 

 .شهادة الزور-

 .تقديم أدلة زائفة-

 .التدخل في شهادة الشهود-

 .تهديد وإرهاب العاملين بالمحكمة-

 .االنتقام من العاملين في المحكمة بسبب أدائهم واجباتهم الوظيفية-

 .موظف بالمحكمةقبول أو التحريض على الرشوة من جانب -

     ولها أن  تصدر عقوبات عن هذه األفعال المخلة بنزاهة الحكم قد تصل إلى خمس سنوات  ويجب أن 

نذكر بأن قرارات المحكمة يجب أن تصدر في محررات مكتوبة باللغات الست المعروفة، وتشمل على 

 .بيان كامل ومسبب بما تجلى أثناء المحاكمة من أدلة ونتائج

 األحكام والعقوباتإصدار :2

بوجه عام على جواز فرض المحكمة الجنائية الدولية لعقوبات عن جرائم تدخل   77نصت المادة 

وعالوة على ذلك فللمحكمة أن تقضي , سنة كحد أقصى) 30(في اختصاصها على أال تتعدى مدة ثالثين 

 .)2(لها من ارتكابه للجريمةبغرامات مالية أو الحجز أو مصادرة أموال الشخص المدان والتي تم  تحصي

    ويبين الحكم أساسا على اللوائح واإلجراءات واألدلة، وتأخذ المحكمة في االعتبار الخطوات االرتجالية 
 .المنفصلة للشخص المدان وشدة الجرم المقترف
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 إذ لكل دولة –النظرة التكاملية أي مفهوم -التأثيرفي العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الداخلية 

مدانين أن تطبق قوانينها العقابية  عند مباشرتها الختصاصها الوطني عند الحكم على أفراد

 .باإلعدام وهو الحكم الذي استبعده نظام روما األساسيالخاصة التي قد تتضمن الحكم 

    كما أن عقوبة السجن تتم في الدولة التي اختارتها المحكمة من قائمة الدول المعربة عن رغبتها في  

  :)1(تنفيذ منطوق الحكم، ويستقر رأي المحكمة بعد األخذ في الحسبان عدة اعتبارات منها

 .ين الدول األطرافمبدأ التوزيع العادل فيما ب-

 . جنسية المحكوم عليه-

 
 .رغبة المحكوم عليه-

 ...مالبسات الجريمة وظروف الشخص المحكوم عليه-

    وفي حالة عدم تعين المحكمة للدولة التي يتم تنفيذ الحكم بها، يتم قضاء العقوبة بإحدى المؤسسات 

المضيفة، وتتولى المحكمة على أوضاع التنفيذ العقابية للدولة المضيفة ويسري على المسجون قانون الدولة 

 .ضمانا لصيرورته والمعايير الدولية

وإضافة لما سبق فللمحكمة وحدها الحق في الحكم بتخفيف العقوبة متى كان المسجون قد     

  .)2(  سنة من بدء توقيع الحكم بالمؤبد25قضى ثلثي مدة العقوبة المقررة أو بمضي 

 :االستئناف :ثانيا

طريق الطعن المقرر بالمحكمة الجنائية الدولية إذ ينصب على قرارات هيئة المحكمة وينقل هو 

القضية من الدائرة االبتدائية األصلية إلى دائرة االستئناف، ونشير إلى أن هذه األخيرة لها الحق في إعادة 

الستئناف، كما لها أن تفصل فيها مسألة ما متعلقة بالوقائع إلى الدائرة االبتدائية للفصل فيها وتبليغ دائرة ا

 .بنفسها بطلب أدلة الفصل

  العام بالنيابة أو الشخص المدان مقرر قانونا للمدعي العام أو المدعي وحق االستئناف        
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  :)1(رفع االستئناف في أحوال مبينة باألسباب التالية، كما يجوز واألطراف

 .الخطأ في اإلجراءات-

 .الخطأ في الوقائع-

 .الخطأ في تنفيذ القانون-

 .في حالة وجود سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية اإلجراءات أو القرار  -

  :)2(ف غير ذلك من القرارات والتي من ضمنها    كما يجوز رفع أو استئنا

 .قرارات تتعلق باالختصاص والمقبولية-

 .قرارات منح أو منع إطالق سراح المتهمين-

القرارات المتعلقة باتخاذ إجراءات لحفظ األدلة الصادرة عن دائرة الشؤون الخاصة من قبل المحكمة -

 .وبناءا على رأيها

شأنها التأثير بوضوح على العدالة والسير العادي لإلجراءات أو على القرارات المتضمنة مسائل من -

 .نتيجة المحاكمة  

    هذا ونشير إلى أن حكم االستئناف الصادر عن دائرة االستئناف يجب أن يصدر بأغلبية آراء القضاة، 

ماع يجب كما تتم تالوة منطوق حكم االستئناف في جلسة علنية ومسبب، وفي حالة عدم التوصل إلى إج

 .أن يتضمن الحكم آراء األغلبية واألقلية ولكل قاضي أن يبدي رأيا مغايرا في أي مسألة تتعلق بالدعوى

     وإضافة إلى ذلك فإنه يجوز إصدار األحكام في غياب الشخص سواء بالتبرئة أواإلدانة،هذا وفي حالة 

                                                                                              .)3(وفاة المتهم يجوز للورثة طلب إعادة النظر في الحكم النهائي

 صور التنفيذ والمساعدة القضائية: ثالثا

 :صور التنفيذ  : 1

 يها وتجل النظرة التكاملية للمحكمة الجنائية الدولية والنظم القانونية الداخلية هنا علىالبد من التأكبد 

ومن  إذ يظهر التنفيذ أن المحكمة الجنائية الدولية ليست فوق قومية، بل هي مكملة هذا من جهة ،وح بوض

  بامتداد  ولكن اعترافا الجنائية    للمحكمة اعترافا بسلطة عليا تصديق الدولة ال يمثل  فإن  جهة أخرى
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التنظيم القضائي الوطني، ولكن امتدادا له  من فالمحكمة ال تعد جزءا  الوطني، االختصاص الجنائي

قرته االتفاقيات، إذ يقوم التشريع الوطني بتنفيذه ويظهر ذلك جليا فيما يتعلق بنقل بما أ

 إذ ال يمكن احتجاج – ليس لحكوماتهم –اإلجراءات الجنائية وتسليم األفراد للمحكمة الجنائية 

أن نصوص بالدولة أن تشريعاتها الداخلية ال تتضمن نصوصا تقضي بالتسليم أو تحتج 

 .ذلكتشريعاتها تمنع 

ويتم تأطير طرق التنفيذ والتعاون وفق مناهج محددة من خالل األجهزة القانونية الوطنية     

صالحية ) 1( )99 -76(لوطنية، هذا وللمحكمة حسب الموادبما يتماشى وعدم انتهاك السيادة ا

ار اتخاذ اإلجراءات اإلستعجالية والتدابير القضائية غير المتاحة أصال للدول األخرى في إط

العالقات الثنائية، ولكن برغم أولوية المحكمة الجنائية في التدابير القضائية الوطنية فإن تلك 

 . )2(األولوية أو ذلك ال يغير من طبيعة اإلجراءات القضائية الوطنية في شيء

 

 تسليم األفراد والمساعدة القضائية : 2

 مع التحقيق واإلجراءات يقع عموما على عاتق الدول األطراف مسؤولية التعاون     

الجنائية للمحكمة، كما يقع على عاتقها إدراج إجراءات في قوانينها الداخلية تنتج هذا التعاون 

    الدولي، غير أنه ال يجوز للدولة رفض طلبات المساعدة القضائية فيما يخص االطالع 

 وفي هذه )3()94 – 72 المادة (على المستندات اطالعا كليا والذي يهدد معه المصالح القومية

 باألسباب التي دفعت بالدولة      الحال للمدعي العام اتخاذ التدابير الضرورية خاصة بعد إمداده

مثل هذا الرفض، هذا ويمكن القول أنه عند التصديق أو القبول أو االنضمام تشير الدول إلى 

ية وفقها، أما فيما يتعلق إلى اللغة التي يجب على المحكمة أن تقدم طلبات المساعدة القضائ

تعلق ت طريقه فيما عنإذا كانت المسألة قد أحيلت  بالدول غير األطراف أو مجلس األمن 

 . )4( فاألمر يختلف نوعا مابالدول غير األطراف

 متتضمنة وصفا 89كما أن الطلب الخاص بإلقاء القبض وتسليم األطراف البد أن يكون وفقا للمادة   

  ويشترط 91لمكان المحتمل وجوده فيه ،وكذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة للشخص المطلوب وا
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       ).1(األمر فيما يتعلق بالمعاهداتأن ال تكون طلبات المحكمة للدول األطراف مرهقة أكثر مما يقتضيه 

   وفي حالة اذا كان الفرد الصادر في حقه أوالمعين بطلب إلقاء القبض يقضي عقوبة عن جريمة أخرى، 

اورات تتم بينها وبين المحكمة، كما يجوز الطعن في الطلب من قبل فالدولة غير مضطرة لتسليمه إال بمش

 .األفراد أمام محاكمهم الوطنية مؤسسين طعونهم بعدم جواز المحاكمة عن الجريمة نفسها مرتين

قبولية م بال     أما في حالة تعدد طلبات التسليم فللمحكمة الجنائية الدولية أولوية إذا ما أصدرت قرارا

أما إذا  )3(20الفقرة الثانية من المادة ذلك حسب كو  )2( )19 -18 (وفقا للموادواالختصاص 

قدم الطلب من دولة أخرى وكانت الدولة المطلوب منها خاضعة اللتزام دولي يتعلق بتسليم األشخاص، 

فيتعين عليها إصدار قرارها بعد دراسة كافة العوامل المحيطة وذات الصلة بالطلب من تواريخ تقديم 

الطلبات ومصالح الدولة الطالبة كمكان ارتكاب الجرم وجنسية المجني عليهم ، وكذلك التسليم الالحق 

 .  المحتمل

 :     باإلضافة إلى كل هذا فيجوز طلب أشكال أخرى من المساعدة

 .  كتحديد هوية ومكان أشخاص أو مواقع أشياء-

 .وآرائهمالحصول على شهادات وتقديم األدلة من تقارير الخبراء -

 .استجواب األشخاص الذين يتم التحقيق معهم أو محاكمتهم-

 .تقديم وإعالن المستندات وتيسير المثول التطوعي لألشخاص أمام المحكمة-

 .النقل المؤقت لألشخاص-

 .تنفيذ إجراءات الحجز والتفتيش وحماية المجني عليهم والشهود-

عدة القضائية استنادا إلى وجود مبدأ قانوني أساسي       وتجدر اإلشارة إلى جواز رفض طلبات المسا

، كما يجوز ذلك حماية لألمن القومي  بناء ) 6 (93للتطبيق العام وذلك حسب الفقرة الثالثة من المادة 

 . )4(  93 والفقرة الرابعة والخامسة من المادة 72على نص المادة 
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 القانون الدولي المتعلق وكذلك يجوز الرفض للطلب الذي يقتضي تلبيته انتهاكا لاللتزامات بمقتضى   

 . بالحصانة الدبلوماسية

 أما فيما يخص التأجيل، فيجوز تدخلها والتحقيق جار، أو في حالة القيام باجراءات  إجراءات جنائية 

كما يتم التأجيل في حال قيام المحكمة بنظر مدى مقبوليتها  )1( 91 أخرى حسب الفقرة االولى من المادة

 )2(  )65المادة  ( حالتين فللمدعي العام  مهمة الحفاظ على األدلةواختصاصها، وفي كال ال

 التعاون فيما يتعلق بالحصانة : 3

أنه  يتم اإلعفاء من االلتزام العام المتعلق بالتعاون مع  )3(98 جاء في الفقرة الثانية من المادة 

برة  على العمل على نحو المحكمة الجنائية الدولية وبموجبه ال تكون الدولة المطلوب منها ذلك مج

يتعارض مع التزاماتها بموجب اتفاقية دولية تتطلب موافقتها على تسليم مواطن ما لم تتمكن المحكمة من 

الحصول على هذه الموافقة، ويجوز السماح لبعض االتفاقيات  بأن يكون لها أولوية أكثر من الطلبات 

ادة الفرد إلى الدولة الموفدة بدال من المحكمة الجنائية إلى درجة إعمن المحكمة الجنائية الدولية المقدمة 

لفقرة الدولية، وإلى ذلك فقد   تم التوصل إلى حل وسط لكي يتم الحصول على إجماع يؤدي إلى تفهم ا

والتي تفسر اآلن على أنه ال يجوز للمحكمة أن تتقدم بمقتضى الفقرة الثانية من  )4( 19من المادة الثانية   

في اتفاقية تعطي ض مع التزامات دولية مبينة بطلب التسليم إذا كان ذلك الطلب يتعار )5(98المادة 

 ال 19تفويضا بموافقة الدولة الموفدة ، ويبين التفاهم المتعلق بذلك أن القاعدة  الفقرة التاسعة من المادة 

 .)6(تتعارض أو باألحرى ال تتطلب التفاوض بشأن أحكام تلك االتفاقية الدولية 

 :تعويض المجني عليه : 4

 على تعويض الشخص المدان أو المقبوض عليه في حاالت نذكر منها على سبيل 85 تنص المادة 

 :)7(المثال 
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 .حالة القبض أو االحتجاز بطريق غير مشروع-  

 . الخ... حدوث قصور قضائيحالة نقض اإلدانة بعد أن يتبين-

1
�vBs و=s�� ا���2=}    E-:�را��
&# وا���G ت
�=�2G Y��1 ار أ���H&9$� إ ��78��7ن �9= 
آ�


ر و�2G=} إ!
دة ا��;ه��F�!Wت ���2=� آ��2=} رد ا
�=�2G ��

�� إ�C ا���2=} ا��.]
1. 

 Oو`��ه O��9! �� ��ت ا
	

ن ا-��F�8�ا �� ��78�ا� �N;Gان      و��ار �_� أ&�ة ا����
� �J =�;{�ون 1��

 

-# ا����79 وا��ي = # رده
 إ��?، آ�H X�ان، وآ���أ��ال ا� C9! U 8�ا ��
أو ا����sي -�� ا���� �� -

 
� �8� C9! ��78��ارات ا�J E�F$G ن

EG ا��78�� وا��ول ا'*�اف ����G إ	�اءات ذ�X و.�! C9! Y�=

�>J ا��? أو O78�ق ا�$�� ? GاP. 


دة ��

�0 ا�� �� !O��9 وأ&�هO =���� ) 1( 89     و�J ورد 1>� ���;G وق��H ء
sب إ��	و

� ا��gا�
ت وا��<
درات  � ?��Hأ .  

عالقةالمحكمة الجنائية الدولية بمجلس األمن وسلطته :المطلب الثاني

 في تعليق وايقاف نشاطها

      �J:2�ا��و��� و �* إن ا ���

 ه� إb9 � �$9�� E�F$G W ا'�� آ�
 ه� �1� ا��78�� ا� �� � b9 ا'�


 =�E92 , ��8دة �� ��_
ق ا'�O ا����8ة ��� ��9$� ��&
�& �$9& b9 �9� �$2= ا��ي Y1

�H ا�,<� ا��Nو

�1
ءا !v� C9 ا��
دة , 1
'��ر ا��� �G$�ي !C9 -,+ وا&�2
دة و�1
ء ا��:م Y1

 ا�,<� ا��� 39و=2$� أ=

� �$9& b9 �9�ء ا��:م
                              .�ض ا�1��2
ت �8,+ و�1

 عالقةالمحكمة الجنائية الدولية بمجلس األمن :الفرع االول

 وتقديرهاإلى المحكمة "حالة" إحالةمجلس االمن فيسلطة :اوال

 :موضوع اإلحالة:  1 

 �� �=���
رات ا���2ة �J�1 وaGدى دا�N ��� ا�9 �� ا��8��NWا ��1 �� �� 
�� و	� أ=

� إ�C أن � b9 ا'�� =��8 إ�C ا��78�� -
دث أو واP��� �2J ا����� &��7ن ��=�
 إذن &�$9 $�

8
Wت  ا���آ�رة �
1 �$FG���ا O�ا� �ا �! O�������� �� ?F�s��ن ا'��اد ا:!] ��Gوذا �����-


ق��39 ا��
دة _��9� Y1
2( �� ا�,<� ا��(. 

1   �1���0 p#$C د��	االختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق(محكمة الجنائية الدولية ال.  �( . N0�� G�$�  .  198, 197ص ص. 

  –Fا� �b#أ $q1وأ  : K�W pا����  
  .293ص . �$� G��N0 : ا� آ��ر ���  -

 ا���	 ة �H+ Kل ا���Q ����]Q ه� ��     *�J'�� ا�%��&�� ا� و��� وا	��0��� ��Hا�� q�Q ه� ��Hن ا���'Qي،و$�b	ا��%�� ا�� aم 0�- اد��Q يVوع ا�$kل ا��H+ K� اف$IJا� ول ا ���
 �51�q1 Kا��5~�ت ��5� آ%4ء� aVه Z�- ��1�'ى ا�$Q ة 	ا��� ��Jأن ا F���0، ة 	ا��� 
� �K أه اف ا�6#$� �5Xن اه ا�'Q وا��� ����]Qة 8���0 ا^kىا���$+J0���5~�ت   ا ��Hا�� z]1–

 F�- ء�b�آ�G�� ��%�0 �5��H ا���V#8 ،�%�� ا�	��ق ا��J*�د#� وا���J�-�� وا�2����X ،�%�� ا��b�ء -�G��� F أC'�ل ا��[$�� ا���*$#� ،�%�� ا��b�ء -�F ا��[$�� "  ا��$أة ،�%�N ا�
 Z]ق ا����W ��%�، 5QH&�- ء�b-وأ K#$��5ق ا����ل ا����W �#��W ��%�، �#$*ا��[$�� ا���. 

2- LATTANZI – Flavia- :op cit , pp .438-439  .                                                                                                                         
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وز -�� �G �8دة�أوا'-�اث ا� Y�
J��ا ��
V�- W ( و�� رأي 21} ا�,��
ء �~ن &9$� إ-

� ا[���
��� ا���� 
7� رؤ=���= ���

 � b9 ا'��  =��ر �� =���2 أو��X ا�,��
ء 1
ن {�� �<�89 ������:N

?G:N�G( �� Y1
ا���_
ق،وأ�? =��gs  ا��8ود ا��,�و.� !b9 � C9 ا'�� �1ا&$� ا�,<� ا��

� و	�د ه�P ا�8
Wت! E��8��

 و�FJ آ� ��ء 1�F�� تW
39
دة ا��  1��	P��1 # ا�8   ��

 ��Gد

��? 42 و 41ا���_
ق و�21 ذ�X =��ر 1��	# ا��- C�إ O9��دة ا
 ا���ا��1 1�
 =E�8 إ!


د{� أو واC9! b&;�= �2J إ1:غ ��8د !� 	�=�� أو - ��

 إ-���1 ،
ا�$��2�F وآ�ا ا�8,
ظ !��9

Wو ،O9��ا �	أ �
ل أو ا���ورة � 2�&Wا ��
81 �$FG�� 
�7� أن !�ة 	�ا�O ��د=�، أ=�= 


دة -
�� ا��O9 ا��و�� وا�8,
ظ !] �
ر��1�G Pا �� b9 � �FJ ا'�F�!
=��L إ�C ه�ا ا�F:غ 1

 ?�9!  b9 �� ���B��ا A�
7� وا�8
�� ه�7ا أن �Gرج .�� ا����= �
�� ا��ا�2J أو -
دث �-]

� ا���_
ق� Y1
7
م ا�,<� ا��-' 
 .)1( ا'�� و��

 : مجلس األمنتقدير سلطة اإلحالة بواسطة: 2


ط ا��78�� �~ن   s� E�92Gو ��

 =vB ا[-��� � ��Lا �9�9$� ا��� ���B� b9 ا'�


ت `�� ا�����78 ا����وا ه�P ا���$9�L���ن ا��و�� وا��
� �� ا���>>B���ا �� {2F�آ�ن , ا

�! O	
� E�
�8=�7
 1~رادة ا��ول !G �! :�
 &b9 � �$9 ا'�� �� X=�8G ا��78�� ��Gد
�& )2(. 


 !C9 إرادة ا��ول �,�
1
��;آ��، إ�7
��� ا[!��
د �� أ	� أداء ا��78�� ��� ��     آ
ن �� ا'�

81
Wت ا���
آ
ت 	���� و��L�� ���8ق  �$FG���ا X9G 
��&W ، �7آ  
�2� ��29� 
2
و��Gو

�� 
�:N �7نG ���ت ا��و
J:2���81، �����8 ا 
�F�Gأو C�إ ��s= ه�ا ��X و�� N:ل ا[��
ن، و�7

��29
ن �FGز &$9
ت � b9 ا'�� �>N
s�ا�����8 ا Pآ�� `�� ���ا��� * ه�;��
1 W�9- م��G ���ا


ر &�
دي ��9ول��N
 ا'*�اف ���L�� ا'�O ا����8ة    )�J Y�)3ا��� ��و�� و�1 ?�7
  

1- LATTANZI – Flavia- :op cit , p  439  .  
– Gا� �g أ 
                                                                                               293ص .  �
L�@ N6] : ا�"0�7Kb E ا��آ%�ر ،@D�� ���: وأ.4

                       
 2- LATTANZI – Flavia- :op cit , p440   

إن �!S0 ا��n)=�  R 7 أن  ��ل "  ��ل zDL ا�����ء   : ا����2ق �sQ ,�39 7ن  gF�� ��آ�
 L, و ��ى ا�%Bام �!S0 ا��bsL 7=�م ا���دة *
 7� [�K� w�2# أو [��# n �� �=  ف دون أن
�# ��� ،,� 

�n آ�� �bث �, gF�� ��آ�  R ن و�.����L �p%:  R ��� ر آ��0 ا���.�ن
ا��] أو  �


ة �7 و�6د أ��Dل إ�Lدة و 6
ا)*  �7 ا����2ق، و إذا �?  �=(n إ396ا�و��ع ا��(��ص �0��� �, ا���دة Q��� �� 
"L w�2%] و ا��اء ا�%��


ر أن ��2 هuo ا����� ه, �b��0 . 39ا��
ب و 6
ا)* �� ا.�K.H��� ،�s%آ� �7 و�6د إ�bى ا���Rت ا��(��ص �0��� �, ا���دة F إذا }�oآ


ة ���N  :=� ا@%R�!D أو �
ورة إ..�K��m ،? أ.p�)  n, ان  %��] و Q��� ��� �Fأ R و 

 �� ��ه
 � أو �
��� R أآ2"L ���b 7 أي� w�2% 
 �DL 0*، وK0� O�Kا�� � ��ا�% ���b ,� �F7 أ�و  � ��آs%L 0* وK* ا��وان أو #�"�Dا� �D� ���b ,� 
 �=(n أن  %��] و  L n)� w�2%���7، و #sآ��ا أآ�


 أ.�� ار#=��4  
>?ح : ارN6 ا�lokerbie - G –و��B � �7 ا�%���� �bل �bل gF�� ��آ�
w . ,Lذ�{  �=(n ا���ل هuo ا����� 6
 �� أو أآ2
 �F zD�Lا�� ا�:
 �D درا@� ���ر.�–#(�زع ا���ا.�7 واR&%��ص ا���g), ا��و�, –اره�ب ا�"�)
ات و�:=�0 ��آ�
L, :ا�� 7 ��6ل ا�� 7 

���?@Rة ،ا
       .1998 ،ا���ه
            3 -Li yong sheng and tan gan .research on the crime s within the jurisdiction of court -ICC- and the pr inciples of 

jurisdiction .p p.1-2                                                                                                                                                              
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$9�1
ت وا&�2  Y���= ���– ��'#$�6��1�1 ا�� ����ت ���K�" �5 ���ق ا������ ا�����1�1 وQ[�ق ا��q$#� ا�

 F�- ��&��وه���� 41-� ا������ -�F ا����1ن ا� و�� +�(� Q Z� �X$ا�G ا���ازن ا� و�� و���دة اQJ%�ه�ت اWJ�د#� ا�

 �1�1��1
��;آ�� أن�� أ	� ا-ه� �� ا�[�Z ا� �7�= Wظ !�9?، و
2
دة ا��O9 ا��و�� وا�8,�&  
��7ر،آ�

���2
 ا��
ر=y  ا'�J -�ا{� وا��
ر=y ا��2
�H أن ا� �ا�O ا��2sF آ~1
دة ا� �b و	�ا�O ا��8ب =

��9Nت ا��ا

 N:ل ا��Uا!��&W ���

 ���1=� ا��O9،�1 وو	�د ا�O92  وا� �ا�O .� ا[��F�
` QFG�G...)1( 

         Y1

ت � b9 ا'�� 1��	# أ-7
م ا�,<� ا��H
>�Nه� أن ا
 G �7�=:� X�ذ Yو� 

� ا���_
ق  8G�� 21} ا����د ا��� أ2G R8FH$� 21} ا��F<� !�� ا����98 ا�2��9 �

 �
ر&� ا�8
��� �� b9 ا'���2(�9(.  


ط �78�� ا����� s�� �F���
� أ	� ا��2دة {
��� ���P ا��$9
ت 1� ?�~� X���و  �gF�= �F

 X9G C�- ،Y1

ر أن 	��Y ا���ا��1 ا��� =��Bه
 � b9 ا'�� �� إ*
ر ا�,<� ا��F�!]
1 �N'ا

 C�2��ا C9! ��Wا'آ_� د ��
ا���ا��1 ا��� �Jا��
 ا��_RF وا��E�8 ا'آ_� أو �81# ا����F2 ا[=$

ن �FG � G=�ا �Y و	�د 	�=�� .� ا� �b ا��sFي �g1ض ا[-
�� إ�C �78�� ا������gF�= �F أ


 �E��8�9 وا��_RF وا��ي &� �ى أوW 1��	# ا��
دة g=�>Gد 39و�	و C�إ v9B= وا��ي ،

 P����G أو P��71 �92� ك
 .)��G)3=� ا��O9 ا��و�� أو ا���

 :إ6
اءات ا�L ���bHا@"� �!S0 ا��7 و ��ى �F#�� اB�Hا��� ���0=�� وا��ول: ~�.��

    �= 
��� �
ت � b9 ا'�H
>�Nا X�ذ Y� ت�	ا��و��� و ���

ط �78�� ا������F ا� �s�1 E92

 Pأ، و�� أن ه���G أن �gF�= 
�
م ا'&
&� و�� .���
 أ=L���8دة و�8<�رة �1<�ص ا�


ء �� ا'�O ا����8ة، O�!��1 و�
�A وا��78�� �ا��<�ص U9G Wم 	��Y ا��ول ا'!



درة � b9 ا'�� و�81# ا���)4(و&��ا�2�� �1F� ـ;نs1و  ،
ا!� وا[	�اءات ا���<�ص !��9

� ه�P ا��
-�� 	��Y ا��ول ا'*�اف� X�ذ Y� مU9G 

ت …�~��J:2�ـ� و�� ا&

م ا'&L��ا ��

 �B�G = # أن ��78�ا� C�ـ� إ�

دءأة � b9 ا'�� 1;ن ا[-F� ا��ول Pه� ��1 ��U9��أو ا�<:ت ا

 .)5( �81# ه�P ا���ا!� وا[	ـ�اءات

 
1–  2-�D@، 7   ��آ%�رKb E�"0ا� ��� � . [L�@ N6
  .294ص . �

3- LATTANZI – Flavia- :op cit , p440 .                                                                                                           
                         4-Li yong sheng and tan gan .research on the crimes  within the jurisdiction    

                             of court -ICC- and the principles of jurisdiction.1-2.    

see olso  -http //www.ejil.or/journal/vo1/ n  1/art4.html. Universal criminal jurisdiction.p5. 

5- LATTANZI – Flavia- :op cit , p441 .                                                                                                                             
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 ،X�ذ �
م ا'&
&� !C9 ا�,<� ا��
Y1 ه� أ�21 �
 =�7ن !L��ا ��
و=�ى 21} ا�,��
ء أن إ-


، �C92  وأ�21 �
 =�7ن !� ا��V�-، Q��F أن ا[-
�� �7Gن ��
م �8<�ر و�,��م أ=L�1 �8دة

2
د  أو�����  اوأ&���F  ا��78�� F�&��9  وا��ا  ا��7�F�  ل

ت &��F  ا��_
ل  =�O إ!��	 C9!


درة � b9 ا'�� 1��	# ا��
دة F� ن;s1 �B���اء ا�	]
1 E92�= 
��� C�- ��*��ء ا
�ب �� /13ا��

Y�
�� b9 إذن W =��7? أن =� ،�&

م ا'&L��ا Pه� �FJ
2� C9! ��رة ا��و�J1? إرادة و
�- �� 

O�م )1(ا� �ا
� ذ�X �� ا[	�اء ا���s1 �B;ن �FJل ا��!�ى أ�! :�� �97s��ا Pه� ��LG و&�ف ،


دة �9� 
�F* ��78��17اb9 ���1ا&$� ا ��

 !C9 ا��اد -�
م ا��� ��Gي أ=L��ا �او �1ا&$� ( �


 .)2()دو�� �


ر�F� Pأ ا��7���9 ، �� وRJ ا�Hار �JارP  وه�ا =��2 أ�? اذا �      F�!ا �� ��Wا b9 � Y�= O

 
7� ا�7
رP أو أ�? &�,N �s:ل ��-�FJ �9ل ا�8
�� �1ا&$� ا��78��  و��= Pاء�	ن ا
� ،��
-W
1

?Gذا b9 ��ل 9�1$� ا:Nا �� X�ذ C9! #G��=)3( .   

 �&
&Wم ا
L��ا ��

��1?–      وه�7ا =��gF أن ��Gا إ-$�- R��� 

رهF�!
1 Y1
!C9 أ-7
م ا�,<� ا��

،b9 ��ت ا
$9& C9! ��J د� � Q��  ���F��ا ?G
�-:>1 Wإ �
م ا'&
&� � ��= W� b9 ا'�L��
� 


ق_���

م ا'&
&� =��� ه�P ا��$9
ت, 1L��ا���اءة و�� -���� ا'�� أن ا ?FF�G 
� C�ا ��
.W
1 ، 

� إ{
رة -,��L ا��ول ا�� X��� ��*
B���9 اNون ا��اas�ا����� �� ا Pه� �N�G #� G �� #`�G ��

� ا���_
ق� Y1

 &�ى إ-
�� , 1��	# ا-7
م ا�,<� ا���=�� b�9� �N���ه�ا ا �_� #� G ذا أراد~�


�� ا� �ا�O ا��2sF و��F�� ��=�$1 أ=! O��9�
�� �7�= C�- ء
�أو , ا������� ا��O��� ?F�s إ�C ا��

�9FG أن Wا 
�=�� b�� ?�8ث أن أ�= �J �7� ،O�ا� �ا Pه� �_� � ا��ول ��9FG ا��78�� �G �# ا��78�� !

W C�-
���9Jإ C9! �F7G���ا O�ا� �ا  ��
2G ... )4(. 


درة � b9 -ا��ول- و�� 	�� أ�Nى �~ذا أرادت ا��و�� F� ن;s1 ��78��ف ا�>G #� �G أن 


b�9� �H ��ى ا��ول B�ا 
�Gإراد �. 
�
�� ،وأ=-]
1 �
Wت أز��-ا'�- ��2G ���ا 
��& W- أن Wإ 

?�9! E=�>��وا Y�J���
1 ��78�9� �&

م ا'&L��ا �� �N��G- يبدو أن هذا العمل ليس له قيمة فعلية

وذلك من خالل تراجع مفهوم التحفظات اثناء التصديق بالنسبة للدول التي تصادق على أي نظام أساسي 

يه كماهو الحال بالنسبة الى الواليات المتحدةاألمريكية وفرنسا دون مشاركة فعلية في صياغته والتأثير ف


م ، و=�Bل-اللتان شاركتا بقوة وفي النهاية لم تصادقان عليه���Wه�ا ا  
��X9G  Y ا��ول أ=BG أن 

nmin  ,Publishing House Of China ReResearch On The Issuse Of The International Criminal Law: Li Yong Sheng-1

University .2ooo, p 254.                                                                                                                                    

2-3- LATTANZI – Flavia- .op cit , p441.                                                                                                                       

4- LATTANZI – Flavia- .Ipid  , p442.                                                                                                                       
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�
ر	� !N ��

ص ا��78�� 'ي ->�NW �1�2H دف
>Gو 
��� �9Nأو دا 
�1 �$FG�� �7نG 
 -�وده

 �
ة ا��*����
ء ا��ا�9N–�� ��ا	���
 ، ���F& C92 ا��_
ل �
ن 21} ا��� �J =���7ا -�� 	�
ت ا��

 #F�1 

 �1ون �Gا*Y� a ا���78
ت ، وا���
2
ر.�� ����=�ات �� ��ق ا���ت ا��� �G<�ف ا-��


X9G P ا�,� G U 2�ه� �� !�م ا���رة وا 

Wت ����2 آ�- �� X�آ� Y.��أن ا 
�ق ، و=���2 أ=


ت  ا����89 !
� ا�,�ق وا� �� 
��&W ن
#7 ���
 ا���
آ
ت �2s1 ���8ق ا[��Gا���ن ا��� ار��&

  .)1(ودول أ�Nى آ_��ة ...

 @S0!� �"0 ا��0D%� 7�] و إ ��ف .:�ط ا���=��:ا��
ع ا��2.,
 :ليق نشاط المحكمة شروط مباشرة سلطة تعرخصة و:اوال
 : رخصة تعليق وايقاف نشاط المحكمة-1

 إحالة هي سلطةظيفتان، وظيفة لها جانب إيجابي ولمجلس األمن في عالقته بالمحكمة و     

أن النظام األساسي قد اختص مجلس األمن هي الوظيفة الثانية حالة معينة إلى المحكمة و

يمكن القول أن يجمد أن يعلق او يوقف وي بعض الحاالت هي ترخيص له فوبوظيفة سلبية 

 .)é(او يسد الطريق أمام نشاط المحكمة

 :شروط مباشرة سلطة تعليق وايقاف  النشاط  -2

 لم مالذي يظهر أنه في مجلس األمن والنص الذي استجاب لطلب خمسة أعضاء دائمين      

عنى في شكل قرار يتخذ بهذا المر  والمطالبة به يستلزم في نفس الوقت أن يصدهيتنازلوا عن

يجيز هذا النص تجديد الطلب بواسطة المجلس أحكام الفصل السابع من الميثاق وبموجب 

ينبغي مع ذلك أن نركز ا، و شهر12 خاللأي مع صدور قرار كل مرة ،بنفس الشروط و

  في التحقيقأالبدأثناء اإلهتمام على أن قرار مجلس األمن يتعلق بإيقاف نشاط المحكمة سواء 

بموجب الفصل السابع و في نظر المحاكمة  أو المحاكمة أو اإلستمرار في مباشرة التحقيقأ

ذلك إذا ما رأى مجلس األمن أن الحالة و  ، منه12و وفقا للمادة , من ميثاق األمم المتحدة

كما نص عليه في ميثاق األمم " األمن الدعاء مما يشكل تهديدا للسالم والتي رفع بموجبها ا

 في مجلس األمن  ، وحتى يتحقق ذلك فالبد من مطالبة جميع األعضاء الدائمين"ة المتحد

إن حق الفيتو يمكن أخيرا أن يظهر وظيفة : " ل بعض الفقهاءاكما قباالقاف ، و

  خولت التي  أكثر بمصلحة الدول  تبدو وكأنها جزئية مرتبطة ،غير أن هذه االجابية)3(إيجابية

1- LATTANZI – Flavia- :op cit , p442. 

2-POLITI- mouro- :opcit ,p841.                                                                                                                                     

3- LATTANZI – Flavia- :op cit , p443. 
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وينبغي في الواقع أن تقوم هذه السلطة مع األخذ في االعتبار أن اإلقتراح لم يكن ليقبل       

أو يجازى إن جعل الممارسة التلقائية بافتتاح التحقيق أو البدء في المحاكمة معلقة على 

ة ما إذا قرر المجلس أن ينشغل بإحدى الحاالت تفويض مسبق من مجلس األمن في حال

المشار إليها ، والتي يقرر المجلس أنها مرتبطة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة ألنه 

السيما ,بحسب هذا اإلقتراح فإن نشاط المحكمة كان سيكون دائما خاضعا إلرادة مجلس االمن

االحالة الى المحكمة الجرائم التي تدخل ارادة اعضائه الدائمين اللذين يمكنهم أن يقرروا بعدم 

في اختصاصها بموجب قبول الدول المرتبطة بالجريمة ،انما فقط على أساس أن هذه الجرائم 

يتم التحقيق   والتي)1( من الميثاق39في المادة   المشار اليها    الحاالت  باحدى مرتبطة تكون

 تماما من -حق الفيتو– األمر وظيفة ومثل هذا االختيار سيكون له في حقيقة من توافرها ،

 .)2(أجل شل وايقاف عمل المحكمة أوتعجيزها 

 من النظام األساسي الذي قصد  به تخويل 16     ثم جاء اقتراح سنغافورا بشان المادة 

 12امتياز بموجبها  يطلب من المحكمة أال تتدخل في غضون  مجلس األمن رخصة 

ة قد تقررت بطريقة رديئة ، كان األفضل أن تقرر شهرا،وعلى الرغم من أن هذه الرخص

الرخصة المخولة للمجلس بان يفوض مباشرة النشاط للمحكمة وليس إليقاف هذا النشاط،فعلى 

الرغم من ذلك فقد جاء قرار سنغفورا بتحسين ولو ضئيل، ويعد نتيجة إيجابية للتوفيق بين 

 .)3(اإلتجاهات المتعارضة أثناء مفاوضات التأسيس

     وللتأكيد على ذلك نقول أنه كان باالمكان أن يكون العمل دائما بطريقة أفضل في شأن   

جميع المسائل المتصلة بهذه الهيئة القضائية الدولية في جميع المراحل، وأثناء مفاوضات 

 فمع التمنيات ال يمكننا صنع وترقية -...لو أن ...ولكن مع... ولو أن -التأسيس المتذبذبة 

خ اإلنساني، الذي صار يتطور في مجال القانون والحقوق بخطى صغيرة قائمة على التاري

إن األصلح كثيرا "الذاتية ، ورغم ذلك تبدو متقدمة كما قال الرئيس كونسو أثناء المفاوضات 

 ).4(الخ ...ما يكون خصما لما هو صالح،او ان الخير كثيرا ما يكون خصما مما هو أقل خيرا

  
  .  1- LATTANZI – Flavia- :op cit , p443 

2 - LATTANZI – Flavia-.Ipid  , pp,443-444.         
3-POLITI- mouro- :opcit ,p841. 

4 - LATTANZI – Flavia- :op cit , p  444.  
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 ومن ثم كان استقالل المحكمة وسلطاتها هي القربان أو الضحية على المحرقة السياسية 

نت التضحية عظيمة، غير أن األمل معقود على اعتدال المجلس وعدم ممارسة الدولية ، وكا

هذه الرخصة بإفراط حتى ال ينعكس هذا االمتياز السياسي سلبا على مباشرة المحكمة  

قضائية لوظائفها  وحتى ال يحدث  تغريب  للمحكمة عن مباشرة  وظيفتها الطبيعية  كهيئة 

ي االعتبار أن إقصاء المحكمة عن وظيفتها الطبيعية وتغيير دولية مستقلة، كما ينبغي األخذ ف

 مسارها عن الغاية التي من أجلها أنشأت سيكون من الصعب تأييده و تعزيزه في عيون

المجتمع الدولي والرأي العام العالمـي الذي بدأ يرفض سياسة استنساخ القوانين بما 

االنسانية، الوطنية والدولية القادرة على  الدول القائمة على االبعاد يتعارض وسيادة ومصالح

  .)1(بين  أفراد وأشخاص المجتمع الدولي –ليس الصوري –تحقيق التوازن الحقيقي والفعلي 
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  :خـاتمــــة

ية و ضوابط إعمال اختصاصات المحكمة من خالل دراستنا لموضوع الجريمة الدول 

الجنائية الدولية تبين لنا أن هناك فرق بين الجريمة الدولية و الجرائم األخرى، كجرائم 

سـواء ... القانون العام و الجريمة السياسية و جريمة قانون الشعوب و الجريمة العالمية 

التسليم و الحضانة جوازية فيما يتعلق بمصدرها و أركانها و خصوصيتها، أو فيما يتعلق ب

 الدولية استبعاد قاعدة التقادم و أيضا نظام تطبيق العفو فيها، و هذا انطالقا من المعاهداتو

لى غاية اتفاقية روما إلنشاء المحكمة الجنائية إالمشاريع القانونية منذ اتفاقيات جنيف األولى و

البشاعة و الوحشية و الجسامة الدولية، لكونها جرائم خطرة تتميز بدرجة عالية من حيث 

التي تهدد أسس و كيان المجتمع البشري، و هذا وفقا التجاه النظرية الشخصية في مجال 

القانون الدولي الجنائي الذي يوسع في مفهوم السلوك اإلجرامي، مما جعل للجريمة الدولية 

 .بعدا خاصا

ة المشكالت ب نورمبورغ و طوكيو ظهرت الحاجة إلى معالجرو كنتيجة لتجا 

القانونية و إلى تدوين الجرائم الدولية و إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، بدأت بصورة فعلية 

، و هي الفترة التي تم فيها إقرار تعريف العدوان بموجب 1974لى غاية إ 1949 سنة ذم

دولي ون الهذا ما أدى بلجنة القانـدة، وجماع من طرف الجمعية العامة لألمم المتحـإقرار 

، 1982،1983،1991:السنوات تقديم مجموعة من التقارير خاللإلى 1978انطالقا من سنة

1992،1994. 

و نتيجة للتطورات و األحداث التي مر بها المجتمع الدولي من حروب و نزاعات  

ع الدولي مرة أخرى إلى دامية، في كثير من الدول، ارتكبت فيها أبشع الجرائم، دفع بالمجتم

ذلك بإنشاء محكمة جنائية نون دولي يحد من هذه الجرائم،  وبجدية في وضع قاوالتفكير 

هذا ما أدى في حقيقة األمر  في يوغسافيا و أيضا في روندا، ودولية لمعاقبة مجرمي الحرب

نيويـورك، مستفيدين لجنة جنيف وإلى بلورة أعمال الفقهاء و لجان القانون الدولي و خاصة 

تطور ئية الدولية الخاصة والمؤقتة، و األساسيـة للمحاكم الجنامن األنظمة القانونية

 .اختصاصاتها الجنائية
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و كان آخر تقارير اللجنة التحضيرية إلنشاء محكمة جنائية دولية هو التقرير الناتج  

المقدم للجمعية العامة في  و1996فريل سنة  الفترة ما بين مارس و أخاللعن أعمال اللجنة 

قد عقدت شاء محكمة نورمبورغ، وادية والخمسون أي بعد خمسين سنة من إندورتها الح

 يوليو على الموافقة عل 17األمم المتحدة مؤتمرا دبلوماسيا بروما، أعلن في ختامه في 

لمحاكم السابقة، النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي جاءت متميزة عن بقية ا

م األساسي لهذه المحكمة التي عرف فيها االختصاص الجنائي الدولي ذلك بسبب طبيعة النظاو

هذا من خال إعطاء تحديد اكم الجنائية الدولية السابقة، وقمة تطوره مقارنة باختصاص المح

 .للجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة

ية طار المحكمة الجنائهذا ما انصرفت إليه نية المجتمع الدولي باإلجماع في إو 

ذلك لوضع نطاق معين من االختصاص المشترك فيما يتعلق بالدول األعضاء حيث الدولية، و

رائم أساسية اعتبرت أشد خطورة، وأكثر تهديدا لبنية وقيم النظام القانوني شمل أربع ج

هي امسة من النظام األساسي للمحكمة، هذه الجرائم محددة بموجب المادة الخالدولي، و

شريطة توافر الركن انية، جريمة اإلبادة، جرائم الحرب، جرائم العدوان، الجرائم ضد اإلنس

المعنوي، باإلضافة إلى الركن الدولي الذي يعطي للجريمة الدولية بعدا خاصا، ألنه المادي و

لو كانت في  تكون إال جنايات حتى وبالتالي فهي التتسم بالخطورة وضخامة النتائج ويجعلها 

في ة أو مخالفة، وب تماما أن تكيف جرائـم دولية بأنها جنحـأبسط صورها، ألنه يصع

بالتالي ال يحق للمحكمة إدانة نكون أمام حالة انتقاء الجريمة وحالة تخلف ركن واحد فإننـا 

 .أي متهم في هذه الحالـة

 ةبالتالي فاإلدعاء بعدم وجود قانون جنائي دولي يحدد الجرائم المستوجبة للمحاكمو  

ى فاقدا لألساس القواعد القانونية التي تضبط إعمال اختصاص المحكمة، أضحانطالقا من 

د المخلصة  كان هذا الجهاز القضائي بمكوناته تتويجا صادقا للجهوالذي بني عليه، ولذلك

 .الرسمي، الساعية إلنشاء هذه المؤسسة القضائية الجنائية الدوليةعلى الصعيدين الفقهي و
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دولية مرهون بمجموعة من الشروط صات المحكمة الجنائية الكما أن إعمال اختصا

أن هناك قيودا  تكون مختصة بمباشرة االختصاص، وجهاتوالضوابط، فهناك أشخاص و

 متصال بالتالي فإعمال اختصاص المحكمة يظلواردة على أصل هذا االختصاص، وقانونية 

 .الضوابطبهذه المجموعة من الشروط و

ص بشأن جريمة ما يجب أن تكون الجريمة محل اإلتهام قد فقبل مباشرة االختصا 

ا عندما ارتكبت في إقليم دولة أو معرفة أحد رعاياها كما أن المحكمة تمارس اختصاصه

خاصة بالنسبة للدولة التي ا وعدمهتوافق الدولة على ذلك،وهنا نكتشف خطورة الموافقة و

 أن اختصاص المحكمة يقوم على مثال، التكون طرف موافقا على اختصاص المحكمة، كما

نظرية عالمية اإلختصاص الجنائي، ألن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحدد دقة 

 .المكانيصاص الجنائي الدولي، أي الزمني والموضوعي وأنواع االخت

شخاص الخاضعين فإن أعمال االختصاص البد أن يقوم على تحديد األولهذا  

ألن اختصاص إلنشائها ، من النظام األساسي 25ذلك وفقا للمادة الختصاص المحكمة و

ة بمباشرة هنا تظهر أهمية الجهة المختص، و26ال يفترض وذلك طبقا للمادة المحكمة 

 من النظام األساسي لها، أي عن الدولة مناحة 29ذلك وفقا للمادة الدعوى أمام المحكمة و

 . لألمم المتحدةاالختصاص أو عن طريق إحدى الهيئات التابعة

رغم ل في مباشرة المحكمة بوظائفها، وللدول أيضا الحق في طلب مساعدة الدوو 

 .وجود سلطة تقديرية في اختيار العقوبة فإن هناك حدود لممارسة المحكمة الختصاصها

كذلك فإنه في حالة إعمال اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فعليها عدم تجاهل  

الواردة على أصل اختصاص المحكمة، سواء في حالة قبوله من قبل الدولة القيود القانونية 

ي حالة كونها طرفا أو غير طرف في المرتبطة بالجريمة أو التي يحمل المجرم جنسيتها، ف

 .ختصاص المحكمةانظام 
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ختصاص المحكمة في حالة نظام حق اختيار الخروج على إعمال إتظهر صعوبة و

هذا ما جعل مجموعة من الدول تعارض خصوص جرائم الحرب، واص المحكمة باختص

ت أمام المحكمة في هذا الجانب، بشدة هذا النظام المتعلق باآلليات المحركة لإلجراءا

ر جليا المقصود هنا تلك الرخصة التي تبلورت في األيام األخيرة لمؤتمر روما، حيث ظهو

بما ه الرخصة بالقدر الضروري ورت هذعنيفة إلى أن تقرمن خالل مناقشات مضطربة و

لعزل تلك البالد، كالواليات المتحدة النظام األساسي المقرر في خطر، ويلزم لعدم وضع 

 بقبول خاص من الدول األمريكية التي شددت في طلب تقييد مباشرة المحكمة الختصاصها

 ضد الجرائمالتي يحمل الفاعل المشتبه فيه جنسيتها، وذلك بخصوص  جرائم الحرب و

 .اإلنسانيـة

ختصاصات المحكمة الجنائية الدولية البد أن يراعي مبدأ التكملة الذي إكما أن إعمال  

ة ختصاص المحكمة في النهايإينهض على تكميلية المحكمة تجاه والية القضاء الوطني ألن 

 على لذا وجب األخذ بالمظاهر اإلجرائية لهذا المبدأ القائميكون مكمال لالختصاص الوطني، و

، ألن هناك مشكالت 19، 18، 15االختصاص الكامل للمحكمة الذي تقرر بناء على المواد 

عمال مبدأ التكملة بخصوص العالقة مع إيطرحها المعيار المزدوج لالختصاص تثار أثناء 

على أي معيار اختصاص مقرر في التشريع  قضائي داخلي مهما تكن طبيعته، وأي نظام

بالتالي فعلى استدعي الحال المعيار العالمي، وه، بما في ذلك لو الداخلي مهما يكن أثر

المحكمة أن تراعي في رقابتها عل القضايا الوطنية ذات األهمية مجموعة من المعايير التي 

 من النظام األساسي للمحكمة، دون أن تهمل االستفادة من المعايير 17وردت في المادة 

   االقتراح  في ذلك اقتراح الملكة المتحدة و، بما لمؤسسة لقبول اختصاص المحكمة

أيضا االقتراح الكوري بشأن معايير قبول الختصاص كما أن إعمال اختصاص ، واأللماني

ن أالت قبول الدعوى أمام المحكمة، وبد أن يكون فعاال إزاء حاالالمحكمة الجنائية الدولية 

كام المادة السادسة والسابعة ع مراعاة أح م20المادة  و17يكون ذلك بناء على المادة 

أيضا البد من عدم إهمال الحاالت األخرى التي القانون األساسي للمحكمة، والثامنة من و

 اإلبالغ المقدم من طرف أو ة  من طرف الدول  كالشكوى المقدمة ختصاصتحرك ممارسة اإل
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 من الجرائم مجلس األمن لدى نائب اإلتهـام بخصوص حالة تقـع فيها واحدة أو أكثر

الشواهد على أنها ارتكبت يها في النظام األساسي للمحكمة وتظهر الدالئل والمنصوص عل

أيضا البد من تمكين األطراف الذيـن لهم حق في الطعن أن يدفعوا بعدم اختصاص ، وفعال 

أن يراعي في ذلك أحكام قبل أو بعد البدأ في المحاكمة، والمحكمة أو بعدم قبول الدعوى 

 . من نظام المحكمة األساسـي19دة الما

   على أحاكم  ذلك بناءه الحالة احترام حدود حق الدفع وعلى المحكمة في هذو 

رة الثانية من المادة كما يجب أن يكون الفصل في الدفع وفقـا للفقـ، 19، 17، 13: المواد

يـه، ألن هناك إعادة النظر فاف قرار الفصل في الدفع وكذا بالنسبة إلى حالة استئنـ، و19

 الدولة التي يكون لها اختصاص النظر في الدعوى، أو  طرفأثـر مترتب عن الطعن من

إرجاء  المدعي العام ة،وعلىالدولة التي تطلب قبولها باالختصاص القضائـي للمحكمـ

تخذ المحكمة قرارها بشأن الطعن حسب نص الفقـرة السابعة من المادة تالتحقيـق إلى حين 

 .ـام األساسي للمحكمة من النظ19

كما يجوز للمدعـي العام ريثما تصدر المحكمة قرارها أن يلتمـس منها تفويضـا  

في اتخاذ إجراءات التحقيق العاجلة بصفة استثنائيـة، وإتمام أخذ أقوال وشهادة الشهـود، أو 

 .إلــخ... إتمام جمع األدلة 

له أساسا موضوعا لمباشرة كما أن إعمال دور المحكمة اإلجرائي البد أن يكون  

رائية عادلة تكفل االستئناف مع  شرط وجود ضمانات إجالتحقيق والمحاكمة وإجراءات 

 . من نظام روما األساسي55ذلك وفقا للمادة للمتهم حقوقه و

بالتالي فعلى نائب اإلتهام أن يمارس سلطته في المبادرة بافتتاح التحقيق دون تجاوز و 

 .ن نظام المحكمة األساسيم 15 و 13 للمادتين نطاق هذه السلطة وفقا

مع العلم أن للحكمة ان تراقب سلطة نائب اإلتهام، وهذا في حقيقة األمر ال يشكل في الواقع عقبة  

أمام عمل المحكمة، بقدر ما يعد إجراء تقرير لتحقيق المصلحة للمجتمع   الدولي، مع العلم أن الواليات 

 .تخويل نائب االتهـام سلطة المبادئة بالتحقيـق من تلقـاء نفســهالمتحدة األمريكية كانت ضد 
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فيه وفقا ألحكام الفقرة األولى الطعن جب أن يكون التنازل عن التحقيق واإلذن به ويو 

 . ن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية18ة من المادة عالرابو

ية البد أن يكون وفقا لإلجراءات ختصاصات المحكمة الجنائية الدولإكما أن إعمال  

الموضوعية للمحكمة الجنائية الدولية أثناء المحاكمة و إصدار األحكام و العقوبات، و كذلك 

، من النظام 77، 68، 67: في حاالت االستئناف، حيث يستلزم مراعاة نصوص المواد

 .األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ور التنفيذ وتسليم األفراد والمساعدة القضائية، والتعاون إلعمال ليشمل أيضا صيمتد هذا ا   و

، 93، 89، 85، 76، 72: ذلك وفقا للموادفيما يخص الحضانة وتعويض المجني عليه، و

 من النظام األساسي للمحكمة 20، 19، 18: ، مع مراعاة أحكام المواد99، 98، 94

 .الجنائية الدولية

ة الجنائية الدولية مراعاة العالقة بين ختصاصات المحكمإيستوجب أيضا إعمال و 

 - وظيفة سلبية-إيقاف نشاطاتها الجنائية الدولية بمجلس األمن وسلطته في تعليق والمحكمة

نظرا للسلطة المخولة له في هذه الحالة، فإن كمة، وحيث يحق له أن يحيل حالة على المح

ومية انتقد هذه السلطة، المنظمات غير الحكن المتخصصين في القانون الدولي والبعض م

حكمة فضال عن تحريكها بإرادة الدول عائق مكون سلطة مجلس األمن في تحريك نشاط ال

حكمة لوظائفها على إرادة الدول ناجم عن سيادتها، فكان من األفضل االعتماد على أداء الم

 .تعاونها للعمل معا ككلو

للعيان تقدم حلوال بالتأكيد غير ومن خالل هذه الحقيقة تظهر سلطات مجلس األمن شاخصة  

متوافقة مع قوانين مدروسة، ولكن باختيار سيادي للدول األطراف في المنظمة، وخاصة الدول التي لها 

 .حق الفيتو بالدرجة األولى

 وضع شروطا لمباشرة لكن يبدو أن القانون األساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد 

نجم عن عدم إعمال تتفاديا للمشكالت التي قد إيقاف نشاط المحكمة، سلطة تعليق و

أن ذلك جميد أو سد الطريق أمام نشاطها واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية بسبب ت

 راف عن أيضا قد يؤدي إلى إنكار هذا العمل من طرف المجتمع الدولي السيما إذا ظهر انح
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ى إقصاء نشاط  سيؤدي إلإيقاف نشاط المحكمة، ألن ذلكشروط مباشرة سلطة تعليق و

 .إبعادها عن وظيفتها الطبيعية كهيئة دولية قضائية جنائية مستقلةالمحكمة الجنائية و

و اسة قد كشفت على قائمة الجرائم وتعريفها وتحديد أركانها،يمكن القول أن هذه الدر      و

 في  المتوافقةكان ذلك من المسائل المشجعة لعدد كبير من البعثات الرسمية و خاصة الدول 

 المسلحة في إحداث تدمير مع االستثناء المتعلق بتعريف جرائم استخدام القوات، الرأي

إسناد اصر المتعددة لنظام التكميلية، وكذلك العن االتهام العام، وسلطات نائبشامل، و

العقاب على جميع الجرائم الدولية الكبرى، السيما تصاص للمحكمة بإجراء المحاكمات واإلخ

، كذلك ما تقرر خطير للقانون الدولي اإلنساني، وأيضا ما يتصل بجريمة العدوانالنتهاك الا

بشأن المبادرة المباشرة للوالية على المصلحة العامة المخولة لنائب اإلتهام، في عدد ال بأس 

األهلية تنقصها اإلرادة  وبه من الحاالت، حيث تكون األنظمة القضائيـة الداخلية عاجزة أو 

 .مباشرة وظيفتها العقابيةل

ة كة الجنائية الدوليـحمأوضحت هذه الدراسة الجوانب السلبيـة في نظام المكما  

ذلك من خالل طبيعة ة الدولية وصعوبة إعمال اختصاصات المحكمة الجنائيـد وتعقيـو

 ارسة االختصاص الجنائي الدولي، و الواردة على ممروط والضوابط الموضوعة والشـ

 امتياز الخروج على اختصاص المحكمة ا أشرنا إليه في السابق وهو رخصة وباألخص م

في النظام األساسي في مسألـة مباشرة االختصاص بجرائم الممنوح للدول األطراف 

الحرب، كذلك سلطة مجلس األمن في إيقاف نشاط المحكمة أو باألحرى سد الطريق أمام هذا 

كل ية، و إعمال اختصاصات المحكمة الجنائية الدولهذا ما يعيق في حقيقة األمر  ،والنشاط

 أي إعمال -من األمرين يشكل قيدا إجرائيا على مباشـرة المحكمة لوظيفتها الطبيعية

 .  و يلقي قيـودا كثيرة على فاعليتها-اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

ف األكثر فطنة وقـابتعـد عن المود، فقد تجاوز النظام األساسي ومن جهة هذه القيـ   و

تبصرا بعواقب األمور المشار إليها في مشروع لجنة القانـون الدولي الذي كان يؤكـد و

على قاعدة االختصاص التلقائـي للمحكمة فيما يتعلـق بجميـع الجرائم الخاضعـة 

 .الختصاصهـا 
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روط هذا ما يعطي مرونة أكثر إلعمال المحكمة الختصاصها ، مع العلم أن هناك شو 

إضافية مقررة من أجل مباشرة هذا االختصاص كنتيجة للجهود النهائية للتسوية المقبولة التي 

 .المفارقـةض و كثيرا من التناقـ تحمل في طياتها

مة المتعلقة بمباشـرة التحقيـق ـة ثغـرات مهمة في سلطات المحكاهفقد فتحت بد 

كرة االختصاص الواسع ذي الداللة للنظر المحاكمة، إال أنها بقيت متوافقة بمقدار كاف مع فو

  .تختص بها المحكمة الجنائية الدوليـة التي في الجرائم 

عليتها البد من العمل لضمان النجاح الدائم للمحكمة في أداء مهمتها الجليلة و تأكيد فاو 

، نائية الدوليةبجدية و واقعية على إعطاء أهمية إلعمال اختصاصات المحكمة الجباستمرار و

خاصة ما يقـرر من الدول التي لها حق ة  وعدم تأثيـر بأي جهة دوليـفي ظل حياد تام  و

ت من ئالفيتو بواسطة مجلس األمن الذي قد يكون عامال سلبيا في تحقيق الغاية التي أنشـ

 .أجلها هذه المحكمة

ضوابط راسة فيما يخص الجريمة الدولية وفي ضوء ما كشفت عنه الدوإجماال و 

 اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، فثمة أسباب وجيهة لتعزيز ما قاله الوزير إعمال

اإليطالي للشؤون الخارجية، إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة يبقى التقدم القانوني األكثر أهمية في 

 ).M.Lamberto diniالمبرتو ديني (العالم بعد إقرار ميثاق األمم المتحدة 

 الباحثينع الفقهاء وفإننا ندعو جمي: "تقد قال) Luise Arbour (ة األستاذتانإذا كو 

التقييم للعمل على تطوير أحكام القانون الستعمال كل ما لديهم من حكمة ومهارة في البحث و

تطوير أحكام الجنائي الدولي بشقية الموضوعي واإلجرائي، وعلى األخص تحسين وإصالح و

 الجنائية الدائمة لضمان النجاح الدائم لها في أداء مهامها الجليلة في النظام األساسي للمحكمة

ارخة حمايتها، و ردع االنتهاكات الصاالحترام الواجب لحقوق اإلنسان والشعوب وتأكيد 

ر األمن الدولييـن قصد تحقيـق خيـللقانون الدولي اإلنساني، والحفاظ على السلم و

 .البشريةسالمـة و
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 فقهاء و قضاة ولجان -ا من خالل هذه الدراسة المتواضعة هؤالء جميعفإنني أدعو 

ة فعال الختصاصات المحكمقانونية ومؤسسات رسمية وغير رسمية إلى إعمال حقيقي و

حد بصورة نهائية  وإجرائية لوضع الجنائية الدولية في ظل شروط  وضوابط موضوعية  و

بداية حقبة تالي نهاية اإلفالت من العقاب ولباللجرائم الدولية األكثر بشاعة  وجسامة ، و

جديدة مطلعها العدالة الجنائية الدولية لكل أفراد البشر دون تمييز بينهم على أساس عرقي 

 .ساللي أو ديني

 :وأخيرا ال أجد ما أختم به بحثي في هذا المقام أحسن من هاتين المقولتين      

ومه ، إال قال في غده لو غير هذا لكان أحسن،      إني رأيت أنه ال يكتب أحد كتابا  في ي

ولو زيد هذا لكان يستحسن ،ولو قدم هذا لكان أفضل ،ولو ترك هذا لكان أجمل ،وهذا من 

 .أعظم  العبر ، وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر 

                                                               � >���., ���د ا�� 7 ا

وقد استوفينا في مسألة ماحسبناه كغاية ،ولعل من يأتي بعدنا ،ممن يؤيده اهللا بفكر ....   

صحيح ،وعلم مبين يغوص في مسائله على أكثر مما كتبنا ، فليس على مستنبط الفن إحصاء 

 فيه ،والمتأخرون يلحقون ممسائله،وإنما عليه تعين موضوع العلم وتنويع فصوله وما يتكل

 .مسائل من بعده شيئا فشيئا إال أن يكمل  ،واهللا يعلم وأنتم التعلمون ال

 ��� ا�
��bن ا7L &�0ون                                                        
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