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ـــــالمقدم  ة  ــــ

ظيرت الحاجة إلى إعداد قانكف ك قضاء جنائي لممجتمع الدكلي بعد الحرب العالمية األكلى 
أبشع الجرائـ ضد  الرتكابيـعندما كجد المجتمع نفسو عاجزا عف محاكمة مجرمي الحرب 

إف إرضاء ، اإلنسانية ك ضد السبلـ ك لعؿ أىـ أىداؼ القانكف الجنائي الدكلي تحقيؽ العدالة 
 الشعكر بالعدالة يفرض تطبيؽ القانكف الجنائي الدكلي عمى كافة الدكؿ التي تخرؽ أحكامو 

 العقاب العادؿ.ط  ىذا التطبيؽ بجياز قضائي دكلي محايد يحكـ بنيك لف يتأتى ذلؾ إال أذا أ
فقد مر المجتمع الدكلي بعدة تجارب في مجاؿ تثبيت المسؤكلية الجنائية ك فرض العقكبة الجزائية 
عمى مقترفي الجرائـ الدكلية لذلؾ برزت غداة الحرب العالمية األكلى فكرة ضركرة إنشاء محكمة 

الحرب العالمية الثانية التي  جنائية دكلية إال أف ىذه الفكرة لـ تتجسد في الكاقع العممي إلى غاية
صدمت بأىكاليا الضمير العالمي، ك نتيجة لمفضائح المرتكبة تحركت األمـ ك نادت لضركرة 

 .معاقبة مسؤكلي النتائج المؤلمة التي تمخضت عف ىذه الحركب 
ك ظيرت التصريحات لضركرة محاكمة ك معاقبة كبار المجرميف ك مف بينيا تصريح مكسكك 

لمحاكمة مجرمي الحرب األلماف لذلؾ كقعت  إتباعياالمتضمف األسس الكاجب  1943لعاـ 
محكمة دكلية  إنشاءالذم تقرر بمكجبو  08/08/1945الدكؿ الحمفاء عمى اتفاؽ لندف في 

رب ك عرفت ىذه المحكمة بمحكمة " نكرمبرغ" ك التي رغـ عسكرية لمحاكمة مجرمي الح
التي كجيت ليا السيما عدـ احتراميا المبادئ التقميدية لمقانكف الجنائي تمكنت مف  االنتقادات

معاقبة مجرمي الحرب ك نفذت العقكبات التي نطقت بيا، ك اثر تكقيع الياباف عمى كثيقة التسميـ 
مف شير جانفي مف  19لمسمطات المتحالفة إعبلنا خاصا في أصدر القائد األعمى  1945لسنة 
ك ػػا محكمة طككيك" نسبة لمقرى األقصىمحكمة عسكرية دكلية لمشرؽ  قضى بإنشاء 1946سنة 

ك طككيك المجاؿ أماـ نظاـ دكلي جديد يحتـر حقكؽ  مبرغة نكر ػػػؿ مف محكمػػبذلؾ فتحت ك
لؤلمـ المتحدة لجنة القانكف الدكلي إلنشاء  االنساف، ك في نفس الكقت دعت الجمعية العامة

جياز قضائي دكلي يتكفؿ بمحاكمة مرتكبي الجرائـ الدكلية أيف تكالت قرارات الجمعية العامة 
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تدعكا فييا لجنة القانكف الدكلي إلى مكاصمة دراسة ك تحميؿ القضايا المتعمقة بمسألة كالية جنائية 
 مة .دكلية بما فييا مسألة إنشاء تمؾ المحك

لكف التطكر في ىذا المجاؿ لـ يتجدد إال بعد مركر حكالي خمسيف سنة مف إنشاء كؿ مف 
محكمتي نكرمبرغ ك طككيك نتيجة لمحركب التي نشبت في التسعينات ك األحداث المأساكية 
التي ارتكبت في يكغكسبلفيا السابقة كركندا إلشعاؿ جذكة التكجيات الرامية إليجاد آلية لمحاربة 

ائـ التي ارتكبت آنذاؾ ك أقنعت الجميع بالحاجة الممحة إلنشاء محكمة جنائية دكلية في الجر 
في  المؤرخ 827أقرب كقت فقرر مجمس األمف لييئة األمـ المتحدة بمكجب القرار

 955بعد مركر عاـ جاء القرار ك إنشاء المحكمة الجنائية ليكغسبلفيا سابقا   25/05/1993
شكمت ىاتيف المحكمتيف ىيئات في ركندا المقرر إلنشاء محكمة  1994نكفمبر  08في 

قضائية مؤقتة لكجكد نزاع خاص ك لكف كجكدىما سمح بكضع الخطى األكلى نحك ىيئة 
بتاريخ  لذلؾ  ،قضائية جنائية دكلية مختصة بمتابعة ك محاكمة مرتكبي الجرائـ ذات البعد الدكلي

يقضي بإنشاء  94/53رار رقـ ػػػػػػػػػالمتحدة قأصدرت الجمعية العامة لؤلمـ  1994ديسمبر  09
كاإلدارية الرئيسية الناجمة عف مشركع النظاـ  ةػػػػػػػالمسائؿ الفني الستعراضة متخصصة ػػػػػػػلجن

 .األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 
 .ف المسكدة الختامية لممشركع ػػػأف انتيت مكعقدت مف أجؿ ذلؾ عدة اجتماعات إلى 

الذم اجتمع في منظمة  ،كأجؿ ىذا األخير إلى مؤتمر األمـ المتحدة الدبمكماسي لممفكضيف
جكيمية  مف عاـ  17ك  15األمـ المتحدة لؤلغذية ك الزراعة في ركما في الفترة الممتدة بيف 

النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ك الذم عرؼ بنظاـ ركما نسبة  اعتمادأيف تـ  1998
المكافؽ لمفاتح مف شير  2002فييا  ك دخؿ حيز النفاذ في عاـ  إليطالية التي انعقدلمعاصمة ا

جكيمية عند اكتماؿ العدد البلـز مف التصديقات المحددة بستيف دكلة ك بذلؾ أثمرت الجيكد في 
ىيئة األمـ المتحدة بكضع النظاـ المنشأ لممحكمة الجنائية الدكلية، الحمقة  ىذا الصدد مف طرؼ

المفقكدة في النظاـ القانكني الدكلي كالحدث التاريخي الذم تحكؿ مف خبللو الحمـ الذم ظؿ 
يراكد البشرية مف القرف التاسع عشر حتى نياية القرف العشريف إلى حقيقة ك تحقؽ معو خطكة 
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فتعد بذلؾ أكؿ جياز قضائي جنائي ذك طابع ، كر القانكف الدكلي العاـ عظيمة في مجاؿ تط
  . دائـ

منحت ليا األىمية القانكنية  األطراؼأنشأت المحكمة الجنائية الدكلية بمكجب اتفاقية دكلية متعددة 
البلزمة لممارسة كظائفيا ك تحقيؽ مقاصدىا التي تتمخص في محاكمة ك معاقبة مرتكبي الجرائـ 

 .ية الدكل
المحكمة بمحاكمة األشخاص الطبيعييف فقط ك بصفة فردية ك في إقميـ كؿ دكلة  اختصاصيمتد 

تصبح طرفا في نظاـ ركما ك التي تبنت اختصاص المحكمة الذم بدأ العمؿ بو في أكؿ يكليك 
ك بذلؾ  التصديؽ الستيف مف جانب الدكؿ إيداعالشير الثاني لميكـ الستيف عمى  ؿكىك أك  2002
سرياف نظاـ المحكمة الجنائية  أماـالنصاب القانكني لعدد الدكؿ المصدقة ك فتح الباب  اكتمؿ

ك بيف نطاؽ  اختصاصاتياعيف مدع عاـ لدييا ك شرعت في ممارسة ك الدكلية فشكمت ىيئتيا 
بأربع أصناؼ مف الجرائـ  المكضكعي أك النكعيعمميا الذم عمى أساسو يتحدد اختصاصاىا 

ضد كجرائـ جريمة اإلبادة الجريمة  كىي 1األساسي بأشد الجرائـ خطكرة ـعبير النظالتكصفت كفقا 
ك  8،  7 6ك معرفة بمكجب المكاد  5جريمة الحرب ك ىي محددة بمكجب المادة  ،اإلنسانية

دكلية  جريمةجريمة العدكاف التي نصت عميو المادة الخامسة في الفقرة األكلى البند "د" العتبارىا 
 ميابكمف قالمتحدة المذيف أنشأت مف أجؿ الحفاظ عمييما األمـ  بالسمـ ك األمف الدكلييفتعصؼ 

 .عصبة األمـ فبذلؾ ضمف النظاـ األساسي لممحكمة الركف الشرعي ليذه الجريمة 
ىذا كتجدر المبلحظة أنو تـ عرض في مشركع نظاـ ركما الخاص بالمحكمة جرائـ اإلرىاب 

 كع بالمخدرات كاالعتداء عمى مكظفي األمـ المتحدة ضمف الجرائـكجرائـ االتجار غير المشر 
 التي تختص بيا المحكمة، لكف االتجاه الغالب رفض إدراجيا ضمف نظاـ ركما عمى أساس أف

 
 
 ( أشارت ديباجة النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية "إف اختصاص المحكمة بالجرائـ األشد خطكرة..."1) 
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المحكمة الجنائية الدكلية بالنظر فييا يثير الكثير مف المتاعب كمف األفضؿ أف اختصاص 
يختص القضاء الكطني بنظرىا كمف أجؿ ذلؾ انتيى المؤتمر لحؿ كسط متمثؿ في إمكانية 
إضافة ىذه الجرائـ ضمف اختصاص المحكمة كذلؾ عند تعديؿ اختصاصيا مستقببل ككؿ ذلؾ 

 .1المكضكع بعد القياـ بدراسات معمقة حكؿ

أك الدكلية تظير أىمية دراسة مكضكع تحديد الجرائـ التي تختص بالنظر فييا المحكمة الجنائية 
ك نطاؽ عمميا مف أجؿ جعميا أداة أكثر فعالية ك  لفيـ اختصاصيااالختصاص المكضكعي 

لتمكينيا مف كضع حد لمختمؼ االنتياكات الخطيرة لحقكؽ االنساف في مختمؼ أرجاء العالـ 
األمر يستكجب منحيا اختصاصات شاممة ك  لمحاكمة ك معاقبة مرتكبي الجرائـ الدكلية فيذا

ك  ،مف العقاب اإلفبلتالحاسـ في مناىضة الذم يعتبر التقدـ  األمركبيرة ألداء مياميا ك ىك 
ركما  اتفاقيةالعتبار  األفضؿك قانكف حقكؽ االنساف نحك  اإلنسانيالقانكف الدكلي  احتراـضماف 

 انعكستبمثابة كعاء قانكني تجسدت مف خبللو عدة مبادئ جنائية ك قكاعد إجرائية ك مكضكعية 
ك تناسؽ بيف مختمؼ مكادىا ك ىذه المتانة ىي متانة  فاكتسبتآثارىا عمى مضمكف ىذه االتفاقية 

 .سكؼ تسمح التفاقية ركما ببمكغ  ىدفيا التي
الكصكؿ الى معرفة ىذه الجرائـ كتبيانيا كتحديدىا  ىك المتكخى مف ىذه الدراسة أما عف اليدؼ

في ظؿ نظاـ ركما االساسي النشاء المحكمة الجنائية  ة المكاد القانكنية المتعمقة بياكمعالج
 الدكلية الدائمة.  

 :فيتتمثؿ  المطركحة كالتي عمى ضكءىا ترسـ الخطكط العريضة ةما عف اإلشكاليأ
وكيف تمارس   ؟الدائمة  ىي الجرائم الداخمة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ما 

 ؟  المحكمة اختصاصاتيا
 
 
 

 325ص ،1002انطثؼح األونً  نثُاٌ  يُشىراخ انحهثٍ انحمىلُح القيكاجي، القانكف الدكلي الجنائي  ، عبد القادر عمي(1)
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 فرعية اخرل :أسئمة حت ىذه االشكالية كتتفرع ت
ا كقعت ىذه ذىك البنياف القانكني لمجرائـ االربعة؟ ككيؼ عالجيا نظاـ ركما االساسي ؟ كا   ما

 الجرائـ فكيؼ يتـ تحريؾ الدعكل ؟ 
سيتـ اإلجابة عمى ىذه التساؤالت باالعتماد عمى دراسة مكاد النظاـ األساسي لممحكمة ثـ عممنا 

 عمى تحميميا معتمديف عمى المنيج التحميمي لبناء خطة بحثنا في فصكؿ ك مباحث ثـ مطالب
عمى مراجع عامة ك متخصصة تناكلت المكضكع مف عدة زكايا ك ىك ما يجعؿ دراسة  معتمديف 

 :فصميفبحثنا تنحصر في 
الذم سكؼ  المحكمة الجنائية الدكليةتحديد الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص : الفصؿ األكؿ  

ـ األساسي الذم جاءت بػو المادة الخامسة مف النظا نتطرؽ فيو الى الجرائـ األربعة كفؽ الترتيب
 . لممحكمة

 أم الختصاصاتياممارسة المحكمة  كيفية عمى سكؼ نحاكؿ تسميط الضكء الفصؿ الثاني أما
أك  الميدانية الممارسات إلىنتطرؽ  أفدراسة االختصاص  أثناءكحاكلنا  سير المحاكمة إجراءات

 . المحكمة أماـلبعض القضايا المحالة  الجانب التطبيقي
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األول لــــالفص  
 الجرائم الداخمة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

ـ ػظاـ دائػػػا نػػبارىتباعيا ل األساسي النظاـر ػػػالمتعمقة باختصاص المحكمة جكى األحكاـثمتؿ 
ـ التي ػػلركما عمى الجرائ األساسيادة الخامسة مف نظاـ ػػػفنصت الملمعدالة الجنائية الدكلية ، 

كمف تـ مكضع اىتماـ المجتمع الدكلي  خطكرة األشدؿ في اختصاص المحكمة كىي  الجرائـ ػػتدخ
ا النظاـ ذالكطنية كبمكجب ى رج الجرائـ العادية مف كاليتيا ككقكعيا في صميـ الكالية القضائيةػػػػػنخ

دكاف .فاف المحكمة تنظر في جريمة االبادة الجماعية كجرائـ ضد االنسانية ، جرائـ الحرب كالع  
كتنص المادة التاسعة مف النظاـ االساسي عمى كيفية استعانة المحكمة باركاف الجرائـ في 

اما فيما يخص جريمة  8، 7 ،6تفسير كتطبيؽ المكاد الخاصة بالجرائـ الثبلث الكاردة بالمكاد 
 فكاف ملذم ا، ىذا المفيـك  ياكأركان يالمضمكنلؤلسؼ الشديد لـ يتـ التحديد النيائي  العدكاف

لكف عطمت حسـ  2001المفترض أف تناقشو الدكرة التحضيرية الثامنة التي عقدت في سيبتمر 
عمى اف تمارس المحكمة  .سبتمبر في الكاليات المتحدة األمريكية  11مسألة العدكاف أحداث 

 123ك 121اختصاصاتيا عمى جريمة العدكاف متى اعتمد حكـ بيدا الشاف كفقا لممادتيف 
.يمة العدكافبخصكص جر   

سكؼ نتطرؽ في ىدا الفصؿ الى تبياف الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة  كفي ىدا الصدد
مف خبلؿ تقسيمو الى مبحثيف حيث خصصنا المبحث االكؿ لجرائـ االبادة كجرائـ ضد االنسانية 

المادية التي تشكميا  كاألفعاؿكؿ جريمة  أركاف أمكدلؾ بتسميط الضكء عمى بنيانيما القانكني 
لؾ بالتطرؽ ذكؿ جرائـ الحرب كالعدكاف ك نتنافس أما في المبحث الثاني التي تطرحيا كاإلشكاالت

 اإلشكاالت التي تثيرىا المادة الخامسة ك كأركانياكؿ جريمة عمى حدل بتبياف جريمة الحرب  إلى
  انيا.في ظؿ عدـ تحديد أرك جريمة العدكاففيما يخص في فقرتيا الثانية 
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األولالمبحث     
ضد اإلنسانية لجرائماو جرائم اإلبادة الجماعية   

التي تناكلتيا المحكمة  تعتبر جرائـ اإلبادة ك الجرائـ ضد اإلنسانية مف أخطر الجرائـ الدكلية
  .األساسيمف نظاميا  الجنائية الدكلية ك نصت عمييا في مادتيا الخامسة

اتفاقية دكلية لمنع  التجريـ قبؿ منتصؼ القرف العشريف بمكجببالتأثيـ ك حضت جرائـ اإلبادة   
التي دخمت النفاذ  1948ديسمبر  9جريمة إبادة الجنس ك تكقيع العقاب عمى مف يرتكبيا في 

1كقد كرد تعريؼ جرائـ اإلبادة في المادة الثانية مف االتفاقية  1951جانفي  12بتدءا مف ا  

فجرائـ اإلبادة الجماعية مف اشد الجرائـ الدكلية خطكرة فيي سمكؾ إجرامي منيجي تقـك بو جماعة 
2بيدؼ فرض سطكتيا عمى جماعة أخرل كدالؾ بقتميا أك إلحاؽ أدل شديد بيا   

 الجرائـ ضد اإلنسانية حيث أف أكؿ استخداـ لتعبير جريمة ضد اإلنسانية كرد في كما تناكلت  
ممحكمة الجنائية لك أخيرا عندما صدر النظاـ األساسي  ،منو  06المادة فػػي  غ نكرمبر   الئحة

ك الجرائـ ضد اإلنسانية في  6عرؼ لنا جرائـ اإلبادة الجماعية في المادة  1998الدكلية في 
ك ككف الجرائـ ضد اإلنسانية تقترب مف  ،ك ذلؾ ك فؽ نص أكثر دقة ك صياغة 3منو 7المادة 

جرائـ اإلبادة الجماعية في ككنيا لـ تعد مرتبطة بكجكد نزاع مسمح ك بالتالي فيما ترتكباف في زمف 
الحرب ك السمـ، كما أنيما تشتركاف في بعض العناصر القانكنية ك تختمفاف في أخرل فإننا ارتأينا 

ألفعاؿ ا الجريمتيف كتبيافىاتو  أركاف أم يانيما القانكنيكاحد ك ذلؾ بتناكؿ بن مبحثدراستيما في 
 إشكاالت دراسة الجريمتيف تـ نتطرؽ إلى األكؿ المطمبفي  عمى حدل المادية المككنة لكؿ جريمة

.الثاني  المطمبفي   
 
إلحاؽ  في قتؿ أفراد الجماعة ،أك تمثمتجريمة اإلبادة بأنيا ارتكاب أعماؿ معينة  لمنع 1948مف اتفاقية  2( عرفت المادة 1)

أك النقؿ  نعمد فرض  ظركؼ معيشية  مف شانيا إعاقة التكالد داخؿ الجماعة عقبلني جسيـ بأفراد الجماعة ، أك ضرر جسماني أك
ثنية أك عنصرية أك دي نية .القسرم ألفراد الجماعة إلى جماعة أخرل كدالؾ بنية اإلبادة الكمية أك الجزئية لجماعة قكمية أكا   

  236،ص 2011لممحكمة كالمحاكمات السابقة كالجرائـ التي تختص بنظرىا،مصر األساسي( خالد مصطفى فيمي،النظاـ 2)
مف نظاـ ركما األساسي.  7كالمادة  6انظر المادة  (3)  
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البنيان القانوني لجرائم اإلبادة الجماعية و الجرائم ضد اإلنسانية:   األول المطمب   
يما القانكني المتمثؿ نإال بتكافر بنيا تتحقؽ جرائـ اإلبادة الجماعية ك الجرائـ ضد اإلنسانية   ال 

األكؿ، أما الركف المادم فاف كؿ جريمة ليا األفعاؿ  الفرعك ىك محؿ دراسة في الركف الدكلي 
الخاصة بكؿ  الماديةاألفعاؿ  بتبياف ك ذلؾالثاني  الفرعو في سنتناكلالمادية المشكمة ليا ك ىك ما  

يتناكؿ القصد الخاص في جرائـ الذم  الثالثالفرع  الركف المعنكم فيك أخيرا  .جريمة عمى حدل
يظير لنا تداخؿ القصد العاـ مع الخاص في الجرائـ ضد اإلنسانية .ك اإلبادة ك   

يــــــن الدولــــــــاألول: الركالفرع   
جرائـ اإلبادة ك الجرائـ ضد اإلنسانية جريمتيف دكليتيف بطبيعتيما نظرا لطبيعة الحقكؽ التي يتـ 
االعتداء عمييا في ىذه الجرائـ التي ترتكب جميعا ضد اإلنساف، فالقتؿ العمد ألشخاص كجريمة 

كىك محظكر في  ،قتؿ أفراد الجماعة يعتبر اعتداء عمى حؽ اإلنساف في الحياةك ضد اإلنسانية 
 1949لسنة  الدكلية  جنيؼمف اتفاقية   44فالمادة  القانكف الدكلي ، في  اكذالقكانيف الكطنية ك 

عتداء عمى حرية اتعد  االسترقاؽحظرت القتؿ العمد ضد السكاف المدنييف، كما أف جريمة 
بالرجكع لممادتيف ك  المكاثيؽ الدكليةك المعاىدات ؿ ك العمؿ حظرتيما جميع ػػاإلنساف في التنق

 لجرائـا اكذك  السادسةأف األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ اإلبادة في المادة  نجد  سابعة دسة ك الاالس
ك تنفذىا يجب أف ترتكب بناء عمى خطة سياسية رسمتيا الدكلة  السابعةضد اإلنسانية في المادة 

المكظفيف أك مف األفراد العادييف ىا سكاء مف الحكاـ أك كبار المسؤكليف أك مف ذأك ترضى بتنفي
 تنص عمى أف الجرائـ ضد 1فبرجكع لممادة السابعة فقرة  ،عمى دكلة أخرل أك رعايا دكلة أخرل

اإلنسانية يجب أف ترتكب في إطار ىجـك كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد أم مجمكعة مف 
المنيجي أف ثمة سياسة محكمة ك الكاسع النطاؽ  مصطمحيك نستخمص مف  السكاف المدنييف

ضد مجمكعة مف المدنييف لمقضاء عمييـ.ك كي يتـ ذلؾ يفترض تكافر مجمكعة مف مكجية 
جده في الجرائـ نك ىك نفسو الركف الذم اإلمكانيات ك الكسائؿ   

عمى  صاص الذم يعمؿختاال اإلبادة، كعمى ذلؾ األساس يعتبر ركف السياسة ىك المحؾ في
كضركرم. أساسي ركف جريمة دكلية فيك إلىجريمة كطنية ـ مف الجرائ ىذه تحكيؿ  
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ىجـك مكجو ضد أية  "/ أ أف عبارة2/ 7فقد كرد في المادة ك بالنسبة لمجرائـ ضد اإلنسانية 
في نيجا سمككيا يتضمف االرتكاب المتكرر ألفعاؿ المشار إلييا  كعة مف السكاف  المدنييف"مجم
لسكاف المدنييف عمبل بسياسة دكلة أك منظمة تقضي اضد أم مجمكعة مف  األكلى الفقرة 

ليجـك عسكرم مما  تضمنو ك ىذا الفعؿ ال يقضي  تعزيزا ليذه السياسة. كأاليجـك بارتكاب ىذا 
تشجيع بالأف تقـك الدكلة أك المنظمة بشكؿ فعاؿ تتطمب   يعني أف سياسة ارتكاب ذلؾ اليجـك
.1ذلؾ اليجـك ضد السكاف المدنييف  

عمى أف الجرائـ ضد اإلنسانية تعد دكلية حتى يكاجي ك منتصر حمكدة يتفقاف قمع أف الدكتكراف 
تقع بناء عمى خطة مرسكمة مف جانب دكلة ضد جماعة مف السكاف ذات عقيدة معينة  لـ ك لك 

تتمتع بذات جنسية ىذه الدكلة فيستكم بعد ذلؾ أف تككف تمؾ الجماعة تحمؿ جنسية الدكلة أكال 
ني عميو كطنيا أـ أجنبيا.جميا أم يستكم أف يككف التحمم  

 
ن الماديـــــــــالثاني: الرك الفــــــرع  

فالمادة ، تختمؼ كؿ مف الجرائـ اإلبادة الجماعية ك الجرائـ ضد اإلنسانية في ركنييما المادم 
بينما نجد أف  السادسة مف النظاـ األساسي حددت  لنا األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ اإلبادة الجماعية

المادة السابعة ذكرت األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ ضد اإلنسانية مضيفة أف تمؾ األفعاؿ يجب أف 
.ترتكب في إطار ىجـك كاسع النطاؽ ك منظـ ضد مجمكعة مدنية  

 
 
 
 
 

 
نجاٌ انتحمُك انذونُح و يحًىد شزَف انثضُىٍَ ، انًحكًح انجُائُح انذونُح"َشأتها وَظايها األصاصٍ يغ دراصح انتارَخ   ((1

 245ص  .1001طثؼح  ، يصزانًحاكى انجُائُح انذونُح انضاتمح "
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األفعال المادية المشكمة لجرائم اإلبادة الجماعية  أوال:  
تتمثؿ األفعاؿ المادية  لجريمة اإلبادة الجماعية في النشاط أك السمكؾ الخارجي الذم ينص  

ك يستكم في ذلؾ أف يككف ىذا السمكؾ إيجابيا أـ سمبيا القانكف عمى تجريمو ك معاقبة مرتكبكه 
 بشرط أف يؤدم إلى نتيجة يؤثميا القانكف الدكلي الجنائي ، ك أف يرتبط ىذا السمكؾ بالنتيجة

اإلجرامية في إطار عبلقة سببية بحيث تككف النتيجة سبب ىذا السمكؾ ك ىك األخير المؤدم 
عاقة فيقع الركف المادم لجريمة إبادة  ليا. الجنس البشرم عف طريؽ أفعاؿ مادية كالقتؿ أكا 

 التناسؿ ك كذلؾ قد يتحقؽ بأفعاؿ معنكية تؤثر عمى النفس البشرية تأثير يؤدم إلى القضاء
عمييا كالكضع تحت اإلرىاب في معسكرات خاصة أك التأثير عمى األشخاص بعقاقير ك مكاد 

 1لممبس ك الزكاج الطبيعية في المأكؿ ك ا مخدرة أك الحد مف حقكقيـ

نع م كبذلؾ فإف الركف المادم يتحقؽ بأحد األفعاؿ التي نصت عمييا المادة الثانية مف اتفاقية
جريمة إبادة الجنس البشرم أك المادة السادسة مف نظاـ ركما األساسي ألنو يبلحظ عدـ كجكد 

ـ إال مف حيث التي يتككف منيا الركف المادم المي اختبلؼ بيف المادتيف مف حيث األفعاؿ
ليذه الجريمة كما كردت في نظاـ  ةالمادي األفعاؿالصياغة فقط ، لذلؾ سكؼ نتعرض لصكر 

المحكمة الجنائية الدكلية مع ربط ذلؾ بما نص عميو في االتفاقية الدكلية لمنع إبادة الجنس البشرم 
ىذه األفعاؿ التي يعاقب عمييا مرتكبكه إذا تكفر الركف مف بيف في إطار األمـ المتحدة ، ك 

  نذكر :المعنكم لدييـ 
 الجماعية  اإلبادة: ك ىي الصكرة األكلى الشائعة لكقكع جريمة  قتل أفراد الجماعة -1

 1948ك لعؿ أىـ األمثمة في ىذا الشأف ما قامت بو إسرائيؿ في مذبحتي دير ياسيف عاـ 
 ب ك ما قاـ بو الصرب ضد األسرل الكركات في شماؿ غر   1956ك كفر قاسـ في 
 ك ضد المسمميف كفي جميكرية البكسنة ك اليرسؾ لمتخمص ممف 1992البكسنة في أكت 

 
عبد الفتاح بيكمي الحجازم " المحكمة الجنائية الدكلية" دراسة متخصصة في القانكف  الجنائي الدكلي .النظرية العامة  ( 1)

 343ص   2004طبعة  ، مصر الدكلية ، نظرية االختصاص القضائي لممحكمة دار الفكر الجامعي لمجريمة الجنائية
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ك ذلؾ  ىك ليس صربيا مف المدنييف بيدؼ إحداث تغير في الييكؿ اإلحصائي لمسكاف
تطبيؽ  Adolphe – Eichmannتعد قضية ادكلؼ إيخماف   ،كبإنشاء صربيا الكبرل

 .في صكرة القتؿ الجماعي  اإلبادةحديث لجريمة 
ــةفراد الجماعــة  -2 : يعتبػػر الصػػكرة الثانيػػة لمػػركف إلحــاق ضــرر جســدي أو عقمــي جســيم ب

المػػػادم فػػػي جريمػػػة اإلبػػػادة الجماعيػػػة بشػػػرط أف يكػػػكف االعتػػػداء عمػػػى السػػػبلمة الجسػػػدية أك 
 .العقمية جسيما 

ك اشػػػتراط الجسػػػامة فػػػي ىػػػذا الفعػػػؿ يجعػػػؿ تػػػأثيره عمػػػى كجػػػكد أعضػػػاء الجماعػػػة خطيػػػرا ممػػػا 
أثػار تقريػر لجنػة ىمسػنكي فػي إطػار  ،كقػداإلبادةيجعمػو يقتػرب مػف القتػؿ مػف حيػث مضػمكف 

التحقيػؽ فػي جػرائـ الحػرب فػي جميكريػة البكسػنة ك اليرسػؾ إلػى قيػاـ الجنػاة بتقييػد ضػػحاياىـ 
ضػػػربيـ بقطػػػع مػػػف الخشػػػب ك الحديػػػد ضػػػربا ك حتػػػى يفقػػػدكا كعػػػييـ  ك تعػػػذيبيـ تعػػػذيبا كحشػػػيا

كػػػانكا يغتصػػػبكف النسػػػاء اغتصػػػابا ك مبرحػػػا عمػػػى أجسػػػادىـ ك رؤكسػػػيـ ك أعضػػػائيـ التناسػػػمية 
 جماعيا .

 إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد بيا إىالكيا الفعمي كميا أو جزئيا :-3
يشترؾ ىذا الفعؿ مع سابقو في انو إبادة بطيئة لمجماعة ألنيا ال تتخذ صكرة القتؿ أك 
اإليذاء الجسيـ ك إنما تيدؼ إلى إخضاع الجماعة لظركؼ معيشية قاسية مف شأنيا 

ك قد شيدت حرب البكسنة في السنكات العشر األخيرة مف القرف  .القضاء عمييـ ببطء
لتي تندرج في ىذا اإلطار ، ك حسب تقرير ككالة غكت العشريف عديد مف التجاكزات ا

ألؼ شخص مف مسممي البكسنة  380لبلجئيف التابعيف لؤلمـ المتحدة فقد كرد فيو أف 
تعرضكا لخطر المجاعة  ك األمراض المستكطنة بشكؿ كبير في مدينة سرايبكا عاصمة 

معيشية ميمكة عمى البكسنة ، ك خصكصا المدف المحاصرة  ك البد أف يككف فرض أحكاؿ 
 أفراد الجماعة ضمف سمكؾ منظـ ك كاضح ىدفو القضاء عمى الجماعة. 

الجماعية  اإلبادة: ىذا النكع مف  فرض تدابير تستيدف منع اإلنجاب داخل الجماعة-4
البيكلكجية أك االستئصاؿ المادم لمجنس البشرم ك يشكؿ ىذا السمكؾ نكعا  باإلبادةيسمى 
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مى مدار عدة سنكات بحيث يؤدم تمقائيا إلى انقراض أفرادىا ، ك مف البطيئة ع اإلبادةمف 
ىذه األفعاؿ ما قامت بو ألمانيا النازية مف تعقيـ البعض مف الرجاؿ ك النساء الذيف يعانكف 

ك القكة ك في اليند ك تحت   غرض خمؽ جنس مكفكر الصحةمف بعض األمراض ك ذلؾ ب
سرم لمرجاؿ بشرط أف تتـ عمميات أك  إجراءات شعار تحديد النسؿ عف طريؽ التعقيـ الق

منع اإلنجاب لدل الجماعة المستيدفة ضمف خطة منظمة أك محكمة بحيث تؤدم بذاتيا 
 .1إلى إىبلؾ الجماعة

 اإلبادةينطكم ىذا الفعؿ عمى نكع مف :2نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -5
الثقافية إذ يمثؿ األطفاؿ مستقبؿ الجماعة الثقافي ك استمرارىا االجتماعي ك لف تتحقؽ ىذه 

الصكرة إال إذا كاف األشخاص الذيف نقمكا مف جماعة إلى جماعة أخرل ألسباب عرقية 
ك في نقميـ إلى جماعة أخرل يعني كقؼ االستمرار  دينية أك قكمية دكف الثامنة عشر

ك يعرضيا لبلنقراض ، ك يستكم بعد ذلؾ لتحقؽ ىذا  لتمؾ الجماعة الثقافي كاالجتماعي
الفعؿ أف ينقؿ ىؤالء األطفاؿ إلى جماعة ترعاىـ صحيا اجتماعيا ك ثقافيا أك إلى جماعة 

 اإلبادةمكتيـ ك في ىذه الحالة تتكافر  ؤدم إلى ال تكفر ليـ مثؿ ىذه الرعاية مما ي
 الثقافية لمجماعة. اإلبادةالجسدية إلى جانب 

ك عممية النقؿ المذككرة قد تستخدـ عف طريؽ النقؿ المادم لؤلشخاص بالقكة الجبرية أك بأم 
 يمة أخرل تعدـ إرادة المجني عمييـ أك تفسدىا كاستعماؿ الغش أك اإلكراه ضد كس

ىؤالء األطفاؿ ك يستكم في ذلؾ أف تككف ىذه الجماعة األخرل داخؿ نفس الدكلة أك 
 محاكالت السمطات اإلسرائيمية تركيع الفمسطينييف في خارجيا ك يدخؿ في األفعاؿ المذككرة 

 
نػص عمػػى ىػػذا الشػػرط ضػػمف األحكػػاـ التكميميػػة لنظػػاـ المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة ك ىػػك شػػرط متكػػرر فػػي كػػؿ صػػكر  (1)

 الركف المادم لجريمة اإلبادة الجماعية .  
 

مصطمح عنكة ال يقصد بو عمى كجو الحصر القكة البدنية إنما قد يشمؿ التيديد باستعماليا أك القسر الناشئ عف  (2)
 الخكؼ أك اإلكراه ك كذلؾ االحتجاز ك القمع النفسي
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إلى مناطؽ الغربية ك قطاع غزة في فمسطيف عمى نحك يؤدم ليجر ىذه المناطؽ الضفة 
 . لفمسطينييفا ءأخرل ك كذلؾ محاكلة إسرائيؿ مف كقت إلى آخر إبعاد بعض النشطا

 
: األفعال المادية المشكمة لجرائم ضد اإلنسانية  ثانــيـــا    

ضد اإلنسانية كبقية الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية ذات  الجرائـ  
عبلقة كثيقة بحقكؽ اإلنساف ألنيا تحصر القيـ األساسية التي ينبغي أف تسكد في المجتمع 

إنكار  اإلنسانيةفإف الجريمة ضد   -Pierre Truche )الدكلي.ك كما أشار إليو )بيار تركش 
معينة ك ال تعد جريمة رجؿ ضد رجؿ ك  إليديكلكجيةعضاء جماعة بشرية  تطبيقا لئلنسانية مف أ

 اقتراؼأساس عف الجماعة البشرية ك يضيؼ أنو ال  الستبعادلكنيا تنفيذا لمخطط مدركس 
أساسيا ك ىدفيا الييمنة ك تتجسد ىذه قي  إيديكلكجيةلمجريمة ضد اإلنسانية دكف أف يككف ىناؾ 

 سياسة معينة. إتباع
عمى األفعاؿ التي تشكؿ  جرائـ  1998ك قد نص النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لعاـ 

 إطارضد اإلنسانية في المادة السابعة منو بنصيا أم فعؿ مف األفعاؿ التالية متى ارتكب في 
المدنييف ك عمى عمـ باليجكـ  سكافىجـك كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد أم مجمكعة مف 

 ارتأينا أف تتطرؽ لما يمي مف األفعاؿ .ك 
جريمة القتؿ العمد ىي إحدل الجرائـ ضد اإلنسانية كردت في الفقرة :   القتل العمد -1

  .الدكلية  الجنائية مف النظاـ األساسي لممحكمة السابعةاألكلى مف المادة 
كر الجرائـ ضد الفقرة األكلى عمى اإلبادة كصكر مف ص السابعةنصت المادة :  اإلبادة -2

 اإلنسانية ككفقا لممحؽ النظاـ األساسي فإف عممية اإلبادة تككف:
بقياـ المتيـ بقتؿ شخصا أك أكثر أك بإجبار الضحايا عمى العيش في ظركؼ تؤدم حتما إلى 

يرل  تيـ الكسيمة المستعممة في القتؿ ك ك ىنا ال ىبلؾ جزء مف مجمكعة السكاف المدنييف
كني أنو يدخؿ في إطار ىذه األعماؿ محاصرة السكاف المدنييف عمى نحك يمنع سياألستاذ الب

كصكؿ األدكية الضركرية إلييـ  ك مف تـ ىبلؾ السكاف المدنييف ك ىك الشيئ الذم حدث 
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مكت مميكف طفؿ  مما أدل إلى 2002إلى  1991في العراؽ حيث أنو تمت محاصرتو مف 
يجب أف ترتكب األفعاؿ السابقة في إطار عممية قتؿ اإلضافة إلى أنو ب نظرا لنقص األدكية.

 جماعي.
ك نعني باالسترقاؽ ممارسة أم مف السمطات المترتبة عمى حؽ الممكية  : االسترقاق -3

أك ىذه السمطات جميعيا عمى شخص ما بما في ذلؾ ممارسة ىذه السمطات في سبيؿ 
األستاذ عمي عبد القادرالقيكجي ك يرل  . االتجار باألشخاص ك ال سيما النساء ك األطفاؿ

جمكعة بمتعمقا  االسترقاؽأف يككف   أنو ال يشترط لكقكع الجريمة ضد اإلنسانية بيذا الفعؿ
 استرقاؽمف السكاف تربطيـ إحدل الركابط السابقة ، إذ ترتكب ىذه الجريمة مجرد تكرار 

يا لطالما أف ىذا ػػػػػػرجة أك حتى خاػػػػف عمى أرض الدكلػػػػػػػمجمكعة مف األشخاص المقيمي
ك  سمكؾ تنفيذا لسياسة دكلة أك منظمة أك برضاء منيا ألنو ينسجـ مف تمؾ السياسةال
 عززىا.ي
نعني بإبعاد السكاف أك النقؿ القسرم حسب الفقرة : اإلبعاد أو النقل القسري لمسكان -4
ينقؿ األشخاص (/ د( مف المادة السابعة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية أف 2))

المعنييف قسرا مف المنطقة التي يكجدكف فييا بصفة مشركعة بالطرد أك بأم فعؿ قسرم 
 آخر دكف مبررات يسمح بيا القانكف الدكلي.

 ؟ و لكن نطرح التساؤل التالي ماذا لو قامت الدولة بترحيل سكانيا ألسباب أمنية
نظاـ األساسي لممحكمة الجنائية مف ال 31/1ك الحقيقة أف ىذا السؤاؿ أجابت عنو المادة 

/د( في حؽ الجناة 7/1حيث تنص "أنو ال تطبؽ المادة ) كاستثناء اعتبارهيمكف ك الدكلية 
 أماـ المحكمة الجنائية الدكلية متى كانت عمميات النقؿ أك الترحيؿ تبررىا الضركرة.

/)ىػ( عمى اعتبار  7نصت المادة  :لسجن و الحرمان الشديد من الحرية البدنية ا -5
السجف أك الحرماف الشديد عمى أم نحك آخر مف الحرية البد نية بما يخالؼ القكاعد 

 ريمة ضد اإلنسانية.جاألساسية لمقانكف الدكلي ك
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/ىػ( مف نفس المادة 2/ك ك قد فسرتو الفقر )7/1كرد التعذيب في المادة  :التعذيب-6
إشراؼ  كالتالي :"إلحاؽ ألـ شديد أك معاناة شديدة سكاء بدنيا أك عقميا،بشخص مكجكد تحت

المتيـ أك سيطرتو،ك لكف ال يشمؿ التعذيب أم ألـ أك معاناة ينجماف فحسب عمى عقكبات 
 أك نتيجة ليا".قانكنية أك يككناف جزءا منيا 

ك التعذيب بمفيكمو الدقيؽ ينطكم عمى قدر مف الجسامة ك الخطكرة بحيث يمغي مف 
الكاجبة آلدمية اإلنساف حيث يقـك بممارسة ىذه  االحتراـلئلنسانية ك  اعتباراتيمارسو كافة 

 األفعاؿ ك ليذا عدت جريمة التعذيب مف الجرائـ ضد اإلنسانية.
تعتبر جرائـ العنؼ الجنسي مف الصكر الحديثة لمجرائـ ضد :  جرائم العنف الجنسي -7

اد الجنسي بعستاإل ،االغتصاب/)ر( ك تضـ 7/1ك قد أشارت إلييا المادة  اإلنسانية 
 1لجنسيا نؼأكأم شكؿ مف أشكاؿ الع اء ،الحمؿ القسرم، التعقيـ القسرمغاإلكراه عمى الب
 ك تتضمف :

تقـك  ك حسب نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية فإف جريمة اإلغتصاب اإلغتصاب:  - أ
 امرأةمف الجاني عمى المجني عميو يستكم فيو أف يككف المجني عميو رجبل أك  باعتداء
 .عمى الحياء  اعتداءفأم 

 ك حسب نظاـ المحكمة الجنائية فإف ىذه الجريمة تعنيجريمة االستعباد الجنسي:  -ب    
 يمارس الجاني سمطتو عمى شخص أك مجمكعة مف األشخاص بكصفو مالكا لو  أف 

ك إجبارىـ عمى ممارسة األفعاؿ  2كالقياـ بأعماؿ البيع أك الشراء أك اإلعارة أك المقايضة
 الجنسية.

 
 مف نظاـ ركما االساسي 7(انظر المادة 1)
في     )د/ب(  317مـ المتحدة التي أقرتيا الجمعية العامة بقرارىا أبرمت العديد مف االتفاقيات الدكلية مف أىميا اتفاقية األ( 2)

حاربت جريمة الدعارة ك ما يصاحبيا مف أفت اإلتجار في  25/07/1951ك التي دخمت حيز النفاذ في  06/10/1949
     واألشخاص ألغراض الدعارة ك ما ليذه الجريمة مف أثر يتعدل الفرد إلى المساس بمصمحة الجنس البشرم كم
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 اعتبارإف األفعاؿ المجرمة في جريمة اإلكراه عمى البغاء ك عمى  :اإلكراه عمى البغاء -ج 
أك عمى نفسو طالما حممت  مع آخر امرأةىي تمؾ األفعاؿ التي قد تقع مف رجؿ أك  أنيا

الداللة أك اإليحاء ذات الطابع الجنسي ك في الكقت ذاتو فإف المقابؿ المالي في ىذه 
الجاني الذم يكره ىؤالء  إلي  ال يحصؿ عميو الضحية أك الضحايا إنما يذىبالجريمة 

 الضحايا عمى مثؿ ىذه الجريمة.
/ك ك كذا ممحؽ األساسي لممحكمة 7/2المادة  استقراءمف خبلؿ جريمة الحمل القسري:-د 

الجنائية الدكلية فإف ىذه الجريمة تقـك باحتباس مرتكب الجريمة امرأة أك أكثر حممت بالقكة 
 بيدؼ التأثير في التككيف العرقي لدكلة أك لمجمكعة عرفية مف السكاف.

      كر أك أنثى غير مفاد ىذه الجريمة جعؿ اإلنساف سكاء ذ جريمة التعقيم القسري: -ه    
     قادر عمى اإلنجاب بأم طريقة كانت بشرط أال تككف عممية التعقيـ تتطمبيا ضركرات      
      العبلج،ألنو بذلؾ ينتفي القصد الجنائي    
  ضد ك تتمخص ىذه الجريمة في قياـ الجاني بارتكاب فعبل جنسياالعنف الجنسي:  -و     
باستخداميا  عمى ممارسة ىذه األفعاؿ كذلؾ باستخداـ القكة أكالتيديدالمجني عميو أك بإجباره  
ك اشترطت المادة السابعة مف الممحؽ أف يككف  ك الفعؿ الجنسي ىنا جاء مطمقا دكف تقييد  
ىذا التصرؼ عمى درجة مف الخطكرة تمكف مقارنتيا بالجرائـ األخرل المنصكص عمييا في  

       لسابقة.نفس المادة ا (/)ز( مف1الفقرة )
الفقرة الثانية  امف خبلؿ استقرائنا فحكل المادتيف السابعة/)ح( ك كذ جريمة االضطياد: - 8

نستنتج أف جريمة االضطياد تكاجو أم انتياؾ لمحقكؽ األساسية لممكاطنيف كحؽ اإلنساف في 
 التنقؿ أك حريتو في التعبير عف رأيو أك حقو في رعاية صحية كاممة.

 ك تعتبر جريمة عنصرية ألنيا تستيدؼ األشخاص بسبب انتمائيـ لفئة أك جماعة محددة،
بمعنى أف ترتكب جريمة االضطياد ألسباب عرقية أك  ك يككف ذلؾ لسبب طائفي أك قكمي،

 كطنية أك إثنية أك ثقافية أك دينية أك نكع الجنس أك أسس أخرل محظكرة حسب القانكف الدكلي.
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تكاجو أم فعؿ يعد جريمة ضد اإلنسانية كال يندرج ضمف  االضطياديمة ك نمخص إلى أف جر 
 التصنيؼ السابؽ لمجرائـ ضد اإلنسانية كالقتؿ أك اإلبادة.

لمادة ا/)ط( مف 1نص عمى ىذه الجريمة الفقرة : جريمة االختفاء القسري لألشخاص-9
الممحؽ الخاص بالنظاـ  السابعة مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية،ك تقـك ىذه الجريمة حسب

أفكار أساسية: 03األساسي عمى   
األكلى:  تمكف في قياـ الجاني الذم قد يككف دكلة أك منظمة سياسة بإلقاء القبض عمى 

ك قد يككف دكر الدكلة ىنا مجرد العمـ بيا ك السككت عنيا. اعتقالوأك  احتجازهالمجني عميو أك   
الثانية: تتمثؿ في رفض الجاني اإلقرار بحرماف المجني عميو مف حريتو أك إعطاء أم معمكمة 

 عف مكانو أك مصيره.
الثالثة: ك ىي ارتكاب األفعاؿ السابقة بيدؼ حرماف المجني عميو ك يرل األستاذ الحجازم أنو 

في يمكف إدماجيا ضمف القصد الجنائي الخاص ليذه الجريمة، الذم سكؼ نتكمـ عنيا الحقا 
 الركف المعنكم.

في األفعاؿ السابقة أف ترتكب باسـ الدكلة أك منظمة سياسية معينة ك بدعـ منيا ليذا  يشترط 
 التصرؼ أك اإلقرار بو.

إف المادة األكلى مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف نصت :جريمة الفصل العنصري  -11
ك ضميرا عمى أنو:"يكلد جميع الناس أحرارا متساكيف في الكرامة ك الحقكؽ ك قد كىبكا عقبل  

ك عمييـ أف يعاممكا بعضيـ بعضا بركح اإليخاء".ك تضيؼ المادة الثانية"لكؿ إنساف حؽ التمتع 
بكافة الحقكؽ ك الحريات الكاردة في ىذا اإلعبلف دكف تمييز" كالتمييز بسبب العنصر أك المكف 

أك  االجتماعيأك الجنس أك المغة أك الديف أك الرأم السياسي أك رأم آخر أك األصؿ الديني أك 
الثركة أك الميبلد أك أم كضع آخر.ك لذلؾ فإف الفصؿ أك التمييز العنصرم يتضمف أم فعؿ 

خ  الغير إنساني لفرد أك مجمكعة أفراد عمى أساس العرؽ أك الجنس أك المغة أك الديف.......
 ةالدكلي حسب ما كرد في المادتيف أعبله،ك يشترط في ىذه األفعاؿ حسب نظاـ المحكمة الجنائية

 أف ترتكب مف جانب جماعة عرقية ضد جماعة عرقية أخرل.
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كردت ىذه الجريمة ضمف :يماألفعال الالإنسانية المسببة لألذى البدني و العقمي الجس -11
مف نظاـ المحكمة الجنائية :"يعد جريمة ضد اإلنسانية األفعاؿ  السابعة/ ؾ( مف المادة 1الفقرة )

طابع المماثؿ التي تسبب عمدا في معاناة شديدة أك في أذل خطير البلإنسانية األخرل ذات ال
 يمحؽ بالجسـ أك بالصحة العقمية أك البدنية"

 إطبلقوك ىنا عمى عكس الصكر األخرل لمجرائـ ضد اإلنسانية نبلحظ أف النص جاء عمى 
 7/1فذكر األفعاؿ البلإنسانية األخرل ذات الطابع المماثؿ لتمؾ األفعاؿ المشار إلييا في المادة 

أك الحجز أك أم حرماف مف الحقكؽ األساسية كحؽ المأكؿ ك المشرب ك  االعتقاؿكالتعذيب أك 
التنقؿ كيجب أف تسبب ىذه األفعاؿ في معاناة شديدة لممجني عميو أك تمس سبلمتو الجسدية 

 سكاء عقمو أك بدنو.
 

المعنوي الثالث: الركن الفرع    
مف حيث كجكب تكافر الركف  –اإلبادة ك الجرائـ ضد اإلنسانية  –الجريمتيف  تتداخؿ
  1ةمف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلي 30نكم المنصكص عميو في المادة المع

  العاـ في ىذه الجرائـ يتككف مف عنصرم العمـ ك اإلرادة،  فالجاني يجب أف يعمـ  فالقصد     
  ألساسي  ارتكاب ذلؾ السمكؾ المجـر ك المعاقب عنو بالمادة السادسة أك السابعة مف النظاـ  
   كمع ذلؾ تنصرؼ إرادتو إلى ارتكاب ذلؾ الفعؿ ك تحقيؽ النتيجة اإلجرامية.   

صا منصكص عميو في المادة السادسةاف جرائـ اإلبادة تتطمب قصدا خاباإلضافة إلى ذلؾ ف  
الخاص كما أف الجرائـ ضد اإلنسانية قد تظير بعض البس  بيف القصد العاـ ك القصد ك ذلؾ  

       كالتالي :
 
 
 

.159ص  ،محمكد شريؼ البسيكني ،المرجع السابؽ  
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بادة إلاالقصد الخاص في جرائم   أوال :          
في ىذه مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية قصد خاص  السادسة اشترطت المادة 

معينة أم  أم قصد التدمير الكمي أك الجزئي لجماعة  ءالجريمة ك ىك قصد اإلبادة أك اإلفنا
بادة كمية أك جزئية إعممو ك إرادتو أيضا أثناء ارتكاب األفعاؿ المادية الى يجب أف ينصرؼ 

يمكف تصكر كقكع جريمة اإلبادة حتى ك لك لـ تتحقؽ اإلبادة  تمؾ الجماعة ، لذلؾ ألعضاء
المادية لمجريمة ك كاف قصده مركزا عمى إبادة تمؾ  األفعاؿ ينابالفعؿ طالما أنو صدر عف الج

ا ذت ىالدالؾ يشترط اثبذا القصد الخاص ال تقع جريمة اإلبادة الجماعية.ىفإذا نخمؼ  الجماعة .
 أفبمعنى  الجزئي لمجماعة أكالقصد الخاص كىك قصد اإلبادة الذم ييدؼ إلى التدمير الكمي 

رادةينصرؼ عمـ  1اإلبادة إلى الذكرالسابقة  األفعاؿارتكابو  أثناءالجاني  كا   

 
تداخل القصد  العام مع القصد الخاص في الجرائم ضد اإلنسانية :  ثانيـا  

في قصد جنائي حؽ النظاـ األساسي لمحكمة ركما تشترؾ مإف الجرائـ ضد اإلنسانية حسب م
مرتكب الجريمة باف السمكؾ جزء مف ىجكـ كاسع النطاؽ أكمنيجي أن يعمم "  ك ىك : "  خاص

.ككف ىذا السمكؾ يأف ينكم مكجو ضد سكاف مدنييف أك أف  جزء مف ذلؾ اليجـك  
.اإلنسانية ـ بكقائع الجريمة ضد مقد ع جاني ك ىنا تقكـ الجرائـ ضد اإلنسانية متى كاف ال  

و ػػػػػأف تككف ىذه الكقائع بمثابة جزء مف قصده الخاص أك باعث انتكل ك اتخذىا كمسمؾ لو أك  
ع ػػالكاردة في جميارة ػػػػػػػػكىذا مااستخمصناه مف خبلؿ العبعمى ارتكاب الجريمة ضد اإلنسانية 

أف يككف ىذا التصرؼ جزءا ينكم مف ممحؽ النظاـ األساسي ك ىي أف  السابعة فقرات المادة 
.كلكف ما الحظناه أك باألحرلمف  ك أف المشرع عندما تكمـ لنا ما أثار لنا إشكالية  ذلؾ اليجـك

 عف القصد الخاص أخمط بيف مسألتي العمـ بالعناصر الكاقعية كعنصر مف عناصر القصد 
 
 

137ص   انًزجغ انضاتك ،.جي  ،( عمي عبد القادر القيكا1)    
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إذف  –القصد الخاص  –ك كأنيا الباعث عمى الجريمة  كما أنو حاكؿ صياغتياالجنائي العاـ،   
ىذا التصرؼ جزءا مف ذلؾ ىؿ العنصر السابؽ أم عبارة اف ينكم التالي :  ؿؤ نطرح التسا

الجنائي العاـ؟  دفي القصاليجـك ك الذم ذكر في جميع فقرات المادة السابعة يمثؿ كعنصر العمـ 
يتناكؿ القصد الجنائي الخاص؟ أك أنو   

المذككر في جميع فقرات المادة  ستقرائنا لممادة السابعة  بأف ذلؾ الركفك نحف نرل ك حسب ا
بالتحديد السابعة يتناكؿ عنصرم العمـ أم القصد الجنائي العاـ بدليؿ أنو ذكرت عبارة "العمـ" ك 

القصد الجنائي الخاص بدليؿ عبارة "أك ينكم". يتناكؿ  
ك لعؿ أف ىدؼ المشرع مف الخركج عف القكاعد العامة يكمف في اليدؼ الذم أنشأت مف 
أجمو المحكمة الجنائية الدكلية ك تحدم نظاميا األساسي الذم يظـ لنا أركاف الجرائـ عمى 

نظرا لخطكرة ىذه الجرائـ. نحك مف التفصيؿ ك ذلؾ لمنع الجاني مف اإلفبلت مف العقاب  
 

الجماعية و الجرائم ضد اإلنسانية االثاني : اإلشكاالت التي تطرحيا جريمة اإلبادة  المطمب  
إطار النظاـ األساسي دراسة جريمة اإلبادة الجماعية ك الجرائـ ضد اإلنسانية في ف إ
تثير بعض اإلشكاالت ك االنتقادات الذم تـ إشارتيا مف طرؼ  لمحكمة الجنائية الدكلية ا

األكؿ ك  الفرع تطرقنا لئلشكاالت المتعمقة بالجرائـ اإلبادة فيالفقياء ك عمى ذلؾ األساس  
  .الثاني الفرعلمتعمقة  بالجرائـ ضد اإلنسانية في اتناكلنا تمؾ 

 

األول: حصر تعريف جريمة اإلبادة الجماعية  فيما يصعب تطبيقو عمى عدد من  الفرع
 حاالت القتل الجماعي 

لنطاؽ اكاسع  رغـ أف نص المادة السادسة مف النظاـ األساسي تـ اعتماده في مؤتمر ركما بتأييد
  1948ة ػػػػػػػػسن عميياكالمعاقبة جناس مة إبادة األػػػػنع جريػية مػػػػؽ النص عميو في اتفاقػػػػلسب
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. 1 1948ة ػػػػذاتو الذم كجو لممادة الثانية مف اتفاقي االنتقاد اجترار فاف ذلؾ لـ يحكؿ دكف   
ف  المادم فاف المادة ػػػالركدراسة ىذه الجريمة ك تحميميا أركانيا ال سيما أثناء  ك المبلحظ أنو 

الجماعية ك اشترطت أف تكجو أفعاؿ اإلبادة السادسة حصرت األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ اإلبادة 
كصؼ جريمة اإلبادة أك عرقية أك دينية  مما يصعب معو تطبيؽ  ضد جماعة كطنية أك اثنيو

ةػػػػػػػػعمى عدد كبير مف حاالت القتؿ الجماعي ك يرجع ذلؾ لعدـ إدماج الجماعات االجتماعي  
ك السياسية في التعريؼ .   

 : Mauro politi االستادكيرل     
 ضركرة تحديث أف المسائؿ المثارة بشأف نقائص اتفاقية اإلبادة تعد مشركعة كتتفؽ مع "      

لسياسية اإلى الجماعات االجتماعية ك  تعريؼ الجريمة ك تجميتو  ك يعتقد أنو  يجب مد الحماية
. "كما تـ اقتراحو مف قبؿ  

 ط أنعكس في أكؿػػػأصناؼ مف الجماعات فقة ػػػػػفي القضاء عمى أربع ادةػػػػػػػاإلبكحصر مفيـك 
 1948حاكمة عف جريمة اإلبادة في المحكمة الخاصة بركندا إذ كرد فييا أف محررم اتفاقية م

.رة ػػة ك مستقػػػػػػؿ جماعة دائمػػػػؼ تطبيقو عمى كػػػالتعري كانكا يقصدكف مف   
لمادة ا تعريؼ الجماعات المذككرة في تسائؿ حكؿإذ يطرح تعريؼ جريمة اإلبادة الجماعية 

 السادسة؟ 
إف تصنيؼ الجماعات البشرية إلى قكمية كعرقية كاثنيو كدينية ىك تصنيؼ غامض    

ه ذكقاصر في ذات الكقت اد تكجد صعكبة لغكية في استخراج معايير محددة لتفرقة بيف ى
.المفاىيـ   
االعتماد الكمي عمى مفاىيـ االنثركبكلكجيا كعكامؿ الكراثة ككسيمة لتمييز يمكف  بأنوكالقكؿ 

 ىده الجماعات ىك قكؿ يفتقر إلى الدقة دالؾ انو كعند محاكلة تصنيؼ الجماعات البشرية 
 
السنة كاسع حكرية" النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ، دراسة تحميمية تقيمية جامعة فرحات عباس سطيؼ   (1) 

.133ص  2004 -2003الدراسية   
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كاالجتماعية كالثقافية كالتي ليا دكرىا دكف ةال يمكف تجاكز العكامؿ التاريخية كاالقتصادي  
1شؾ في إنتماء البشر إلى مجمكعة معينة تتمتع بخصائص تميزىا عف الجماعات ألخرل  

 
تةرجح تعريف الجرائم ضد اإلنسانية بين التضييق المضعف في توقيع الفرع الثاني : 

 العقاب و االتساع المسرف في تحقيقو 
األمرالذم  مكجكد كاف ثمرة التفاؽ سياسيلاإلخراج نص المادة السابعة مف النظاـ األساسي  إف

اإلنسانية  خاصة مف ناحية تعريفيا فالجريمة ضدفي دراسة مفيـك ىذه الجريمة يثير الصعكبات 
أف يرتكب الجاني أم فعؿ مف األفعاؿ المذككرة في المادة السابعة في إطارىجـك كاسع  ضىتقت

أك منيجي مكجو ضد أم مجمكعة مف السكاف المدنييف ك ىذا ما أثار بعض االنتقادات النطاؽ 
 ترؾ المجاؿ كاسعا ك  بينماعريؼ البعض منيا تالمشرع ضيؽ في في ىذه األفعاؿ  وحيث أن

بالرجكع إلى األفعاؿ التي ذكرتيا المادة السابعة فإنيا ذكرت عمى  ك مفتكحا في البعض األخر
سبيؿ المثاؿ ك بدقة في نفس الكقت إال أنيا اتبعت عبارات عامة ك بالرجكع لمعبارة الكاردة في 

دقيقة  فالمادة لـ األكلى )ؾ( "األفعاؿ  البلإنسانية األخرل "فيي كاسعة غير  المادة السابعة الفقرة
األفعاؿ االإنسانية األخرل ك التي تدخؿ في اختصاص  ىي ر صراحة ك لـ تحدد لنا ماػػػتذك

 فكما أنو مف ناحية أخرل نجد أ بمبدأ " ال جريمة بدكف نص "  مسيالمحكمة ك ىذا سكؼ 
  المادة جرمت فعؿ االضطياد المكجو ضد جماعة محددة مف السكاف ألسباب سياسية، عرقية

 فينا نجد نكع أف ترتبط بأم جريمة ذكرتيا المادة ،  اشترطتدينية ك  أكثقافية   اثنيوقكمية ، 
لجماعات تتكسع ك ذلؾ ألسباب غير اتعديؿ ككف أف  إلىالتضييؽ فيذا النص قد يحتاج  مف 

تمؾ التي ذكرتيا المادة ك ىذا التضييؽ سكؼ يضعؼ لنا إمكانية تكقيع العقاب عمى مرتكبييا 
 كما أف التكسع في النص قد يؤدم بنا إلى عدـ ضبط عناصر الجريمة ك بالتالي يؤدم إلى نفس

 النتيجة ك ىي عدـ إمكانية متابعة مرتكبييا.
   
ختصاصتيا ، ة( لندة معمرم يشكم، المحكمة الجنائية الدكلية الدائم1)   2010ماجيستر في القانكف العاـ ،جامعة األردف كا 

185ص  
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 ي ــــــالثان المبحث
 دوانـــم العــرب و جرائــم الحــــــجرائ

لما كانت الحركب آلة تدمير تبطش باإلنساف ك اإلنسانية بكحشية ك فضاعة ك ببل ىكادة فإف 
الحد مف كيبلتيا أصبح ضركرة ممحة ك ىك ما إتجو إليو المجتمع الدكلي أفرادا كجماعات ك دكؿ 

 .الحربنحك المطالبة بكضع قيكد عمى 
ك نظرا لآلثار الخطيرة ك المدمرة ك االنتياكات الفظيعة التي كانت ترتكب أثناء الحرب دفعت 
فقياء القانكف الدكلي إلى المناداة بالحد مف الحركب ك تقيدىا بقكاعد محددة كانت بمثابة النكاة 

بيف، ك قد لميبلد عرؼ دكلي سمي بقكاعد ك عادات الحرب ك التي تعد قيكد تفرض عمى المحار 
ساىمت األمـ المتحدة في ىذا المجاؿ بدكر فعاؿ ك مف أىـ األعماؿ التي أنجزتيا اتفاقيات 

المتعمقة بحماية المدنييف ك  12/08/1949جنيؼ األربع الصادرة عف األمـ المتحدة في 
العسكرييف مف جرحى ك مرضى ك أسرل في زمف الحرب ك كذلؾ الممحقاف اإلضافياف ليا المذاف 

ـ نص نظاـ ركما ث بيدؼ تحديث ك إكماؿ ىذه االتفاقيات  1977ا عف األمـ المتحدة عاـ صدر 
كىك  كبأكثر تفصيؿ في المادة الثامنة األساسي عمييا في المادة الخامسة الفقرة األكلى البند "ج "

  .المبحثاألكؿ مف ىدا  المطمبما سكؼ يككف محؿ دراسة 
دراسة جريمة العدكاف رغـ أف النظاـ األساسي لممحكمة  اما المطمب الثاني فسكؼ نخصصو ل

البند "د"العتبارىا جريمة دكلية  األكلىفي المادة الخامسة الفقرة  الجنائية الدكلية نص عمييا
أركانيا  ك بالتالي نرل أف لـ يحدد مضمكنيا ك  كلؤلسؼانو  إالكالسمـ الدكلييف  فباألمنعصؼ 

فيو إلى النظرية العامة ألركاف الجرائـ ، لعدـ كجكد نص  دراسة أركاف جريمة العدكاف نرجع
 .1خاص في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية

 
 

منتصر سعيد حمكدة : "النظرية العامة لمجريمة الدكلية " أحكاـ القانكف  الدكلي الجنائي دراسة تحميمية دار الجامعة  (1)
  166ص  2006طبعة  ،مصر الجديدة 
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 األول : البنيان القانوني  لجرائم الحرب  المطمب
جرائـ الحرب ىي مخالفات تقع ضد القكانيف ك األعراؼ التي تحكـ سمكؾ الدكؿ ك القكات 
المتحاربة ك األفراد في حالة الحرب قد تقع عمى األشخاص أك الممتمكات ك قد يككف ىؤالء 

 .1األشخاص مف المدنييف أك العسكرييف
المشركعة ك حرب العدكاف أك االعتداء أك ما يسمى بالمؤامرة ك األخيرة  ك ىناؾ فرؽ بيف الحرب

لـ يتفؽ عمى تعريفيا حتى اآلف في نظاـ المحكمة ، فالحرب التقميدية أك المشركعة حسب ما 
عرفيا القانكف الدكلي التقميدم ىي حالة عداء تنشأ بيف الدكلتيف أك أكثر ك تنيي حالة السبلـ 

يا القكات المسمحة في نضاؿ مسمح تحاكؿ فيو كؿ دكلة إحراز النصر عمى بينيما ك تستخدـ في
أعدائيا ك مف ثـ فرض إرادتيا عمييـ ك إمبلء شركطيا المختمفة  مف أجؿ السبلـ  ك بذلؾ تعد 

 جرائـ الحرب المخالفات التي تقع ضد القكانيف. 
ك حتى تقكـ جريمة الحرب البد مف تحقؽ بنيانيا القانكني الذم ال يستقيـ إال بتكافر أركانيا التي 
إف تخمؼ أحدىا تسقط الجريمة فأركاف جريمة الحرب ثبلث ىي : الركف الدكلي ، المادم  ك 

 .المعنكم كسكؼ نتطرؽ لكؿ ركف مف ىذه األركاف 
 األول : الركن الدولي :  الفرع

 جرائـ الحرب بناءا عمى تخطيط مف جانب إحدل الدكؿ المتحاربة  ارتكابكف الدكلي يقصد بالر 
ك تنفذ مف احد مكاطنييا أك التابعيف ليا باسـ الدكلة أك برضاىا ضد رعايا دكؿ األعداء أك 

مؤسساتيا ك ذلؾ في إطار سياؽ نزاع دكلي مسمح أم أف يككف  كؿ مف  أكالسكاف التابعيف ليا 
ك المعتدل عميو منتميا لدكلة في حالة نزاع مسمح مع األخرل ، ك مع ذلؾ تصبح ىذه  المعتدم

الجرائـ دكلية رغـ كقكعيا في إطار سياؽ نزاع مسمح غير ذم طابع دكلي في الحاالت التي يتـ 
 1949المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ جسيمة لممادة الثالثة  انتياكاتفييا 

 
 

 157ص ، المرجع السابؽ، يكمي الحجازم عبد الفتاح ب  (1)
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ك ىي عبارة عف أفعاؿ مرتكبة ضد أشخاص غير مشتركيف اشتراكا فعميا في األعماؿ الحربية 
بيف الدكؿ المتحاربة حتى ك لك كانكا مف أفراد القكات المسمحة ليذه الدكؿ الذيف تخمكا عف 

ر أك صاركا عاجزيف عف الحرب ك القتاؿ ألسباب مختمفة منيا المرض تاأسمحتيـ طكاعية ك اخ
مسمح غير ذم  ك اإلصابة كاالحتجاز ك كذلؾ الحاؿ لك كقعت ىذه األعماؿ ضد مدنييف في نزاع 

مف النظاـ األساسي لممحكمة   -ج-ك ىك ما أكدتو المادة الثامنة الفقرة الثانية البند طابع دكلي 
 الجنائية الدكلية. 

أما لك كقعت ىذه الجرائـ مف كطني ك عمى كطني أك ساعد كطني سمطات دكلة أجنبية حتى ك 
لك كانت معادية  ك كانت بالسبلح فبل تعتبر الجريمة في الحالتيف جريمة دكلية النتفاء العنصر 

جريمة داخمية ، ك في حالة ما إذا كقعت ىذه الجرائـ داخؿ  اعتبارىاف كاف يمكف ا  الدكلي ك 
ة الكاحدة بيف رعايا ىذه الدكلة أثناء االضطرابات الداخمية أك أعماؿ العنؼ الفردية أك الدكل

المنقطعة مف األفراد أك عصابة أك جماعة معارضة أك حركة تحرير أك بيف فئات متناحرة ال 
 عادات الحرب التي ترتكب أثناء ىذا النزاع جرائـ حرب  ك تعتبر األفعاؿ المخالفة لقكاعد 

جنيؼ األربعة  اتفاقياتك لكف البركتكككؿ األكؿ ك الثاني الذم أضافتو األمـ المتحدة إلى 
سمطات االحتبلؿ أك أثناء الحركب الداخمية في ك اعتبر أف النزاع المسمح بيف حركات التحرير 

حكـ النزاع المسمح بيف الدكؿ  ك تطبؽ بشأنو قكاعد ك عادات الحرب بحيث إذا كقعت أحد 
العادات مف احد أطراؼ النزاع عمى األخر فإنو يعتبر جريمة  المخالفة ليذه القكاعد ك األفعاؿ

 ثـ إقراره مف المجتمع الدكلي حماية لممدنييف استثناءحرب رغـ عدـ تحقؽ الركف الدكلي  ك ىذا 
 ك المقاتميف العزؿ الف مبادئ اإلنسانية تفرض ىذا االستثناء.

 
  الثاني : الركن المادي الفرع

 بالرجكع إلى المادة الثامنة مف النظاـ األساسي لممحكمة فإف ىذه األخيرة تنظر في جرائـ الحرب
  السيما عندما ترتكب في إطار خطة أك سياسة عامة أك في إطار عممية ارتكاب كاسعة النطاؽ
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 ليذه الجرائـ ك يتككف الركف المادم لجريمة الحرب مف عنصريف : 
 تكافر حالة الحرب - 1
 أحد األفعاؿ التي تحظرىا قكانيف ك عادات الحرب . ارتكاب -2
 مف ثـ فإنو ال تقع جرائـ الحرب إال أثناء قياـ حالة الحرب ك نشكبيا فبل تقع قبؿ بدء الحرب       

 ك الحرب تحمؿ مفيكميف ، كاقعي ك قانكني . انتيائيا،ك ال بعد       
قتاؿ متبادؿ بيف القكات المسمحة ألكثر مف دكلة   أك: ىي نزاع مسمح  المفيوم الواقعي -أ 

 ك ينيى ما بينيما مف عبلقات سممية سكاء صدر بيا إعبلف رسمي أـ لـ يصدر .
: أف يصدر إعبلف رسمي بيا مف جانب إحدل الدكؿ المتحاربة قبؿ  المفيوم القانوني -ب

بالتعريؼ الكاقعي لمحرب  بدء العمميات القتالية العسكرية إال أف االتجاه الراجح ىك األخذ
 الف اإلعبلف في حد ذاتو ليس أمر جكىريا .

* أما ارتكاب أحد األفعاؿ المحظكرة دكليا فيي تعد صكر السمكؾ اإلجرامي ك المادة 
عمى األفعاؿ التي  الثامنة مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية بفقراتيا الثبلث نصت حصرا

 حسب الفقرة الثانية مف ىذه المادة أربعة فئات ك تتمثؿ في اآلتي  ك ىي  تعد جرائـ حرب
 12/08/1949: االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ المؤرخة في  الفئة األولى -

 ك ىذه االتفاقيات ىي :
 االتفاقية األكلى في شأف مرضى ك جرحى الحرب البرية. 
  يةاالتفاقية الثانية في شأف مرضى ك جرحى الحرب البحر. 
 االتفاقية الثالثة في شأف أسرل الحرب. 
 االتفاقية الرابعة في شأف حماية المدنييف تحت االحتبلؿ ك أثناء الحرب 

أم كقكع أم مف األفعاؿ التالية ضد األشخاص أك الممتمكات محؿ الحماية بمكجب اتفاقية 
 : ػجنيؼ ذات الصمة ب

 ك تقـك  1أ 8/2نصت عمى ىذه الجريمة بكصفيا مف جرائـ الحرب في المادة  :القتل العمد  
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بأم فعؿ يؤدم إلى المكت أك الكفاة حاال سكاء كقع السمكؾ اإلجرامي عمى شخص أك أكثر مف 
األشخاص المحمييف باتفاقيات جنيؼ األربعة ، سكاء كقع القتؿ العمد بسمكؾ إيجابي أك سمبي 

االمتناع أكثر شيكعا في جرائـ الحرب ك الجرائـ الدكلية بصفة عامة ك أم باالمتناع ك القتؿ ب
مف االتفاقية الثالثة يعتبر قتبل باالمتناع القتؿ بالتجكيع أم منع الطعاـ  13قد نصت المادة 

كمية أك التخفيض النصيب اليكمي مف الطعاـ ألسرل الحرب أك المعتقميف المدنييف بقصد مكتيـ 
قع كؿ يـك في فمسطيف ك يكفي في ذلؾ اإلشارة إلى مذبحة جنيف عاـ ،  ك ىذه الجريمة ت

 في شير أفريؿ . 2002
يعد التعذيب  : التعذيب أو المعاممة الال إنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية -1

الجماعية ك في الكقت ذاتو يشكؿ جريمة مستقمة  اإلبادةصكرة مف صكر السمكؾ اإلجرامي في 
بذاتيا كجريمة حرب ك يقصد بالتعذيب إخضاع الشخص ألالـ جسدية أك نفسية لمحصكؿ منو 

 . 1 عمى اعترافات أك معمكمات تتعمؽ بجيش بمده أك أسرار دكلتو
مف كرامتو ك المعامبلت البلإنسانية ىي األفعاؿ أك الظركؼ التي تيدر قيمة اإلنساف ك تحط 

مثؿ حرماف األسير مف االتصاؿ بالعالـ الخارجي أك تقديـ الطعاـ إليو بصكرة غير الئقة  
 أما التجارب البيكلكجية : فيي معاممة المدنييف ، الخاالغتصاب ، اإلكراه عمى البغاء ....

 ك األسرل عمى أنيـ حقؿ تجارب لمعرفة آثار دكاء جديد ك ىك ما حدث في الحرب العالمية
   ف في ػػػػػػػعمى المعتقمي 1945ك   1939ف ػػػػبي رة ػػػػػػة في الفتػػػػػا النازيػػػػػػػيػػة في ألمانػػػػػػػػالثاني
األمر الذم أدل إلى مكت الكثيريف   Netzmeiler –Sachenhonsen - Dachauمعتقؿ

 مف ىؤالء المعتقميف ك أصيب بعضيـ بعاىات مستديمة ك البعض اآلخر بعاىات مؤقتة كنقؿ 
 .ميكركب المبلريا إلى مجمكعة مف األفراد ك القياـ بالتجارب العممية في عبلجيـ

جعؿ المدنييف ك  أمتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة : -2
 األسرل يتحممكف آالما جسيمة بدكف ىدؼ معيف كما ىك الحاؿ في التعذيب الذم يككف الغرض 

 
       1984لعاـ  التعذيبفي المادة األكلى مف اتفاقية األمـ المتحدة بشأف مناىضة  التعذيبعرؼ (1)
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 ب يككف بيدؼ الحقد منو الحصكؿ عمى اعترافات أك معمكمات ، فاألمر مختمؼ ىنا الف التعذي
أك االنتقاـ أك إلشباع غريزة في نفس الجاني كيستكم أف تككف ىذه اآلالـ جسدية أك معنكية مثؿ  

إببلغو ك ىك في سجنو أنو حكـ عميو باإلعداـ بقصد إرىابو ك قتؿ معنكياتو أك إعبلمو بمكت 
سدية أك الصحية قد تتمثؿ عزيز عميو لتحطيـ نفسيتو ، أما االعتداءات الخطيرة عمى السبلمة الج

التي ك في تقديـ كجبات غير صحية بالمرة أك عدـ تقديـ الرعاية الصحية البلزمة في حدىا األدنى 
 تؤثر في السبلمة الجسمية أك الصحية لممريض أك الجريح أك تعريضو آلالـ ال داعي ليا .

ورة ىناك ضر إلحاق تدمير واسع النطاق لممتمكات و االستيالء عمييا دون أن تكون  -3
تنطكم ىذه الجريمة عمى نمكذجيف   و بالمخالفة لمقانون و بطريقة عابثة :عسكرية يقرر ذلك 

 االستيبلء عمييا دكف مبرر . –ب  –تدمير الممتمكات  -مف السمكؾ اإلجرامي : أ
فالممتمكات التي تككف محبل لمتدمير ىي الممتمكات العسكرية أك تمؾ المممككة  -أ  

مف اتفاقية جنيؼ األكلى التي جرمت  46لممكاطنيف الف تدمير األمكاؿ يعد خرؽ لممادة 
بما فييا المباني ، المستشفيات المدنية ، قكافؿ 1ممارسة إجراءات االنتقاـ ضد الممتمكات 

ك إلى  ة لنقؿ الجرحى ك المرضى ، البكاخر  الطائرات ، المخصصالسيارات ، القطارات 
 ىي: اؿ ك تدميرىا ىناؾ جريمة أخرل ك جانب إتبلؼ األمك 

االستيبلء عمى األمكاؿ ك تممكيا بصكرة ال تبررىا الضركرة العسكرية أك بطريقة  -ب  
ستيبلء غير عبثية أك بصكرة غير مشركعة : فحسب قكاعد القانكف الدكلي العرفي يعد اال

المشركع عمى أمكاؿ العدك ك ميما كانت صفتيا عمبل محظكرا بغض النظر عف الطريقة 
التي يقع بيا السمب أك االستيبلء إما بناءا عمى تصرؼ شخص مف أفراد القكات المسمحة 
لمعدك أك السمب المنظـ مثؿ ما حدث في الحرب العالمية الثانية عندما قامت ألمانيا النازية 

 كنكز ك آثار ك ثركات البمداف التي احتمتيا أك قد يقع بناءا عمى تفكيض أك  بنيب
 أمر صادر مف الجيات الرسمية الف الغنائـ في الماضي كانت تجمع كي تكزع عمى أفراد 

 
 12/08/1949مف اتفاقية جنيؼ االكلى المؤرخة في  46انظر المادة  (1)
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عسكرية مبررة لتدمير الممتمكات ك التي الجيش ك تعد جزءا مف مرتباتيـ لكف ىناؾ ضركرة 
تممييا الحاجة المطمقة لمعمميات الحربية ك ىك ما يجد تطبيقا فيما تقكـ بو القكات االسرائمية 

حيث تدمر منازؿ الفمسطينييف ك ممتمكاتيـ ك  كؿ يـك تحت بصر ك سمع العالـ كمو
ضاء في تفسير الضركرة أك تعكيض  ك قد اختمؼ الفقو ك القادرىا دكف رادع أك كازع تص

العسكرية التي تبرر تدمير المنازؿ ك الممتمكات فيناؾ اتجاه يرل أف النصكص القانكنية 
ليست ىي المعيار الذم يتـ المجكء إليو بقدر ما يمجأ إلى الضركرات العسكرية في حيف 

 يرل االتجاه اآلخر أف الضركرة العسكرية مانعا لممسؤكلية الجنائية .
سير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية عمى الخدمة في صفوف إرغام أي أ -4

: يتمثؿ ىذا السمكؾ في إجبار أسرل الحرب ك المدنييف بفعؿ أك تيديد عمى  قوات دولة معادية
االشتراؾ في عمميات عسكرية ضد بمد أك قكات ذلؾ الشخص أك عمى الخدمة بشكؿ آخر في 

اؿ اإلنساف ضد بمده عمؿ ليس أخبلقيا ك مجرد مف صفكؼ القكات المسمحة لقكة معادية الف قت
 ك يعد خائنا في نظر بمده ألنو رفع السبلح ضد كطنو . الكفاء ك المركءة 

تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقو في أن يحاكم -5
يتمثؿ السمكؾ اإلجرامي في ىذه الجريمة بقياـ الجاني بحرماف المجني  نظامية:محاكمة عادلة و 

عميو " المدنييف تحت االحتبلؿ ، أسرل الحرب " مف محاكمة عادلة ك نزيية أك عدـ عقد ىذه 
 المحاكمة مف األصؿ ك ىذه الضمانات التي يجب مراعاتيا نذكر : 

اؼ ، إعبلف المتيميف بجمسة المحاكمة الحؽ في االستعانة بمحاـ أك مترجـ  الحؽ في االستئن
كتابيا ، تعيف المحكمة التي ستتكلى محاكمتو ك نذكر التاريخ ك المكاف المحدد لبدء المحاكمة  

 الحؽ في الطعف في األحكاـ أك العقاب دكف محاكمة .
: يعني اإلبعاد في ىذه الجريمة اإلبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع -6

شخص باإلكراه إلى مكاف آخر بعيد عف كطنو أم إقصائو مف بمده أما النقؿ فيككف عف  نقؿ
طريؽ تغير مكاف اإلقامة ك مف أمثمة ذلؾ ما قامت بو إسرائيؿ ك الزالت فيي تمجأ إلى إقصاء 
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الفمسطينييف إلى خارج األراضي الفمسطينية بالقكة ، أما الصكرة الثانية لمسمكؾ اإلجرامي في ىذه 
 ريمة ىك حجز شخص أك أكثر بطريقة غير مشركعة عف طريؽ حبسو أك سجنو.الج
 : يقكـ السمكؾ اإلجرامي ليذه الجريمة عمى ثبلث عناصر : أخذ الرىائن -7

 االحتجاز.أفعاؿ القبض أك  -أ
  االحتجاز.التيديد بالقتؿ أك اإليذاء أك االستمرار في  -ب
إجبار دكلة أك منظمة عمى عمؿ أك امتناع عف عمؿ ك ىذه الجريمة شيدت تكاثر في -ج

السنكات األخيرة في المجتمعات ك ذلؾ إلجبار طرؼ ثالث سكاء كاف دكلة أك منظمة دكلية 
ك اعتبارية لمقياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ كشرط صريح أك أأك أشخاص طبيعية  

 بقاء عمى سبلمتيـ .ضمني لئلفراج عف الرىائف أك لئل
 : الفــئـــــة الثـــانيـــة

االنتياكات الخطيرة لمقكانيف ك األعراؼ السارية عمى المنازعات الدكلية المسمحة في النطاؽ  
ب ك قد يككف مصدر ىذه القكاعد  2الفقرة  8الثابت لمقانكف الدكلي : نصت عمييا المادة 

األخرل في القانكف الدكلي لمنزعات المسمحة معاىدة دكلية أك عرؼ دكلي إستقر في القانكف 
ي لكف خارج معاىدات جنيؼ المذككرة .ك قد تـ تحديد اثناف ك عشركف صكرة مف صكر الدكل

 كآالتي:ضمف الفقرة الثانية " ب" ك سكؼ نتطرؽ لمجمميا  1السمكؾ اإلجرامي كجريمة حرب
يضم السموك األول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس في مجممو مفيوم مياجمة  -1

ك ذلؾ بشرط أف ال يككف ىؤالء المدنييف منتميف لمقكات  :المدنيين و المواقع المدنية
المسمحة ك ال يشترككف فعبل في العمميات الحربية مثؿ السكاف العادييف ك الطمبة في 

 المدف غير المحصنة أك التي ال تستخدـ ك المدارس ك الجامعات ك العماؿ في المصانع 
 ذات النفع العاـ ك سيارات اإلسعاؼ  كمكاقع عسكرية ك المستشفيات ك اآلثار ك المباني    
 
 

 2مف نظاـ ركما االساسي فقرة  8انظر المادة (1)
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في  استعمالياك دكر العبادة المختمفة فكميا تعد مكاقع مدنية بشرط عدـ لتجارية السفف اك 
 أغراض عسكرية ك كذلؾ قصؼ المدف أك القرل أك المساكف العزالء .

: جرح اك قتؿ مقاتؿ استسمـ مختارا  يشكل جريمة حربيشمل السموك السادس الذي  -2
يككف قد ألقى سبلحو أك لـ تعد لديو كسيمة لمدفاع : المجني عميو في ىذه الحالة يككف مف 
المحاربيف ك يككف في حالة عجز مؤكد فخطره عمى الجاني غير كارد عمى اإلطبلؽ فيك 

 مو.ك مع ذلؾ فيتعمد الجاني قت  يككف في حكـ أسرل الحرب
: ك يعالج ىذا البند 1إساءة استعمال أعالم األطراف ذات العالقة و شاراتيا المميزة  -3

مسألة محاكلة تخفي احد أفراد العمميات القتالية في عمـ الطرؼ األخر أك عمـ جية محايدة 
عمى نحك يبعث الثقة في ذىف الطرؼ اآلخر ك مف ثـ يؤخذ عمى غرة في القتاؿ أم تحريـ 

ؿ الغش ك الخداع غير المشركعة ك تتمثؿ ىذه األعبلـ ك الشارات المميزة أعبلـ بذلؾ كسائ
اليدنة أك عمـ العدك أك شاراتو أك زيو العسكرم عمـ األمـ المتحدة أك شاراتيا أك أزيائيا 

 العسكرية  الشعارات المميزة التفاقيات جنيؼ .
ؿ السمكؾ اإلجرامي في ىذه : ك يتمثنقل السكان المدنيين من و إلى األرض المحتمة  -4

الحالة عف طريؽ قياـ دكلة االحتبلؿ عمى نحك مباشر أك غير مباشر بنقؿ أجزاء مف 
سكانيا المدنييف إلى األرض التي تحتميا أك إبعاد أك نقؿ كؿ سكاف األرض المحتمة أك جزء 

ؿ اإلقميـ منيـ داخؿ ىذه األرض أك خارجيا ، فبل يجكز نقؿ رعايا الدكلة المحتمة إلى داخ
المحتؿ ك حضر إبعاد السكاف المدنييف أك ترحيميـ الف كبلىما يؤدم إلى تغيير في 

 الطبيعة السكانية لممناطؽ المحتمة .
 :المستشفياتمياجمة المباني ذات الطبيعة الثقافية أو التاريخية و كذلك  -5
 يتضمف ىذا السمكؾ تكجيو ىجكما ضد كاحد أك أكثر مف المباني المخصصة لؤلغراض 

 أك الفنية أك العممية أك الخيرية ك ضد اآلثار التاريخية أكالمستشفيات  الدينية أك التعميمية 
 

 2مف نظاـ ركما االساسي فقرة  8انظر المادة (1)
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 لـ تكف تشكؿ أىدافا عسكرية . كالتييا المرضى ك الجرحى أك األماكف التي يجمع ب
: يتعرض المجني عميو في ىذه جريمة التشويو البدني و التجارب الطبية أو العممية  -6

الجريمة لمتشكيو البدني عف طريؽ إحداث عاىة مستديمة أك عجز دائـ في جسده أك بتر 
 عضك مف أعضائو أك طرؼ مف أطرافو أم تعريض الصحة الجسدية أك العقمية لممجني

 عميو لخطر شديد مف جراء القياـ عميو بتجارب عممية أك طبية ال تبررىا الضركرة الطبية .
: أف يقـك الجاني بإصابة شخص أك أكثر مشمكليف  قتل األفراد و إصابتيم غدرا -7

بالحماية حسب قكاعد القانكف الدكلي إلى تحكـ النزاعات المسمحة مثؿ المدنييف ك أطقـ 
أف يككف الجاني قد أتى تصرفا يبعث عمى الثقة بأنو لف يمس ىؤالء  فرقة اإلغاثة كالبد

 األشخاص بسكء ثـ يقـك بقتميـ غدرا .
:يستكم في ىذه الجريمة جريمة التيديد باإلعالن أنو لن يبقى احد عمى قيد الحياة  -8

  أف يككف الباعث عمى ىذا اإلعبلف أك األمر تيديد األعداء أك إصدار األمر بقتميـ فعبل
الف في ىذا اإلعبلف نية في قتؿ األعداء ك أبادتيـ سكاء أكانكا مقاتميف أك مف الفئات 

المحمية ك يشترط في الجاني صفة خاصة ك ىي أف يككف في مركز قيادة يسمح لو بيذا 
 اإلعبلف .

لعسكرية ا: تعد الضركرة تدمير الممتمكات أو االستيالء عمييا دون ضرورة عسكرية  -9
مانع مف مكانع المسؤكلية الجنائية في حاؿ تكافرىا . لكف ال تحددىا النصكص القانكنية ك 

 ك سير العمميات العسكرية . إنما يممييا الكاقع 
:تتعمؽ ىذه الجريمة بتكفير  الحقوق القضائية لمطرف المعادي انتياكجريمة  -11

تحت سمطات االحتبلؿ ألنيا ممزمة الضمانات القضائية ك المحاكمات العادلة لؤلشخاص 
 بتكفير الضمانات القانكنية المناسبة لمحاكمة األشخاص.

: تقع ىذه  جريمة إجبار رعايا الدولة المعادية عمى العمميات العسكرية ضد دولتيم -11
الجريمة عندما يقـك الجاني عف طريؽ الفعؿ أك التيديد بإكراه رعايا دكلة أخرل ترتبط معو 
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كانكا يخدمكف قبؿ ذلؾ في ي مسمح يجبرىـ عمى الخدمة ضد دكلتيـ سكاءا بنزاع دكل
 .ك ىذه الجريمة تتعارض ك مشاعر االنتماء  ال ـصفكؼ قكات دكلتيـ ا

يتمثؿ السمكؾ اإلجرامي في ىذه الجريمة في  جريمة النيب و االستيالء عنوة: -12
دية في نزاع مسمح فتقـك قكات اممارسة النيب أك السمب لبمدة أك مكاف مممكؾ لدكلة مع

ا مالممتمكات العامة دكف مبرر مثم أكالدكلة المسمحة باالستيبلء عمى ممتمكات المكاطنيف 
ك يككف اليدؼ في ىذه  1991حدث مف القكات العراقية حيف اجتاحت الككيت عاـ 

 مالؾ ليا. والجريمة حرماف المالؾ مف ىذه الممتمكات ك استعماليا بكصف
 20  19   18،  17: نصت عمييا الفقرات  ة استعمال وسائل قتال محظورةجريم – 13
 ؿ السمكؾ اإلجرامي في استخداـ كسائؿ محظكرة كاستخداـ السمـك أك األسمحة ثيتم

 المسممة التي تؤدم إلى المكت أك أضرار جسيمة بالصحة ككذلؾ حضر استخداـ 
استخداـ رصاص محظكر دكليا تتمدد ك الغازات الخانقة أك السامة  ك ما في  حكميا مثؿ 

تتسطح أك تنفجر بسيكلة في جسـ اإلنساف ك استخداـ أسمحة أك قذائؼ أك أساليب حربية 
 ك السبب في فعؿ ىذا السمكؾ بشكؿ 1ال لزـك ليا ا أك أالما زائدةتسبب أضرار 

 جرائـ حرب ىك اآلالـ الزائدة ك األضرار الصحية الجسيمة التي تسبب فييا .
يتمثؿ السمكؾ اإلجرامي  في أف تمارس جريمة االعتداء عمى كرامة الشخص :  -14

الجاني سمككا حاطا بالكرامة قبؿ المجني عميو يسبب لو إىانة  يترتب عمييا إحساس 
كىتؾ عرض المرأة أماـ  وباالزدراء  ك االحتقار كتعمد تعذيب الشخص أماـ أىمو ك ذكي

 مكتى كما في حالة التمثيؿ بجثثيـ.أىميا كذلؾ يشمؿ اإلساءة إلى ال
 
 

لػى األسػمحة ك القػذائؼ ك المػكاد ك األسػاليب غيػر حربيػة فيػي لـػ تحػدد حصػرا ك إة لـػ يشػر يالمحكمة الجنائية الدكلنظاـ إف  (1)
 كؼ يػتـبذلؾ فإف اإلشارة ألركاف ىذه الجريمة يتعطؿ بسبب عدـ كضع الجدكؿ الخاص باألسمحة ك القذائؼ المحظػكرة ك سػ

، مف النظاـ األساسي لممحكمػة  123،  121تدرج في نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية عمبل باألحكاـ المكاد ك عمييا  ؽااالتف
 الجنائية الدكلية.
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ك تشمؿ جريمة االغتصاب ، االستعباد الجنسي اإلكراه عمى  جنسي :الجرائم العنف -15
السمكؾ اإلجرامي ىي ذات صكر ك التعقيـ القسرم صكر ىذا  البغاء  الحمؿ القسرم 

 األكؿ اإلنسانية التي سبؽ عرض أحكاميا في المبحث ضدالسمكؾ اإلجرامي في الجريمة 
ك قد يشمؿ أم شكؿ آخر مف أشكاؿ العنؼ الجنسي الذم يمثؿ انتياؾ خطير التفاقيات 

 .1949جنيؼ لسنة 
 إلضفاءأك أشخاص آخريف متمتعيف بالحماية :استغالل وجود شخص مدني -16

الحصانة مف العمميات العسكرية عمى نطاؽ أك مناطؽ أك قكات عسكرية معينة : فالغرض 
مف ىذا  النص ىك تحريـ كسائؿ الخداع التي تجعؿ الخصـ يثؽ في عدكه، حتى إذا ما 

 ك أذل بعض أفراده. أطمأف إليو أنقض عميو فقتؿ 
لطبية ووسائل النقل و تعمد توجيو ىجمات ضد المباني و المواد و الوحدات ا -17

 الدولي لمقانون  نة في اتفاقيات جنيف طبقا ياألفراد من مستعممي الشعارات المميزة المب
ك يدخؿ ىذا السمكؾ ضمف أفعاؿ االعتداء عمى اإلنساف ك الماؿ التي ال تتطمبيا 

عمى الحرب إلضفاء الطابع اإلنساني عمييا أك  ديك الضركرات القتالية محاكلة لكضع ق
جنيؼ األربعة عمى شارات محددة تتعمؽ  اتفاقيةك قد نصت اإلنسانية  ركرة تدثرىا برداءبض

أك األسرل كرفع العمـ األبيض طمبا لبلستسبلـ ك كذلؾ الشارات التي  ىأك المرضبالجرحى 
 ةساءف  ك تتحقؽ اإليلمكاقع ك المنشآت المدنية ك األماكف التي بيا المدنياتكضع عمى 

 ليذه الشارات عف طريؽ استعماليا بقصد تحقيؽ أىداؼ قتالية مرتبطة بنزاع دكلي مسمح.
ال غنى  يع المدنيين كةسموب من أساليب الحرب بحرمانيم من المواد التيو تعمد تج -18

لمبقاء عمى قيد الحياة بما في ذلك تعمد عرقمة اإلمدادات الغوثية عمى النحو عنيا 
ت قكاعد القانكف الدكلي العرفية ين : 1949يات جنيف المنصوص عميو في اتقاف

 ضد أية أعماؿ غير إنسانية تقع تجريـكالمكتكبة مف التعرض لؤلشخاص المدنييف ك قد تـ 
 .ىؤالء مثؿ تجكيعيـ  كمنع اإلمدادات إلييـ 
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تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسمحة  -19
يتمثؿ السمكؾ اإلجرامي  في :  الوطنية أو استخداميم لممشاركة فعميا في األعمال الحربية

ىذه الحالة في إقحاـ األطفاؿ دكف الخامسة عشر في الحركب ك ىذا يعتبر خرؽ لحقكؽ 
 لنفسيتيـ ألف األطفاؿ ىـ مستقبؿ الجماعة ك استمرارىا االجتماعي.الطفؿ ك تدميرا 

 
الفئــة الثالثــــة : الجرائم التي تقع في حالة نزاع مسمح غير ذي  طابع دولي و تتمثل في  

 12االنتياكات الجسيمة لممادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في 
 : 1949أغسطس 

الفقرة الثانية البند "ج" ك ىي أفعاؿ ضد أشخاص غير  08مى ىذه األفعاؿ المادة ك قد نصت ع 
مشتركيف اشتراكا فعميا في األعماؿ الحربية بما في ذلؾ أفراد القكات المسمحة الذيف ألقكا سبلحيـ 

أك االحتجاز ألم سبب آخر  بةااإلصالذيف أصبحكا عاجزيف عف القتاؿ بسبب المرض أك كلئؾ أك 
 ،البناء ، الممرضيف ليك امق ، لمؤف ك مكاد التمكيفتكريد ء األشخاص متعيدم الكمف ىؤال

 األطباء المراسميف الحربييف ك غير ىذه الفئات ك تشمؿ األفعاؿ التالية :
و  استعمال العنف ضد الحياة و األشخاص و بخاصة القتل بجميع أنواعو و التشويو -1

ك السبب في اعتبار ىذه األعماؿ جرائـ حرب ألنيا ال تعد مف  :والتعذيبممة القاسية المعا
ك بذلؾ يتعيف عمى المحاربيف تجنب المجكء إلييا فمع تطكر القانكف الدكلي ك  ضركراتيا

ك اإلنسانية حضارة ك تراث مف مف أشخاص ذلؾ القانكف اتساع نطاقو ك اعتبار اإلنساف 
عتداء عمى اإلنساف التي ال تتطمبيا بيف اىتماماتو بدأ يتسع نطاؽ حضر أفعاؿ اال

الضركرات القتالية مثؿ القتؿ المقصكد، التعذيب، فرض اآلالـ الجسمية، الضرب، التشكيو 
جسده أك بتر عضك مف أعضائو أك طرؼ في عف طريؽ إحداث عاىة مستديمة أك عجز 

 مف أطرافو ك غيرىا مف ضركب المعاممة القاسية .
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 :بالكرامة حاطةة و النالشخص و بخاصة المعاممة الميياالعتداء عمى كرامة -2
سير ك المتسامح فيو اليإنسانية التي تسبب آالـ تزيد عف القدر الك يقصد بيا المعامبلت ا 

ـ المعايير التي ىك الذم يدخؿ في المعاممة الخشنة التي تسبب آالـ ك معاناة نفسية ك أ
مبلبسات المحيطة بالضحية كحبسو مؤقتا في ك ال  إنسانية ىي الظركؼال اتحدد المعاممة 

لمسجيف أك التيديد بإتباع التعذيب عميو أما  طبيةظركؼ غير مبلئمة أك سكء المعاممة ال
بالكرامة فيي التي تقمؿ مف منزلة اإلنساف ك تحط مف قدره أك المعاممة الميينة ك المحاطة 

 خريف.أك سمعتو أك صفتو سكاء في عيف نفسو أك في عيف اآل وكصف
ىك ذلؾ االحتجاز الذم ينصب عمى رعايا دكلة عدك بالقكة ك كضعيـ  1 أخذ الرىائن-3

 تحت سمطة الدكلة التي تقـك باالحتجاز ك اعتبار حياتيـ رىنا بإنجاز أك عدـ إنجاز 
األفراد أك  بعض األعماؿ ك قد شيدت ىذه الجريمة تكاثرا في السنكات األخيرة مف قبؿ

بعضيا يعمؿ لمحصكؿ عمى الماؿ كعصابات البنكؾ ك بعضيا يعمؿ الجماعات المسمحة 
 دكلة إسرائيؿ. مع ليدؼ عاـ كالمجمكعات الفمسطينية قبؿ الدخكؿ في مفاكضات السبلـ

إصدار أحكام و تنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكمة -4
 :عنيا غنىبةنو ال  تشكيال نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما

شمؿ ىذا السمكؾ حؽ كؿ شخص في محاكمة عادلة ك عمنية ك أف يعتبر بريئا حتى يك 
 2تثبت إدانتو

أقر قانكف النزاعات المسمحة ىذه المبادئ أك منيا إصدار ك تنفيذ العقكبات دكف  ك قد
 محاكمة سابقة أماـ محكمة مشكمة قانكنا تكفؿ جميع الضمانات القضائية المعتبرة في نظر

 
إف مقارنة أركاف جريمة أخذ الرىائف حسب نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية مع نص المادة األكلى مف االتفاقيػة الدكليػة لعػاـ   (1) 

لمكافحة أخذ الرىائف يتبيف لنا تطابؽ أركاف ىذه الجريمة في نظاـ المحكمة الجنائية الدكليػة مػع الفػرؽ فػي أف فػي نظاميػا  1979
 ف السمـ أك الحرب لكي تعتبر جريمة دكلية.يجب أف تقع الجريمة في زم

ظػر تنمف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى أنو : "لكؿ إنساف الحؽ عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف في أف  10نصت ـ  (2)
 تيمة جنائية  تكجو إليو  ية أماـ محكمة مستقمة نزيية نظرا عادال ك عمنيا لمفصؿ في التزاماتو ك أ توقضي
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  .ك أمر محظكر في كؿ زماف ك مكافالشعكب ك ى
الدكلية الخاصة بحقكؽ المدنية ك مف االتفاقية  14ة ادكقد نصت عمى ىذه الضمانات الم

األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف ك الحريات مف االتفاقية  06/03السياسية  ك المادة 
المجني عميو.ك األساسية ك بذلؾ تقـك الجريمة حيف يقكـ الجاني بإلغاء أك تعميؽ حقكؽ 

الجدير بالذكر أف المحكمة الجنائية الدكلية تنظر الجرائـ المشار إلييا بشرط أف ترتكب في 
ذات طابع دكلي، بمفيـك آخر فيي ال تنظر ىذه الجرائـ إذا كقعت  تنزاعات مسمحة ليس

 ظؿتب ك أعماؿ العنؼ المنفردة أك المتقطعة إذ غأثناء االضطرابات الداخمية كأحداث الش
 .1 ىذه األفعاؿ جرائـ داخمية تختص بالنظر فييا المحاكـ الكطنية

 
الجرائـ التي تقع في نزاع مسمح غير ذات طابع دكلي عمى فئات مثؿ الفئات  الفئة الرابعة: 

ك قد   ثرات الداخمية:مؤ المنصكص عمييا في الفئة الثالثة ك ذلؾ في حاالت االضطرابات ك ال
 د"ق" ك تشمؿ األفعاؿ التالية:البن 8/2نصت عمييا المادة 

د تكجيو ىجمات ضد السكاف المدنييف بصفتيـ ىذه أك ضد أفراد مدنييف ال يشارككف متع -1
 .مباشرة في األعماؿ الحربية

تكجيو ىجمات ضد المبادئ ك المكاد ك الكحدات الطبية ككسائؿ النقؿ ك األفراد مف  دمتع -2
 مستعممي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيؼ طبقا لمقانكف الدكلي.

      تعمد شف ىجمات ضد مكظفيف مستخدميف أك منشآت أك مكاد أك كحدات مركبات  
 نسانية أك حفظ السبلـ عمبل بميثاؽ األمـمستخدمة في ميمة مف مياـ المساعدة اإل

 دامكا يستحقكف الحماية التي تكفر لممدنييف أك لممكاقع المدنية بمكجب القانكف  المتحدة ما
 الدكلي لممنازعات المسمحة.

 
 

 الدائمة ك ىك ما أكدنو المادة الثامنة الفقرة الثانية البند "د" مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية( 1)
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المخصصة لؤلغراض الدينية أك التعميمية أك الفنية أك  نيد تكجيو ىجمات ضد المبامتع -3
ك الجرحى   ىالعممية أك الخيرية، ك اآلثار التاريخية ك المستشفيات ك أماكف تجمع المرض

 شريطة أال تككف أىدافا عسكرية.
 نيب أم بمدة أك مكاف حتى ك إف تـ االستيبلء عميو عنكة . -4
عمى النحك  1ستعباد الجنسي أك اإلكراه عمى البغاء أك الحمؿ القسرماالغتصاب أك اال -5

ك البند "ك " أك التعقيـ القسرم أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ العنؼ  7/2لمعرؼ في المادة ا
 .ةالمشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ األربع 3شكؿ أيضا انتياكا خطيرا لممادة يالجنسي 

العمر إلزاميا أك طكعيا في القكات المسمحة أك في تجنيد األطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف  -6
 جماعات مسمحة أك استخداميـ لممشاركة فعميا في األعماؿ الحربية.

إصدار أكامر بتشريد السكاف المدنييف ألسباب تتصؿ بالنزاع ما لـ يكف ذلؾ بداع مف أمف  -7
 .محةالمدنييف المعنييف أك ألسباب عسكرية م

 قتؿ أحد المقاتميف مف العدك أك إصابتو غدرا . -8
 إعبلف انو لـ يبقى أحد عمى قيد الحياة .-9

إخضاع األشخاص المكجكديف تحت سمطة طرؼ آخر في النزاع لمتشكيو البدني أك ألم -10
ىا المعالجة الطبية أك معالجة اإلنساف أك ر نكع مف التجارب الطبية أك العممية التي ال يبر 

ي المستشفى لمشخص المعني ك التي ال تجرم لصالحو ك تتسبب في كفاة ذلؾ المعالجة ف
 الشخص أك أكلئؾ األشخاص أك في تعريض صحتيـ لخطر شديد.

مو حتتدمير ممتمكات العدك أك االستيبلء عمييا ما لـ يكف ىذا التدمير أك االستيبلء مما ت -11  
 ر السابقة المذككرة ضمفك اإلشارة إلى أنو قد سبؽ شرح جميع الص ك تجدر ضركرات الحرب.

 ىذه الفئة عند التطرؽ لمفئة الثالثة المشكمة لمركف المادم لجريمة الحرب إال أف الفرؽ بينيما      
 
 

 2مف نظاـ ركما االساسي فقرة  7انظر المادة  (1)
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محة التي تقع في إقميـ دكلة عندما جرائـ الفئة الرابعة تنطبؽ عمى المنازعات المسيكمف في أف  
ك جماعات مسمحة منظمة أك فيما السمطات الحككمية يكجد صراع مسمح متطاكؿ األجؿ بيف 

ف في أف كبلىما تطبؽ عمى تفقابيف ىذه الجماعات عمى خبلؼ الفئة الثالثة، غير أنيما ي
رات تكتاالضطرابات ك الالنزاعات المسمحة غير ذات الطابع الدكلي ك ال يطبقاف عمى حاالت 

الداخمية  مثؿ أعماؿ الشغب أك العنؼ المنفردة أك المتقطعة أك غيرىا مف األعماؿ ذات الطبيعة 
 المماثمة.

ظ "ج " ك "د " مف المادة الثامنة ما يؤثر عمى مسؤكلية الحككمة عف حف 2لكف ليس في الفقرتيف 
عف كحدتيا ك سبلمة إقميميا إذا استعممت  ك النظاـ في الدكلة أك عف الدفاع أك إقرار القانكف 

مف النظاـ   3لغرض ذلؾ كسائؿ مشركعة ك ىك ما نصت عميو المادة الثامنة في الفقرة 
 .1األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية

ك لعؿ الصراع العربي اإلسرائيمي في فمسطيف يقدـ نمكذج حيا كؿ يـك عمى جرائـ الحرب التي 
ك اضطياد ك  الشعب الفمسطيني مف جرائـ قتؿ ك تعذيب ك سجف ضد المقاكميف مف قترؼت

 .كذلؾ التجاكزات التي كقعت مف النظاـ الحاكـ في العراؽ سابقا ضد أبناء الشعب العراقي
جريمة مف جرائـ  51كقضية السيديف أحمد ىاركف ك عمي ككشيب المشتبو فييما بارتكاب  

  التحقيقات القضائية بالمحكمة الجنائية الدكلية حالياالحرب ضد اإلنسانية بدارفكر بالسكداف محؿ 
السبب في ذلؾ ىك تزعزع الثقة بعض الشيء في الييئات القائمة عمى الشرعية الدكلية في  عؿك ل

عف المنظمات الدكلية صاحبة القكؿ الفصؿ  -كبديؿ –ظؿ تنامي قكل عظمى ك تفردىا بالقرار 
 في حفظ السبلـ ك األمف الدكلييف.

 
 
 
 

 مف نظاـ ركما االساسي 3فقرة  8(انظر المادة 1)
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 الركن المعنوي  :الثالث الفرع
المعنكم ضركرة تكافر القصد الجنائي ك القصد ركنيا جرائـ الحرب جرائـ مقصكدة يتطمب 

 المطمكب تكافره ىك القصد العاـ بعنصريو: العمـ ك اإلرادة.
الدكلي العاـ  القانكففيجب أف يعمـ الجاني أف سمككو ينافي قكانيف كعادات الحرب كما حددىا 

الجنائي في العرؼ  ك المعاىدات ك المكاثيؽ الدكلية ك يعمـ بالظركؼ الكاقعية لمنزاع، فإذا انتفي 
ال يعمـ ك ال تقع الجريمة ك ال يكفي أف يثبت الجاني انو   ىذا العمـ انتفي القصد الجنائي 

نما يجب عميو أف يثبت عدـ عممو بالعرؼ الدكلي الذم إبالمعاىدة التي تحظر ىذا الفعؿ ك 
نتفاء العمـ االمتناع عف التكقيع عمى المعاىدة التي تحظر الفعؿ الف ىذا الرمو كما ال يكفي جي

 ة ك عمميا بالخطر.تالدكلة المبي نيةاالمتناع في حد ذاتو يؤكد سكء 
حداثتمؾ األفعاؿ  فاتيصرؼ إراداتو إلى إكما يجب أف تن نتيجتو اإلجرامية فبل تقع الجريمة إذا  كا 

في حالة  لـ تكف اإلرادة متجية إلى مخالفة قكاعد كعادات الحرب كما لك كاف الجاني يعتقد أنو
القصد ى أم شيء  يفسدىا انتف بسبب إكراه أك بسبب اإلرادةدفاع شرعي مثبل فإذا غابت 

 قو.حالجاني ك لـ تقـ الجريمة في لدل  نائيالج
الف القصد المتطمب  ائيلتحقيؽ القصد الجن " العمـ ك اإلرادة" ك يكتفي تكافر العنصريف السابقيف 

ة بيف الدكؿ المتحاربة فبل يعد يفي ىذه الجرائـ ىك القصد العاـ فقط أما نية إنياء العبلقات السمم
رتب عمى ارتكاب األفعاؿ المحرمة ك ال يدخؿ  ليس سكل أثر يت بؿقصدا خاصا ليذه الجريمة 

ك المعاىدات الدكلية نية خاصة تتجو إلى ىذا األثر ، ال تتطمب المكاثيؽ في تككيف الجريمة ك 
بمجرد إتياف الفعؿ المجـر ك يمكف  ذلؾ أف جرائـ الحرب مف الجرائـ الكقتية ذات األثر الممتد تقع

 .لغرض إجرامي كاحد اكقعت األفعاؿ المحرمة تنفيذ أف تقع في صكرة الجريمة المتتابعة إذا
النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة ىك تجميع  العؿ الجديد الذم يحمد عميو كاضعك 
الحرب ككضعاىا في اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية  ؼكؿ ىذه االنتياكات لقكانيف ك أعرا

 ت لمبدأ الشرعية المكتكبة في مجاؿ القانكف يبتثك في ىذا  ،" النظاـ األساسي الخاص بيا" 
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ك يسيؿ مف ميمة القاضي الجنائي الدكلي المختص بمكجب نظاـ المحكمة  الدكلي الجنائي
األساسي بالفصؿ  في قضايا جرائـ الحرب التي تطرح عمى المحكمة ك التعرؼ عمى أركاف ىذه 

فييا كافة الضمانات القضائية المتعارؼ عمييا  كمة عادلة ك نظامية تكفؿاالجريمة في ظؿ مح
 دنة لصالح المتيميف بارتكاب جرائـ الحرب.مفي كؿ الدكؿ المت

 
: تقييم المادة الثامنة من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الرابع الفرع  

تثير المادة الثامنة مف النظـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بعض النقائص التي ال 
ىدا الفرع .تقميؿ مف أىميتيا كىك ما سكؼ يككف محؿ دراسة   

النقائص و المالحظات التي تثيرىا المادة الثامنة من النظام األساسي لممحكمة اوال : 
    الجنائية الدولية

سمـ يأكؿ ما يمفت االنتباه في المادة الثامنة أنيا طكيمة النص لكف ىذا التفصيؿ الحريص لـ 
مف االنتقادات ألف الصعكبة ال تكمف فقط في  تنظيـ ك ترتيب  األفعاؿ ك إنما الممارسة الحديثة 

مف  تطرح فيما يخص تصنيؼ  جرائـ الحرب بتقدير نكع النزاع المسمح إذ تقتضي المادة الثامنة
قضاة المحكمة التمييز بيف النزاعات الدكلية ك الغير الدكلية كيزداد تعقيد المسألة أكثر لككف 

النزاعات الغير الدكلية تتضمف صنفيف متميزيف " االنتياكات الجسيمة لبلتفاقيات جنبؼ المؤرخة 
زعات امنكاالنتياكات الخطيرة األخرل لمقكانيف ك األعراؼ السارية عمى ال 1949أكت  12في 

الدكلية المسمحة في النطاؽ الثابت لمقانكف الدكلي " فيذا التفصيؿ مف شأنو اإلضرار بالركح 
النص ك أنو مف الخطأ االعتقاد بأف طكؿ نص ىذه المادة يعد تكسيعا في مفيـك  جرائـ  الحرب 

عات تابف المألف المغاالة في تحديد أحكاميا ك تقييدىا يرجع بالدرجة األكلى إلى تخكؼ الدكؿ م 
مع نصكص قانكنية ك قداسة مبدأ المشركعية  التعامؿعف جرائـ الحرب ك التستر  كراء ضركرة 

ك يطرح إشكاال أخر حكؿ شرط تضمنتو المادة الثامنة  "شباس" حسب تعبير األستاذ  
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لحرب اك المتمثؿ في كجكد نزاع مسمح سكاء كاف دكليا أك غير دكلي ألف  كثير مف جرائـ   
ارتكابيا بعد انتياء االعتداءات المكشكفة  إذ ترتبط خصكصا بإعادة أسرل الحرب إلى يمكف 

دكليـ ك منو يمكف أف ترتكب جرائـ الحرب الحقا عندما اليككف نزاع مسمح أك بعبارة أخرل عند 
 انتياء النزاع .            

" االنتياكات كما يبلحظ أف ما كرد بخصكص الصنؼ األكؿ مف الجرائـ الحرب المتضمف  
الخطيرة االتفاقيات جنيؼ " يعد ابتكارا غريبا في الكقت الراىف إذ أف إعبلف ىذا الجزء مف النص 
يترتب عنو التزاـ الدكؿ بالتحقيؽ ك المتابعة ك تسميـ األشخاص المشتبو في ارتكابيـ لمئلنتياكات 

يمة كىذا ينطكم عمى الخطيرة  بصرؼ النظر عف جنسياتيـ أك المكاف الذم ارتكبت فيو الجر 
 1949صعكبة كبرل في التطبيؽ فبذالؾ ضيقت ىذه المادة ما اعتمدتو اتفاقيات جنيؼ لسنة 

بخصكص تعريؼ الجرائـ الدكلية ك المسؤكليات عنيا عندما ربط ارتكاب االنتياكات  الخطيرة 
الحرب  طرح ىذه المادة أيضا عيب القصكر عف شمكؿ جميع جرائـت ،بالنزاع الدكلي المسمح 

حيث لـ يتضمف أم حكـ يجـر التأخير غير المبرر في نقؿ أسرل الحرب أك المدنييف إلى 
أكطانيـ ك كذا اليجكمات  العشكائية التي تصيب المدنييف، أما فيما يتعمؽ بجرائـ الحرب التي 
ترتكب خبلؿ النزاعات المسمحة الغير الدكلية فانو يستدعي التأسؼ عدـ حضر تجكيع المدنييف 

عمدا أك التعمد في تسبيب أضرار كاسعة النطاؽ كطكيمة األجؿ ك جسيمة بالبيئة . تـ انتقاد 
البنكد  الكاردة في الفقرة "ب"   مف ىده المادة المتعمقة باألسمحة المحظكرة التي تـ خفضيا  إلى 

قة الحد األدنى  إذ أف كجكد نص يتضمف" حضر السمكـ أك األسمحة المسممة ، الغازات الخان 
أك السامة  أك غيرىا مف الغازات ك جميع ما في حكميا مف السكائؿ أك المكاد كالرصاصات التي 
تتمدد بسيكلة في الجسـ البشرم ك غيرىا  " تكحي لمقارئ غير المتخصص بأنو يقرأ نص حرر 
في القرف التاسع عشر، ألف ىدا النكع مف األسمحة أصبح ميمبل ك تجاكزه  الزمف بفعؿ تطكر 

سمحة الحديثة ذات الدمار الشامؿ ك األسمحة النككية ك البيكلكجية ك الكيماكية  ك األلغاـ ضد األ
 األشخاص ك أسمحة الميزر، فالدكؿ النككية الكبرل ال تعترؼ بكجكد قاعدة في القانكف الدكلي 
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 الحالي تحضر األسمحة النككية ك كؿ ما يمثميا بشكؿ عاـ.
مف الفقرة الثانية  13ك مف بيف النقائص األخرل التي تخممت ىذه المادة ما كرد في التفرع "ب" 

.ك الذم يعتبر تدمير ممتمكات العدك اإلستبلء عمييا ما لـ يكف تحتمو ضركرات الحرب   
إف عبارة ضركرات الحرب لـ تحدد بشكؿ دقيؽ مما قد يسمح باستبعاد تجريـ بعض األعماؿ ك  

بأنيا جرائـ الحرب الرتكازىا عمى ما يسمى بالضركرات الحرب  تكييفيا  
 كما تطرح الفقرة الثانية "ج/ د" إشكاؿ عندما تنص عمى أنو ما يؤثر عمى مسؤكلية الحككمة
عف حفظ أك  إقرار القانكف ك النظاـ في الدكلة أك عف الدفاع عف كحدة الدكلة ك سبلمتيا 

.فمصطمح الكسائؿ المشركعة عاـ جدا مما يسمح بالتحجج اإلقميمية بجميع الكسائؿ المشركعة 
.لتبرير بعض التجاكزاتبكؿ االحتماالت ك التفسيرات   

ك ما يعاب أيضا عمى ىذه المادة أنيا قدمت مفاىيـ مثؿ الضركرة العسكرية العقبلنية ك  
ك مف  اإلضافات التصرؼ غير القانكني  دكف كضع معيار كاضح يمكف أف يككف مدخبل لتمؾ

ثـ فاف ذلؾ سكؼ يترؾ لقرارات ك اجتيادات المحكمة عمى أساس المصادر المماثمة الكاجبة 
التطبيؽ ك لعؿ أىـ انتقاد لجرائـ الحرب ىك تقيد اختصاص المحكمة حكؿ جرائـ الحرب بالحكـ 

فيك حكـ انتقالي خطير عمى حسب تعبير بعض الفقياء كقد كصفت  124 ادةالكارد في نص م
المدافعيف  فالدكلييك مف طرؼ كؿ المنظمات غير الحككمية 1 ةبالمادة الفاضح  124 المادة
باالنتقالية تمنح لكؿ دكلة طرؼ  حقكؽ األساسية ك الجكىرية لئلنساف فيذه المادة المكيفة عف

في االتفاقية حؽ تعميقيا ك عدـ تطبيؽ بنكدىا  لمدة سبع سنكات  ك ىي المدة التي قد ترتكب 
قيد قانكني زمني طكيؿ قياسا  بشعة عمى إقميـ ىذه الدكلة أك مف قبؿ رعاياىا فيك فييا أعماؿ

يعطي انطباعا بأنيا أقؿ  جسامة عف باقي بأىمية الحقكؽ  التي يفترض حمايتيا ك بذلؾ ال 
لجرائـ الحرب ك ىي  يضمف التصدم الفعاؿ .مماالجرائـ  المدرجة في اختصاص المحكمة
.األكثر كقكعا كيعد تساىبل ال مبرر لو   

، "المسؤكلية الدكلية الجنائية لرئيس الدكلة عمى ضكء جناية القانكف الدكلي الجنائي"، ػدار اليدل  ( بمخيرم حسينة1)
150ص ،2006عيف ميمة ، الجزائر ، طبعة   
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      المزايا التي تسجميا المادة الثامنة ثانيا : 

باإلنجاز الذم  النقص الذم شاب المادة الثامنة المتعمقة بجرائـ الحرب لـ يحؿ دكف اإلشادةف إ
لتعامؿ مع ىذا النكع مف الجرائـ فالحؿ التكفيقي الذم تكصؿ إليو المؤتمركف بيف احققو مجاؿ 

مف أراد اشتراط  حد صاـر لكي تمارس المحكمة اختصاصيا عمى جرائـ الحرب، ك بيف مف 
 أككؿ أم حد لذلؾ ك صؿ إلى عدـ  اشتراط حد معيف لممتابعة عنيا ك دعارض كجك 
 بشأنيا لممحكمة ك لكف ليس اختصاصا خالصا، ك إنما عمى الخصكص إذا كانت االختصاص

أك في إطار  مرتكبة في إطار كاسع تتطمبو المتابعة عف الجرائـ الدكلية متكفر في جرائـ الحرب
.سياسة معينة   

األىـ الذم حققتو المادة الثامنة ىك تضميف جرائـ الحرب المرتكبة في النزاعاتما اإلنجاز ا  
المسمحة غير الدكلية رغـ معارضة بعض الكفكد ، إذ بيذا النص سجؿ النظاـ األساسي إثراء   
في القانكف الدكلي اإلنساني ذا أىمية بالغة حيث أعطى اإلقرار الرسمي لما  ألت  إليو  سيركرة   
في غضكف سنكات قميمة  1977ىمت في تعديؿ إصبلحي أساسي لمقانكف اإلتفاقي لعاـ عرفية سا 

 فقط.
تفاقيات جنيؼ الفمف المعمكـ أنو أثناء التفاكض الذم تـ قبؿ اعتماد البركتكككؿ اإلضافي الثاني  

رفضت  األغمبية  الساحقة فكرة إدراج مفيـك  جرائـ الحرب في القانكف المطبؽ عمى النزاعات 
كاف االعتقاد العاـ  التسعيناتحتى بداية  1977مسمحة غير الدكلية مما نتج عف أنو منذ سنة ال

السائد يرل أف ىذه االنتياكات حتى الجماعية ك الخطيرة منيا الكاردة في نص المادة الثالثة 
ي المشتركة  بيف اتفاقيات جنيؼ أك األحكاـ المتصمة  بالمكضكع الكاردة في البركتكككؿ اإلضاف
ال  يمكف تكيفيا بأم حاؿ مف األحكؿ كجرائـ حرب حسب قانكف اإلنساني السارم آنذاؾ ك ال 

تنجر عنيا النتائج الممتصقة بيذا المفيـك ، ك ىك األمر الذم اعتمدتو المادة الثامنة  ك المكسب 
ر الذم حققو مؤتمر ركما في ىذا المجاؿ، ك لو الفضؿ في إنشاء قانكف الىام لنزاعات الغي 

 الدكلية .
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إف العيب الذم أثاره منتقدك نص المادة الثامنة حكؿ قصكرىا في استيعاب أسمحة حديثة 
ذات خطكرة عمى البشرية  بحيث لـ يتـ النص عمى العقاب عنيا ، يمكف التمطيؼ مف حدتو 
بالنظر إلى الشرط العاـ الذم تضمنو النظاـ األساسي المتعمؽ بانعقاد مؤتمر التعديؿ البلحؽ 
الذم مف المحتمؿ فيو تكسيع نطاؽ قائمة األسمحة المحظكرة بما يتجاكب مع ضركرة الحد مف 

 استعماليا كتكقيع  العقاب عمى مستعممييا .
الذم يجيز لمدكؿ  124ك نجد العزاء ذاتو في الطبيعة االنتقالية لمحكـ الكارد في المادة 

سنكات مف تاريخ نفاذ اتفاقية ركما ، استبعاد اختصاص المحكمة بشأف جرائـ الحرب لمدة سبعة 
حيث يثكر معو إمكانية إعادة النظر في ىذا النص ك إلغائو عند عقد أكؿ مؤتمر ينظر في 
 124تعديؿ نظاـ ركما األساسي.ك إف كاف بعض القانكنيف قد حاكلكا التمسؾ بطبيعة حكـ المادة 

لنص مؤكدا عمى الميزة التي لتخفيؼ مف صرامة النقد المكجو إلييا فاف ىناؾ مف يتمسؾ با
 يتضمنيا فيما يتعمؽ بتكفير الحماية لمقكات التي تشارؾ في عمميات السمـ .

لتتابع كتحاكـ عف جرائـ الحرب يمكف أف ينجر عنو  أف منح االختصاص  لممحكمة
انحرافيا نحك أىداؼ أخرل غير تمؾ المقاصد القضائية ك القانكنية كىذا ما يسعى إلى 

.   124استبعاده نص المادة   
   Hubert vedrine   الفرنسي األسبؽ ةكزير الخارجيكقد أكضح    

لخارجي  في إطار التدخؿ اإلنساني ك بأف الدكؿ التي تعد كثيرة التطكع عمى الصعيد ا 
األحكاـ المرتبطة  تصبكا إلى تفادم سيكلة استعماؿ –كما ىي فرنسا مثبل  –عمميات حفظ السمـ 

بجرائـ الحرب بحيث تككف مكضكع دعاكل تعسفية غير مؤسسة ك مشكبة بخمفيات سياسية يككف 
المعينة ك حتى المجمس األمف ذاتو  ىدفيا الكحيد العرقمة العمنية ك لمدة زمنية قد تطكؿ لمدكلة

العتبار عمميات حفظ السبلـ ضركرية ك تزداد مع الكقت صعكبة  ك ترغب الدكؿ  بشأنيا أقؿ 
األخطار، فينبغي ك الحاؿ كذلؾ عدـ اإلسراؼ في  إضافة مخاطر أخرل ك حسب تقدير مؤيدم 

المتابعة عف جرائـ الحرب التي يتاح فيو المساءلة   إمكانية فاف 124إدراج  حكـ نص المادة  
عف األفعاؿ الفردية يحتمؿ معيا كجكد شكاكل عديدة ، األمر الذم يتناسب مع إعطاء ميمة 
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زمنية تقدر بسبع سنكات لتقييـ فعالية الضمانات المتكفرة ، فضبل عف إدراج مثؿ ىدا الحكـ 
ف الدكؿ بقبكؿ إنشاء المحكمة بدال عف رفضيا االنتقالي لو تأثير إيجابي مف حيث جذب عدد م

لممشاركة في المحكمة في ضؿ عدـ جكاز التحفظ عمى نظاميا األساسي عمبل بأحكاـ المادة 
ك ىك ما قد يؤثر سمبا عمى مصداقيتيا . 120  

ك لعؿ أىـ ما جاءت بو المادة الثامنة ىك أنيا لـ تكتفي بترديد ككرد في اتفاقيات  جنيؼ  
أكجد في الفقرة "ب" منو جرائـ جديدة لـ تكف مكرسة في القانكف العرفي في الكقت  كالىام بؿ

.  يالذم اعتمد فيو النظاـ األساس  
كما نستخمص مف مختمؼ فقرات المادة الثامنة أف ميداف القاعدة التي تحـر جرائـ الحرب 

إذ ما كضعنا تمتد إلى أكسع نطاؽ، كىذا ما جعميا نصا قانكني محكـ الصياغة ال سيما  
في الحسباف  جؿ النصكص القانكنية السابقة. مما يجعميا مكسب ميـ عمى الصعيد 

 الدكلي.
 

  جريمة العدوان  الثاني : المطمب
تعد جريمة العدكاف مف الجرائـ االكثر تيديدا لممجتمع الدكلي ، حيث كصفت اثناء محاكامات 

ؽ كتختمؼ عف باقي جرائـ الحرب في انيا نكرمبكرغ بانيا : "اشد الجرائـ الدكلية عمى االطبل
عديدة عمى المستكل الفقيي كالرسمي  كقد بدلت محاكالت، تشمؿ كحدىا عمى مساكئ الكؿ "

 .لتعريؼ العدكاف
الخبلؼ الذم ثار حكؿ إدراج جريمة العدكاف ضمف اختصاص لممحكمة  لدالؾ سكؼ نتطرؽ إلى

مكانية إعطاء تعريؼ ليا تعميؽ كالية المحكمة بخصكص جريمة  ،(األكؿ)الفرع  الجنائية الدكلية كا 
تعريؼ جريمة العدكاف في ظؿ المؤتمر االستعراضي  محاكلة  ( كأخيراالفرع الثاني) العدكاف

 (.الفرع الثالث) 2010لممحكمة الجنائية الدكلية لعاـ 
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الجنائية الخالف الذي ثار حول إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص لممحكمة :  األولالفرع 
مكانية  إعطاء تعريف ليا الدولية وا 

تعتبر جريمة العدكاف مف أكثر الجرائـ الدكلية جدال كاختبلفا بيف الدكؿ كقد كانت ىذه الجريمة 
مختمفة سكاء مف قبؿ الدكؿ أك مف  تعاريؼعمى مدل نصؼ قرف محبل لمنقاش كطرحت ليا 
" عمى كؿ ىجكـ عسكرم يتـ 1939-1920كتاب القانكف الدكلي، حيث أطمؽ في الفترة ما بيف 

قدـ الكفد السكفياتي  1933المسمحة التابعة لدكلة ما ضد دكلة أخرل" كفي سنة  القكاتمف قبؿ 
المنعقد في لندف، كقد ح" نزع السال مؤتمرمشركعا مفصبل يتضمف محاكلة تعريؼ العدكاف في" 

المبرمة التي ضمت اإلتحاد السكفياتي كدكؿ أخرل الحاالت التي تعتبر فييا  االتفاقيةعددت 
كفي ظؿ األمـ المتحدة كضع تعريؼ مف قبؿ المجنة الخاصة التي أنشأتيا األمـ الدكلة معتدية 

المجنة في بداية المتحدة، مف أجؿ كضع تعاريؼ محددة لجريمة العدكاف حيث أنشأت ىذه 
الخمسينيات مف القرف الماضي كلكنيا لـ تتكصؿ إلى تعريؼ إال في بداية السبعينات، كقد صدر 

لعاـ  3314ىذا التعريؼ عف طريؽ تكصية صدرت عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 
1974 1 

سيادة أك  دكلة ضدلمقكة المسمحة مف قبؿ  استعماؿالعدكاف كؿ  اعتبارقرارا لمتعريؼ  اعتمدكقد 
السياسي أك بأم شكؿ آخر مخالؼ لميثاؽ األمـ المتحدة، كما  استقبللياسبلمة دكلة أخرل أك 

 نص عمى حاالت نمكذجية تعد مف األفعاؿ العدكانية مثؿ اليجكـ المسمح، الغزك، إلقاء 
 كغيرىا. القنابؿ،احتبلؿ أك ضـ األراضي،محاصرة المكانئ أك أم ىجكـ بكاسطة القكات المسمحة

كقد إعتبر رجاؿ القانكف الدكلي أف إقرار مثؿ ىذا التعريؼ يعتبر تقدما معتبرا يسيؿ مناقشة مسألة     
تباينت مكاقؼ الدكؿ مف إدراج جريمة العدكاف ضمف االختصاص لقد  ،العدكاف مستقببل

قمية المكضكعي لممحكمة الجنائية الدكلية كانقسمت بيف أغمبية مؤيدة ليذا االختصاص كأ
 معارضة لو

 
 .65كاسع حكرية ، المرجع السابؽ ص ( 1)
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المحكمة الجنائية الدكلية كالكاقع  بإنشاءالمعني  المؤتمر الدبمكماسي انعقادكاضحا أثناء  بداحيث 
د كانت ىناؾ إرادة لدل غالبية الدكؿ مف أجؿ أف يشمؿ ق .1998سبتمبر 17جكاف ك 15بيف 

المحكمة جريمة العدكاف، عبرت عف ذلؾ الدكؿ عف طريؽ المناقشات التي دارت بيف  اختصاص
أماـ المؤتمر أك في المناقشات التي تمت في اجتماعات  طريؽ الكممات الرسميةالدكؿ أك عف 

 االختصاصك تعتبر الدكؿ العربية مف الدكؿ التي أبت إال أف يككف  المجاف المتخصصة
 .1العدكاف المحكمة النظر بجريمة 

كالدكلة التي عارضت اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية بالنظر في جريمة العدكاف ىي 
الكاليات المتحدة األمريكية، حيث أكد مندكبيا في الجمسة السادسة الجتماعات المجنة أف إثارة 

 جريمة العدكاف تثير مشكمة التعريؼ، كمشكمة لدكر مجمس األمف كأنيا مشككة فييا 
 رضيا مف أجؿ إقرار المسؤكلية الجنائية عاف المؤتمر سكؼ يستطيع أف يعتمد تعريفا إذا ك

ف قرار الجمعية العامة  فجاءت المادة  ،1974ديسمبر14المؤرخ في  3314رقـقبؿ الغير كا 
 االكلى مف ىدا القرار بتعريؼ العدكاف عمى انو "استخداـ القكة المسمحة مف جانب احدل الدكؿ 

 ال يحاكؿككحدة اراضي لدكلة اخرل اك بام طريقة التتفؽ مع االمـ المتحدة".فيك ضد سيادة 
تعريؼ العدكاف كجريمة فردية، كما يفعمو ىك مجرد تكرار صيغة ميثاؽ نكرمبرغ، كليذا فإف 
 الكاليات المتحدة األمريكية تعارض إدراج جريمة العدكاف ضمف االختصاص المكضكعي 

 إلسرائيمي ذلؾ الذم تحدث عمى غرار ما قالو المندكب األمريكيلممحكمة كقد أيد المندكب ا
 كأكد أنو مقتنع بكجكب إدراج جريمة العدكاف في اختصاص المحكمة حيث قاؿ:" إف األفعاؿ 

 
 
عبرت جميكرية مصر العربية عف مكقؼ الدكاؿ العربية أماـ المؤتمر كالتي جاء فييا أنو )... بالنسبة لجرائـ التي تدخؿ  قد (1)

في اختصاص المحكمة فقد أيدت مصر دائما إدراج العدكاف ضمف ىذه الجرائـ ألنيا تشكؿ أقص كأفضع الجرائـ في حؽ البشرية 
الرغـ مف الصعكبات التي تعترض  ىضائي جاء ليدعـ العدالة في المجتمع الدكلي عمكال يمكف أف تترؾ ببل عقاب مف نظاـ ق

 إدراج ىذه الجريمة إال أف الصعكبات يمكف التغمب عمييا إذا تكفرت اإلرادة لبلزمة لذلؾ(
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 العدكانية ترتكبيا دكؿ ضد دكؿ ال تنتمي إلى فئة الجرائـ التي يرتكبيا األفراد انتياكا لمقانكف
 1اإلنساني كىذه األفعاؿ ىي النظاـ األساسي أف يتصدل ليا" الدكلي

المناقشات بدأت الدكؿ المتحفظة تقتنع شيئا فشيئا بضركرة إدخاؿ العدكاف في كالية  ك مع تطكر
 المحكمة ك أعمنت األغمبية الساحقة لمدكؿ برغبتيا لذلؾ.

كقد فرضت طبيعة مكضكع العدكاف، التي تتضارب فييا المسائؿ السياسية بالقانكنية، عمى الكفكد      
المتفاكضة  معالجة مختمفة عف باقي الجرائـ، حيث ظيرت عدة مناكرات ألجؿ التكصؿ إلى 

 كضع تعريؼ محدد لو كعرض في المؤتمر ثبلث خيارات لمتعريؼ.
 تكضيح مفصؿ لؤلفعاؿ التي ستشكؿ عدكاف نص عمى تعريؼ عاـ دكف *الخيار األول:

 كانتقد عمى أساس ال يحتـر بما فيو الكفاية مبدأ المسؤكلية.
أضاؼ إلى التعريؼ العاـ قائمة مف األفعاؿ العدكانية مستمدة مف الئحة  *الخيار الثاني: 

كد حكؿ تعريؼ العدكاف ك انتقد عمى أساس أف ىذه القائمة تأ 1974الجمعية العامة   لسنة 
 المسؤكلية الدكلية لمدكلة المعتدية كال يمكف تطبيقيا بما يرتبط بالمسؤكلية الجنائية الفردية.

فقد حاكؿ أف يجمع بيف سابقيو بالنص عمى أف جريمة العدكاف ىي كؿ ىجكـ  الخيار الثالث:    
مسمح يرتكبو الفرد يممؾ تكجيو العمؿ السياسي أك العسكرم مف طرؼ دكلة ضد السبلمة 

العسكرم أك الضـ إلقميـ  االحتبلؿالسياسي لدكلة أخرل كيككف ىدفو  االستقبلؿأك  اإلقميمية
كانتقد عمى أساس  المسمحة لمدكلة القائمة باليجكـ القكاتقبؿ  الدكلة األخرل أك جزء منو مف

 العسكرم ك اإلقميمي. االحتبلؿاستبعاده األفعاؿ الجسيمة التي ليست ليا أىداؼ 
 عمى تضميف جريمة العدكاف التي تدخؿ في كالية المحكمة كلكف الفقرة  االتفاؽك في األخير تـ 

 عمى  االتفاؽمف المادة الخامسة عمقت ممارسة الكالية عمى كضع تعريؼ لمعدكاف ك  الثانية
 
 
 

 .159ص  2007( حامد العميمات، جريمة العدكاف في ظؿ نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية طبعة 1)
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شركط ممارسة االختصاص فضبل عف اشتراط أف يككف كؿ حكـ يتعمؽ بيذا المكضكع متكافقا 
 .1مـ المتحدةمع ميثاؽ األ

 تعميق والية المحكمة بخصوص جريمة العدوان:   الثاني الفرع
مف النظاـ األساسي لممحكمة  مسةالمادة الخا مف 2كالفقرة  123ك  121بالرجكع لممادتيف

المحكمة الجنائية الدكلية بخصكص جريمة العدكاف يتكقؼ عمى  اختصاصالجنائية الدكلية فإف 
 كضع تعريؼ ليا.

بحرص شديد باشتراطيا  تأف الفقرة الثانية مف المادة الخامسة صيغ shabasيبلحظ األستاذ ك 
 أف يككف تعريؼ العدكاف متكافقا مع أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة ألنو يفيـ مف خبلليا إمكانية أك

 كجكب ظيكر دكر مجمس األمف في ىذا الشأف. 
 مف الميثاؽ تكشؼ أف تحديد الحاالت  39أف المسألة الجكىرية التي يتضمنيا نص المادة  إذ

 التي تشكؿ عدكانا ىك حؽ يمتاز بو مجمس األمف.
 أنو إذا كاف مجمس األمف ىك الحكـ في  –في ىذا السياؽ  -  shabasك يتساءؿ األستاذ 

 فيؿ يعني ىذا أف المحكمة ال يمكنيا أف تقـك بالمتابعة إال إذا فصؿ  تحديد حاالت العدكاف،
ك يعمؽ عمى ىذا الرأم بأنو يبدك تعديا ال مصداقية لو عمى مجمس األمف في المكضكع؟ 

 2المحكمة استقبللية
نما ىك حؿ كسط كضعو  كاستقبلليةك نحف نرل أف ىذا ال يعد تعديا عمى مصداقية   المحكمة كا 

 ـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كذلؾ إلمكانية إيجاد تكازف بيف الكظيفة كاضعي النظا
كما أف ذلؾ سيجنب .السياسية لمجمس األمف ككظيفتيا القضائية كذلؾ لتتجنب الضغط السياسي     

األصيؿ في  الختصاصا  كقكع المحكمة في تناقض مع مجمس األمف الذم يعتبر صاحب
ف المحكمة بتعميؽ ، تحديد األفعاؿ التي تشكؿ عدكانا  بشأف جريمة العدكاف كذلؾ  اختصاصياكا 

 
 .290حامد العميمات المرجع السابؽ ص (  1)   

 105ص ،، المرجع السابؽ عمي عبد القادر القيكجي (2)
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المعاقبة عمى جريمة أف بعد إعطاء تعريؼ محدد ليا يجنبيا أيضا إىدار مبدأ المشركعية ذلؾ 
 يقتضي تعريفيا ك تحديد أركانيا.

  كفي األخير نخمص إلى أف المادة الخامسة بنصيا عمى إدراج جريمة العدكاف ضمف      
 عمى إعطاء تعريؼ ليا يعتبر  االختصاصالمحكمة الجنائية الدكلية كتعميؽ ىذا  اختصاص

 ييا ألف ذلؾ يعتبر تراجعا في القانكف الجنائيأفضؿ مف استبعاد الجريمة برمتيا كعدـ النص عم     
كذلؾ بترؾ جريمة خطيرة بدكف عقاب مرتكبييا، كما أنو يعتبر تراجعا خطيرا عما حققو نظاـ 

 نكرمبرغ.
 
الجنائية  االستعراضي لممحكمة تعريف جريمة العدوان في ظل المؤتمرمحاولة : الثالثالفرع      

 2111لعام  الدولية
، كبالفعؿ تـ دلؾ 2009 جكافقد يعقد في  ركما الى اف اقرب مؤتمر لممراجعة لقد اشار نظاـ

بنييكرؾ كالذم تراس ىذا االجتماع  2009جكاف  10الى  08حيث عقد اجتماع في الفترة مف 
الى المقترحات المتعمقة  زيد رعد بف الحسيف ايف تـ مناقشة المسائؿ دات الصمة بجريمة العدكاف

رتكزت المناقشات عمى اساس كرقتيف قدميما الرئيس ىما كرقة غير بنص يخص العدكاف كا
رسمية بشاف اركاف الجرائـ فضبل عف كرقة غير رسمية بشاف شركط ممارسة االختصاص كقػػدـ 

كرقة غرفة اجتماع بشاف جريمة العدكاف في المؤتمر االستعراضي لنظاـ ركما الرئيس بعدىا 
ع نتائج مقترح المؤتمر االستعراضي بشاف جريمة كتحتكم ىذه الكرقة عمى مشرك  األساسي
 األطراؼمانة جمعية الدكؿ أنظمتو   2010جكاف  10يف تـ االجتماع في جمسة بتاريخ أالعدكاف 
قامت لجنة الصياغة المجتمعة بكمباال  2010جكاف  11، كبتاريخالجنائية الدكلية   لممحكمة
الذم تناكؿ ثبلث اقتراحات حيث كاف االقتراح لجريمة العدكاف  باعتماد مشركع قرار)أكغندا( 

 . 1االكؿ الى اذخاؿ تعديبلت عمى نظاـ ركما االساسي لممحكمة بشاف جريمة العدكاف
 

 105عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ،ص (1)
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كفي االقتراح الثاني تناكؿ تعديبلت عمى اركاف الجريمة اما الثالث كيفية االحالة مف قبؿ مجمس  
  1االمف 

 مف نظاـ ركما  05مف المادة 02كرد تعديؿ عمى جريمة العدكاف كدلؾ بحذؼ نص الفقرة 
 مكرر 08األساسي كنص عمى كجكب إدراج تعريؼ جريمة العدكاف بمكجب نص المادة 

 كما يمي :
 ألغراض ىدا النظاـ األساسي تعني جريمة العدكاف قياـ شخص ما في كضع يتيح لو -1

أك  شف تكجييو بتخطيط أك إعداد أك أكالعسكرم لمدكلة  أكالتحكـ بالفعؿ في العمؿ السياسي 
 بحكـ خصائص كخطكرتو كنطاقو أف يعد انتياكا كاضحا لميثاؽ تنفيذ عمؿ عدكاني مف شانو

 .األمـ المتحدة
استعماؿ القكة المسمحة مف قبؿ دكلة ما ضد  " العمؿ العدكاني "يعني  01الفقرة ألغراض -2

مع  تتنافىل أخر صكرة  بأم أكاستقبلليا السياسي، أك اإلقميميةسيادة دكلة اخرل اك سبلمتيا 
المتحدة تظيؼ صفة العمؿ العدكاني ام عمؿ مف االعماؿ التالية سكاء باعبلف  األمـميثاؽ 

 ( 29-)د 3314 حرب اك بدكنو ، طبقا لقرار الجمعية العامة لبلمـ المتحدة
دكلة لئلقميـ ضـ  أم أك اليجكـ أك أخرلقياـ القكات المسمحة لدكلة ما بغزك اقميـ دكلة  - أ

 لجزء منو باستعماؿ القكة . أك أخرل
 أيةما  دكلة اخرل بالقنابؿ اك باستعماؿ دكلة إقميـ بقذؼما  ياـ القكات المسمحة لدكلةق - ب

 ضد اقميـ دكلة اخرل. أسمحة
ضرب حصار عمى مكانئ دكلة ما اك عمى سكاحميا مف قبؿ القكات المسمحة لدكلة -ج

 اخرل .
 ياجمة القكات المسمحة البرية اك البحرية اكاالسطكليف لدكلة ما بم قياـ القكات المسمحة -د

 البحرم كالجكم لدكلة اخرل .
 
 107عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ،ص(1)
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قياـ دكلة باستعماؿ قكاتيا المسمحة المكجكدة داخؿ اقميـ دكلة اخرل بمكافقة دكلة  -ق
المضيفة ، عمى كجو يتعارض مع الشركط التي ينص عمييا االتفاؽ ،اك ام تمديد لكجكدىا 

 فاؽ .تالى ما بعد نياية اال المذككر اإلقميـفي 
تستخدمو ىده الدكلة  سماح دكلة ما كضعت إقميميا تحت تصرؼ دكلة أخرل باف -ك

 ثالثة.األخرل ارتكاب عمؿ عدكاني ضد دكلة 
مرتزقة مف جانب دكلة  أكقكات غير نظامية  أكجماعات مسمحة أك  عصابات إرساؿ -ف

  القكة المسمحة تككف مف الخطكرة  أعماؿمف  بأعماؿ أخرلباسميا تقـك ضد دكلة أك ما 
  1الدكلة بدكر مممكس في ذلؾ  كاشتراؾ،  أعبلهالمعددة  األعماؿبحيث تعادؿ 

االختصاص  كالمتعمقة بممارسةلمنظاـ األساسي لممحكمة الدكلية المكاد التالية  أيضا أضيؼثـ 
فيما يخص جريمة العدكاف كدالؾ عف طريؽ اإلحالة مف الدكؿ األطراؼ أك مف طرؼ مجمس 

 مكرر بما يمي : 15المادة  تاألمف، فجاء
ا ذ)أ( ك)ج( كى13لممحكمة اف تمارس اختصاصيا بشاف جريمة العدكاف كفقا لممادة  يجكز -1"

 بأحكاـ ىده المادة .
ال يجكز اف تمارس المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة العدكاف اال فيما يتعمؽ بجرائـ  -2

دكلة مضي سنة كاحدة مف المصادقة اك قبكؿ التعديبلت مف ثبلثيف  دبع تكبر العدكاف التي ت
 طرؼ .

 يتخذتمارس المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة العدكاف  كفقا ليده المادة  كرىنا بقرار  -3
لؾ بعد ذك  األساسيدكؿ األطراؼ تساكم األغمبية المطمكبة العتماد تعديبلت عمى النظاـ  بأغمبية

 . 2017األكؿ مف يناير 
تنشا بعمؿ  العدكاف التيتمارس اختصاصيا بشاف جريمة  أف 12يجكز لممحكمة كفقا لممادة  -4

 ال تقبؿ  أنياسابقا  أعمنتلـ تكف تمؾ الدكلة طرؼ قد  طرؼ ماعدكاني ترتكبو دكلة 
 

 مكرر مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة 08المادة  (1) 
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 عبلف في أم كقت  االختصاص عف طريؽ إيداع إعبلف لدل مسجؿ . كيجكز سحب ىدا اإل
 كيجب النظر فيو  مف قبؿ الدكلة الطرؼ خبلؿ ثبلث سنكات.

فيما يتعمؽ بدكلة ليست طرفا في النظاـ األساسي ، ال يجكز لممحكمة أف تمارس   -5
 اختصاصيا المتعمؽ بجريمة العدكاف عندما يرتكبيا مكاطنك تمؾ الدكلة أك ترتكب عمى إقميميا.

معقكؿ لمبدء في التحقيؽ  يتعمؽ بجريمة  أساسكجكد  إلىعندما يخمص المدعي العاـ  – 6
قرار مفاده  كقكع عمؿ عدكاني  اتخذقد   األمفدا كاف مجمس إمما   أكال  يتأكد أفالعدكاف، عميو 

ائـ  بالكضع الق المتحدة لؤلمـالعاـ  األميفيبمغ  أفارتكبتو الدكلة المعنية كعمى المدعي العاـ   أك
 أم معمكمات أك كثائؽ ذات صمة . ذلؾ أماـ المحكمة بما في

يبدأ   أفمثؿ ىدا القرار   األمففييا مجمس  يتخذيجكز لممدعي العاـ في الحاالت التي  – 7
 التحقيؽ فيما يتعمؽ بجريمة العدكاف.

بعد تاريخ اإلببلغ ، يجكز  أشيرقرار مف ىدا القبيؿ في غضكف ستة  اتخاذفي حالة عدـ  – 8
تككف الشعبة التمييدية قد  أفالعدكاف ، شريطة  بجريمةيبدأ التحقيؽ  فيما يتعمؽ  أفلممدعي العاـ 

، كاف ال 15التحقيؽ فيما يتعمؽ بجريمة العدكاف  كفقا لئلجراءات الكاردة في المادة ببدء أدنت
 .16قد قرر خبلؼ لدالؾ طبقا لممادة  األمفيككف مجمس 

خارج المحكمة بخصكص كقكع عمؿ عدكاني بما تخمص  ال يخؿ القرار الصادر مف جياز – 9
 األساسي.ىدا النظاـ  إطار المحكمة في إليو
ليس في ىده المادة ما يخؿ باألحكاـ المتعمقة بممارسة االختصاص فيما يتعمؽ بجرائـ  -10

 1"الخامسة.أخرل مشار إلييا في المادة 

تنص عمى ممارسة االختصاص فيما يتعمؽ بجريمة العدكاف  اثالثمكرر  15ثـ جاءت المادة 
 األمف بحيث تضمنت ما يمي :مف مجمس  اإلحالةعف طريؽ 

 
 
 مكرر مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 15المادة  (1)
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)ب( رىنا  13لممادة يجكز لممحكمة اف تمارس اختصاصيا المتعمؽ بجريمة العدكاف طبقا  -1" 
  بأحكاـ ىده المادة .

ال يجكز لممحكمة أف تمارس اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة العدكاف إال فيما يتعمؽ بجرائـ  - 2
ثبلثيف دكلة  التعديبلت مفالعدكاف التي ترتكب بعد مضي سنة كاحدة عمى المصادقة أك القبكؿ 

 طرؼ .
ىده المادة  كبمكجب   بأحكاـجريمة العدكاف كىدا تمارس المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ ب - 3

بقرار يتخذ بأغمبية دكؿ األطراؼ تساكم األغمبية المطمكبة العتماد تعديبلت عمى النظاـ 
 . 2017األساسي كدالؾ بعد األكؿ مف يناير 

 ال يخؿ القرار الصادر مف جياز خارج المحكمة بخصكص كقكع عمؿ عدكاني بما تخمص - 4
 المحكمة  في إطار ىدا النظاـ األساسي .إليو 
ليس في ىده المادة ما يخؿ باألحكاـ المتعمقة بممارسة االختصاص فيما يتعمؽ بجرائـ  - 5

 1أخرل مشار إلييا في المادة الخامسة ."

 أركافعمى  األساسي نصتجريمة العدكاف فاف المادة التاسعة مف النظاـ  أركافأما فيما يخص 
 8،8 7،6الجرائـ في تفسير كتطبيؽ المكاد أركافتساعد -1يا جريمة العدكاف "الجرائـ بما في

 ، كتعتمد ىده األركاف بأغمبية أعضاء جمعية الدكؿ األطراؼ .مكرر
يجكز اقتراح تعديبلت عمى أركاف الجرائـ  مف جانب )أ( أية دكلة طرؼ )ب( القضاة  -2

 تعديبلت  بأغمبية جمعية الدكؿ األطراؼ .بأغمبية مطمقة ،)ج( المدعي العاـ ، كتعتمد ىده ال
  ." األساسيالجرائـ كالتعديبلت المدخمة عمييا منسقة مع النظاـ  أركافتككف  – 3
 
 
 
 الدائمة مكرر مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 15المادة  (1)
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 لفصل الثانيا

 ممارسة المحكمة الجنائية الدولية الختصاصيا
أشير في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية فإف ىذه األخيرة أنشأت لممارسة كما       

اختصاصيا فقط عمى أشد الجرائـ خطكرة مكضع اىتماـ المجتمع الدكلي عمى حد تكمؿ فيو دكف 
ف كاف محررم نظاـ ركما اتفقكا عمى كضع  أف تنقص أك تمغي االختصاص الجنائي الكطني. كا 

مارس المحكمة الجنائية الدكلية اختصاصيا فبلبد أف يصؿ لعمميا كقكع تمؾ شركط مسبقة لكي ت
الجرائـ الدكلية. كقد حدد نظاـ ركما كيفية رفع مسألة لممحكمة، كحدد األشخاص المؤىميف قانكنا 

 دالؾ سيتـ تحديد لتحريؾ الدعكل أماميا، ، كما حدد اإلجراءات الكاجب إتباعيا أماـ المحكمة
 الجنائية الدكلية كما سكؼ نتطرؽ الى بعض القضايا المعركضة أماـ المحكمة كؿفي المبحث األ

 المبحث الثاني.أم الممارسات الميدانية في 

 المبحث األول

 الدولية االجنائيةالقواعد اإلجرائية المتبعة أمام المحكمة 

المحكمة اختصاصيا في حالة ارتكاب إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في المادة  تمارس
الخامسة مف نظاميا األساسي إف تكافرت الشركط المتطمبة بمكجب ىذا النظاـ بحيث حدد كيفية 

 .كالمتعمقة بممارسة االختصاص 13رفع المسألة إلييا بمكجب المادة 

)المطمب  كىدا ما سكؼ يككف محؿ دراسةمحكمة األشخاص المؤىميف قانكنا إلحالة لمككدالؾ 
ثـ بعد دالؾ  )المطمب الثاني( طمبات تقديـ كتسميـ مرتكبي الجرائـ الدكلية المقدمة لمدكؿ،  (األكؿ

 (.الثالث)المطمب إجراءات محاكمة مرتكبي الجرائـ الدكلية  نتطرؽ الى
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 المطمب األول: المؤىمين قانونا لتحريك الدعوى أمام المحكمة

لقد حدد النظاـ األساسي لممحكمة األشخاص المؤىميف قانكنا إلحالة لممحكمة "حالة يبدكا فييا أف 
جريمة أك أكثر مف الجرائـ المنصكص عمييا في المادة الخامسة قد ارتكبت" عمى حد تعبير 

مف نظاـ ركما. لذلؾ يمكف القكؿ أف ىذا األخير أككؿ ثبلث جيات تختص بتفعيؿ  13المادة 
صاص المحكمة كىي الدكلة طرؼ في النظاـ األساسي لممحكمة، المدعي العاـ )الفرع األكؿ( اخت

 كمجمس األمف الدكلي)الفرع الثاني( .

 الفرع األول: الدول األطراف أو المدعي العام

فإف ىذه األخيرة تمارس اختصاصيا عمى  1مف النظاـ األساسي لممحكمة 13طبقا لنص المادة       
الجرائـ المحددة بمكجب المادة الخامسة إذا أحالت دكلة طرؼ في نظاـ ركما إلى المدعي العاـ 
أم حالة متعمقة بإحدل الجرائـ السابقة، كما يجكز لممدعي العاـ مباشرة التحقيقات مف تمقاء نفسو 

 بناءا عمى معمكمات تتعمؽ بالجرائـ ذاتيا. 

 ال: إحالة دولة طرف "حالة ما" إلى المدعي العام أو 

لقد خكؿ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لدكلة طرؼ سمطة إحالة "حالة ما" إلى 
المدعي العاـ باعتباره الجياز المسؤكؿ أساسا عف تمقي اإلحاالت كالمعمكمات المكثقة عف الجرائـ 

يف ليا ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشرم أك جرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة، فإذا تب
الحرب أك جرائـ ضد اإلنسانية جاز ليا أف تحيؿ المسألة لممدعي العاـ لتطمب منو الشركع في 
التحقيؽ مف أجؿ البت فيما إذا كاف ينبغي تكجيو االتياـ لشخص معيف أـ ال كىذا ىك فحكل 

 مف النظاـ األساسي لممحكمة. 14المادة 

 

  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 13انظر في دالؾ المادة (1)
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 ثانيا : المبادرة التمقائية لممدعي العام والقيود الواردة عميو 

لممدعي العاـ مباشرة التحقيقات مف تمقاء نفسو عمى أساس تكافر لديو معمكمات متعمقة  يجكز
 15كالمادة  13بجريمة تندرج ضمف اختصاص المحكمة كىذا ىك فحكل الفقرة "ج" مف المادة 

مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية. كفي ىذا الصدد نشير إلى أف بعض الدكؿ 
كما عمى ىذه الفكرة عمى أساس أف الدكؿ األطراؼ كمجمس األمف الدكلي عارضت في مؤتمر ر 

ىما الجيتاف المتاف تستطيعاف تحريؾ اختصاص المحكمة إذا أريد احتراـ استقبللية المحكمة، 
مف نظاـ ركما معترفة بالسمطة  15كفي نياية المطاؼ تـ اعتماد حؿ كسط، فجاءت المادة 

باعتبارىا أحد أجيزة 1 لحصكؿ عمى تفكيض مف الدائرة التمييديةالتمقائية لممدعي العاـ بشرط ا
 مف النظاـ ركما. 34المحكمة طبقا لنص المادة 

يقكـ المدعي العاـ بتحميؿ جدية المعمكمات التي تمقاىا، كيجكز لو الحصكؿ عمى معمكمات   
أك أم مصادر إضافية مف الدكؿ أك أجيزة األمـ المتحدة، المنظمات الحككمية كغير الحككمية 

أخرل. فإذا انتيى ألساس معقكؿ كسميـ إلجراء تحقيؽ يقدـ طمب مرفكؽ بما جمعو مف مكاد 
األخيرة لكجكد أساس معقكؿ  كأدلة لمدائرة التمييدية لتأذف لو بإجراء التحقيؽ، فإذا اقتنعت ىػذه

ذلؾ، أما لمشركع في التحقيؽ االبتدائي كأف الدعكل تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة فتأذف لو ب
إذا تبيف ليا عدـ جدية الطمب المقدـ مف المدعي العاـ فترفضو مع إمكانية تقديـ ىذا األخير 
طمب جديد إذا ظيرت لو أدلة أك كقائع جديدة متعمقة بنفس الحالة. فإذا تبيف لممدعي العاـ ذاتو 

المعمكمات مع أف المعمكمات المقدمة لو ال تشكؿ أساس إلجراء تحقيؽ، عميو تبميغ مقدمي ىذه 
 إمكانية النظر في معمكمات جديدة قد تطرأ بناءا عمى كقائع أك أدلة جديدة تتعمؽ بنفس الحالة.

 

الدكلي  األمف، مجمس  2887الية تحديد االختصاص كانعقاده في نظر الجرائـ الدكلية كفقا التفاؽ ركما لعاـ مدكس فبلح الرشيدم ،  (2)
 55صفحة ،  1002،  الناشر مجمس النشر العممي ، الككبت ، العدد الثاني  مجمة الحقكؽ ،  ، الكطنية،المحكمة الجنائية الدكلية كالمحاكـ 
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بؿ  ليست مطمقة 15يستخمص مف ذلؾ أف السمطة التمقائية لممدعي العاـ المقررة بمكجب المادة 
و مف طرؼ الدائرة التمييدية. فبإمكاف أم شخص إحالة ىي مقيدة بالترخيص أك اإلذف الممنكح ل

مسالة المدعي العاـ كالذم يستطيع مف تمقاء نفسو تقرير حؽ الشركع في التحقيؽ إذا رأل أف 
ىذا كقد خكؿ النظاـ األساسي ، يو طمب مكافقة الدائرة التمييديةىناؾ أساس يقتضي ذلؾ، لكف عم
المشاركة في اإلجراءات المتبعة أمػاـ المحكمة عمى نحك  لمضحايالممحكمة الجنائية الدكلية الحؽ 

يمكف القكؿ أنيـ يمعبكف دكر أسػاسي فييا، فيستطيع الضحايا التعبير عف آرائيـ كدكاعي قمقميـ 
لممحكمة في جميع مراحؿ اإلجراءات عندما يتعمؽ األمر بمصالحيـ الشخصية كذلؾ بصكرة ال 

معيا كفي إطار محاكمة عادلة كحيادية. فإف تعرضت ىذه تضر حقكؽ المتيـ  أك تتعارض 
الضحية ألحد الجرائـ المحددة بمكجب المادة الخامسة يمكنيا التدخؿ عف طريؽ إرساليا 
معمكمات متعمقة بتمؾ الجرائـ إلى المدعي العاـ كمطالبتو بالشركع في التحقيؽ، كعمييا مؿء 

ر كنسخة أخرل لمدفاع، كيقرر القضاة بناءا عمى استمارة المشاركة تقدـ نسخة منيا ليذا األخي
 تمؾ االستمارة إف لحؽ بالضحية ضرر مف جراء جريمة تختص بيا المحكمة أـ ال .

كتجدر اإلشارة إلى أنو عندما تحيؿ دكلة طرؼ حالة ما إلى المدعي العاـ أك عندما يبدأ ىذا 
مف نظاـ ركما،  15ك  14"أ" ك "ج" ك الفقرة 13األخير التحقيؽ مف تمقاء نفسو بناءا عمى المكاد 

فإنو يتعيف تكافر شركط مسبقة لممارسة المحكمة اختصاصيا. فيشترط أف تككف دكلة اإلقميـ أم 
الدكلة التي كقعت الجريمة فكؽ إقميميا أك دكلة جنسية المتيـ طرؼ في النظاـ األساسي ليذه 

بكاسطة اإلعبلف لدل المسجؿ العاـ  المحكمة أك قبمت باختصاص المحكمة بالنسبة لجريمة معينة
  1ليذه المحكمة

 

 

  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 43انظر في دالؾ المادة  (1)
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  كتجدر المبلحظة أنو إذا ارتكبت الجريمة عمى متف سفينة أك طائرة، فإنو يشترط في ىذه الحالة 
     تككف دكلة تسجيؿ ىذه المركبة طرؼ في النظاـ األساسي لممحكمة كما تكضحو الفقرة فأ

األكلى كالثانية مف المادة الثانية عشر مف نظاـ ركما األساسي التي جاءت تحت عنكاف "الشركط 
طرؼ في النظاـ المسبقة لمممارسة االختصاص" كالتي تنص عمى ما يمي: "الدكلة التي تصبح 

 تقبؿ بذلؾ باختصاص المحكمة فيما يتعمؽ بالجرائـ المشار إلييا في المادة الخامسة. األساسي 

يجكز لممحكمة أف تمارس اختصاصيا إذا كانت كاحدة  13في حالة الفقرة )أ( ك )ج( مف المادة 
أك أكثر مف الدكؿ التالية طرؼ في ىذا النظاـ األساسي أك قبمت باختصاص المحكمة كفقا لمفقرة 

3. 

الدكلة التي كقع في إقميميا السمكؾ قيد البحث أك دكلة تسجيؿ السفينة أك الطائرة  -ا
 إذا كانت الجريمة قد ارتكبت عمى متف سفينة أك طائرة.

 الدكلة التي يككف الشخص المتيـ بالجريمة أحد رعاياىا" –ب 

قترحت ألمانيا كتجدر المبلحظة أف بعض الدكؿ اقترحت خبلفا لما تـ تبنيو في ىذه المادة، فا 
االستغناء عف مكافقة أم دكلة النعقاد اختصاص المحكمة عمى الجرائـ الدكلية. أما عف الكاليات 
المتحدة األمريكية فاقترحت مكافقة كؿ مف دكلة اإلقميـ كدكلة جنسية المتيـ أم لـ تكتفي بمكافقة 

قبمت باختصاص  إحداىما، كاقترحت ككريا مكافقة أربع دكؿ تككف طرؼ في نظاـ ركما أك
مف 12المحكمة، كفي الدقائؽ األخيرة مف المؤتمر تـ تبني الحؿ المنصكص عميو في المادة 

  1نظاـ ركما أم مكافقة إحدل الدكؿ عمى اختصاص المحكمة 

 

 

  58.مدكس فبلح الرشيدم ،المرجع السابؽ ،ص (1)
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 الفرع الثاني : مجمس األمن الدولي وفقا لمفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة 

يعتبر مجمس األمف الدكلي التابع لمنظمة األمـ المتحدة مف بيف المؤىميف قانكنا إلحالة "حالة" 
إلى المدعي العاـ في حالة ما إذا تبيف لو أف إحدل الجرائـ الدكلية المنصكص عمييا في نظاـ 

األساسي قد اقترفت، كيستمد مجمس األمف الدكلي اختصاصو ىذا مف نصكص ميثاؽ ركما 
منظمة األمـ المتحدة كمف نصكص النظاـ األساسي لركما كالذم خكؿ لو باإلضافة لذلؾ سمطة 

 تعميؽ نشاط المحكمة كما سيتـ تكضيحو.

 أوال : قرار مجمس األمن الدولي بإحالة "حالة ما" إلى المدعي العام

مف نظاـ ركما األساسي عمى ما يمي "لممحكمة أف تمارس  13الفقرة "ب" مف المادة تنص 
اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة مشار إلييا في المادة الخامسة كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ األساسي 
في األحكاؿ التالية... إذا أحاؿ مجمس األمف متصرفا بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ 

 إلى المدعي العاـ يبدكا فييا أف جريمة أك أكثر مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت". المتحدة حالة

كباعتباره أحد أجيزة منظمة األمـ المتحدة  -يستخمص مف ىذه المادة أف لمجمس األمف الدكلي 
تحريؾ الدعكل أماـ المحكمة الجنائية الدكلية،  -المكمؼ بالحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف

"حالة ما" تتعمؽ بإحدل الجرائـ الدكلية المشار إلييا آنفا إلى المحكمة مستػندا في كذلؾ بإحالة 
ذلؾ لمفصؿ السابع مف ميثاؽ منظمة األمـ المتحػدة المتعمػؽ بػ "اإلجراءات التي تتخذ في حاالت 

(. ففي 51إلى  40تيديد السمـ كاإلخبلؿ بو ككقكع العدكاف" كالذم تضمف عشر مكاد )المكاد مف 
لة كقكع أم تيديد أك خرؽ لمسبلـ كاألمف الدكلي فتتخذ اإلجراءات البلزمة لممحافظة عمييما، حا

مف ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة تمنح لمجمس األمف سمطة تحديد كجكد أك  39ذلؾ أف المادة 
 كقرار مجمس األمف الدكلي 1عدـ كجكد تيديد لمسبلـ أك خرؽ لو أك كقكع عمؿ عدكاني

 

  12فبلح الرشيدم ،المرجع السابؽ ،ص.مدكس (1) 
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بخصكص إحالة حالة معينة إلى المحكمة الجنائية الدكلية يعتبر مف المسائؿ المكضكعية 
كبالتالي يشترط الحصكؿ عمى مكافقة تسعة أعضاء مف المجمس مف بينيـ أصكات األعضاء 

 الدائميف فيو.     

مجمس األمف الدكلي حالة متعمقة بارتكاب  الفقرة )ب( مف نظاـ ركما تتعمؽ بإحالة 13فالمادة 
جريمة دكلية بمعرفة مكاطني دكلة طرؼ في نظاـ ركما أك عمى إقميـ تمؾ الدكلة أك قبمت 
ضافة لذلؾ فإف مجمس األمف الدكلي يختص بإحالة أم قضية بشأف  باختصاص المحكمة، كا 

أك دكلة اإلقميـ طرؼ في مرتكب جريمة دكلية بصرؼ النظر عما إذا كانت دكلة جنسية المتيـ  
نظاـ ركما األساسي أـ ال حتى ال يفمت مرتكبي الجرائـ الدكلية مف العقاب عف طريؽ امتناع 

 . 1دكليـ عف التصديؽ عمى النظاـ األساسي لممحكمة

لذلؾ يمكف القكؿ أنو عندما يقرر مجمس األمف الدكلي كفقا إلجراءات صحيحة أف حالة ما تيدد 
الكاجب تكافره عندما نككف بصدد إحالة صادرة مف  –لييف فإف شرط المصادقة السمـ كاألمف الدك 

يسقط كال حاجة بالتقّيد بالشركط الكاردة في الفقرة  –قبؿ دكلة طرؼ أك مف المدعي العاـ تمقائيا
، كعمى ىذا 3، "فمصادقة الدكلة الكطنية كالدكلية اإلقميمية ليست ضركرية"212الثانية مف المادة 

نخمص إلى أف عدـ خضكع الدكلة ألحكاـ اإلتفاقية ال يجردىا منيا، بؿ يمكف أف األساس 
 تصطدـ تمؾ الدكلة سمطة مجمس األمف الدكلي عندما يقرر إحالة حالة "ما" تتعمؽ بيا.

اإلشارة أف اإلحالة الصادرة مف طرؼ مجمس األمف الدكلي يمكف اعتبارىا استثنائية ألف  كتجدر
 ىذا األخير ال يتدخؿ إال في حالة كقكع نزاعات تمس السمـ كاألمف الدكلييف.

 22مدكس فبلح الرشيدم ،المرجع السابؽ ،ص.(1) 

ائى ضذ اإلَضاَُح ، دَىاٌ انًطثىػاخ انجايؼُح  تٍ ػكُىٌ ػثذ انمادر انثمُزاخ 9 انؼذانح انجُائُح يؼالثح يزتكثٍ انجز (2)

229ص ،  1004انجزائز .انطثؼح   

 118.بمخيرم حسينة ،المرجع السابؽ ،(3)



االختصاص انًىضىػٍ نهًحكًح انجُائُح انذونُح انذائًح                                                 

    

 

 63 

 ثانيا : السمطة الممنوحة لمجمس األمن الدولي لتعميق نشاط المحكمة 

طبيعة  مف النظاـ األساسي قد خكلت لمجمس األمف الدكلي سمطة ذات 13إذا كانت المادة 
ايجابية متمثمة في إحالة مسألة إلى المدعي العاـ لممحكمة عمى النحك الذم أشرنا إليو، فإف 
المادة السادسة عشرة مف نظاـ ركما المعنكنة بػ "إرجاء التحقيؽ كالمقاضاة" منحت ىي األخرل 

عمى  16سمطة خطيرة ليذا الجياز كالذم بمكجبيا يمكنو  تعميؽ نشاط المحكمة.  فتنص المادة 
ما يمي : "ال يجكز البدء أك المضي في تحقيؽ أك مقاضاة بمكجب ىذا النظاـ األساسي لمدة 
اثني عشر شيرا بناءا عمى طمب مف مجمس األمف إلى المحكمة بيذا المعنى يتضمنو قرار 
يصدر عف المجمس بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، كيجكز لمجمس األمف تجديد 

 مب بالشركط ذاتيا".ىذا الط

نستخمص مف ىذه المادة أف نظاـ ركما منح لمجمس األمف الدكلي سمطة إيقاؼ نشاط المحكمة 
لمدة سنة قابمة لمتجديد، كفي ىذا الصدد البد أف نشير إلى أنو خبلؿ المفاكضات التي جرت 

الدكؿ ترمي  أثناء انعقاد مؤتمر ركما، كانت ىناؾ العديد مف المحاكالت اليادفة مف طرؼ بعض
إلى إنقاص المدة الممنكحة لمجمس األمف الدكلي لتككف ستة أشير، كما اقترحت بعض الدكؿ 
قبكؿ تجديد طمب كقؼ النشاط مرة كاحدة، ككؿ ذلؾ مف أجؿ التكفيؽ بيف الدكؿ المؤيدة لمنحو 

 ، لكف في األخير تـ تجسيد سمطة مجمس األمف1مثؿ ىذه السمطة كالدكؿ المعارضة عمى ذلؾ
 مف نظاـ ركما. 16الدكلي كفقا لما جاء في المادة 

بيد أف نشير إلى أنو رغـ السمطة المخكلة لممجمس األمف الدكلي لتكقيؼ نشاط المحكمة إال أنو 
مقيد في طمبو ىذا بأف يصدر في شكؿ قرار كفقا لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، بحيث 

بينيـ ؿ تسعة أعضاء مف مجمس األمف الدكلي مف يشترط المكافقة عمى ذلؾ القرار مف قب
 .أصكات الدكؿ دائمة العضكية

 65مدكس فبلح الرشيدم ،المرجع السابؽ ،ص.(1)
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، كيرل البعض 1كىذا ما يخفؼ مف خطكرة ىذا النص كيقمؿ مف احتماالت التعميؽ غير المبررة
ة تحكـ بيف أيدم بعض أف العديد مف الدكؿ أرادت تجنب جعؿ المحكمة الجنائية الدكلية أدا

كعميو ينبغي أف تجد كافة اإلجراءات المتخذة مف قبؿ مجمس األمف الدكلي أساسيا في  الدكؿ
 إطار الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة.

كبناءا عمى ما تقدـ، نستخمص أف ىناؾ ثبلث طرؽ إلحالة كضع إلى المدعي العاـ لممحكمة 
األخير الشركع في التحقيؽ بعد تقييـ المعمكمات المقدمة لو إال فإف تحققت إحداىا، يستطيع ىذا 

إذا قرر عدـ كجكد أساس لمباشرة إجراء أك المقاضاة، كأف تككف القضية غير مقبكلة طبقا لممادة 
عمى النحك الذم تـ تبيانو، كفي ىذه الحالة يجب عميو تبميغ الدائرة التمييدية كالدكلة المقدمة 17

األمف الدكلي بالنتيجة التي تكصؿ إلييا كالتي يجب أف تككف مسببة مع لئلحالة أك مجمس 
المبلحظة أنو يجكز لمدائرة التمييدية مراجعة قرار المدعي العاـ كالطمب منو إعادة النظر القرار 

 الذم أصدره بناءا عمى طمب يقدـ مف طرؼ الدكلة أك مجمس األمف الدكلي.

قكؿ لممقاضاة فيبدأ في التحقيؽ كمف أجؿ ذلؾ منحت لو أما إذا تبيف لو كجكد أساس كاؼ كمع 
مف نظاـ ركما فإنو يقـك بالتكسع في  54مجمكعة مف السمطات أثناء التحقيؽ، فطبقا لممادة 

التحقيؽ بتفحص كؿ الكقائع كاألدلة لمقكؿ بكجكد أك عدـ كجكد المسؤكلية الجنائية كيتخذ مف أجؿ 
التحػقيؽ في الجرائـ التي تختص بيا المحكمة، كما يجكز لو  ذلؾ التدابير المناسبة لضماف فعالية

إلتماس تعاكف دكلة أك منظمة حككمية كفقا ألحكاـ التعاكف الدكلي كالمساعدة القضائية 
المنصكص عمييا في نظاـ ركما. كيقـك المدعي العاـ بمجمكعة مف األعماؿ في إطار التحقيؽ  

الشيكد كالمجني عمييـ كاستجكابيـ كلو اتخاذ كافة  مف بينيا جمع األدلة كفحصيا، طمب إحضار
 االحتياطات البلزمة لكفالة سرية المعمكمات أك لحماية أم شخص، ىذا كأف نظاـ ركما 
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نص عمى حقكؽ المتيـ أثناء عممية التحقيؽ ينبغي احتراميا: كعدـ إجباره عف تجريـ نفسو أك 
 . 1ضاعو لمتعذيب كحقو في أف يبمغ بالتيـ قبؿ االستجكاب كحقو االستعانة بمترجـ كمحاميإخ

 المطمب الثاني: طمبات تقديم وتسميم مرتكبي الجرائم الدولية المقدمة لمدول 

ميما كانت جيكد المحكمة الجنائية الدكلية لمتابعة مرتكبي الجرائـ الدكلية المحددة في المادة 
الخامسة مف نظاـ ركما، فإنو لـ يكتب ليا النّجاح إذا لـ تجد مساعدة فعالة مف قبؿ الدكؿ في 

كؿ مختمؼ المراحؿ المتبعة أماـ المحكمة، فيناؾ "التزاـ عاـ بالتعاكف" يقع عمى عاتؽ الد
األطراؼ، بؿ كيمكف لممحكمة دعكة دكلة غير طرؼ في النظاـ األساسي لتقديـ المساعدة 
القضائية البلزمة بناءا عمى ترتيب خاص أك اتفاؽ تعقده مع ىذه الدكلة مثبل. كقد عالج النظاـ 
األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية مضمكف طمبات تقديـ كتسميـ األشخاص كدكر الدكؿ في ىذا 

جاؿ )الفرع األكؿ( كالحدكد أك القيكد التي قد تعترم ىذه الدكؿ في تنفيذ تمؾ الطمبات )الفرع الم
 الثاني(، كسيتـ التطرؽ لذلؾ عمى النحك التالي.

 : كيفية توجيو وتمقي طمبات تقديم وتسميم  المجرمين  األولالفرع 

خكؿ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الّدكلية الحؽ ليذه األخيرة في تكجيو طمب إلى دكلة  لقد
معينة مف أجؿ تقديـ أشخاص متكاجديف فكؽ إقميميا بسبب ارتكابيـ سمكؾ يشكؿ جريمة تختص 
بيا المحكمة. بحيث يقدـ طمب التعاكف إما بإحدل الّمغات الرسمية لتمؾ الدكلة أك مصحكبة 

ما بالمغة اإلنجميزية أك الفرنسية لغتي عمؿ المحكمة بترجمة كفقا لما تختاره تمؾ الدكلة، كيتـ  2كا 
اتصاؿ ىذه األخيرة بتمؾ الطمبات عف طريؽ القنكات الدبمكماسية أك أم قناة أخرل تحددىا الدكلة 

 أك قبكليا، المكافقة عميو أك االنضماـ طرؼ عند تصديقيا عمى النظاـ األساسي

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 54ك 53لممزيد مف التفصيؿ انظر المكاد  (1)

 الفقرة الثانية مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 50المادة انظر  (2)
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لو، كما يجكز إحالة الطمبات عف طريؽ المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية أكأم منظمة إقميمية  
مف نظاـ ركما. كيقع عمى عاتؽ الدكلة التي تمقت الطمب  87نصت عميو المادة مناسبة كفقا لما 

 كاجب الحفاظ عمى سريتو.

مف النظاـ األساسي لركما مسألة تسميـ المجرميف كحالة تعدد الطمبات  90كقد عالجت المادة 
: "نقؿ المقدمة إلى الدكؿ، كفي ىذا الصدد فقد حددت إتفاقية ركما المقصكد بالتسميـ عمى أنو

دكلة ما شخصا إلى دكلة أخرل بمكجب معاىدة أك اتفاقية أك تشريع كطني". فيمكف أف يرتكب 
شخص معيف جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة في إقميـ دكلة معينة ثـ يفر إلى دكلة أخرل 
قبؿ أف يتـ إلقاء القبض عميو، كيعرؼ الفقياء تسميـ المجرميف بأنو "تخمي دكلة معينة عف 

تكاجد فكؽ ترابيا إلى دكلة أخرل بناء عمى طمب ىذه األخيرة". فنظرا لمطبيعة الخطيرة شخص م
كالبشعة لمجرائـ الدكلية التي جاء بيا نظاـ ركما األساسي كالذم تتكلى المحكمة الجنائية الدكلية 

تعمؽ جزرىا باسـ المجمكعة الدكلية، فإنو يجب استبعاد المبدأ المعمكؿ بو في مادة التسميـ كالم
  1بعدـ جكاز تسميـ الدكلة لمكاطنييا

ففي حالة تمقي دكلة طرؼ في نظاـ ركما طمب التقديـ المذككر أعبله كطمب تسميـ نفس       
 الشخص إلى دكلة أخرل بمكجب معاىدة، اتفاقية أك تشريع داخمي، فنككف أماـ حالتيف :

مة لمطمب طرؼ في النظاـ الحالة األكلى: ىي الحالة التي تككف فييا الدكلة المقد -
األساسي، فينا ينبغي عمى الدكلة التي تمقت طمب التقديـ كالّتسميـ، أف تعطي األكلية لطمب 
المحكمة شريطة أف تككف المحكمة قّررت مقبكلية الّدعكل مراعية في ذلؾ أعماؿ التحقيؽ 

ا المحكمة، فممدكلة كالمقاضاة التي قامت بيا الّدكلة الطالبة، كفي الحالة التي لـ تقرر فيي
المكجو ليا الطمب تتناكؿ طمب التسميـ المقدـ مف الّدكلة عمى أف ال تسمـ الشخص قبؿ 

 اتخاذ المحكمة قرارا بعدـ المقبكلية عمى حد التعبير نظاـ ركما األساسي.

 136عبد القادر البقيرات ،المرجع السابؽ ،ص (1)
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المقدمة لطمب التسميـ ليست طرفا في النظاـ األساسي، أما الحالة الثانية: فتككف فييا الّدكلة  -  
فينا إذا قّررت المحكمة مقبكلية الّدعكل، فتعطى األكلكية لطمب التقديـ المقدـ مف ىذه 
األخيرة في حالة ما إذا لـ يكف عمى عاتؽ الدكلة المكجو ليا الطمب التزاـ دكلي يتضمف 

دكلة المقدـ ليا الطمب أف تتناكؿ طمب تسميـ الشخص المطمكب لمدكلة الطالبة، كعمى ال
 . 1التسميـ في حالة عدـ اتخاذ المحكمة قرارىا فيما يتعمؽ بمقبكلية الّدعكل

كعمى الدكلة عند اتخاذىا لقرارىا في حالة ما إذا كانت ستقدـ الشخص إلى المحكمة أك ستسممو 
خ كؿ طمب كمصالح الدكلة إلى الدكلة أف تأخذ بعيف االعتبار مجمكعة مف العكامؿ السيما تاري

 الطالبة كمدل إمكانية كقكع تسميـ بيف المحكمة كالدكلة التي تطمب تسميـ المجرميف.

 : القيود التي قد ترد عمى الطمبات المقدمة لمدول الفرع الثاني

قد تتمقى دكلة طرؼ طمب مساعدة مف المحكمة الجنائية الدكلية أك مف دكلة معينة، لكف يتعذر       
ليا االستجابة ليذا الطمب نتيجة مجمكعة مف العكائؽ تعترض كتنفيذ الطمب المكجو إلييا نتيجة 

مية قمة المعمكمات البلزمة أك حتى لعدـ إمكانية تحديد مكاف تكاجد الشخص المطمكب، أك أف عم
التنفيذ تتطمب كجكد التزاـ دكلي سابؽ قائـ بيف كؿ مف الدكلة الطالبة كالدكلة المكجو إلييا الطمب 
كااللتزاـ الدكلي بتسميـ المجرميف لدكلة معينة. ففي كؿ ىذه الحاالت ككفقا لما جاءت بو المادة 

لة المكجية ليا مف النظاـ األساسي لركما كالتي جاءت تحت عنكاف "المشاكرات" فعمى الدك  97
 الطمب أف تتشاكر مع المحكمة إليجاد الحؿ أك اآللية المناسبة لمكصكؿ لنتيجة مثمرة.

كتجدر اإلشارة إلى أنو ال يمكف لممحكمة أف تقدـ طمب تقديـ شخص بسبب سمكؾ يعتبر جريمة 
إلى في إطار النظاـ األساسي لركما إذا كاف تنفيذ ذلؾ الطمب مف شأنو أف يحمؿ تمؾ الدكلة 

 مخالفة االلتزامات الممقاة عمى عاتقيا بمكجب اتفاقات دكلية تشترط مف أجؿ ذلؾ المكافقة 

 

 ( مف النظاـ األساسي90انظر المادة ) (1)
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 الصريحة لمدكلة المرسمة إال إذا حصمت عمى مكافقة ىذه األخيرة قبؿ ذلؾ.

ذا امتنعت دكلة طرؼ التعاكف مع المحكمة عمى نحك يمنع ىذه  ليا  األخيرة مف القياـ بميامياكا 
أف تحيؿ المسألة لجمعية الدكؿ األطراؼ، ذلؾ ألف ىذه األخيرة تعتبر الييئة الجامعة لمدكؿ 
األعضاء، لكؿ دكلة طرؼ ممثؿ كاحد فييا يناط ليا مجمكعة مف األعماؿ مف بينيا النظر في 

ذاتيا إحالة المسألة المتعمقة أم مسالة تتعمؽ بعدـ التعاكف ، كما تستطيع المحكمة في الحالة 
برفض التعاكف إلى مجمس األمف الدكلي إذا أحيمت القضية إلى المحكمة مف قبمو. كليذا األخير 
إصدار قرار يذكر فيو الدكلة الطرؼ التزاماتيا الناشئة عف النظاـ األساسي لممحكمة. كنفس 

األساسي التعاكف مع  اإلجراءات تتبع في حالة ما إذا رفضت دكلة غير طرؼ في النظاـ
 المحكمة كالتي سبؽ ليا أف عقدت ترتيب خاص أك اتفاؽ تعاكف مع المحكمة.

بيد أف نشير قبؿ التطرؽ لئلجراءات المتبعة أماـ الدائرة االبتدائية إلى الدكر الذم تمعبو الدائرة 
ار أكامر التمييدية، فباإلضافة إلى السمطات التي خكليا ليا النظاـ األساسي لركما مف إصد

كقرارات: كتمؾ المتعمقة بسماح المدعي العاـ البدء في التحقيؽ، كأكامر القبض بعد الشركع في 
التحقيؽ بناءا عمى طمب المدعي العاـ في حالة ما إذا اقتنعت بكجكد أسباب كافية تفيد أف 

تكتفي  المعني ارتكب إحدل الجرائـ السالفة كأف األمر ضركرم لمثكلو أماـ المحكمة، كما قد
بإصدار أمر بالحضكر إف تكافرت الضمانات البلزمة كاقتنعت بيا كذلؾ بناءا عمى طمب المدعي 
العاـ، مع المبلحظة أنو بمجرد إلقاء القبض عمى المعني يقدـ إلى السمطة القضائية المختصة 

دية بذلؾ في الدكلة المتحفظة كيحؽ لو في ىذه الحالة طمب اإلفراج المؤقت كتخطر الدائرة التميي
لتقدـ تكصياتيا قبؿ إصدارىا لقرارىا كيستمر احتجازه في حالة عدـ اقتناعيا، كيجكز لمدائرة 
التمييدية عند الضركرة إصدار أمر بالقبض عمى المفرج عنو لضماف حضكره أماـ المحكمة، مع 

قبؿ  المبلحظة أف نظاـ ركما لـ يحدد لنا المدة التي ينبغي عدـ تجاكزىا في احتجاز الشخص
المحاكمة لكنو اشترط أف تككف تمؾ المدة معقكلة. كفضبل عف ذلؾ تعقد الدائرة التمييدية جمسة 
خبلؿ فترة معقكلة مف االنتياء في التحقيؽ العتماد التيـ التي يرل المدعي العاـ طمب المحاكمة 
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ف تنعقد مف أجميا، بحيث يحضر الجمسة كؿ مف المدعي العاـ كالمتيـ كمحاميييـ، كما يمكف أ
في غياب المتيـ إف تنازؿ عف الحضكر أك كاف في حالة فرار أك حتى لك لـ يتـ العثكر عميو، 
فإف كانت ىناؾ مصمحة فميا أف تسمح حضكر المحامي رغـ غياب المتيـ. كفي نياية الجمسة 

قات أك مف تقرر الدائرة التمييدية إما تأجيميا لتقديـ المزيد مف األدلة أك لمقياـ بمزيد مف التحقي
أجؿ تعديؿ التيمة، ك قد ترفض ىذه األخيرة، كما قد تعتمدىا عند تكافر األدلة الكافية ثـ تحيؿ 

 المتيـ إلى الدائرة االبتدائية مف أجؿ محاكمتو عمى أساس التيـ التي اعتمدتيا.

 إجراءات محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية  :المطمب الثالث

اإلجراءات يتعيف إتباعيا أماـ المحكمة الجنائية الدكلية حددىا نظاـ ركما ىناؾ مجمكعة مف       
الثاني(،  الفرعاألكؿ( أك أماـ دائرة االستئناؼ ) الفرعاألساسي سكاء تمت أماـ الدائرة االبتدائية )

 كسيتـ تسميط الضكء عمى مختمؼ ىذه اإلجراءات كما يمي :

 المحاكمة أمام الدائرة االبتدائية األول : اإلجراءات  المتبعة أثناء  الفرع

لقد أكرد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية جممة مف األحكاـ التي تنظـ اإلجراءات 
الكاجب إتباعيا أثناء المحاكمة كذلؾ بمكجب الباب السادس الذم يحمؿ عنكاف "المحاكمة" مبينا 

اكمة ككيفية التصرؼ باألدلة المقدمة إلى كيفية سير المحاكمة، محددا حقكؽ المتيميف أثناء المح
 المحكمة كما تطرؽ لمشركط الكاجب تكافرىا إلصدار المحكمة قرارىا ككيفية صدكر األحكاـ 

 : كيفية سير المحاكمة  أوال

تجرم المحاكمة بمقر المحكمة ببلىام "ىكلندا" ما لـ يقرر انعقادىا في مكاف أخر كتككف 
بعض اإلجراءات في جمسات سرية في حالة ما إذا رأت الدائرة  الجمسات عمنية، لكف يمكف عقد

االبتدائية أف الظركؼ تقتضي ذلؾ، كما لك قررت ذلؾ مف أجؿ حماية المجني عمييـ، الشيكد أك 
حتى المتيـ، كما قد يككف السبب في إجراء جمسات سرية يرجع لكجكد معمكمات سرية أك حساسة 

يف تقديميا كأدلة. فقد عالج النظاـ األساسي لممحكمة ينبغي حمايتيا، كفي نفس الكقت يتع
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الكظائؼ كالسمطات الممنكحة لمدائرة االبتدائية التي ينبغي أف تمتـز بيا أثناء سير المحاكمة، كما 
بيف حقكؽ المتيميف، الشيكد كالمجني عمييـ أثناء المحاكمة مبينا في نفس الكقت كيفية مشاركة 

 المحكمة في ىذه المرحمة.ىؤالء اآلخريف كدكرىـ أماـ 

نظاـ ؿ خك  : السمطات الممنوحة لمدائرة االبتدائية والضمانات المقررة لممتيم الماثل أماميا  -1
ركما األساسي لمدائرة االبتدائية مجمكعة مف الكظائؼ كالسمطات ينبغي أف تمتـز بيا لضماف 
محاكمة عادلة كسريعة، مراعية في ذلؾ احتراـ حقكؽ المتيـ الماثؿ أماميا مع اتخاذ التدابير 

ميا أثناء البلزمة لتسييؿ سير اإلجراءات، فتقكـ الدائرة االبتدائية بتحديد المغة الكاجب استخدا
المحاكمة، فضبل عف التصريح بالكشؼ عف الكثائؽ أك المعمكمات التي لـ يسبؽ الكشؼ عنيا 
ضافة لذلؾ  لكف يشترط أف يتـ ذلؾ التصريح قبؿ أف تبدأ المحاكمة بكقت كاؼ لتحضيرىا. كا 

قاض مف يجكز لمدائرة االبتدائية إحالة المسائؿ األكلية لمدائرة التمييدية عند الضركرة أك حتى ل
قضاة الشعبة التمييدية فضبل عف إمكانية إصدار أمر بحضكر الشيكد كحماية المعمكمات 

 السرية.

مف النظاـ  67كفيما يخص المتيـ فإنو يتمتع بمجمكعة مف الحقكؽ كالضمانات كرستيا المادة 
فكران بالتيـ  األساسي لممحكمة، ينبغي عمى الدائرة االبتدائية احتراميا، ذلؾ أنو يجب عمييا تبميغو

المنسكبة إليو بالمغة التي يفيميا أك يتحدث بيا، كما تعطي الدائرة االبتدائية لممتيـ فرصة لكي 
مف نظاـ ركما األساسي  65يعترؼ بالذنب أك أف يدفع بغير ذلؾ، كفي ىذا الصدد نظمت المادة 

إذا صدر منو أم اعتراؼ اإلجراءات الكاجب إتباعيا عند اعتراؼ المتيـ بالتيمة المنسكبة إليو، ف
مف ىذا القبيؿ يقع عمى عاتؽ الدائرة االبتدائية التأكد مف مجمكعة مف العكامؿ مف بينيا التحقؽ 
مف فيـ الميتـ المعترؼ لطبيعة اعترافو كاآلثار المترتبة عنو، كما تتأكد مف أف ذلؾ االعتراؼ 

ث فيما إذا كاف االعتراؼ الصادر صادر عف إرادة حرة تمقائية كليس نتيجة إكراه، فضبل عف البح
الفقرة "ج" عمى ما يمي: "إذا اعترؼ  65مف المتيـ يتطابؽ ككقائع الدعكل، بحيث تنص المادة 
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تبث الدائرة االبتدائية في... )جػ( ما إذا كاف  64)أ( مف المادة  8المتيـ المذنب عمبل بالفقرة 
 االعتراؼ بالذنب تدعمو كقائع الدعكل الكاردة في :

  لتيـ المكجية مف المدعي العاـ التي يعترؼ بيا المتيـ.ا - أ

 كأية مكاد مكممة لمتيـ يقدميا المدعي العاـ كيقبميا المتيـ. - ب

 كأية أدلة أخرل يقدميا المدعي العاـ أك المتيـ مثؿ شيادة الشيكد" - ت

مة المنسكبة إليو فإذا اقتنعت الدائرة االبتدائية بذلؾ كتبيف ليا صدؽ المتيـ، كاقتنعت بثبكت التي      
نتيجة لذلؾ، ككانت مزكدة بأدلة إضافية جاز ليا إدانتو، كفي الحالة العكسية أم إذا لـ تقتنع، 
فتعتبر ذلؾ االعتراؼ الصادر عف المتيـ كأف لـ يكف، كتأمر بمكاصمة المحاكمة كما يجكز 

 إحالة القضية لدائرة ابتدائية أخرل.

كاؼ كتسييبلت إلعداد دفاعو كالتشاكر مع محاـ مف  لممتيـ الحؽ في الحصكؿ عمى كقت     
اختياره، كيعد حضكره لممحاكمة مف أىـ الضمانات المقررة لمدفاع عف نفسو كلو االستعانة 
 بمساعدة قانكنية مف اختياره بعد تبميغو بذلؾ الحؽ، إضافة لذلؾ فقد خكؿ لو النظاـ األساسي

ا شيكد اإلثبات أك شيكد النفي عمى حد تعبير لركما الحؽ في أف يستجكب الشيكد، سكاء كانك 
نظاـ ركما. كما لو أف يقدـ أدلة أخرل أماـ المحكمة فضبل عف حقو باالستعانة بمترجـ إف لـ 

المحكمة إجباره عمى إدالء بشيادة تستطيع المغة التي يعمؿ بيا في المحكمة، كما ال  يكف يفيـ
حؽ المتيـ في عدـ إلدالء بأقكالو مف  االعتراؼ بالذنب كيعدضد نفسو أك إجباره عمى 

الضمانات األساسية المقررة لو فيستطيع االلتزاـ بالصمت كال يككف سككتو سببا يعتمد عميو 
 إلدانتو. كىذا ما نجده في التشريعات الكطنية.

بحكـ ىاـ متعمؽ بعبء اإلثبات، ذلؾ أف ىذا األخير يقع عمى عاتؽ  66كقد جاءت المادة      
 لعاـ كليس عمى المتيـ ألف األصؿ في اإلنساف ىي البراءة، فبلبد مف معاممة المتيـ المدعي ا
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كتجدر اإلشارة إلى أف  1معاممة الشخص البرمء حتى تثبت إدانتو بمكجب حكـ قضائي نيائي     
معظـ دساتير الدكؿ في العالـ نصت صراحة عمى ذلؾ فضبل عف اإلعبلف العالمي لحقكؽ 

كالعيد الدكلي  1948الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في العاشر مف ديسمبر  اإلنساف الصادر عف
مارس  23كالذم بدأ نفاذه في  1966ديسمبر  16الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية المؤرخ في 

كغيرىا مف االتفاقيات الدكلية ككؿ ذلؾ مف أجؿ كفالة المتيـ الحؽ في محاكمة عادلة  1976
 لضركرية الستقبلؿ كحياد المحكمة في أدائيا لعمميا.كتكفير كؿ الضمانات ا

 مشاركة الضحايا والشيود في إجراءات المحاكمة -2   

تمعب الضحية دكر ميـ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية، فتستطيع المشاركة في أم مرحمة مف      
جاءت تحت مف نظاـ ركما التي  68اإلجراءات المتبعة أماـ المحكمة، بحيث تنص المادة 

مى أف عنكاف "حماية المجني عمييـ كالشيكد كاشتراكيـ في اإلجراءات" في فقرتيا الثالثة ع
عندما تتأثر مصالحيـ الشخصية، بعرض آرائيـ كشكاغميـ كالنظر المحكمة تسمح لمجني عمييـ 

كف فييا في أم مرحمة مف مراحؿ اإلجراءات تراىا المحكمة مناسبة. كىـ في غالب األحياف يقكم
بيذا الدكر عف طريؽ ممثميف قانكنييف، كما أف الضحايا أحرار في اختيار ىؤالء الممثميف لكف 
 ،يشترط فييـ أف يككنكا ذكم خبرة كاسعة في القانكف، كأف يحسنكا إحدل لغتي عمؿ المحكمة

كيستطيع الضحايا طمب جبر األضرار البلحقة بيـ مف جراء ارتكاب إحدل الجرائـ التي تخضع 
المادة  تصاص المحكمة كليذه األخيرة أف تأمر جبر تمؾ األضرار بعدة صكر نصت عميياالخ
النفسي  كالمتمثمة في التعكيض، رد الحقكؽ كرد االعتبار. فيشمؿ التعكيض المالي الضرر 75

 .كالمادم البلحؽ بالمجني عمييـ

 قبؿ ارتكاب الجريمة كردكيقصد برد الحقكؽ إعادة الحالة قدر اإلمكاف إلى ما كانت عميو      

 

 235عبد القادر البقيرات ،المرجع السابؽ ،ص( 1)      
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الممتمكات مثبل، كفكر محررك نظاـ ركما في إنشاء صندكؽ استئماني لصالح المجني عمييـ   
 .1كأسرىـ كالذم يمعب دكر فعاؿ في مجاؿ تكميؿ كظائؼ المحكمة في مجاؿ جبر األضرار

المحكمة اتخاذ التدابير كاالحتياطيات البلزمة لحماية الضحايا خاصة الماثميف ىذا كيتعيف عمى      
أماميا، فيمكف ليذه األخيرة أف تعقد جمسات سرية ليذا الغرض كما قد تقدـ األدلة عف طريؽ 
كسائؿ الكتركنية أك بكسائؿ خاصة، مراعية في ذلؾ الظركؼ المحيطة بكؿ قضية. فعندما يقكمكا 

ليـ كشيكد أماـ المحكمة تحد ىذه األخيرة مف المخاطر التي قد يتعرضكا ليا كعمى باإلدالء بأقكا
ىذا األساس تتصرؼ حياؿ المعمكمات التي تتمقاىا مف قبميـ في إطار نكع مف السرية عمى سبيؿ 

كما يتمتع الشيكد بنفس الحماية التي يتمتع بيا المجني عمييـ عمى  حماية كمساندة الضحايا،
 تـ تكضيحو.النحك الذم 

مف النظاـ  69أما عف اإلجراءات الكاجب إتباعيا كالمتعمقة بالشيادة، فقد عالجتيا المادة      
األساسي لممحكمة كالتي جاءت تحت عنكاف "األدلة"، فقبؿ أف يدلي الشاىد شيادتو أماـ المحكمة 

لؾ يقكـ بإدالء شيادتو يتعيف عميو التعيد أماميا بالتزاـ الصدؽ في تقديـ األدلة، كمباشرة بعد ذ
شخصيا، كما يجكز لو تقديـ شيادة مسجمة بتكنكلكجيا العرض المرئي أك السمعي كفضبل عف 
الشيادة تقبؿ أماـ المحكمة المستندات كالمحاضر المكتكبة كدليؿ إثبات. كلممحكمة معاقبة 

ك منصكص عميو األشخاص الذيف يدلكا بشيادات كاذبة أك الذيف يؤثركا عمى الشيكد كفقا لما ى
مف نظاـ ركما. كفي حالة ما إذا قررت المحكمة اإلدانة، فميا تكقيع عقكبة السجف  70في المادة 

 لمدة ال تتجاكز خمس سنكات أك الغرامة أك حتى العقكبتيف معا.

 

 

 ( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية79المادة )انظر  (1)
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 القرارات واألحكام أمام المحكمة الجنائية الدولية: كيفية صدور ثانيا        

يتعيف عمى قضاة الدائرة االبتدائية حضكر جميع مراحؿ المحاكمة ككؿ المداكالت التي تجرم في       
المتعمقة بمتطمبات إصدار القرار، فيعتبر حضكر  74ىذا الشأف، كىذا ما نصت عميو المادة 
ضركرم. كعمى ىذا األساس فقد خكلت المادة نفسيا القضاة في كؿ مرحمة مف المراحؿ أمر 

لييئة الرئاسة سمطة تعييف قاض مناكب يتكلى حضكر مراحؿ المحاكمة مكاف أحد أعضاء الدائرة 
 االبتدائية الذم لـ يستطيع مكاصمة الحضكر. 

صدر كيشترط النظاـ األساسي لركما أف تتـ مداكالت المحكمة في جمستو سرية، كما يشترط أف ت     
قرارات الدائرة االبتدائية معممة بالحيثيات، مسببة بما تـ الكشؼ عنو أثناء المحاكمة فيما يتعمؽ 
باألدلة المقدمة لممحكمة كالنتائج التي تـ التكصؿ إلييا. كيصدر قرار القضاة باإلجماع إف أمكف 

ال فيصدر بأغمبية القضاة، كيتـ النطؽ بو في جمسة عمنية كتنشر قرارا ت المحكمة بالمغات ذلؾ كا 
 الستة الرسمية ليذه األخيرة كىي المغة األسبانية اإلنجميزية، الركسية، الصينية، العربية كالفرنسية.

ف قررت الدائرة االبتدائية إدانة المتيـ، عمييا إصدار حكـ مناسب يتطابؽ كالعقكبات المقررة      كا 
بع مف ىذا األخير نجد أنو نص عمى بمكجب النظاـ األساسي لممحكمة، كبالرجكع لمباب السا

العقكبات التي يجكز لممحكمة أف تنطؽ بيا حاؿ ارتكاب إحدل الجرائـ الدكلية المحددة في 
نظاميا األساسي، فممحكمة إصدار عقكبات أصمية في حؽ الشخص المداف فميا أف تصدر 

عقكبة السجف المؤبد عقكبة السجف المؤقت لمدة ال تتجاكز ثبلثيف سنة، كما يجكز ليا أف تصدر 
عندما تككف مبررة بالخطكرة البالغة لمجريمة كالظركؼ الخاصة بالشخص المداف عمى حد تعبير 

كما يجكز لممحكمة إلزاـ المداف بجبر أضرار المجني عمييـ عف طريؽ التعكيض،رد   نظاـ ركما.
 الحقكؽ كرد اإلعتبار. 

فكفقا لما تقدـ نبلحظ أف نظاـ ركما ترؾ عقكبة اإلعداـ جانبا، رغـ خطكرة كبشاعة الجرائـ الدكلية      
التي تختص المحكمة الجنائية الدكلية بالنظر فييا، متأثرا في ذلؾ باالتجاه العالمي السائد كالذم 
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محكمة يكغكسبلفيا  كما أف كؿ مف نظاـ 1يطالب بإلغاء تمؾ العقكبة فيما يتعمؽ بالقكانيف الكطنية
 السابقة كركاندا استبعدتا نيائيا ىذه العقكبة بالنسبة لمرتكبي جرائـ اإلبادة كالجرائـ ضد اإلنسانية.

أما العقكبات التكميمية التي يجكز لممحكمة النطؽ بيا فتتمثؿ في الغرامة كمصادرة العائدات       
اشرة عف الجريمة المقترفة. كال بد عمى كالممتمكات كاألصكؿ الناتجة بصكرة مباشرة أك غير مب

القضاة قبؿ تقرير العقكبة المناسبة مراعاة الظركؼ الشخصية لمرتكب الجريمة مع خصـ المدة 
التي قضاىا المحكـك عميو في السجف أك في االحتجاز. كيجب عمى المحكمة أف تقضي بحكـ 

لحكـ المدة اإلجمالية لمسجف كاحد مشترؾ إذا ارتكب الشخص المداف عدة جرائـ كيتضمف ىذا ا
 كالذم يشترط أف يصدر في جمسة عمنية.

كتجدر اإلشارة إلى أف األحكاـ التي تصدرىا الدائرة االبتدائية ليست نيائية بؿ ىي قابمة      
 لبلستئناؼ أماـ دائرة االستئناؼ.

 الثاني: طرق الطعن المقررة أمام المحكمة الجنائية الدولية الفرع       

لقد عالج نظاـ ركما طرؽ الطعف المقررة أماـ المحكمة، مبينا اإلجراءات الكاجب إتباعيا كالقكاعد       
التي تحكـ المسألة، بحيث نظـ كؿ مف إجراءات استئناؼ القرارات كاألحكاـ الصادرة عف 

ئية المحكمة أماـ دائرة االستئناؼ كتطرؽ لئلجراءات المتعمقة بإعادة النظر في األحكاـ النيا
  الصادرة عف المحكمة كذلؾ عمى النحك التالي.
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 : استئناف القرارات واألحكام الصادرة عن المحكمةأوال      

االستئناؼ ضمانا لتنقية األحكاـ الصادرة عف القضاء مما يشكبيا مف أخطاء مكضكعية أك  يعتبر     
كىذا معمكؿ بو في القكانيف الكطنية عمى  1قانكنية، فيك يدعـ حؽ المتيـ في محاكمة عادلة

الصعيد الداخمي. كبالرجكع لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية نجد أف محررك االتفاقية 
تعالج ىذه النقطة محددة  83ك 82، 81ا بعيف االعتبار ىذا الحؽ الجكىرم كجاءت المكاد أخذك 

جراءات االستئناؼ الكاجب إتباعيا أماـ دائرة االستئناؼ.   شركط كا 

كتجدر اإلشارة إلى أف الئحة محكمة نكرمبرج نصت أف الحكـ الصادر مف ىذه المحكمة سكاء      
خبلفا لنظاـ محكمة  2ككف مسبب ك يككف نيائي ال يجكز الطعف فيوباإلدانة أك البراءة يجب أف ي

يكغكسبلفيا السابقة الذم نص عمى أف األحكاـ الصادرة عف تمؾ المحكمة تقبؿ االستئناؼ أماـ 
دائرة االستئناؼ كنفس الحكـ تكرر بالنسبة لمحكمة ركاندا. مع المبلحظة أف مشركع النظاـ 

لية نص عمى أف األحكاـ الصادرة عف المحكمة ال تقبؿ الطعف األساسي لممحكمة الجنائية الدك 
ف كانت تقبؿ إعادة النظر.  باالستئناؼ كا 

كمف أجؿ ذلؾ يجب معالجة في أكؿ المقاـ القرارات كاألحكاـ الجائز استئنافيا كاألسباب الكاجب        
االستئناؼ كاإلجراءات  تكافرىا لتقديـ االستئناؼ، ثـ بعد ذلؾ اإلشارة لمسمطات الممنكحة لدائرة

 المتبعة في ىذا المجاؿ.

إف القرارات الصادرة عف الدائرة االبتدائية قابمة لبلستئناؼ مف قبؿ المدعي العاـ بتكافر أحد       
 مف نظاـ ركما كالمتمثمة في الغمط اإلجرائي، الغمط  81األسباب المنصكص عمييا في المادة 

 الكقائع أك الغمط في القانكف، كما يجكز لمشخص الذم أديف أك المدعي العاـ نيابة عنو أف في

 239عبد القادر البقيرات ، المرجع السابؽ ،ص (1)
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يستأنؼ ىك األخر ذلؾ القرار بناءا عمى األسباب السابقة إضافة إلى تكافر أم سبب آخر يمس      
نزاىة أك مكثكقية اإلجراءات المتبعة أك القرار. كما أف األحكاـ الصادرة بالعقكبة قابمة لبلستئناؼ 
ة أماـ دائرة االستئناؼ مف قبؿ نفس األشخاص كذلؾ في حالة عدـ تناسب الجريمة المقترف

 كالعقكبة المطبقة عمييا.

كما أف القرارات المتعمقة باالختصاص أك المقبكلية كالقرارات التي تمنح أك ترفض اإلفراج عف      
الشخص محؿ التحقيؽ أك المقاضاة قابمة لبلستئناؼ مف قبؿ المتيـ كالمدعي العاـ، فضبل عف 

ا كذلؾ في الحالة التي ال يطمب فييا القرار الذم تتخذه الدائرة التمييدية بالتصرؼ بمبادرة مني
المدعي العاـ اتخاذ التدابير البلزمة لمحفاظ عمى األدلة األساسية لمدفاع أثناء المحاكمة. 
كلضماف فعالية اإلجراءات كنزاىتيا إذا استنتجت بعد التشاكر مع المدعي العاـ أنو ال يكجد ما 

لنظاـ األساسي لممحكمة يستطيع المدعي مف ا 56يبرر عدـ قيامو بذلؾ الطمب، فطبقا لممادة 
 العاـ استئناؼ ذلؾ القرار.

كما يككف قابؿ لبلستئناؼ، كؿ قرار متعمؽ بمسألة تعكد بأثر كبيرا عمى العدالة كسرعة اإلجراءات      
كعمى نتيجة المحاكمة كترل الدائرة االبتدائية أف اتخاذ دائرة االستئناؼ قرارا فكريا يمكف أف يؤدم 

مف نظاـ ركما. كما يعد قرارا قابؿ  82كبير في سير اإلجراءات عمى حد تعبير المادة  لتقدـ
لبلستئناؼ، القرار الذم تصدره الدائرة التمييدية كالمتعمؽ بمنح اإلذف لممدعي العاـ باتخاذ 
خطكات التحقيؽ داخؿ إقميـ دكلة طرؼ دكف أف تتأكد مف تعاكف تمؾ الدكلة بمكجب الباب التاسع 

ظاـ ركما كالمتعمؽ بالتعاكف الدكلي كالمساعدة القضائية، في حالة ما إذا قررت الدائرة مف ن
التمييدية بعد مراعاة آراء الدكلة المعينة أنيا غير قادرة عمى تنفيذ طمب التعاكف عمى أساس 
انعداـ سمطة أك عنصر مف نظاميا القضائي قادر عمى ذلؾ، ففي ىذه الحالة يرفع االستئناؼ 

الفقرة الثالثة )د( مف النظاـ األساسي  57ؿ الدكلة المعينة أك المدعي العاـ طبقا لممادة مف قب
 لممحكمة.
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إضافة لما سبؽ فاف الممثؿ القانكني لممجني عمييـ أك الشخص المداف أك المالؾ حسف النية الذم     
ـ عمى ليـ تقديـ استئناؼ مف أجؿ حصكلي 73تضار ممتمكاتو بأمر صادر بمكجب المادة 

 التعكيضات المستحقة.

أما عف السمطات الممنكحة لدائرة االستئناؼ في ىذا المجاؿ كاإلجراءات الكاجب إتباعيا فتتمثؿ      
 فيما يمي:

أثناء االستئناؼ يبقى الشخص المداف تحت التحفظ إلى حيف البث فيو إال إذا أمرت الدائرة      
حفظ تجاكزت مدة الحكـ بالسجف الصادر ضده يفرج االبتدائية عكس ذلؾ، لكف إف كانت مدة الت

عف المتيـ، كيعمؽ تنفيذ القرار أك الحكـ بالعقكبة خبلؿ الفترة المسمكح فييا باالستئناؼ كطيمة 
 إجراءات االستئناؼ.

أما في حالة تبرئة المتيـ، فيفرج عف ىذا األخير فكرا مع أخذ بعيف االعتبار حالة الظركؼ      
راعاة بعض األمكر مثؿ كجكد احتماؿ كبير لمفرار، كمدل خطكرة الجريمة المنسكبة االستثنائية كم

إليو كمدل احتماؿ نجاح االستئناؼ، فيجكز لمدائرة االبتدائية أف تقرر استمرار احتجػاز الشخػص 
 لحيف البػت في االستئنػاؼ بنػاءا عػمى طمب المدعي العػاـ ك الذم يعد قراران قابؿ لبلستئناؼ. 

كمف أجؿ ذلؾ منحت لدائرة االستئناؼ جميع سمطات الدائرة االبتدائية، فميا أف تمغي أك تعدؿ      
القرار أك الحكـ أك تأمر بإجراء محاكمة جديدة أماـ دائرة ابتدائية مختمفة إذا تبيف ليا أف 

غمط اإلجراءات المستأنفة كانت مجحفة أك أف الحكـ كاف مشكبان بغمط في القانكف الكقائع أك 
 إجرائي.

كيجكز لدائرة االستئناؼ أف تعيد مسألة تتعمؽ بالكقائع إلى الدائرة االبتدائية األصمية لمفصؿ فييا      
كلمتكصؿ بنتيجة، كما يجكز ليا أف تطمب األدلة لتفصؿ في المسألة بنفسيا كليا تعديؿ حكـ 

 العقكبة لعدـ تناسبو كالجريمة المقترفة.
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دائرة االستئناؼ حكميا بأغمبية آراء القضاة، تبيف فيو األسباب المستند عمييا ك إذا لـ  تصدر     
يتكصؿ لئلجماع، يجب أف يتضمف آراء األغمبية كاألقمية مع المبلحظة أنو لكؿ قاض إصدار 
رأم منفصؿ أك مخالؼ بشأف المسائؿ القانكنية. مع المبلحظة أنو إذا تـ االستئناؼ سكاء كاف 

الشخص المداف أك مف قبؿ المدعي العاـ نيابة عنو، فبل يمكف تعديؿ الحكـ أك القرار  مف قبؿ
عمى نحك يمس مصمحتو، ذلؾ أف القاعدة العامة المعمكؿ بيا في ىذا المجاؿ ىي أنو ال يضار 

 المتيـ باستئنافو، كىي قاعدة معمكؿ بيا أيضا عمى الصعيد الداخمي.

 ألحكام النيائية : إعادة النظر في اثانيا        

في األحكاـ الصادرة باإلدانة أك العقكبة، طريؽ طعف مقرر أماـ المحكمة  النظر يعتبر إعادة      
كما األسباب التي يجب أف يبنى عمييا طمب إعادة ز الجنائية الدكلية، كقد أكرد النظاـ األساسي ل

األشخاص الذم يجكز ليـ تقديـ ىذا النظر في الحكـ النيائي القاضي باإلدانة أك بالعقكبة مبينا 
الطمب كسمطات دائرة االستئناؼ في ىذا المجاؿ. مع المبلحظة أف نظاـ محكمة يكغكسبلفيا 
السابقة أشار في مادتو السادسة كالعشريف عمى أنو يمكف لممحكـك عميو كلممدعي العاـ تقديـ 

بو الدرجة األكلى أك دائرة  طمب إعادة النظر في الحكـ إف تـ اكتشاؼ فعؿ جديد لـ تكف تعمـ
االستئناؼ ككاف مف شأنو أف يؤثر بقكة عمى قرار الدائرة التي أصدرت الحكـ إذا عممت بو أثناء 

  .1المحاكمة كما تـ النص عمى نفس الحكـ في المادة الخامسة كالعشركف مف نظاـ محكمة ركاندا

نجد أنو حدد األشخاص الذم يجكز ليـ  كبالرجكع لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية،      
تقديـ ىذا الطمب في األشخاص التالية : الشخص المداف كفي حالة كفاتو زكجو أك أكالده أك 
كالديو أك أم شخص مف األحياء يككف قد تمقى قبؿ كفاة المتيـ تعميمات خطية صريحة منو أك 

 حتى المدعي العاـ نيابة عف المتيـ .
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فإذا تـ اكتشاؼ أدلة جديدة جّد ميمة، لـ تكف متاحة كقت المحاكمة يمكف ليؤالء األشخاص      
طمب إعادة النظر في الحكـ الصادر عف الدائرة االبتدائية، بشرط أف يككف سبب عدـ إتاحتيا ال 

لك صح التعبير كبعبارة أخرل لك  يرجع إلى مقدـ الطمب، كما يشترط أف تككف منتجة في القضية
 قدمت أثناء المحاكمة لكاف مف الممكف صدكر حكـ آخر.

كما يجكز تقديـ طمب إعادة النظر أماـ دائرة االستئناؼ إذا تبيف حديثا أف أدلة حاسمة كانت      
مزيفة، مقمدة أك مزكرة اعتمدت عمييا المحكمة لئلدانة، فضبل عف اكتشاؼ أف قاضى أك أكثر 

الذيف اشترككا في تقدير اإلدانة ارتكبكا في الدعكل سمكؾ سيئ جسيـ أك أخمكا إخبلال جسيـ  مف
بكاجباتيـ عمى درجة مف الخطكرة يكفي عزليـ كفقا لما جاء في النظاـ األساسي لممحكمة 
الجنائية الدكلية، كإدالء القاضي بمعمكمات تـ التحصؿ عمييا بمناسبة أداءه لميامو ككاف مف 

 إلحاؽ ضرر لشخص معيف.     شأنيا

تكفرت الشركط السابقة يككف لدائرة االستئناؼ خياريف إما رفض الطمب لككنو غير مؤسس،  فإذا     
ما تقبمو كفي الحالة األخيرة فميا أف تدعكا الدائرة االبتدائية األصمية لبلنعقاد مف جديد أك تشكؿ  كا 

 دائرة جديدة، كما ليا أف تبقي عمى اختصاصيا بعد سماع األطراؼ.

 األحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية  الثالث: تنفيذ فرعال

لقد تطرؽ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لدكر الدكؿ في التنفيذ األحكاـ الصادرة عف 
المحكمة الجنائية الدكلية بمكجب الباب العاشر الذم جاء تحت عنكاف "التنفيذ" متضمنا تسعة 

ا مف قبؿ الدكؿ المكمفة بالتنفيذ. كبعبارة أخرل يمكف مكاد، كما رسـ حدكد ينبغي عدـ تجاكزى
القكؿ أف نظاـ ركما قيد نكعا ما سمطة الدكؿ في ىذا المجاؿ بمجمكعة مف األحكاـ، فنظـ كيفية 

 .تنفيذ تدابير التغريـ كالمصادرة تنفيذ أحكاـ السجف فضبل عف 
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 : تنفيذ أحكام السجنأوال

تنفيذ الحكـ إحدل معايير فعالية الجية المصدرة لو، فنظـ نظاـ ركما األساسي كيفية  باعتبار 
 103كذلؾ بمكجب المادة  إتماـ ىذه العممية. بحيث أنو حدد الدكؿ التي تستقبؿ المحكـك عمييـ

يا منو كالتي عبر عنيا بػ: "دكلة التنفيذ"، ذلؾ أنو كفقا ليذه المادة ينفذ حكـ السجف في دكلة تعين
المحكمة مف قائمة الدكؿ التي تتعيد بقبكؿ األشخاص المحككـ عمييـ كتنفيذ العقكبات الصادرة 
ضدىـ مع جكاز تعميؽ ذلؾ بشركط تكافؽ عمييا المحكمة، كيتـ إعداد تمؾ القائمة مف قبؿ 

 مسجؿ المحكمة.

، كفي حالة كيككف ىنا حكـ السجف ممـز لمدكؿ األطراؼ كال يجكز تعديمو مف قبؿ ىذه األخيرة
عدـ تعييف أم دكلة، ينفذ الحكـ في السجف الذم تكفره الدكلة المضيفة كفقا لمشركط المنصكص 

 27عمييا في اتفاؽ المقر أم مكاف مقر المحكمة البمد المضيؼ ىكلندا. ىذا كقد نصت المادة 
مف قبؿ مف نظاـ محكمة يكغكسبلفيا عمى أف تنفيذ تمؾ األحكاـ تتـ في سجكف الدكؿ المعينة 

المحكمة التي تكجد عمى قائمة الدكؿ التي أبمغت مجمس األمف باستعدادىا الستقباؿ المحككـ 
 عميو ك نفس الشيء بالنسبة لمحكمة ركاندا.

كبالرجكع لمنظاـ األساسي لممحكمة، نبلحظ أف ىذا األخير حدد مجمكعة مف العكامؿ التي يتعيف 
البمد لتنفيذ العقكبة مف بينيا مبدأ كجكب تقاسـ  عمى المحكمة أخذىا في الحسباف عند اختيار

الدكؿ األطراؼ مسؤكلية تنفيذ أحكاـ السجف كفقا لمبادئ التكزيع العادؿ، تطبيؽ المعايير السارية 
لمعاممة السجناء مقررة بمعاىدات دكلية مقبكلة، فضبل عف جنسية المحكـك عميو كأم عكامؿ 

 محكـك عميو.أخرل تتعمؽ بظركؼ الجريمة أك الشخص ال

كنبلحظ أف نظاـ ركما حاكؿ التضييؽ مف سمطة الدكلة المكمفة بتنفيذ العقكبات ذلؾ أنو ال يجكز 
ليا البت في طمب استئناؼ أك إعادة النظر المرفكع مف قبؿ المحكـك عميو فيذه السمطات خكلت 

نقضاء مدة العقكبة لممحكمة كحدىا. كما ال يجكز لدكلة التنفيذ أف تفرج عمى المحكـك عميو قبؿ ا
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التي نطقت بيا المحكمة الجنائية الدكلية ألف طمبات تخفيؼ العقكبة تختص بيا المحكمة لكحدىا 
مف  110التي يجكز ليا أف تستجيب لذلؾ الطمب إف تكفرت أحد العكامؿ المحددة في المادة 

صكؿ النظاـ األساسي لممحكمة مثؿ قياـ الشخص بمساعدة المحكمة في تحديد مكاف األ
 الخاضعة ألكامر الغرامة أك المصادرة أك التعكيض التي يمكف استخداميا لصالح المجني عميو.

كيشترط أف يككف تنفيذ حكـ السجف خاضع إلشراؼ المحكمة كمتفقا مع المعايير التي تنظـ  
معاممة السجناء كالمقرر بمكجب معاىدات دكلية مقبكلة. كيحكـ أكضاع السجف قانكف دكلة 

يذ التي يشترط أف تككف ىي األخرل متفقة مع تمؾ المعايير، كعند انتياء مدة الحكـ يمكف التنف
نقؿ المعني إلى دكلة يككف عمييا استقبالو أك تكافؽ عمى ذلؾ مع مراعاة رغبة ىذا األخير، كما 

 قد تأذف لو دكلة التنفيذ البقاء عندىا.

 : تنفيذ تدابير التغريم و المصادرةثانيا

لباب العاشر مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية تبياف كيفية تنفيذ أحكاـ لقد عنى ا
السجف الصادرة عف المحكمة كالقكاعد المطبقة، كما بيف الدكر الذم تمعبو الدكؿ في ىذا المجاؿ 
كلـ يتكقؼ عند ىذا الحد، بؿ تطرؽ لدكر ىذه الدكؿ في تنفيذ أحكاـ الغرامات المالية كالمصادرة 
ذلؾ أنو باإلضافة إلى عقكبة السجف فمممحكمة أف تأمر بفرض غرامة كفقا لمعايير المنصكص 
عمييا في القكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات، فضبل عف مصادرة العائدات كالممتمكات كاألصكؿ 
التي تـ الحصكؿ عمييا مف الجريمة المرتكبة بصفقة مباشرة أـ بصفة غير مباشرة. كعند 

راقب ىيئة الرئاسة بصفة مستمرة الحالة المالية لممحككـ عميو حتى بعد تنفيذ عقكبة الضركرة ت
 السجف مف أجؿ تنفيذ تدابير التغريـ كالمصادرة كمختمؼ التعكيضات

مف نظاـ ركما عمى ما يمي: "تقـك الدكؿ األطراؼ بتنفيذ تدابير التغريـ أك  109كتنص المادة 
بمكجب الباب السابع، كذلؾ دكف المساس بحقكؽ األطراؼ المصادرة التي تأمر بيا المحكمة 

مف النظاـ  75الثالثة الحسف النية كفقا إلجراءات قانكنيا الكطني". كبالرجكع لنص المادة 
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األساسي لممحكمة نجد أنيا تقضي في فقرتيا الخامسة بأنو "تنفذ الدكلة الطرؼ القرار الصادر 
تنطبؽ عمى ىذه المادة"، كبالتالي نستخمص  109لمادة بمكجب ىذه المادة كما لك كانت أحكاـ ا

أف الدكلة الطرؼ تنفذ كذلؾ قرار الجبر الصادر مف المحكمة كالمتعمؽ باألضرار البلحقة 
بالمجني عمييـ، ذلؾ أنو كما سبؽ شرحو فإنو يمكف لمضحايا اإلدالء برأييـ فيما يتعمؽ بنكع 

كمف أجؿ  ر بذلؾ إف رأت جدية الطمب المقدـ ليا.الجبر الذم يطمبكنو كتستطيع المحكمة أف تأم
تمكيف الدكؿ بتنفيذ المصادرة، يجب أف تحدد مجمكعة مف البيانات مف بينيا: تحديد الممتمكات 
بدقة كالعائدات التي أمرت المحكمة بمصادرتيا، فضبل عف قيمة العائدات كالممتمكات في حالة 

 لمحكمة بمصادرتيا.عدـ إمكانية مصادرة الممتمكات التي أمرت ا

كعندما تطمب المحكمة مف الدكؿ األطراؼ المساعدة في ىذا المجاؿ، فإنيا تزكد تمؾ الدكؿ 
ذا لـ تستطيع الدكؿ  بالمعمكمات المتعمقة بمكاف تكاجد تمؾ الممتمكات الصادر بمكجبيا األمر.كا 

قيمة العائدات أك األطراؼ إنفاذ أمر مصادرة، يجب عمييا اتخاذ التدابير البلزمة السترداد 
الممتمكات أك األصكؿ التي أمرت المحكمة بمصادرتيا، كما تحكؿ الممتمكات أك عائدات بيع 
العقارات أك عائدات بيع الممتمكات األخرل التي تحصؿ عمييا الدكلة طرؼ تنفيذىا لمحكـ إلى 

كفي .الحاالتالمحكمة كفي ىذه الحالة تعطى األكلكية لجبر أضرار المجني عمييـ كذلؾ في كؿ 
األخير يمكف القكؿ أف الدكؿ تمعب دكر كبير في عممية التنفيذ، كنظرا لضخامة تكاليؼ السجف 
خاصة بالنسبة لممحكـك عمييـ لمدة طكيمة الذم قد يصؿ لمسجف المؤبد، فأشار نظاـ ركما في 

إلى  115ة الباب الثاني عشر الصادر تحت عنكاف " النظاـ المالي" المتعمؽ بالتمكيؿ في الماد
أف نفقات المحكمة كجمعية الدكؿ األطراؼ كمكتبيا كىيئاتيا الفرعية تغطى مف االشتراكات 
المقررة لمدكؿ األطراؼ كاألمكاؿ المقدمة مف األمـ المتحدة خاصة فيما يتعمؽ بإحاالت الصادرة 

 .1 مف مجمس األمف

 

 244عبد القادر البقيرات ، المرجع السابؽ ، ص  (1)
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 نياالثلمبحث ا

 الممارسات الميدانية الختصاص المحكمة ) الجانب العممي (

عمى ارض الكاقع ممارساتيا الميدانية مف خبلؿ  الدائمة قد جسدت المحكمة الجنائية الدكليةل
تنظر فييا كفؽ  أفبمكجبو  األساسيمتابعة كالتحقيؽ في الجرائـ الدكلية التي خكؿ ليا النظاـ 

 . راءات المذككرة سابقالئلجلممادة الخامسة منو ككفقا 
إلى المحكمة الجنائية  األساسي لركما في النظاـ األطراؼفيناؾ قضايا محالة مف قبؿ الدكؿ 

الدكلية )المطمب األكؿ( كفي بعض الحاالت حفاظا عمى السمـ كاألمف الدكلييف يتدخؿ مجمس 
األمف  مف خبلؿ اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدكلية  في الجرائـ التي ارتكبت متصرفا بمكجب 

 الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة )المطمب الثاني (
 

الجرائم الدولية المحالة من طرف الدول االطراف في النظام االساسي لممحكمة : ولاأل المطمب 
 الجنائية الدولية الدائمة

مف بيف القضايا المعركضة أماـ المحكمة الجنائية الدكلية كالتي تـ تحريؾ الدعكل مف المدعي 
الفرع األكؿ( كالجرائـ العاـ بطمب مف الدكؿ األطراؼ الجرائـ المرتكبة في الككنغك الديمقراطية )

 الدكلية المرتكبة في إفريقيا الكسطى )الفرع الثاني (
 

 : الجرائم المرتكبة في اقميم الكونغو الديمقراطية  األولالفرع 
 الكونغو الديمقراطية   جميورية خمفيات الصراع في: أوال

القكات  "لكراف كابيبل" الرئيس الككنغكلي حينما أمر أكت شيرالى  يعكد تاريخ نشكب الصراع
لؾ الى كقكع ذبالخركج منيا ادل  1997في الببلد بعد اف حقؽ انتصاره سنة  المتكاجدةالركاندية 

النزاع فيما  القائـ ، ليتطكرتمرد داخؿ الجيش الككنغكلي كبركز حركة ترمي باالطاحة بالنظاـ 
الدعـ الى المتمرديف بحجة حفظ  كاكغندا عمى تقديـ بعد كيصبح دك طابع اقميمي بعد اقداـ ركندا
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 حدكدىما في مقابؿ تمقي الجيش النظامي لمدعـ الى المتمرديف مف قبؿ انغكال كتشاد كزيمابابكم
 كقد تكاصؿ الصراع كتفاقـ الكضع رغـ ابراـ اتفاؽ يقضي بكقؼ اطبلؽ النار في جكيمية

 1999 1. 
مف قبؿ القكل المتصارعة الداخمية كقد تفاقـ الصراع كبمغ اشده بعد خرؽ كقؼ اطبلؽ النار 

حيث تـ االتفاؽ عمى تشكيؿ حككمة كحدة كطنية تقـك عمى  2003 كاالقميمية الى غاية جكيمية
 . 2ا الحد بؿ استمر الى ابعد مف دلؾ ذى اقتساـ السمطة كاـ يتكقؼ النزاع عند أساس

النزاع العسكرم كالسياسي كككنو مبلصقا لركندا كىك ما انعكس عمى  حيث شيد إقميـ كيفك تركيز
أداء الحككمة االنتقالية كأدل الى تعطيؿ جيكدىا فقد عارض جنكد التجمع الكنغكلي مف اجؿ 
الديمقراطية المتمركز جنكب إقميـ كيفك سمطة القائد اإلقميمي المعيف مف قبؿ الحككمة مف خبلؿ 

بيف القكات  2004جكاف  11ضى إلى نزاع عسكرم كبالضبط في استخداـ القكة كىك ما أف
مف اجؿ الديمقراطية ،كقد كقع المدنيكف  الحككمية كقكات المتمرديف التابعيف لمتجمع الككنغكلي

بسبب استيدافيـ مف الطرفيف كتمكف التجمع الككنغكلي مف اجؿ الديمقراطية مف  ضحية
كيفك لتندلع بعدىا مظاىرات عنيفة في شتى أنحاء  االستيبلء عمى إقميـ بككافك التابع لجنكب

الببلد كتصاعد التكتر العرقي إلى درجة كبيرة كتـ ارتكاب أبشع الجرائـ الدكلية كالمنافية لحقكؽ 
اإلنساف كالقتؿ العشكائي كاالغتصاب كالتعذيب كتجنيد األطفاؿ كتسخيرىـ في العمميات العسكرية 

ألؼ شخص أغمبيتيـ مف البلجئيف  150ما يزيد عف  إلى 2004ليصؿ عدد القتمى في أكت 
 .غاتكمبا بكراندم مذبحةقبيمة التكتسي في الككنغكلييف المنتميف الى 

 
 

 125ص 2010أيمف مصطفى عبد القادر ،جرائـ الحرب في إفريقيا في ظؿ القضاء الجنائي الدكلي الطبعة األكلى مصر (1)  

جامعة  ،الحقكؽ  العاـ ،كمية الجنائية الدكلية لمفرد،رسالة لنيؿ شيادة الدكتكرة في القانكفاحمد بشارة مكسى المسؤكلية ( 2) 

 17ص 2007- 2006 الجزائر
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كال يزاؿ النزاع المحمي كانعداـ االمف كسكء التغدية الحاد كالمرض تشكؿ تيديدا لسبؿ العيش 
حيث تفشت اعماؿ الشغب كالنيب كالسمب في جميع انحاء  لمئات االالؼ مف االطفاؿ كاسرىـ

 كيفك الشمالية ككيفك الجنكبية.
قضايا الجرائم الدولية المرتكبة في اقميم كونغو الديمقراطية عمى المحكمة الجنائية  إحالةثانيا :
 الدولية

ممحكمة برسالة الى المدعي العاـ ل 2004تكجو رئيس جميكرية الككنغك الديمقراطية في مارس 
الجنائية الدكلية يحيؿ بمكجبيا الكضع في ككنغك الديمقراطية الى المحكمة الجنائية الدكلية ،كقد 
اعمف المدعي العاـ بعد تمقيو التصاالت عديدة مف افراد كمنظمات غير حككمية انو سيبحث 

ؿ عمى قاـ باببلغ جمعية دكؿ االطراؼ في تقديـ طمب لمحصك  ،الكضع في الككنغك الديمقراطية
ادف مف الدائرة التمييدية لممحكمة قصد البدء في التحقيؽ لمكشؼ عف الجرائـ المرتكبة في 

،كقد تحصؿ المدعي العاـ عمى العديد مف التقارير كالمصادر التي تؤكد  الككنغك الديمقراطية
  1مف القتمى الى جانب العديد مف الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمةبكجكد االالؼ 

كقد باشر المدعي العاـ تحقيقو في الجرائـ المرتكبة في اقميـ جميكرية الككنغك الديمقراطية كدلؾ 
 23كالى غاية تاريخ  2004جكاف  23بزيارة محققي المحكمة بعدما فتح تحقيؽ في الحالة يكـ 

 ية بجميكرية ككنغك الديمقراط فاف المحكمة اىتمت بست قضايا في الحالة المتعمقة 2013افريؿ 
  thomas lubanga dyilo »   قضية المدعي العام ضد السيد توماس لوبانغا دييمو -1

خبلؿ  تعد محاكمة لكبانغا ىي األكلى في تاريخ القانكف الدكلي التي شيد مشاركة فعالة لمضحايا
الدائرة التمييدية قرار بتكقيؼ المتيـ  أصدرت 2006فيفرم  10سير المحاكمة حيث انو بتاريخ 

 سنة في  15االقؿ مف  تكماس لكبانغا باتيامو بارتكاب جرائـ حرب كتجنيده لبلطفاؿ
 
-2015،مذكرة ماستر في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة سعيدة  "الجرائـ الدكلية"( طيارم اسيا ، 1)

 90،ص 2016
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 الدائرة االبتدائية عمى اعداد التحضيرات البلزمة لمحاكمة السيد تكماس  كبدأتعدكانية ،  أعماؿ
الجناح العسكرم التحاد القكات الكطنية لتحرير الككنغك كالمتيـ بجرائـ  أركافلكبانغا قائد  

  1الحرب
ارتات انو ال اصدرت الدائرة االبتدائية االكلى قرار بكقؼ االجراءات حيث  2008جكاف  13كفي 

يتسنى اجراء محاكمة نزيية في دلؾ الكقت ،كفي ضكء قرار كقؼ االجراءات اصدرت الدائرة امرا 
منحت الدائرة  2008جكيمية 02كفي باالفراج غير المشركط عف السيد تكماس لكبانغا دييمك،

قرار االفراج كفي اليـك داتو استانؼ االدعاء  ادنا باالستئناؼ ضد قرار كقؼ االجراءات االدعاء
اكقفت دائرة االستئناؼ انفاد قرار االفراج  2008جكيمية  07عف السيد تكماس لكبانغا ،كفي 

اكدت دائرة االستئناؼ تاجيؿ النظرفي  2008اكتكبر  21،كفي  لحيف النظر في االستئناؼ
تي الدعكل اد كجدت في الكقت داتو اف المحكمة لـ تتمكف مف االمر بالكشؼ عف المعمكمات ال
كعمى حصؿ عمييا المدعي العاـ رىنا بالكفاء بشركط السرية مف دكف مكافقة مقدمي المعمكمات 

المعمكمات المعنييف  مكافقة مقدمي مدل فترة خمسة اشير كبعد اف حصؿ االدعاء العاـ عمى
عف ىده المكاد كاتاحيا لمقضاة الديف تمكنكا مف تحديد االسمكب المناسب لمكشؼ عف كؿ  كشؼ
االدعاء العاـ اكفى بالتزاماتو كانو يمكف البدء  أفكجدت الدائرة  2008نكفمبر 18،كفي  كثيقة

 .2بعممية المحاكمة 
بدات الدائرة االبتدائية االكلى التي تضـ القضاة السيد ادرياف فكلفكرد  2009جانفي  26كفي 

ي العاـ ضد السيد "تكماس لكبانغا عقضية المد في نظربكرينيو ببلتماف  كاليزابيت اكديك
مف المجني عمييـ يشارككف مف خبلؿ ممثمييـ القانكنييف في قضية لكبانغا تـ  102دييمك"كىناؾ 

قدـ  2009جكيمية مف سنة  14جانفي حتى  26، كمف أدلتوبعدىا قاـ المدعي العاـ بعرض 
مف جانب االدعاء  منيـ 28شاىدا بشياداتيـ كتـ استدعاء  30دليبل كادلى  119بشكؿ رسمي 

 .مف جانب الدائرة نفسيا  02العاـ ك
 126،المرجع السابؽ ،ص أيمف مصطفى عبد القادر (1)
 95طيارم أسيا ، المرجع السابؽ ،ص  (2)
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 االبتدائية األكلى طمب الدفاع بكقؼ اإلجراءات باعتباره ةرفضت الدائر  2011فيفرم  23كفي 
مام  20كلغاية تاريخ  2011مارس  21المحاكمة في  القضائي كاستؤنفت لئلجراءانتياكا 
ستمعت المحكمة في ا  ك  األدلةمرحمة تقديـ  بإنياءمرا أ األكلىصدرت الدائرة االبتدائية أ 2011

الى المراافعات الشفكية الختامية التي قدميا  2011اكت  26ك 25جمسة عمنية عقدت يكمي 
 مضحايا .المدعي العاـ كالدفاع كالممثمكف القانكنييف ل

خمصت الدائرة  ،أصدرتو الذممكجزا لمحكـ  األكلىت الدائرة االبتدائية أقر  2012مارس  14كفي 
الى اف السيد "تكماس لكبانغا " مسؤكال جنائيا بصفتو شريؾ في ارتكاب جرائـ التجنيد االلزامي 

 افقدـ الطرف 14/03/2012مر صادر في أعاما ، كبمكجب   15لبلطفاؿ تقؿ اعمارىـ عف 
 ف العقكبة  .أكرات بشذكالممثمكف القانكنييف لضحايا م

فرضت الدائرة االبتدائية االكلى عمى السيد تكماس لكبانغا عقكبة السجف  2012جكيمية  10كفي 
ادر عف كؿ حكـ صأسنة كيعتبر ىدا الحكـ  15دكف األطفاؿ عاما الختطافو كاستخدامو  14

 .2002دخكليا حيز التنفيد عاـ كدلؾ مند المحكمة الجنائية الدكلية 
كرات ككثائؽ عمى مستكل ذم بإيداعقاـ السيد "تكماس لكبانغا دييمك"  2012ديسمبر  03كبتاريخ 

ماـ دائرة االستئناؼ عمى أ اإلجراءاتكتـ متابعة نافو أدائرة االستئناؼ مف اجؿ تدعيـ است
 رؼ كؿ مف السيد تكماس لكبانغامف ط األجكبةالمستكل المحكمة الجنائية الدكلية كدلؾ بتقديـ 

  1دييمك كالمدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية

نؼ "تكماس لكبانغا دييمك" التي تقدـ أسانيد المستأتـ دحض كؿ حجج ك  2013مارس 26 كفي
 االستئناؼ قرارىا بتاييد القرارالمتخد مف طرؼ الدائرة االبتدائية االكلى .   بيا كاصدرت دائرة

  »  » germain katangaكاتانغا  المدعي العام ضد السيد جيرمينضية ق 2 -
  2007جكيمية  02جيرميف كاتانغا بتاريخ  كرة تكقيفية ضد السيدذصدرت الدائرة التمييدية مأ
 
 دكتكراه ، مقدمة لنيؿ شيادة أطركحةفريجة محمد ىشاـ :دكر القضاء الدكلي الجنائي في مكافحة الجريمة الدكلية ، (1)

 28ص 2014-2013قانكف دكلي جنائي ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،قسـ الحقكؽ ، جامعة بسكرة ، سنة  تخصص
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 فيفرم  24التيامو بتعاكنو مع قادة عسكرييف اخريف بيجكميـ العنيؼ عمى قرية "بكغكرك" في 
،كقد قامت جميكرية الككنغك الديمقراطية شخص مدني 200بحياة اكثر مف  أكدلمما  2003

كدلؾ بارتكابو  2007اكتكبر  18تسميـ السيد جيرميف كاتانغا الى المحكمة الجنائية الدكلية في ب
 15كاشراؾ اطفاؿ اقؿ مف  جميع انكاع الجرائـ الدكلية مف تعديب كاغتصاب كقتؿ كجرح عمدم

سنة في جرائـ الحرب كالعدكاف كجرائـ االستعباد الجنسي كاالغتصاب المككنة لجرائـ الحرب 
( مف نظاـ ركما االساسي ، كما ثبث في قرار تكجيو 22/ب/8/2عاقب عمييا بنص المادة )الم

التيـ باف السيد جيرميف كاتانغا كاف يعمـ اف ىجكمو يدخؿ ضمف اليجـك الكاسع النطاؽ 
 األساسي( مف النظاـ ركما 7كالمنيجي ضد السكاف المدنييف، الفعؿ المعاقب عميو بنص المادة )

االتيامات المكجية مف المدعي العاـ ضد السيد جيرميف  األكلىكدت الدائرة االبتدائية أ،كقد 
 . كاتانغا كدلؾ بارتكابو جرائـ الحرب كجرائـ ضد االنسانية

 الثانيةبدات محاكمة السيد "جيرميف كاتانغا "اماـ الدائرة االبتدائية ا 2009نكفمبر  24يخ كبتار 
" رئيسا ، ك فاتكماتا ديمبيمي ديارا" ك " كريستيف فاف ديف ك المشكمة مف القضاة "بركنك ككت 

قطع مف  105يكما مف أياـ المحاكمة قدـ اإلدعاء  88ينغايرت" ، كخبلؿ أكثر مف أكثر مف 
شاىدا ك خبيرا كاحدا ألداء الشيادة ، ك إستمر تقديـ مرافعة إلى أف إختتـ  14األدلة ك إستدعى 

 1 2010ديسمبر  08في عرضو لئلفادات في ىذه القضية 

جكيمية  12إلى غاية  2010مارس  24كقدـ المتيـ "جيرميف كاتانغا" قضيتو في الفترة ما بيف 
لئلدالء بشيادتيـ ك مف بينيـ ثبلثة شيكد مشتركيف مع المتيـ شاىدا  17ك إستدعى  2011

عف السيد "جيرميف دليبل قدميا الدفاع  150السيد " نقيد جكلك شكم"، ك إجماال قبؿ كأدلة إثبات 
 .2كاتانغا"

 
 
 30،المرجع السابؽ ، ص فريجة محمد ىشاـ(  1)
 99(  طيارم أسيا ، المرجع السابؽ ،ص 2)
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عف اإلنتياء مف تقديـ األدلة ك عقب ذلؾ قدـ اإلدعاء  2012فبراير  07ك أعمف رسميا في 
العاـ ك الدفاع ك الممثمكف القانكنييف لمضحايا مذكراتيـ الخطية الختامية، ك إستمعت الدائرة 

مام  23إلى  15اإليتدائية إلى المرافعات الشفكية الختامية في جمسة عمنية في الفترة الكاقعة مف 
قرار خطيا ك  450قرار شفكيا ك  130اكمة مجمكعة خبلؿ المح، ك أصدرت الدائرة  2012

 ضحية في الدعكل . 366أذنت بمشاركة 
"جيرميف قررت الدائرة اإلبتدائية الثانية بفصؿ التيـ المتعمقة بالسيد  2012نكفمبر  21كبتاريخ 

كاتانغا" عف تيـ " ماتيك نقيد جكلك شكم"، كما طمب مف السيد "جيرميف كاتانغا" ك المدعي العاـ 
 .ك كذا الضحايا بإمكانيتيـ مف تقديـ مبلحظاتيـ فيما يتعمؽ بقرار فصؿ التيـ 

صدر  2013جانفي 16كبتاريخ ،كقد تمكف المتيـ مف تقديـ مذكرة استئنافو في قرار فصؿ التيـ 
 1ار عف دائرة االستئناؼ يقضي بتكقيؼ إجراءات المحاكمة قر 

 « bosco nataganda  »قضية المدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا  - 3
 ضت الدائرة االبتدائية األكلى األختاـ عف أمر بإلقاء القبض كاف قدف 2008افريؿ  28قي 

 لمعمميات العسكرية بحؽ السيد بكسكك تاغاندا نائب القائد العاـ 2006أكت  22صدر في 

بكسكك  المزعكـ لمقكات الكطنية لتحرير الككنغك ، كارتأت الدائرة أف ىناؾ أسس منطقية باف السيد
قدمو المدعي  الذمككفقا لمطمب  انو لـ يتـ القبض عميو، إالنتاغاندا قد قاـ بارتكاب جرائـ حرب 

) القتؿ    اإلنسانيةثبلث تيـ تتعمؽ بجرائـ ضد  إلىكاستنادا  2012مام  14العاـ في 
) القتؿ، االعتداء  تيـ تتعمؽ بجرائـ الحرب كأربع ، االسترقاؽ الجنسي كاالضطياد (االغتصاب 

  "تقدـ طكعا السيد "بكسكك نتاغندا 2013مارس  22ك بتاريخ  ( ،إال انوعمى السكاف المدنييف
 26/03/2013لى عقد الدائرة االبتدائية جمستيا بتاريخ إلى المحكمة الجنائية الدكلية مما أدل إ

 كالتي تعتبر أكؿ جمسة تتـ مع مقابمة المتيـ أيف تـ إعبلمو بارتكاب أربعة جرائـ كثبلث جرائـ
 
 

 102 المرجع السابؽ ،ص طيارم اسيا  ، (1)
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بعد تكجيو االتيامات فيما يتعمؽ  كال يزاؿ المتيـ قيد االعتقاؿ كينتظر المحاكمة،  اإلنسانيةضد 
 بالجرائـ الدكلية التي ارتكبيا.

   callixte mbarushimanaكاليكيست مباروشيماناقضية المدعي العام ضد -4
خمسة جرائـ ضد االنسانية ك  تـ التكصؿ الى ارتكابو كاليكيست مباركشيمانابعد التحقيؽ مع 

سبتمبر  28بالقبض عميو في  األمرصدار إ إلى دعا الدائرة التمييديةثمانية جرائـ حرب مما 
2010 

سيـ شخصيا كعمد في أ بأنومعقكلة تدعك لبلعتقاد  أسباباىناؾ  أف كرأت الدائرة التمييدية األكلى
استيدؼ السكاف  خطة مشتركة لقيادة القكات الديمقراطية لتحرير ركندا مف اجؿ شف ىجـك

لمحصكؿ عمى تنازالت سياسية كجزء مف حممة دكلية  المدنييف في كيفك الشمالية ككيفك الجنكبية
 النتزاع تنازالت عف سمطة سياسية لصالح القكات الديمقراطية لتحرير ركندا.

قدـ االدعاء العاـ الكثيقة التي تتضمف التيـ كقائمة االدلة كالتي تشمؿ  2011جكيمية  15كفي 
ادعى   ـ حرب كجرائـ ضد االنسانيةتيمة بارتكاب السيد " كالكيست مباركشيمانا "جرائ 12عمى 

 بانيا ارتكبت في مقاطعتي كيفك الشمالية ككيفك الجنكبية .
      إقرارلنظر في  2011سبتمبر 21إلى  16كخبلؿ جمسات االستماع التي عقدت في الفترة مف       

 االبتدائيةأصدرت الدائرة  2011سبتمبر  16ضحية في الدعكل، كفي  32دف بمشاركة أالتيـ 
األكلى قرار باألغمبية ينص عمى رفض إقرار التيـ المكجية إلى السيد "كالكيست مباركشيمانا "      

ككجدت أف االدعاء العاـ لـ يقـ بتقديـ أدلة كافية إلثبات أف المشتبو بو كاف مسئكال مسؤكلية 
باألغمبية اإلفراج عف السيد فردية عف الجرائـ التي اتيـ بارتكابيا ،كبناء عمى دلؾ قررت الدائرة 

الطعف  ردت دائرة االستئناؼ 2011ديسمبر  20كفي  "كالكيست مباركشيمانا " مف السجف .
الذم قدمو االدعاء العاـ في قرار اإلفراج، كعقب دلؾ تـ اإلفراج عنو كتـ إطبلؽ صراحة عمى 

 . 1أساس عدـ إثبات ضمكعو في ارتكاب جرائـ دكلية
 
 104،106 جع السابؽ ،صطيارم اسيا  ،المر  (1)
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 : الجرائم المرتكبة في اقميم افريقيا الوسطى : الثانيالفرع 

 ع في اقميم افريقيا الوسطىاوال :خمفية النزا

نيا ستقـك بالتحقيؽ لمكشؼ عف المسؤكليف عف الجرائـ الجنسية أالمحكمة الجنائية الدكلية  عمنتأ
كقعت في جميكرية افريقيا الكسطى اثناء محاكلة كبر الجرائـ الدكلية التي أكالمعتبرة مف ضمف 

ضد الرئيس السابؽ "انج فيميكس  2002بكزيزية "في  فرنسكا قمع االنقبلب الذم قاـ بو الجنراؿ "
 'باتاسيو

حيث قاـ المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية بالتحقيؽ كذلؾ بارتكازه عمى اشد الجرائـ 
كدلؾ عندما كصؿ العنؼ دركتو خاصة  2003-2002خطكرة، التي ارتكبت في الفترة 

 عماؿ العنؼ الجنسي.أاالغتصاب كغيرىا مف 
نتياؾ لحقكؽ إكما انو ليس فقط ما قامت بو الجماعات المسمحة مف خبلؿ الصراعات مف 

 مدنييف كالنساء كاالطفاؿ مما دعا الى كجكب نشر قكة تابعة لبلمـ المتحدة التي يجب اف الم
 شمؿ لحماية المدنييف في جميكرية إفريقيا الكسطى .أتككف جزء مف نيج 

اختطؼ المئات مف الرجاؿ المسمحيف الديف يعتقد انيـ  2009نو في مارس مف عاـ أحيث 
 مراة كطفؿ في شرقي جميكريةإرجؿ ك  100عضاء في "جيش الرب لممقاكمة " اكثر مف أ

قد انيـ قادميف مف شماؿ غربي جميكرية ككنغك إفريقيا الكسطى ك قاـ المسمحكف الديف يعت
 1الديمقراطية باغتصاب النساء كالفتيات كتدمير كنيب الممتمكات

المحكمة الجنائية  إلىقضايا الجرائم الدولية المرتكبة في اقميم افريقيا الوسطى  إحالةثانيا :
 :الدولية

الكسطى عمى  إفريقياعف فتح تحقيؽ في  2007مام  22مكتب المدعي العاـ بتاريخ  أعمف 
 المعمكمات المجمعة مف مصادر تبيف الجرائـ كالتي تدخؿ في اختصاص المحكمة كالتي  ساسأ
 
 110،ص المرجع السابؽطيارم أسيا  ،  (1)
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تحميؿ الجرائـ التي كقعت اثناء اندالع العنؼ خبلؿ سنتي  إلىستنادا ا  رتكبت في ىذه الدكلة ك أ
كحدث خبلليا قتؿ كاغتصاب لممدنييف كىي جرائـ كقعت بيف قكات الحككمة  2003ك 2002

 كالمتمرديف .
 قيام المدعي العام بفتح تحقيق في اقميم افريقيا الوسطى-1

تحقيقا في االدعاءات عف الجرائـ الجنسية التي  فتح المدعي العاـ لدل المحكمة الجنائية الدكلية
كىي االدعاءات التي قاؿ عنيا مكتب المدعي العاـ انيا تبيف  فاؽ عددىا عدد الجرائـ القتؿ

تفاصيؿ الجرائـ الجنسية كاف المعمكمات التي بحكزتو تشير الى اف جرائـ االغتصاب التي 
انكف الدكلي الجنائي، كاف ىنالؾ مئات مف ارتكبت ضد المدنييف ال يمكف تجاىميا في نطاؽ الق

عماؿ عنؼ مف أحايا االغتصاب تقدمكا الى االدعاء يسردكف الجرائـ الفظيعة التي صاحبتيا ض
مكتب المدعي العاـ الى حكـ محكمة النقض  أشار اقبؿ الجناة ككيفية تعرضيـ لبلغتصاب.كم

ىيئة قضائية في الببلد كمف تـ فاف نظاـ العدالة  أعمىفي جميكرية افريقيا الكسطى كىي 
 باإلجراءات البلزمة لتحقيؽ كالمحاكمة عف الجرائـ المرتكبة.الكطنية غير قادر عمى االضطبلع 
 gombo jean pierre bembeبيمبا غومبوقضية المدعي العام ضد جون بيير 

سباب معقكلة لبلعتقاد أدكلية اف ىناؾ ت الدائرة االبتدائية الثالثة التابعة لممحكمة الجنائية الأر 
نو مف خبلؿ الصراعات المسمحة الطكيمة االمد التي كقعت في جميكرية افريقيا الكسطى في أب

كبما ارتكبتو حركة الككنغك  2003مارس  15الى غاية  2002اكتكبر 25الفترة الممتدة مف 
مف ىجكـ كاسع النطاؽ كمنيجي ضد المدنييف كجرائـ القتؿ  "بيير بيمبا غكمبك جكف"بقيادة 

 كاالغتصاب كالتعديب السيما في اقميـ"بانغي،بكسانغك ،مكنقكمبا كداماريكسميؿ ".
 ختامياأكرة تكقيؼ كتـ فض ذم بإصدارقامت الدائرة االبتدائية الثالثة  2008مام  23كفي 

 إلىطمب القبض كالتقديـ إصدار بمف خبلؿ مسجؿ المحكمة كدلؾ  2008مام  24بتاريخ 
، كقد اخطرت السمطات البمجيكية مجمس النكاب باالمر مممكة بمجيكا ضد"جكف بيير بيمبا"

كتـ  كقد اعتقؿ" جكف بيير" 2008مام  23بالقبض الصادر عف المحكمة الجنائية الدكلية في 
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 أيفتكقيؼ ثانية  كرةذصدرت مأ 2008جكاف 10تكقيفو مف جانب السمطات البمجيكية، كبتاريخ 
مكتب المدعي العاـ كتكافر جرائـ القتؿ العمدم المككنة  تكصؿ الييا أخرلضيفت جرائـ دكلية أ

جؿ أمف  الكسطى إفريقيالجرائـ ضد االنسانية كدلؾ مف خبلؿ التحقيقات التي قاـ بيا داخؿ اقميـ 
 اف يحاكـ عنيا .

مف المدعي العاـ ضد  جمسة االستماع القرار التيـ الثمانية المكجية بدأت 2009جانفي 12كفي 
كدت الدائرة االبتدائية الثانية ثبلث تيـ بارتكاب أ 2009جكاف  15.كبتاريخ "جكف بيير بيمبا "

جرائـ حرب )قتؿ كاغتصاب كسمب كنيب( كتيمتيف في ارتكاب جرائـ ضد االنسانية ضد "بيمبا" 
 1 أصبلاالتياـ  إليوباعتباره شريكا في ارتكاب الجريمة كما كجو بصفتو قائدا عسكريا ال 

تيمة التعديب بكصفيا جريمة حرب نظرا لعدـ الدقة في ىده الكثيقة  تأكيدمتنعت الدائرة مف ا  ك  
تمؾ التيـ تندرج بالكامؿ في عداد تيمة  أف عتبرتأالتي تحتكم عمى ىده االتيامات،حيث 

 االغتصاب .
قدـ االدعاء التماسا لمحصكؿ عمى ادف باالستئناؼ قرار الدائرة باالمتناع  2009جكاف  22كفي 

 ايف  2009جكاف  29كاعاد المتيـ طمب االفراج المؤقت بتاريخ  عف اقرار التيـ .
غير أف تـ إلغاء  2009جكاف  14كافقت الدائرة االبتدائية الثالثة عف طمب اإلفراج بتاريخ 

 مف طرؼ غرفة االستئناؼ بالمحكمة الجنائية الدكلية . 2009سبتمبر  02اإلفراج بتاريخ
أحالت الرئاسة القضية إلى الدائرة االبتدائية الثالثة المشكمة مف القاضي  2009سبتمبر 18كفي 

 سير أدرياف فمفكرد)رئيسا( كالقاضية اليزابيت اكديك بنيتك كالقاضية جريس الككتش .
 1619"بيمبا" أماـ الدائرة االبتدائية الثالثة كادف لػبدأت محاكمة السيد  2010نكفمبر 22كفي 

ضحية المشاركة في إجراءات المحاكمة عف طريؽ ممثمييـ القانكنييف ، أما عف المحاكمة 
 فمازالت قائمة كلـ يصدر أم حكـ بحؽ السيد "بيمبا" كمف جية أخرل فاف إجراءات التحقيؽ في

 
 

 113طيارم اسيا ،المرجع السابؽ ،ص  (1)
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 إليونبيت  إفريقيا الكسطى الزالت متكاصمة كىك ما إقميـئـ الدكلية التي ترتكب في كسط الجرا
 ابريؿ 22المدعية العامة لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة السيدة "فاتكابنسكدا" في بيانيا بتاريخ 

الكسطى يتدىكر يكميا كما يتزايد عدد  إفريقياحيف قالت باف الكضع في جميكرية  2013
مف  اإلفبلت إنياءلضحايا المدنييف مف الجرائـ الخطيرة كاف اليدؼ مف كجكد المحكمة ىك ا

لقد  الكسطى ، إفريقيااختصاصيا يشمؿ كامؿ جميكرية  أفالجرائـ كما  ذهالعقاب عمى مثؿ ى
 . 1في مقاضاة المسؤكليف عف ىده المعاناة أترددثيرا بالفعؿ كلف ك إفريقياعانى شعب جميكرية 

 
 المطمب الثاني :الجرائم الدولية المحالة بقرار مجمس االمن الدولي :

مف بيف القضايا التي أحيمت إلى المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة بقرار مف مجمس األمف الدكلي 
لؾ حفاظا عمى السمـ كاألمف الدكلييف ذمتصرفا كفؽ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ك 

 كقضية الجرائـ المرتكبة في ليبيا )الفرع الثاني (داف )الفرع األكؿ( قضية دارفكر بالسك 
 

 الفرع األول : الجرائم الدولية المرتكبة في إقميم دارفور

 إقميم دارفور خمفية النزاع القائم في أوال :

مثؿ جبية تحرير السكداف  2003مند ظيكر الحركات كالتنظيمات المسمحة في عاـ بدأت األزمة 
العسكرم جيش تحرير السكداف الذم يضـ مجمكعة كبيرة مف الضباط السكدانييف كجناحيا 

عادة تقسيـ  السابقيف في الجيش السكداني كينادم التنظيـ بحكـ داني مكسع كا 
عادة بناء السكداف عمى أسس جديدة   .2السمطة كالثركة كا 

 
 114طيارم أسيا ، المرجع السابؽ ،ص(  1)
القانكف الدكلي اإلنساني في ضكء المحكمة الجنائية الدكلية عماف :دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عمر محمكد المخزكمي، (2)

 398ص 2008
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كىناؾ أيضا حركة العدالة كالمساكاة كىك تنظيـ يتبنى رؤية ديمقراطية تعتمد عمى صكت كاحد 
 فيدراليكبناء سكداف جديد مدني  لشخص كاحد كما يدعك التنظيـ الى فصؿ الديف عف الدكلة

في  إنسانيةكارثة  بأنيا أسكء 2004الحالة في دارفكر عاـ  المختمفة األمـككصفت منظمات 
ي اتخدتيا الحككمة تالمتحدة التدابيرال األمـ كقد كصفت تقارير .2005العالـ حسب تقديرات 

بعيد فاف  السكدانية لكقؼ القتاؿ كحماية المدنييف بانيا يشكبيا نقص كبير كغير فعالة الى حد
 بأكممياكحرؽ قرل  تدمير إلىدت أىـ مساكئ الصراع ىي اليجمات التي تعرض ليا المدنييف ك أ

 . كتشريد مجكعة كبيرة مف السكاف المدنييف
 

 الوضع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية  مجمس االمن إحالة: ثانيا 

قضى باحالة الكضع في دارفكر الى  1593الدكلي تحت رقـ  األمفمجػػمس  رارػػػػق صدر
كالتي نتج الدائرة في ىدا االقميـ ، المحكمة الجنائية الدكلية كدالؾ بغية كضع حد لتمؾ النزاعات

عنيا عشرات االالؼ مف القتمى كمئات االالؼ مف البلجئيف كالمتشرديف كاماـ عدـ احتراـ 
االنساف  ع حد لبلنتياكات حقكؽاطبلؽ النار ككض التفاقات كقػؼ اطراؼ النزاع في دارفكر

 المحكمة الجنائية  إلىكالقانكف الدكلي االنساني ،حيث احاؿ ىدا القرار الكضع في دارفكر 
  اإلحالة تعتبر ك ىدا القرار لصدكر البالغاألثر كقد كاف لتقرير لجنة التحقيؽ الدكلية  ،الدكلية 

 المحكمة الجنائية الدكلية االكلى مف نكعيا. إلى األمفمف مجمس 
 الى الفصؿ السابع مف ميثاؽ االمـ المتحدة كخاصة عندما يككف األمفجمس كتستند سمطة م

مف الميثاؽ حيث تخكؿ لو سمطة تحديد كجكد ام  39لسمـ العالمي كدالؾ بتفعيؿ المادة  تيديد
اك كقكع العدكاف بحيث يقدـ تكصياتو كيتخد االجراءات لمحفاظ عمى السمـ كاالمف  سبلـلمتيديد 

 الدكلييف.
مف مجمس االمف عمى المحكمة كقبكؿ الدعكل اماميا يعطي الحؽ لممدعي  اإلحالةثاتير  إف

 العاـ كالغرفة التمييدية سمطة تقكيـ المعمكمات كمف ضمنيا ما يحيمو مجمس االمف الدكلي .
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( مف نظاـ ركما 53قضية دارفكر المحالة الييا مف قبؿ مجمس االمف الدكلي فاف المادة )ففي 
االساسي تؤكد بكضكح اف المدعي العاـ ليس ممزما بقرار المحكمة الصادر عف مجمس االمف 

، فمجمس االمف عند احالتو  ـ سمطة تقدير الشركع في التحقيؽافياتو المادة تعطي لممدعي الع
ر عمى المحكمة الجنائية الدكلية قد استند في قراره الى تقرير المجنة الدكلية لمتحقيؽ لقضية دارفك 

 .التي اكدت عدـ قدرة القضاء السكداني اك عدـ رغبتو في متابعة كمعاقبة مجرمي الحرب 
 

 قضايا الجرائم الدولية الواقعة في اقميم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية  إحالةثالثا :
 تؤكد اف بعض االطراؼ قد بدات في اتبلؼ التي المعمكمات  تحصؿ المدعي العاـ عمىلقد 

مف البيانات مثؿ نبش كحرؽ القبكر كتصفية كاغتياؿ بعض الشيكد كاتبلؼ المستندات، العديد 
معيف مف شانو اف  فقاـ المدعي العاـ باببلغ الدائرة التمييدية بكجكب االسراع في اتخاد اجراء

 تبلؼ معالـ الجريمة الدكلية مع كجكب مقاضاة المجرميف الدكلييف لدارفكر.يحكؿ دكف ا
مرا بالقبض عمى كؿ مف احمد محمد أ األكلىصدرت الدائرة التمييدية أ 2007افريؿ  27كبتاريخ 

 متيما  51ىاركف كعمى محمد عمي عبد الرحماف المعركؼ بعمي كشيب مف ضمف 
  . انيةاإلنسباتياميـ بجرائـ حرب كجرائـ ضد 

تكقيؼ  مذكرةالدائرة التمييدية كي تصدر  طمب إلى قدـ المدعي العاـ 2008جكيمية  14 كبتاريخ
بحؽ الرئيس السكداني عمر حسف البشير كاصدرت ىده االخيرة امرا بالقبض بحؽ الرئيس 

 1 2009مارس  04السكداني بتاريخ 

 ضد كل من السيد احمد ىارون والسيد عمي محمد عمي عبد الرحمان قضية المدعي العام -1

امريف بالقاء القبض عمى احمد ىاركف كعمي  2007افريؿ  27الدائرة االبتدائية بتاريخاصدرت 
 محمد عمي عبد الرحماف المدعك عمي كشيب ،حيث اف ىناؾ اسباب معقكلة لبلعتقاد باف نزاعا 

 
 124،126،صطيارم أسيا ، المرجع السابؽ   (1)
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 ذقد نشب من األساسيركما /ك( مف نظاـ 8/2مسمحا كطكيبل كالنزاعات المشار الييا في المادة )
كاستمر لفترة طكيمة بيف حككمة السكداف التي تضـ مقاتميف مف القكات  2002 أكتشير 

المسمحة الشعبية السكدانية كمف قكات الدفاع الشعبي كميميشيا الجنجكيد كبيف مجمكعات 
 متمرديف التي تضـ حركة جيش تحرير السكداف كحركة العدؿ كالمساكاة في دارفكر بالسكدافال

مر بالقبض المكجو ضد السيد احمد ىاركف اتضح باف ىناؾ اسباب معقكلة لبلعتقاد أكمف خبلؿ 
 باف القكات المسمحة السكدانية قد شنت ىجمات عديدة بحيث تـ ارتكاب العديد مف 

 الجرائـ الدكلية كقتؿ المدنييف ،االغتصاب ، االعتداء عمى كرامة النساء كالفتيات شف ىجمات
 متعمدة عمى السكاف المدنييف كتدمير الممتمكات التابعة ليـ كنيب البمدات حيث ارتكبت أبشع

عمميات االضطياد كالقتؿ كالنقؿ القسرم كالسجف كالحرماف كعمميات التعديب كاالغتصاب كالتي 
 . 1تندرج كميا ضمف الجرائـ ضد االنسانية كجرائـ الحرب

جراىا مكتب المدعي العاـ تكصؿ الى اف احمد ىاركف شغؿ أالتحقيؽ التي  إجراءاتكبعد 
الى غاية  2003منصب كزير الدكلة في كزارة الداخمية لحككمة السكداف في الفترة مف افريؿ 

دارفكر كبالتالي التنسيؽ يبف مختمؼ ىيئات الحككمة المعنية  مفأمكتب  إدارةانو تكلى ك  2005
 عمى عمـ  ككرة سابقا كىكذسيـ عمدا في ارتكاب الجرائـ المأقد  لؾ يعتبرذبمكافحة التمرد ،  كب

زز الخطة المشتركة التي كانت تنفدىا القكات المسمحة السكدانية ميميشيا قد يع إسياموباف 
يشية الجنجكيد فقط بؿ كاف ميعمـ فقط بتمؾ االعماؿ التي تقـك بيا ميالجنجكيد كما انو لـ يكف 

 ـ ػػػػػػػػػيشجعيا كعمى دالؾ يتـ تحميمو المسؤكلية الجنائية جراء ارتكابو جرائـ ضد االنسانية كجرائ
 افريؿ 27امر بالقبض في حؽ السيد احمد ىاركف بتاريخ  الحرب كعمى دالؾ تـ اصدار

سيد عمي ككشيب فقد كاف احد اكبرالقادة في تدرج المراتب القبمية في باليتعمؽ  كفيما. 2007
محمية كادم طالح كعضكا في قكات الدفاع الشعبي كانو قاد االؼ مف عناصر ميميشيا الجنجكيد 

  بالقبض األمرب الجرائـ الدكلية كالتي تـ اتيامو بيا كالكاردة في كعميو فقد اسيـ عمدا في ارتكا
 
 67ى ،المرجع السابؽ ،صاحمد بشارة مكس (1)
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تـ ارتكاب عمميات قتؿ لممدنييف كاغتصاب كتعديب كنيب البمدات كتدمير ممتمكات السكاف  حيث
لؾ يككف قد شارؾ مع غيره في ارتكاب الجرائـ المدعي بيا كبتالي ىناؾ اسباب ذالمدنييف كانو ب

معقكلة لبلعتقاد باف السيد عمي ككشيب مرتكب الجرائـ الدكلية التي نص عمييا نظاـ ركما 
صدارتكجيو االتياـ  إلىمما يدعك  كجرائـ الحرب اإلنسانيةاالساسي كخاصة منيا الجرائـ ضد   كا 

جريمة ضد  22قو حيث صدرت في حقو مذكرة تكقيؼ باتيامو بارتكاب مذكرة تكقيؼ في ح
 جريمة حرب. 28اإلنسانية ك

دائرة االجراءات التمييدية االكلى مشكمة مف القاضية سيمفيا  أصدرت 2010مام 25كفي 
ماسنكنك مناغينغ كالقاضي ككنك تارفكسير قرار باببلغ اعضاء  شتاينر )رئيسة( كالقاضية سانجيـ

ككاصؿ مكتب المدعي العاـ رصد الحالة في دارفكر كجمع  بعدـ تعاكف السكداف. مفاألمجمس 
كجرائـ الحرب  اإلنسانيةالى اف الجرائـ ضد  المعمكمات عنيا كتشير المعمكمات التي تـ جمعيا

 الجماعية مازالت ترتكب . اإلبادة كأعماؿ
الزاؿ السيداف احمد ىاركف كعمي ككشيب طميقي السراح كقد ادف  2013مام  13كحتى تاريخ  

 لمعديد مف الضحايا بالمشاركة في اإلجراءات التمييدية لمقضية .
الحككمة السكدانية لـ تسمح بمحاكمة ام سكداني خارج الكطف كبانيا لف تسمـ ال  أفحيث 

حككمة السكداف  األمف الدكليكحث رئيس مجمس  ،مسؤكليف كال منسكبيف لمقكات المسمحة 
كجميع اطراؼ النزاع في دارفكر عمى التعاكف التاـ مع المحكمة بغية كضع حد لمحصانة مف 

 . 1العقاب عما ارتكب مف جرائـ في دارفكر
 قضية المدعي العام ضد السيد عمر حسن احمد البشير ثانيا :

عمى السيد"عمر حسف  مرا بالقبضأ 2009مارس  04اصدرت الدائرة االبتدائية التمييدية في 
لؾ فيما ذك  (2019-1989حكـ السكداف لمدة ثبلث عقكد)الدم رئيس السكداف  احمد البشير"

 قد ارتكب جرائـ بأنوسباب معقكلة تدعك لبلعتقاد أالكضع بدارفكر ككانت لدائرة يتعمؽ ب
 
 69( فريحة محمد ىشاـ ، المرجع السابؽ ،ص1) 
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تدخؿ في اختصاص المحكمة كىي خمسة جرائـ ضد االنسانية )القتؿ ،االبادة كالترحيؿ القسرم  
حرب )مياجمة المدنييف كالسمب كالنيب ( كبالنسبة لتمؾ  تيفا االغتصاب ( كجريمذكك كالتعذيب

البشير رئيس دكلة طرفا في نظاـ ركما  قررت الدائرة اف كضع عمر التيـ التي تـ اقرارىا
 .االساسي ليس لو ثأثير عمى ممارسة المحكمة الختصاصيا 

قدـ االدعاء التماسا لمحصكؿ عمى ادف باالستئناؼ فيما  2009مارس  10حيث انو بتاريخ 
 يتعمؽ بتيـ اإلبادة الجماعية ، كبناء عمى تعميمات مف الدائرة أحاؿ رئيس القمـ طمبات التعاكف

التي قدمت السكداف مف اجؿ القاء القبض عمى الرئيس "عمر البشير" كتسميمو الى جميع دكؿ 
االطراؼ في نظاـ ركما االساسي كالى جميع اعضاء مجمس االمف غير االطراؼ في نظاـ ركما 

 االساسي .
عف  2005( الصادر سنة 1593كباصدار القرار تككف الدائرة قد خمصت الى انو طبقا لمقرار )

( مف ميثاؽ االمـ المتحدة يككف السكداف ممزما باف يتعاكف 25جمس االمف اضافة الى المادة )م
 . مع المحكمة بما في دالؾ القاء القبض عمى الرئيس "عمر البشير" كتسميمو

 أعمنت المحكمة الجنائية الدكلية قرارىا بشاف االستئناؼ الذم قدمو  2010فبراير 03كبتاريخ 
 لتأكيد تيمة اإلبادة الجماعية  2009جكيمية  06يس مكرينك اككامبك" بتاريخ المدعي العاـ "لك 

التكقيؼ بحؽ الرئيس السكداني "عمر البشير" ، كرات الدائرة  اف عمر البشير بصفتو  مذكرةفي 
كضع خطة حممة  رئيس دكلة كالقائد االعمى لمقكات المسمحة السكدانية فعميا مشتبو بالقياـ بتنسيؽ

المحكمة الجنائية الدكلية بكعميو فاف الدائرة التمييدية االكلى اصدرت  تمرد كتنفيدىا .مكافحة ال
امر ضد رئيس الدكلة السكدانية كىك متيـ بصفة رسمية مف كجية القانكف الدكلي كيتعيف تكقيفو 

عميو ، كال يزاؿ السيد "عمر البشير " طميقا كينتظر القبض عميو مف قبؿ الدكؿ  كالقاء القبض
 .1كتسميمو الى المحكمة الجنائية الدكلية مف اجؿ محاكمتو 
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بياف ينص عمى إقتبلع  "أعمف كزير الدفاع السكداني "عكض بف عكؼ 2019افريؿ  17كبتاريخ 
النظاـ ككضع عمر البشير رىف الحبس كتأسيس مجمس عسكرم الدارة شؤكف الببلد يتكلى الحكـ 

 .1 لمدة عاميف كمرحمة إنتقالية

كفي ىدا التاريخ تـ إعتقاؿ احمد البشير كنقمو الى سجف ككبر بالخرطكـ كبالتالي كاجو محاكمة 
 الجنائية الدكلية .عسكرية داخؿ ببلده بعيدا عف المحكمة 

 قضية المدعي العام ضد السيد "بحر إدريس أبو قردة" : ثالثا
قدـ المدعي العاـ التماسا لمحصكؿ عمى أكامر بإلقاء القبض كحسب المدعي  نكفمبر 20بتاريخ 

مسؤكليف عف جرائـ ارتكبت ضد قكات حفظ السبلـ  االعاـ أف ثبلثة مف قادة المتمرديف كانك 
 ،  2007سبتمبر  29اإلفريقي في حسكنيتة بدارفكر في  التابعة لبلتحاد

 "مام أصدرت الدائرة االبتدائية  أمر استدعاء لممثكؿ أماميا إلى "بحر إدريس أبك قردة 07كفي
معقكلة الرتكابو جرائـ تدخؿ في اختصاص المحكمة كىي  أسبابىناؾ  أف إلىالدائرة  كارتأت

تحديدا ثبلث تيـ بارتكاب جرائـ حرب )القتؿ ،عمميات السمب كالنيب كاالعتداء عمى المكظفيف 
 كاعياف مستخدمة لتقديـ المساعدة اإلنسانية أك حفظ السبلـ (.

كمة الجنائية الدكلية مثؿ السيد إدريس أبك قردة كبمحض إرادتو أماـ المح 2009مام  18كفي 
 .لجمسة إقرار التيـ  2009أكتكبر  19كلـ يتـ إلقاء القبض عميو كمثؿ مرة أخرل في 

كبعد التحقيؽ تكصمت الدائرة االبتدائية إلى انو ال يمكف محاكمة "السيد إدريس أبك قردة " لعدـ 
الصادر عف الدائرة جعؿ المدعي العاـ يطعف في القرار  ما ذاثبكت ضمكعو في ارتكاب الجرائـ ى

 إال انو تـ رفض "االبتدائية األكلى كدالؾ بإعادة تكجيو التيـ إلى السيد "إدريس أبك قردة
 لؾ ذمتابعتو كاتيامو مف جديد ك  إعادةكمف خبلؿ استمرارية التحقيؽ يمكف  طعف المدعي العاـ 

 2في حالة ثبكت ارتكابو ألم جريمة دكلية تدخؿ في اختصاص المحكمة
 
 رة اإلخباريةػػػػػػكقع الجزيبياف أصدره كزير الدفاع السكداني عمى مػ   (1) 
     93،ص91( احمد بشارة ، المرجع السابؽ ،ص 2)



االختصاص انًىضىػٍ نهًحكًح انجُائُح انذونُح انذائًح                                                 

    

 

 102 

باكير نورين" والسيد "صالح محمد جريو أرابعا : قضية المدعي العام ضد السيد "عبد اهلل بندا 
 جاموس"

لمدائرة التمييدية األكلى عمى مستكل المحكمة تقدـ المدعي العاـ في عريضة االتياـ المقدمة 
جندم تابعيف لمجماعة ألؼ يقارب  شف ما 2007سبتمبر 29 بتاريخعمى انو  الجنائية الدكلية

 يقكدىـ كؿ مف "عبد اهلل بندا  المنشقة عف حركة العدؿ كالمساكاة كقكات جيش تحرير السكداف
بيجـك مباغت  ابشتى أنكاع األسمحة، قامك أبكر نكريف "ك "صالح محمد جريك جامكس " مسمحيف 

عمى مكقع جماعة المراقبيف العسكرييف الذم أنشأتو بعتو االتحاد اإلفريقي في السكداف بحسكنيتة  
امرأ مختكما بالحضكر  2009أكت  27كعمى إثر دالؾ أصدرت الدائرة االبتدائية األكلى بتاريخ 

 الح محمد جريك جامكس "أبكر نكريف "ك "ص "عبد اهلل بندا في حؽ السيد
 دائرة  أماـمثؿ السيد " عبد هلل بندا" كالسيد  "صالح محمد جريك"طكعا  2010 جكاف 16كبتاريخ 

 . األكلىالتمييدية  اإلجراءات
ثبلث تيـ بارتكاب جرائـ حرب  األكلىالتمييدية  اإلجراءاتدائرة  أقرت 2011مارس  07كفي 

مام  25. كفي )االعتداء عمى الحياة كاليجمات المكجية ضد بعثة لحفظ السبلـ كالنيب (
انو  إالالقانكني المشترؾ لمضحايا  التمثيؿالدائرة االبتدائية الرابعة قرارا بشاف  أصدرت 2012

د الشركع في المحاكمة بتاريخ المحاكمة تـ تحديد مكع أثناءكبسبب المسائؿ المعقدة التي ظيرت 
 .  2014مام  05

إف مككميـ قد قتؿ في  2013أفريؿ 23بتاريخ دفاع المتيـ "صالح جريك  أكدعياكفي عريضة 
 .1كتـ دفنو في اليـك دانو 2013أفريؿ 19شماؿ دارفكر بالسكداف بعد ظير 
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 األمنالثاني: قضية ليبيا المحالة عمى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بقرار مجمس  الفــرع

 (1971رقم )

 الجماىيرية العربية الميبية : إقميم: خمفية النزاع في  أوال

النظـ الديكتاتكرية حكما بالقارة  أطكؿحكـ الرئيس الميبي معمر القدافي مف اعتبر الكثيركف 
االجتماعية السيئة  كاألكضاعلشعب الميبي عمى السياسات الخاطئة لمعقيد كقد ثار ا اإلفريقية

 لمثكرة مف بنغازم بشرؽ ليبيا كطكؿ فترة قياميا التي استمرت ما يقارب األكلىكانطمقت الشرارة 
 تعذيبمف العاميف استخدـ النظاـ الميبي كافة الكسائؿ المشركعة كالغير المشركعة لقمعيا مف 

المدفعية كالياكف كالصكاريخ عمى المناطؽ  قذائؼ أطمقت أيف،  1كقمع المدنييف كقتؿ كتشريد 
 السكنية كاستخدمت أسمحة ال تفرؽ بيف األىداؼ .

 فاكبر المدلمحككمة التي كاف مخططا ليا في مدينة بنغازم ثاف  اندلعت المظاىرات المعارضة
شخص في  1500مف  أكثرشخصا كجرح  170كقد قتؿ نحك  2011فبراير 17الميبية في 

مف اسقاط النظاـ بمساعدة حمؼ الناتك  تمكف الثكار . 2011فبراير  21-16بيف بنغازم كالبيضا 
قتؿ كاعتقاؿ كتعديب  الى النظاـ الميبي اتيامات بارتكاب عمميات الميبي كقد كجو المجتمع الدكلي

 إلىاستخداـ القدائؼ العنقكدية كاالسمحة المحرمة دكليا ضد المدنييف اضافة كاغتصاب ك 
 2استخداميـ كدركع بشرية
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عمبل بقرار مجمس التابع لبلمـ المتحدة  لممحكمة الجنائية الدكلية الى مجمس االمف لمقدـ مف المدعي العاـؿ االتقرير األك ( 2)
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المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم  إلىثانيا :إحالة مجمس األمن الوضع في ليبيا 
(1971) 

لممحكمة الجنائية الدكلية "لكيس مكرينك اككامبك" تقريره إلى مجمس االمف  قدـ المدعي العاـ
بأنيـ أصدركا أكامر بارتكاب جرائـ حرب  أشخاصبلث انو سيطالب باعتقاؿ ث إلى كأشارالدكلي 

 أشخاصقضية اغتصاب كاحدة نفدىا  إلىاككامبك  كأشاركضد اإلنسانية غير انو لـ يسميـ 
 مكالكف لمزعيـ الميبي كذكر اككامبك أف قكات النظاـ الميبي قامت بعمميات اعتقاؿ

 أكشارككا في التظاىرات  المذيفالضحايا ىـ مف المدنييف  إف إلىكقتؿ، مشيرا  كتعذيبعشكائية 
 أف إلىمف غير المكاليف لمنظاـ كأضاؼ أف ىناؾ ادعاءات بارتكاب جرائـ حرب كتطرؽ كدالؾ 

 1الجئ  ألؼ 40مف  أكثركعدد المياجريف مف منازليـ  باآلالؼعدد القتمى في النزاع 

القبض ضد كؿ مف "معمر  أكامر إصدار األكلىقضاة الدائرة التمييدية  إلىطمب المدعي العاـ 
القدافي" كرئيس جياز المخابرات الميبية "عبد اهلل السنكسي" كدلؾ لتيـ  اإلسبلـالقدافي" "سيؼ 

 )القتؿ العمد كاالضطياد (. اإلنسانيةتتعمؽ بارتكاب جرائـ ضد 
 قضية المدعي العام ضد السيد "معمر القدافي" -1
اف االدلة التي قدميا المدعي العاـ تكفر اساسا بانو معمر القدافي  األكلى الدائرة التمييدية ترأ

 ؿ كابنو سيؼ االسبلـ القدافي دبرا خطة لردع كقمع مظاىرات المدنييف ضد نظامو بشتى الكسائ
كما استنتجت الدائرة اف ىناؾ اسباب معقكلة لبلعتقاد بانو كاف لمعمر القدافي السيطرة المطمقة 

جياز االمف عمى جياز الدكلة الميبية حيث كاف يكجو سمطاتو مباشرة عمى اجيزة الدكلة ال سيما 
في كضع الى كجكد اساس لبلعتقاد باف الزعيـ معمر القدابعدما خمصت الدائرة التمييدية االكلى 

 جميع الكسائؿ لردع كقمع التظاىرات المدنية المنددة بنظامو كاشرؼ عمى تنفيد 
  إجراءبعد  2011جكاف  27القبض بتاريخ  بإلقاء أمرفي حقو  بإصدارىذا المخطط، قامت 

 الميبية العربية. ةالجماىيريتحقيؽ بخصكص الحالة في 
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 األركافمعقكلة باف معمر القدافي كاف يقصد تحقيؽ  أسبابىناؾ  أفكاعتقدت الدائرة 
المكضكعية لمجرائـ المذككرة ككاف يعمـ باف سمككو جزء مف ىجـك كاسع النطاؽ كمنيجي ضد 

لسياسة دكلة كضعيا بالتنسيؽ مع المقربيف منو بما فييـ ابنو سيؼ  تنفيذاالسكاف المدنييف 
يسفر عف تحقؽ  أفالخطة مف شانو  تنفيذي في استيداؼ المدنييف ككاف يعمـ باف القداف اإلسبلـ
  . 1المكضكعية لمجرائـ األركاف
الدعكل ضد "معمر  إجراءات األكلى إنياءقررت الدائرة التمييدية  2011نكفمبر  22كبتاريخ 

 .القدافي " بعد استبلـ شيادة كفاتو مف السمطات الميبية
 ضد السيد "سيف االسالم القدافي " قضية المدعي العام -2

كاف "سيؼ االسبلـ" خميفة "معمر القدافي" غير المعمف كالشخص  األكلىالتييدية  كفقا لمدائرة
معقكلة لبلعتقاد باف سيؼ االسبلـ القدافي  أسبابالدائرة  كرأتة ، بفي دائرتو المقر  نفكذا األكثر

بما في دلؾ التمكيؿ كالدعـ  كاف يمارس السيطرة عمى اجزاء ميمة مف جياز الدكلة كقكات االمف
 المكجستي ،حيث دعـ الخطة كالمساىمة في تصميميا كاستخداـ سمطاتو كنفكده كاعطاء 

عطاءبتجنيد المرتزقة كحشد المميشيات كالقكات ،  أكامر بسجف المعارضيف السياسييف  أكامر كا 
 كالقضاء عمييـ كتيديد كتخكيؼ المتظاىريف .
التابعة المحكمة الجنائية الدكلية فقد  icc– 11/01كحسب قرار الدائرة التمييدية االكلى رقـ 

خمصت الى اف ىناؾ اسباب معقكلة لبلعتقاد بانو عمى الرغـ مف اف سيؼ االسبلـ القدافي ال 
مف بيف  نفكذا األكثرخص لشالمنتظر كا ميا اال انو خميفة معمر القدافي يشغؿ منصبا رس

خمادىا  كضع كاشرؼ عمى خطة لردع مظاىرات المدنييف المقربيف منو كما انو  بكافة  كا 
 2 2011جكاف  27الكسائؿ، ىدا ما أدل إلى إصدار في حقو مذكرة تكقيؼ بتاريخ 

 اعتقؿ سيؼ اإلسبلـ القدافي في الزينتاف كظؿ رىف االعتقاؿ فييا  2011نكفمبر  19كبتاريخ 
 
 144طيارم اسيا  ،المرجع السابؽ ،ص (1)
 146،ص نفس المرجعطيارم اسيا  ، (2)



االختصاص انًىضىػٍ نهًحكًح انجُائُح انذونُح انذائًح                                                 

    

 

 106 

قرار تطالب ليبيا بتقديـ إفادات بشاف ما إدا  2011ديسمبر  06كأصدرت الدائرة التمييدية بتاريخ 
 الميبية تنكم تسميـ سيؼ اإلسبلـ القدافي إلى المحكمة .كانت السمطات 

قدمت السمطات الميبية ردىا التي سعت فيو لتأجيؿ تسميـ سيؼ  2012جانفي  23كبتاريخ 
أصدرت  2012فبراير  03اإلسبلـ حتى تتمكف الحككمة الميبية مف استكماؿ تحقيقاتو ، كفي 

 المحكمة كمكتب المحامي العاـ لمدفاع الى ليبيا الدائرة التمييدية األكلى قرار بشاف زيارة قمـ
طالبا مف قمـ المحكمة اتخاذ الترتيبات البلزمة مع المجمس الكطني االنتقالي بشاف الزيارة 

 أبمغت حككمة 2012مارس  22لمسيد سيؼ اإلسبلـ القدافي في ليبيا ، كفي  المشتركة ليـ
ضية سيؼ اإلسبلـ، كطالبت الحككمة الدائرة ليبيا الدائرة التمييدية عمى الطعف في مقبكلية ق

 التمييدية بتعميؽ طمب التسميـ لكف الدائرة رفضت طمبيا المتمثؿ في التأجيؿ.
قدمت حككمة ليبيا عمنا طمب الطعف في مقبكلية الدعكل في حالة  2012مام  01كبتاريخ 

 ائـ أخرل كأرادتسيؼ اإلسبلـ القدافي بحجة انو يتـ التحقيؽ معو في نفس الجرائـ كفي جر 
 السمطات الميبية تكجيو إشارة قكية إلى المحكمة الجنائية الدكلية مفادىا أنيا تمنح نفسيا حؽ

 . محاكمة سيؼ اإلسبلـ القدافي
بالدفع بعدـ قبكؿ  2013مام  31اف الدائرة التمييدية األكلى قد ردت بتاريخ  بالذكركالجدير 

اإلجراءات ككدا الدعكل المقامة أماـ القضاء الميبي ضد سيؼ اإلسبلـ القدافي  المتيـ بارتكاب 
، كالدائرة المختصة بالمحكمة الى عدـ تكفر أدلة كافية  جرائـ المساس بأمف الدكلة كالفساد المالي

اث اف التحقيقات الكطنية تشمؿ القضية عينيا أماـ المحكمة الدكلية الى جانب أف الدكلة التب
  1الميبية ال تزاؿ تكاجو عقبات في ممارسة سمطاتيا القضائية عمى كامؿ أراضييا

 المدعي العام ضد السيد "عبد اهلل السنوسي" ةقضي  - 3
خاصة عمى جياز  لمنظاـ اإلدارم الميبيشغؿ عبد اهلل السنكسي مكقعا ىاما في التسمسؿ اليرمي 

 االستخبارات العسكرية كما يعتبر في نفس الكقت السمطة العميا لمقكات المسمحة .
 
 150طيارم اسيا ،المرجع السابؽ ،ص (1)
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حيث اعتبرت الدائرة التمييدية األكلى لممحكمة عمى أف ىناؾ أسباب معقكلة لبلعتقاد بأنو كاف 
 لبلستخبارات العسكرية التي تعتبر أقكل أجيزة القمع كجياز امف الدكلة المسؤكؿالمدير القكمي 

مراقبة معسكرات الجيش كأفراد القكات المسمحة التي كانت تحت قيادتو عندما تـ نشرىا في  عف
بنغازم مف اجؿ قمع المظاىرات المدنية ، كبدالؾ فقد مارس عبد اهلل السنكسي صبلحياتو  مدينة

 .ر إصدار معمر القدافي تعميماتو بردع المظاىرات العسكرية فك 
حيث انو اصدر تعميمات مباشرة إلى الجنكد باليجكـ عمى المدنييف المتظاىريف في بنغازم 
كبدالؾ فانو كاف يقصد تحقيؽ األركاف المكضكعية لمجرائـ التي ارتكبتيا القكات المسمحة 

اسع النطاؽ كمنيجي ضد السكاف المدنييف الخاضعة لو كما كاف يعمـ أف سمككو جزء مف ىجـك ك 
 الديف يعتقد أنيـ منشقكف سياسيكف ككاف يعي دكره القيادم كالرئيسي في بنية الجيش

كسمطتو في ممارسة السيطرة الكاممة عمى مرؤكسيو.كمف اجؿ دالؾ أصدرت الدائرة التمييدية 
جكاف  27عمى عبد اهلل السنكسي بتاريخ  األكلى لدل المحكمة الجنائية الدكلية أمرا بالقبض

تبلؼ األدلة  لثبكت ضمكعو بارتكاب جرائـ دكلية 2011 ،ككدالؾ لعدـ محك معالـ الجرائـ كا 
مف أجؿ منعو مف إستعماؿ صبلحياتو  ذاكلضماف عدـ استمراره في عرقمة تحقيقات المحكمة كك

 .1لبلستمرار في إرتكاب جرائـ تدخؿ في إختصاص المحكمة 
بجكاز سفر مالي  مكريتانيا إلىمارس تـ تكقيؼ السيد عبد اهلل السنكسي بعدما دخؿ  17اريخ كبت

كبيكية مزكرة في مطار نكاقػشط لدل كصكلو مف المغرب أيف أكقفتو الشرطة المكريتانية بعد 
 إليوكصكلو إلى مكاتبيـ بالمطار مع إبنو كتـ كضعو رىف الحبس االحتياطي ثـ كجيت 

مف نفس السنة تيمة تزكير كثائؽ  سفر كدخكؿ الببلد بطريقة غير قانكنية  مام 21بتاريخ 
 في نكاكشط مع تكقيؼ ابنو الذم كاف يحمؿ جكاز سفر مالي مزكر. كاعتقؿ مند دالؾ التاريخ

 قامت مكريتانيا بتسميـ عبد اهلل السنكسي الى السمطات الميبية  2012سبتمبر  05كبتاريخ 
 
 
 151السابؽ ،صطيارم أسيا  ،المرجع  (1)
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 قد أمرت الدائرة التمييدية األكلى بالمحكمة الجنائية الدكلية ليبيا بتسميميا عبد اهلل السنكسيك 
عبد  أففيو  كأكدكاالسنكسي الديف تـ تعيينيـ مف طرؼ المحكمة  فمحامك دالؾ بطمب مف  كيأتي

في ليبيا، كقاؿ القضاة حككما  إداالقدافي لف يحظيا بمحاكمة عادلة  اإلسبلـاهلل السنكسي كسيؼ 
كما انو مازاؿ بعد  ،ـ تسممو بعدلمازالت  أنيا إال "ال تزاؿ ليبيا ممتزمة باالنصياع لطمب التسميـ "،

 .1يصدر بحقو أم حكـ عف المحكمة الميبية رغـ طكؿ المدة لـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 152،ص المرجع السابؽ ( طيارم أسيا ،1)
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 ةــــــــــــــــالخاتم

نظرا لتكرار الجرائـ الدكلية، سعى المجتمع الدكلي إلى إنشاء محكمة جنائية دكلية دائمة تختص  
بالمحاكمات الجزائية ضد مرتكبي أخطر الجرائـ الدكلية كأبشعيا. كقد أخذ االىتماـ بإنشاء ىذه 

يدة تـ المحكمة يتزايد سنة بعد سنة، مع المبلحظة أف التدكيف كالبناء القانكني لممحكمة الجد
استنادا إلى مكارد كمراجع كأدكات قانكنية مكجكدة سابقا، فتعد كثيقة نكرمبرج الدكلية لمحاكمة 
مجرمي الحرب العالمية الثانية مف أىـ األسس كالمراجع ليا، فضبل عف المحاكـ الجنائية الدكلية 

 المؤقتة البلحقة ليا.

ىكذا كبعد أكثر مف نصؼ قرف تقريبا تكصمت بعض الدكؿ إلى إنشاء جياز قضائي يختص 
أساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة ك انبمج أمؿ في بالمحاكمات الجزائية ك إلى إقرار نظاـ 

دكلي  قضاء  ك مف ثـ يعد ىذا النظاـ أكؿ خطكة عممية في اتجاه تأسيساإلنعتاؽ مف االستبداد 
ئي دائـ يختص بالنظر في الجرائـ األشد خطكرة مكضع االىتماـ الدكلي بأسره، التي يرتكبيا جنا 

اإلبادة الجماعية ، الجرائـ ضد اإلنسانية، جرائـ الحرب ك العدكاف التي لـ يتـ األفراد ك ىي: 
ك ذلؾ راجع تحديد مضمكنيا ك أركانيا في النظاـ األساسي لممحكمة كباقي الجرائـ األخرل 

   .عمى سمطة اتخاذ القرارالدكؿ ك بقاء ىيمنة الدكؿ العظمى  السياسية ك تراكغ بعض عتباراتال
مف طرؼ المدعي العاـ  اإلحالةبناء عمى  الجرائـتمارس اختصاصاتيا لنظر في ىده  أنياكما 
لفصؿ السابع مف ميثاؽ متصرفا بمكجب ا األمفمف طرؼ مجمس  أكدكلة طرؼ في النظاـ  أك

المذاف يعتبراف مف أىـ مقاصد  الدكلييف كاألمفلؾ بغية الحفاظ عمى السمـ ذالمتحدة ك  األمـ
 أحكامياعمى مستكل الدائرة التمييدية كيمكف الطعف في  اإلجراءاتاألمـ المتحدة.كيككف سير 

قد كجو المحممكف بعض االنتقادات التي جاء بيا النظاـ األساسي كل. أماـ دائرة االستئناؼ
 124ك مف بينيا التصرؼ المحدكد لممحكمة المقرر بمكجب المادة  الجنائية الدكليةلممحكمة 

لمدة سبعة سنكات ابتداءا مف بدأ  التي تمنح الدكلة إمكانية عدـ قبكليا الختصاص المحكمة 
عف الضعؼ الكبير لنظاـ ركما فضبل  ، سرياف نظاميا األساسي فيما يتعمؽ بجرائـ الحرب
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إلى اإلبادة الثقافية ك اإلبادة ألسباب غير المشركعة ك عدـ اإلشارة المتعمؽ باستخداـ األسمحة 
مفيـك اإلبادة في القضاء عمى أربعة أصناؼ مف الجماعات فقط فضبل عف حصر سياسية ك 

كال مجا ؿ  إلنسانية االجرائـ ضد لجريمة العدكاف، كعدـ ضبط عناصر عدـ اعتماد تعريؼ 
المحكمة بالنظر في قضية معينة إلى إذا كانت دكلة المتيـ أك دكلة اإلقميـ طرؼ  ختصاصال

القضاء الجنائي في المعاىدة  فبل مجاؿ إلجبار أم دكلة غير مكافقة عف نظاـ ركما عمى قبكؿ 
كىيمنة ىدا األخير مف خبلؿ منحو سمطة  الدكلي إال بقرار صادر عف مجمس األمف الدكلي.

غياب  أف،كما غير محدد مما يضعؼ فعالية المحكمة  ألجؿالمقاضاة تكقيؼ التحقيؽ أك 
عقكبة اإلعداـ رغـ خطكرة الجرائـ التي تدخؿ في اختصاصاتيا يجعميا ال تحقؽ الردع 

المطمكب باإلضافة إلى تقييد تحريؾ الدعكل أماـ المحكمة إال مف طرؼ الدكلة الطرؼ أك 
رائـ ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب ترتكب ضد ف ىناؾ جرائـ إبادة  كجأمجمس األمف  رغـ 
بشأف الجرائـ التي تختص بالنظر فييا لكف رغـ االنتقادات لمنظاـ األساسي الشعكب المحتمة 

المحكمة الجنائية الدكلية إال أنو بفضؿ ىذه األخيرة فاف أخطر مرتكبي الجرائـ الدكلية سيتـ 
ك قد تمكنت مف تفعيؿ اختصاصيا مف خبلؿ  مبلحقاتيـ ميما كانت  الصفة التي يتمتعكف بيا 

الجميكرية اإلفريقية الكسطى ك جميكرية ككنغك الديمقراطية، فتح تحقيقات في أربع قضايا : 
مذكرات اعتقاؿ. 9.كما أصدرت  ليبيا ،دارفكر  

خطكة إيجابية نحك األماـ  في معاقبة مجرمي لذلؾ يمكف القكؿ أف نظاـ ركما  يشكؿ 
فالجانب  الجرائـ الدكلية األشد خطكرة  لجماعية ك الجرائـ ضد اإلنسانيةالحرب ك اإلبادة ا

يكمف في تكريس قضاء جنائي دكلي دائـ ك ليس في المحكمة الجنائية الدكلية اإليجابي 
ك إقميـ محدد النطاؽ ذلؾ أف اليدؼ المتكخى مف إنشاء ىذه مؤقت خاص بالنزاع معيف 

يعد تأسيس لذلؾ  الجرائـ الخطيرة التي تتعرض لياف ميكمف في حماية الشعكب المحكمة 
ك خطكة عمبلقة عمى درب إحقاؽ عالمية حقكؽ المحكمة ىيبة مف األمؿ لؤلجياؿ المقبمة  

  اإلنساف ك سيادة القانكف.
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11..............................................................................................انؼماب  

12..............9 جزائى انحزب و جزًَح انؼذواٌ.......................... انًثحث انثاٍَ 9  

13انثُُاٌ انماَىٍَ نجزائى انحزب.............................................انًطهة األول 9   

    13انفزع االول 9انزكٍ انذونٍ ...................................................................

    14...................................................................انفزع انثاٍَ 9انزكٍ انًادٌ 

30انفزع انثانث 9انزكٍ انًؼُىٌ ................................................................  

.32انفزع انزاتغ 9 9 تمُُى انًادج انثايُح يٍ انُظاو األصاصٍ نهًحكًح انجُائُح انذونُح ....  

35جزًَح انؼذواٌ............................................................. انًطهة  انثاٍَ 9  

انفزع االول 9 9 انخالف انذٌ ثار حىل إدراج جزًَح انؼذواٌ ضًٍ اختصاو انًحكًح 

36....انجُائُح نذونُح وإيكاَُح إػطاء تؼزَف..................................................  

    40......................انفزع انثاٍَ 9 تؼهُك والَح انًحكًح تخصىص جزًَح انؼذواٌ 

  انفزع انثانث 9 يحاونح تؼزَف جزًَح انؼذواٌ فٍ ظم انًؤتًز االصتؼزاضٍ نهًحكًح
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42....................................................................... 1020انجُائُح انذونُح نؼاو   

 45................الختصاصها انذائًح يًارصح انًحكًح انجُائُح انذونُح 9 انفصم انثاٍَ

  45................انًثحث األول 9انمىاػذ اإلجزائُح انًتثؼح أياو انًحكًح انجُائُح انذونُح ..       

  46 .................انًحكًح.............انًطهة األول 9انًؤههٍُ لاَىَا نتحزَك انذػىي أياو 

  46.........انفزع األول 9انذول اإلطزاف أو انًذػٍ انؼاو .......................................

  52......انفزع انثاٍَ 9يجهش االيٍ انذونٍ وفما نهفصم انضاتغ يٍ يُثاق االيى انًتحذج ...

  54...............هُى يزتكثٍ انجزائى انذونُح انًمذيح نهذولطهثاخ تمذَى وتضانًطهة انثاٍَ 9

  54........انفزع األول 9كُفُح تىجُه وتهمٍ طهثاخ تمذَى وتضهُى انًجزيٍُ...................

  56انفزع انثاٍَ 9انمُىد انتٍ تزد ػهً انطهثاخ انًمذيح نهذول..................................

  58إجزاءاخ يحاكًح يزتكثٍ انجزائى انذونُح.................................انثانث 9انًطهة 

  58أ ياو انذائزج االتتذائُح.................. حأثُاء انًحاكً نًتثؼح ا اإلجزاءاخ9لانفزع األو

  64طزق انطؼٍ انًمزرج أياو انًحكًح انجُائُح انذونُح ...................... انفزع انثاٍَ 9

  70............انفزع انثانث 9تُفُذ األحكاو انصادرج ػٍ انًحكًح انجُائُح انذونُح...........

 73...........انًثحث انثاٍَ 9انًًارصاخ انًُذاَُح الختصاص انًحكًح انجُائُح انذونُح 

 73األول 9انجزائى انذونُح انًحانح يٍ يٍ انذول األطزاف فٍ انُظاو..............انًطهة 

 

  73.............انفزع األول 9انجزائى انًزتكثح فٍ إلهُى انكىَغى انذًَمزاطُح.................

  81.....انفزع انثاٍَ 9انجزائى انًزتكثح فٍ إلهُى إفزَمُا انىصطً..............................

  84انًطهة انثاٍَ 9انجزائى انذونُح انًحانح تمزار يٍ يجهش األيٍ انذونٍ.................

  84.......................................انفزع األول 9انجزائى انذونُح انًزتكثح تئلهُى دارفىر

 انذونُح تمزار يجهش األيٍانفزع انثاٍَ 9لضُح نُثُا انًحانح ػهً انًحكًح انجُائُح     

 202.......................................................................................2860رلى 

 

  208انخاتًــــــح ......................................................................................

  222........................................................................لائًح انًزاجغ...........

  223انفهـــزس.......................................................................................
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