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 مقدمــة:

لعبارة ازمت  البقاء لأقوى ذ بدء خليقته، فلم  تطور البشري من أية مرحلة من مراحل ال اإنسان م
روب ة على الغر، واستعملت ي ذلك  جل بسط السيطرة الصراعات وا سوة القأقصى أنواع واهيم

خاقية  وامغااة ي وسائل ااقتتال، واستبعدت كافة و ضروري  واإنسانيةالقواعد ا مع استباحة كل ما 
ذا اهدف. قيق   ي سبيل 

روب استمرت  لى الرغم من تطور اجتمع الدوع و رة ا ديث، إا أن ظا وبروز الدولة مفهومها ا
يب، اسيما بعد التفوق العلمي وااستكشاي للفكر البشري، الذي أبدع ي اخراع  وانتشرت بشكل ر

ع أسلحة ووسائل حربية فاقت خطورها و  م عن ذلك أن  و آثار استخدامها ما يتصور العقل،وص
رة الت ا عن كل ما له دخلت الدول ي  و التسلح واستظهار القوة، صارفة نظر صلة باإنسانية سابق 

جيال، ظهرت موجةو  وحقوق اإنسان. وال واآام الي عرفتها ا طر، ودرًء لأ ذا الوضع ا فكرية  أمام 
روب دعت اجتمع الدو أي بالبشرية من أخطار ا ظيمها ورسم معامها وبيان حد لل ا،عن طريق ت   ود

ة ذ امطالب ي وضع العديد من القواعد العرفية وااتفاقية عرفت  و أنس سدت  ا. وبالفعل  قواعد
رب أو القانون الدو اإنسا اي لعام  ي، أمها اتفاقييبقانون ا يف 1907و 1899ا ، واتفاقيات ج

 .1977وبرتوكوليها اإضافين لعام  1949لعام 

ظمة للحرب، م تفلح اجموعة الإا أنه وبالرغم من ا دولية ي سبيل التحرم لرسانة الكبرة للقواعد ام
أ 1945 -1939أ و)1918 -1914على تافيها، حيث شهد العام حربن عاميتن ) ها أو الكلي

مر الذي جعل أو خلفتا من امآسي وامعاناة لإنسانية معاء،  ذا، ا ا  ا لغاية يوم صوات ا تزال آثار
فعال غر امشروعة كل   ي السام والعدالة تتعا للمطالبة بااقتصاص من  ذ ا رم تسبب ي وقوع 

ائي الدو مفهومه امعاصر. اكمته ومعاقبته، فبدأ يظهر إ الوجود مصطلح القضاء ا  و

رب العامية  و ذري ي بالفعل كانت هاية ا تاريخ القانون الدو خصوصا ي الثانية نقطة التحول ا
كمتن دوليتن  رب، وم إنشاء  ذ ا اكمة مرتكي جرائم  زائي، حيث م اإماع الدو على  شقه ا

كمة ن ، ورغم اانتقادات الشديدة الي واجهتهما، إا  1946وطوكيو  1945رمبورغ و هذا الغرض ما: 
قيق  أهما جسدتا فعا إرادة اجتمع الدو دولية وإنصاف الضحايا، وأثرتا قاموس الائية اعدالة الي 
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ملة من امبادئ أمها:القانو  صانة  ن الدو  ائية الفردية، مبدأ عدم ااعتداد با مبدأ امسؤولية ا
على...اخ.  والصفات الرمية لأشخاص، مبدأ عدم الدفع بأوامر الرئيس ا

ا تسارعت  شاطبعد  الدو جل بلورة القانون انوي ي هاية القرن التاسع عشرالفقهي والق وترة ال
ائي بشكل خاص، من خال إدراج القواعد العرفية اإنسانية ضمن قالب  بشكل عام وفرعيه اإنساي وا

ات وبرتوكوات دولية.اقي، واستحداث قواعد جديدة أخذت اتف دات وتصر  شكل معا

هودل و ذ ا روب كن رغم  مي،  لتجرم ا واستخدام القوة ي العاقات الدولية موجب اميثاق ا
اطق العام نزاعات مسلحةشهدت العد طقة البلقاندولية وداخلية خطرة يد من م زاع ي م  ، أمها ال

لية ي رواندا رب ا رائم على خلفية  وا ية الصر أين ارتكبت أبشع ا  ،والسياسيةاعات العرقية والدي
لس اف طقتنمن لتسوية الوضع ي تدخل  من والسلم الدولي مستخدما صاحياته استتباب ام  نا

مم امتحدوفقا للف و من نوعها أصدر قرارين بإنشاء  ،ةصل السابع من ميثاق ا ي ا وي سابقة 
ائيتن  كمتن و خاصة بيوغسافيا السابقة يدولج والثانية  827القرار رقم  موجب1993تن، ا
ظاما955القرار رقم  1994رواندا خاصة ب ظر. ونص ال كمة بال ي جرائم  ن على اختصاص كل 

عراف وااتفاقيات، فتأكدت بذلك نية اجتمع الدو حاربة  رب وفقا ما م التعارف عليه دوليا ي ا ا
طرة والق رائم ا رة اإفات ما  امؤقت واحدد هاتن احكمتنن الطابع إا أ، ن العقابضاء على ظا

خرى، وما سبيل طرح العديد زاعات امسلحة ا لزجر مرتكبيها ومساءلتهم  من التساؤات إزاء بقية ال
ائيا؟  ج

هو  و  اءا عليه تكاثفت ا اقشات  د الدوليةب وات التواصل وام جل خال امؤممن وفتحت ق رات 
ائي دو يتصف بالدمومة قضائي جهازإنشاء  رائم الدولية. ،ج بعد  وومارس اختصاصه على أخطر ا

ائية الدولية الدائمة عام  ي وأمل طال انتظارجهد مض  .1998توجت اإرادة الدولية مياد احكمة ا
طوة العماقة على درب إ واعترت  حقاق عامية حقوق اإنسان وسيادة القانون.ا

مية الدراسة: -  أ

سيمة للقانون الدو اإنساي من اموضوعات  ائي الدو ودور ي حد من اانتهاكات ا القضاء ا
كادمين ورجال السياسة ،  الي حظيت سرة الدولية ككل، وأسالت حر العديد من الباحثن وا تمام ا با
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رب وأ ظم قواعد ا زائي ي حالة ذلك أنه ا يكفي وجود قانون دو ي ساليبها دوما إقرار بالشق ا
اعة الي تكونت  ي الي عززت إرادها بضرورة انتهاكه، فالق تمعة بضرورة العيش ي سام  لدى الدول 

اد آلية  رائم الدولية الي من شأهإ ذا الساماكم وتعاقب مرتكي ا فأنشأت احاكم  ،ا زعزعت 
ائية و ية امختلفةالدول ا ائية. ذات الغرض الواحد أا و  قيق العدالة ا

 :أسباب اختيار الموضوع -

ا للبحث ائي الدو دفع ها: ي موضوع القضاء ا رب، عدة أسباب م ظر ي جرائم ا  واختصاصه لل

و القضاء على  توضيح الغرض-01 مى من إنشاء احاكم الدولية امختلفة، فإن كان امتعارف عليه  ا
طرة للقانون الدو اإنساي  روق ا في فهذا ا ف السلم  أنا ي ماية اإنسانية والرقي ها، والعيش ي ك

ماعة الدولية و ما ناشدت إليه ا مان  ها. وا ذ بدء تكوي  م

نظمة  -02 ائية الدوليحرص ا ائية الدولية على التأكيد على امسؤولية ا ساسية للمحاكم ا ة للفرد، ا
ذا بعد أن كانت الدول ي الشخص القانوي الوحيد امخاطب بالقواعد الدولية و ا.ة  من خال  فحاول

سب طبيعته.  براز امسؤولية امزدوجة لكليهماإ ذ الدراسة  كل 

ا إبراز أمية اقران ا -03 زاءاولة م ائية الدولية با تافيا للجدل القائل بعدم جدوى وجود  لقاعدة ا
ائية دولية انعدام صفة  ذا القضاء أضاف  اإلزاماكم ج صل إ رأي مفاد أن مثل  هذ القواعد، ل

. الكثر  لتفعيل العقاب الدو

سباب اموضو وباإضافة إ ذ ا ا الرغبة الشخصية بالدلو بدلون  ذا اموضوععية، فقد دفعت ب  ا ي 
ا أميتها، إضافة إ شعورنا  بالتحليل تارة قاط الي تراءت ل قد تارة أخرى، وبالتفصيل ي بعض ال وال

ا العري ي تمع كمة روما الدوليةبتخاذل  كتفاء فشل سياسته ي إدارة قضايا القانونية واا و   التعامل مع 
وفاء. ديد وإصدار التوصيات ا  بالت

ا لإجابة عن اإشكالية التالية: اإشكالية: - ا ستكون  ا نرى أن دراست ، فإن اءا على ما تقدم ذكر  ب

طرة للقواعد اإنسانية؟ - روق ا د من ا ائية الدولية ا ليات القضائية ا  إ أي مدى مكن ل
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ا إثارة  و  ها على  من امسائل الفرعية إ جانب اإشكالية الرئيسية، العديدقد توجب علي نذكر م
 سبيل امثال:

م القضاء الدو العسكري -1 ورمبورغكيف سا جل تطوير القانون  ل هود الدولية  وطوكيو ي بلورة ا
ائين الدولين؟  والقضاء ا

 ائية الدولية؟ي امبادئ الي استقرت عليها أنظمة احاكم ا ما -2

من ودور يل -3 زا تطوير س ا ائي ؟الدو ء ا  ا

ائي؟ -4 ظومة القانون الدو ا ساسي على م ائية الدولية لروما وانعكاسات نظامها ا  احكمة ا

زاء الدو ي زجر اجرمن الدولين  -5 م ا لي أقرها احاكم الدولية ل العقوبات ا و ، كيف يسا
طرة للقواعد اإنسانية اسب جسامة اانتهاكات ا ساسية ت  ؟الي أقرها أنظمتها ا

 المنهج المتبع: -

ا طبيعة موضوع الدراسة امتسم بامزج بن فرعن  ائيو للقانون الدو )اإنساي مهمن فرضت علي  أا
ج متعددة، فكان ا ي من خال وق ةااستعان تااعتماد على م هج التار طات بام ا على عدة  وف

ية ،  بلورة القواعد اإنسانية الدوليةسامت أحداثها ي تطوير و  وفرات زم ائي الدو ما أوكذا القضاء ا
هج سد ام ال حصة ا ها  التحليلي ف ا معام اموضوع تأكدنا من أن جوانب كثرة م فبعد أن اتضحت ل
صوص القانونيةشاها  ا لتحليل ال قص وعدم اإمام، ما دفع باط  الغموض وال حكام القضائية است وا

تائج وتقدم  ا ي ذلك شأن كافة الباحثن القانونن ااو  راءاآال مر  اكما استدعى م.قراحات شأن ا
نظمةأحيانا ااستعانة بام ائية الدوليةساسية ا هج امقارن، خصوصا فيما تعلق با اوها  للمحاكم ا وت

رب.  رائم ا

 كل الدراسة:ي -

طروحة ذ ا ا  اول ية القانون الدو  إإضافة  من خال بابن ت فصل مهيدي أشرنا فيه إ ما
ذا الفرع القانوي،  ا إ مفهوم  ول خصص ا إ مبحثن ا ، أما اإنساي، وقسم والثاي إ مصادر
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ول الباب و وصوا  ا اصاته ا ، بداية من إر ائي الدو ية عن تطور القضاء ا ا أن يكون حة تار فضل
اصةحإ إنشاء ا ائية الدولية ا ول ، اكم ا ذا ي الفصل ا اول امبحث و امقسم بدور إ مبحثن، ت

ائية مؤقت اكم ج هود امبذولة ي سبيل إنشاء  تلف ا ول  ي حن كانت ، 1946ة إ غاية ا
اص و إ غاية  ائي الدو ا وان امبحث الثاي،  1998التجارب الدولية العملية للقضاء ا أما ورا لع

ا لثايالفصل ا ائي الدو الدائم، وقد  فاستعرض ا ي الطرحفيه التجسيد الواقعي للقضاء ا كل ل أسهب
يث خصص ول لإطار العام حكمة روما، وجاء مبحثه الثاي مفصا ماله عاقة باموضوع،  ا مبحثه ا

ظامها القانوي.  ل

ائي الدااختصاص للقضاء  انعقاد ظر ي اانتهاكاتا وان للباب الثاي و لل سيمة كان ع وبدور  ا
سيمة  ،تضمن فصان ية اانتهاكات ا ول خصص لتوضيح ما ساسية للمحاكم ا نظمة ا على ضوء ا

ول  ا ي امبحث ا ا ائية الدولية، فعرف يفاها ي امبحث الثاي وذكرناا م تص زاء امقرر مرتكي  .أ أما ا
م امبادئ  ذ اانتهاكات خر نصيبه من الدراسة والبحث ي الفصل الثاي، موضحن أ و ا أخذ 

ائي الدو ي إقرار والضمانات القانونية امكفول ول، وإ دور القضاء ا زاء ي امبحث ا ذا ا ة لتفعيل 
فيذ العقوبات الدولية ي امبحث الثاي .  وت

ملة من  ا  ث ا   .وااقراحاتتائج الوختم
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ية القانون الدولي اإنساني.  الفصل التمهيدي:ما

ذ بداية خلقه، وقد  روب، حيث ازمت اإنسان م رة الصراعات وا ذ اأزل ظا عرفت البشرية وم
روب ي العص ذ ا ية  ،ور القدمة باهمجية والقسوةاتسمت  هذا اإنسان  ااجتماعيةغر أن تطور الب

أدى به إ  وتشكل كيانات وأشخاص دولية أخرى وما صاحبها من تغرات مست كافة جوانب حياته،
ديد من العاقاتفرض بعض القيود والقواعد ال  وع ا ذا ال  ااعتباراتتغليب  أساسها كم 

موح والوحشية  اءاإنسانية واأخاقية على ا زاعات امسّلحة. أث  ال

هود امتضافرة للجماعة الدولية مياد فرع جديد من فروع القانون الدو العام يع  و قد كللت ا
ظيم الع اأشخاصماية  زاعات امسّلحة، وبت اء ال ذ الفراتواأعيان أث  و مليات العسكرية خال 

ذا القانون، (٭1)القانون الدو اإنسا ا. ولإمام ببعض جوانب  ي مبحث أن نبحث ي مفهومه  ارتأي
 ي مبحث ثاٍن. أول، والتطرق إ مصادر

 

 

 

 

 

                                                           

ة الدولية للصليب اأمر، كبديل عن مصطلحي  -1 : حديث ااستعمال، وأول استخدام له كان من قبل اللج إن مصطلح القانون الدو اإنسا
زاعات  رب وال يف ما بن ا راء الذي انعقد  اسبة انعقاد مؤمر ا للعمل على إماء وتطوير القانون الدو  1977و 1974امسّلحة، وذلك م

ذا ة استخدام  ازعات امسّلحة، وقد بررت اللج ديد ب +اإنسا امطبق ي ام زاعات الرغبة ي إصباغ الطابع اإنساااصطاح ا الص لقانون ال  ا
يف ويشمل كذلك تلك القواعد العر  روب، أو ما يعرف بقانون ج فية امسّلحة، ذلك القانون الذي يهدف إ ماية اإنسان وأمواله من أخطار ا

ظر ي ذلك: اي.ي ربية أو استخدام اأسلحة، أي قانون ا  وااتفاقية ال تضع قيوداً على تسير العمليات ا

رة ،مقدم د/صاح الدين عامر،- هضة العربية، القا  .994،ص 2002ة لدراسة القانون الدو العام، دار ال

، د/مرم ناصري، فعالية العقاب على اانتهاكات- سيمة لقواعد القانون الدو اإنسا درية،  ا امعي، اإسك  .19، ص 2011دار الفكر ا
مود امخزومي،القانون الدو اإنسا ي ضوء - ، د/عمر  شر والتوزيع، اأردن،الطبعة اأو ائية الدولية،دار الثقافة لل  .24، ص 2009احكمة ا
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 المبحث اأول: مفهوم القانون الدولي اإنساني.

بالغة ي أمية ، يكتسي (1)القانون الدو اإنسا فرع حديث نسبيًا من فروع القانون الدو العام
ظم القواعد ااالقانو واأخاقي، ففي ششقيه  اء تفاققه القانو ي ية والعرفية الواجبة التطبيق أث

زا ازعة  عات امسلحة.أما ي شقه اأخاقيال اء  مراعاهافيوجب على اأطراف امت للجانب  اإنسا أث
زاع وعلى ضرورة ماية اأفراد ومتلكاهم.  ال

ذا امبحثس و التطرق إ تعريف القانون الدو اإنسا وبيان عاقته ببعض فروع  حاول ي 
ية ال أسهمت ي   امطلب أول، وي امطلب الثاالقانون الدو العام ي م امراحل التار نستعرض أ

 تطور وحداثته.

 وعاقته ببعض فروع القانون الدولي العام. : تعريف القانون الدولي اإنسانيالمطلب اأول

اتإا أن  تعريفات القانون الدو اإنسارغم تعدد  ا ذا اموضوع  اا اولت  الفقهية ال ت
ة الدولية للصليب اأمر قد أمعت  ظمات اإنسانية، ا سيما اللج بالبحث والدراسة وح مواقف ام

زاعات امسّلحة.على مضمونه امقصود به مراعاة ا اء ال  انب اإنسا أث

فقد رأى البعض أن قواعد قد تتداخل مع بعض فروع القانون الدو العام  من جهة أخرى و
لقي الضوء على تعريفه ي فرع أول، ومن م بيان  القانونية اأخرى ي  عاقته بالفروعاأخرى. لذا س

 فرٍع ثاٍن.

 الدولي اإنساني.الفرع اأول: تعريف القانون 

ذا الفرع من القانون الدو  ديثنال  يز الكبر من  العام ا تماماتنسبيًا ا رجال الفقه  ا
ديد امقصود هذا  لدولينا ته اللج و القانون،الذين حاولوا   ة الدولية للصليب اأمر.ـــــــــــاأمر نفسه تب

 

                                                           

شأة  امعارف ، -1 ، م مد فهد الشالدة : القانون الدو اإنسا درية، د/   .04، ص 2005مصر،  اإسك
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 .اإنسانيأوًا:التعريف الفقهي للقانون الدولي 

موعة القواعد العرفية وامكتوبة، وال هدف إ ماية »بأنه: "الزمالي عامر"عرفه الدكتور 
زاع امسّلح رما  اأشخاص امتضررين ي حالة ال زاع من آام. كما هدف قواعد إ  ا عن ذلك ال

 .(1«)ماية اأموال ال ليس ها عاقة مباشرة بالعمليات العسكرية

ذا التعريف يقودنا إ  تائج التالية: استخاصإن   ال

طاق الزم-01 زاع امسّلح   لتطبيق القانون الدو اإنساديد ال الذي اقتصر على فرات ال
ق بعض وذلك خافا لقانون حقوق اإنسان الذي يطبق خال فرات السّلم ومكن تعلي ،(2)فقط

زاع امسّلح سب الظروف.  قواعد زمن ال  أو ح ي حاات أقل خطورة 

طاق خ02 در  الشخصي للقانون الدو اإنسا إن ال زاع ، و اء فرات ال و ماية اأشخاص أث
ماية القانونيةاإشارة إ أن الف ذا القانون ئات امشمولة با مكن تقسيمها إ  وال تقتضيها أحكام 

زاعات امسّلح قسمن رئيسين أو  اضطراراالذين توقفوا  ة ي ميادين القتال )امقاتلن(ما: ضحايا ال
ذ إما جرحى أو مرضى من القوات امسّلحة ي اميدان، عن القتال، ااختيار  م بصفتهم  رحى  و أو ا

                                                           

شو  -1 ، م ،مدخل إ القانون الدو اإنسا قوق اإنسانرات امعهد العر د/عامر الزما ة الدولية للصليب اأمر، تونس، الطبعة الثانية،  ي  واللج
ظر كذلك:. 07، ص1997،  ي
رة، الطبعة السادسة،  - ة الدولية للصليب اأمر، القا ، إصدارات اللج اضرات ي القانون الدو اإنسا  .10، ص2006د/شريف عتلم، 
زاعات  -2 زاع امسّلح كل من ال يف يشمل ال ذا ما أكدته امادة الثانية امشركة اتفاقيات ج شب بن دولتن أو أكثر، و ي ال ت امسّلحة الدولية، و

صها:1949اأربع لعام زئي أو الكلي إقليم أحد اأطراف السامية امتعاقدة ح لو م »....ب ذ ااتفاقية أيضا ي ميع حاات ااحتال ا طبق  ت
ذا ااح  تال مقاومة مسّلحة.يواجه 

زاع اأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتّزمة ها ي عاقتها امتبادلة،   ذ ااتفاقية، فإن دول ال زاع طرفا ي  كما أها تلتزم وإذا م تكن إحدى دول ال
ذ اأخرة أحكام ااتفاقية وطبقتها  «.بااتفاقية إزاء الدولة امذكورة، إذا قبلت 

وع الثا يف اأربعأما ال زاعات امسّلحة غر الدولية، وال أشار إليها نص امادة الثالثة امشركة اتفاقيات ج ، والرتوكول اإضاي 1949، فهو ال
وض فيها القوات 1977الثا لعام  زاعات ال  ، بأها ال زاعات امسّلحة غر الدولية، وعرفها الفقه الدو ماية  ضحايا ال امسلحة لدولة . امتعلق 

.ما مواجهة  مع فئة، أو بعض الف ظر:ئات داخل تراها الوط  ي
قوق، جامعة عن مس، ا - ، كلية ا زاعات امسّلحة غر الدولية، رسالة دكتورا رة، د/عواشرية رقية،ماية امدنين واأعيان امدنية ي ال ،  2001لقا

 .   08ص
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م  فيتمثل ي امدنين . أما القسم الثاواأسرىوامرضى والغرقى من القوات امسّلحة ي البحار  و
 . (1)أشخاص م يشاركوا أصا ي القتال

م خ03 ا اية لأعيان واأموال واممتلكاتضرورة توفر ا زاعات  اهجماتمن نطاق  واستبعاد اء ال أث
 امسّلحة إا ما بررته حاات الضرورة العسكرية.

 اإضطربات الداخلية. تطبيق قواعد القانون الدو اإنسا على حاات التوتر و استبعاد خ04

ذا التعريف  ا-ويؤاخذ على  أنه ركز فقط على ذكر القواعد القانونية امقررة موجب  -حسب رأي
يف  زاعات امسّلحة. وم يأت على ذكر-اآي شرحه فيما بعد-قانون ج اء ال  لصا الفئات احمية أث

د من حرية اأطراف ي  الوسائل القتالية ومباشرة اأعمال العسكرية أو ما يصطلح  اختيارالقواعد ال 
اي.  عليه بقانون ا

اات اإضطربات والتوترات الداخلية وال ا تشملها  كما وأنه وي غياب تعريف قانو دقيق 
اات قد  ذ ا ا نرى على خاف أستاذنا ي تعريفه أن مثل  ، فإن قواعد القانون الدو اإنسا

يف للقوة والتهديد العسكري استخداميصاحبها  قوق وبشكل صارخ، وقد ا ،ع تهك فيها ا  وقد ت
ية  وا ا قواعد أن تشمله إنسان بردعها. لذا كان من الصوابقانون حقوق ا تكفي التشريعات الوط

روق ال مكن  القانون الدو اإنسا سواء من قبل  ارتكاهاح مكن تفعيل آلياته للحد من ا
ماعات ا كم، أو من قبل ا  لداخلية الثائرة.أجهزة ا

فإنه يرى أن القانون الدو اإنسا  ،"علوان يوسف محمد"وي تعريف أخر للدكتور 
زاعات امسّلحة الدولية وغر »و: ماية ضحايا ال ا  فيذ موعة القواعد القانونية ال تلتزم الدول بت

زاعات امسّلحة  اء ال روب، وتأمن حد أد من ماية حقوق اإنسان أث ة ا الدولية، وأن الرغبة ي أنس
. الذي يطب ذا الفرع من فروع القانون الدو ظر عن مشروعية أو ي ال أدت إ ظهور  ق بصرف ال

                                                           

، القانون، أكثر تفصيل ي اموضوع الفئات ا -1 ماية القانون الدو اإنسا ظر: د/أمد أبو الوفا، الفئات امشمولة  رب، ي ماية زمن ا مشمولة با
رة، الطبعة الثالثة،  ة الدولية للصليب اأمر، القا ، صادر عن بعثة اللج ،دليل للتطبيق على الصعيد الوط  . 143، ص 2006القانون الدو اإنسا
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زاع استخدامعدم مشروعية اللجوء  ظر عن دواعي قيام ال .وما ياحظ (1«)القوة امسّلحة، وبصرف ال
زاع ي  د من حرية أطراف ال اي امتعلقة با ذا التعريف أنه م يشر إ قواعد قانون ا  اختيارعلى 

 وسائل القتال .

ب جانب  و القسم الضخم من  »القول بأن:الفقه إ من كما ذ القانون الدو اإنسا 
رب ، ويركز على ماية الفرد اإنسا ي ا  .(2«)القانون الدو العام الذي يستوجب الشعور اإنسا

قد كونه ذا التعريف من ال ا  -م يسلم  غلب على القانون الدو اإنسا الطابع  –وحسب رأي
وز معها  ووالعرفية تتسم بصف اإلزام  تفاقيةاااعد اأخاقي، فحن أن قو   ااتفاقاأمر ال ا 

الفة أحكامها ذا الفرع  اآمرة،شأها ي ذلك شأن كافة القواعد القانونية  على  وبذلك فقد أخرج 
ل  اكتفىالقانو من دائرة العلوم القانونية إ دائرة العلوم اأخاقية. ضف إ ذلك أنه  بذكر 

ماية زاع امسّلح  -نساأي الفرد اإ-ا ذ ي حالة ال فيذ  دون أن يوضح وسائل وآليات كفالة ت
ماية.  ا

اب"الفقيه  موعة القواعد القانونية الدولية اإنسانية  »بدور عرفه على أنه: "بياض عبد الو
زاعات امسّلحة. تفاقيةااالعرفية أو  امة مباشرة عن ال ، وال توضع مواجهة امشكات اإنسانية ال

زاع ي  د أسباب إنسانية حق أطراف ال ذ القواعد  ذ  اختيارو دف  طرق القتال ووسائله، و
زاع  امسّلح  .(3«)القواعد ماية اأشخاص واأموال ال مكن أن تتعرض لإصابة جراء ال

                                                           

مد خ1 ، ،سانشر القانون الدو اإن يوسف علوان، د/ ، دار امستقبل العري، دراسات ي القانون الدو اإنسا رة، الطبعة اأو ، 2000القا
 .485ص

، دليل للتطبيق على الص خ2 شور ي كتاب القانون الدو اإنسا ، م ، د/إماعيل عبد الرمن، اأسس اأولية للقانون الدو اإنسا عيد الوط
ة الدولية للصليب اأم ظر كذلك:. 17، ص2002ر، الطبعة الثالثة، إصدار اللج   وي

-Jannifer-Jakson Pierre .Ethenic cleansing and normative transformation of international 

society. HTTP.//WWW.IPPU.PURDUE.EDU/FAILED-STATES/2000.P08. 
 .25مرجع سابق، صد/مرم ناصري،  -3

-Abd-El-Wahab-Biad, Droit international humanitaire, 2ème édition, Ellipses, Paris, 2006, 

P22. 
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ذا ا لتعريف يشمل مفهوم القانون الدو اإنسا بشقيه، أنه خص بالذكر القواعد اإنسانية إن 
اول كذلك القواعد امتعلقة بسر  يف(، وت زاعات امسّلحة )أي قانون ج اء ال الواجبة التطبيق أث

ازعة ي  د من حرية اأطراف امت اسبا من طرق  ما اختيارالعمليات العسكرية؛ وا وأساليب ترا م
اي(.  القتال )أي قانون ا

، مفهوم  "بكتيه جان"ي نفس اموضوع يشر الفقيه  و إ وجود مفهومن للقانون الدو اإنسا
موعة من القواعد القانونية امكتوبة أو العرفية ال تضمن   احرامواسع وآخر ضيق. فاأول عبارة عن 

زاع اء ال قسم الشخصية اإنسانية وحقوقها أث رب الذي ي و هذا امع  يشمل قانون ا ات امسّلحة. و
ى تزاول العمليات  دد حقوق وواجبات الدول امتحاربة و اي الذي  بدور إ قسمن: قانون ا

ماية  يف الذي تع قواعد   امقاتلن من جرحى والعسكرين غر اأسرىالعسكرية، وقانون ج
ماية  .(1)وكذا امدنين ومرضى وغرقى يف ال هتم  أما امفهوم الضيق فيقصد به قوانن ولوائح ج
 .(2)أو اأشخاص خارج العمليات العسكرية امقاتلن العسكرين غر

 ثانيا: تعريف اللجنة الدولية للصليب اأحمر للقانون الدولي اإنساني.

ة امسّلحةزاعات إن القانون الدو اإنسا الواجب التطبيق ي ال للصليب الدولية  ي مفهوم اللج
موعة القواعد الدولية  ،٭()اأمر أو العرفية ال يقصد ها خصيصًا تسوية امشكات  تفاقيةااو 

                                                           

رة، الطبعة -1 ، دار امستقبل العري، القا ، تطور ومبادئه، دراسات ي القانون الدو اإنسا ،  د/ جان بكتيه، القانون الدو اإنسا اأو
 .35، ص2000

رة،  - هضة العربية، القا زاعات امسّلحة، دار ال ر أمد عطية، ماية السكان امدنن واأعيان امدنية إبان ال  .14، ص1998د/ أبو ا
ظر: -2 ، ي رة، الطبعة اأو هضة العربية، القا ، دار ال مود، القانون الدو اإنسا  .05، ص1991د/ عبد الغ 
مد مصطفى  - رة، الطبعة الثانية، د/  هضة العربية، القا ، دار ال  .62، ص1996يونس، مامح التطور ي القانون الدو اإنسا

-Michel Belanfer, Droit international humanitaire, Gualino éditeur, paris, 2002, P14. 
ة الدولية للصليب اأمر لفت أنظار  السلطا -٭ الفا للقانون الدو اإنسا شريطة من امهام الرئيسية للج دوها  ازعة إ ما يرا م ت واأطراف امت

دوبن اقرا اع عن أفعال أوجبها القانون، ويقدم ام ظورة أو امت ذت امخالفة شكل أعمال  زاع امسّلح سواء ا م على مسرح ال ب تواجد حات بغية 
قا هم تقصي ا ذ تكرار اانتهاكات، كما مك وية مرتكي  رد السؤال عن  ة  ع على اللج ئق بدقة دون  البحث عن مرتكي امخالفات، بل م

ب الضحايا امخاطر أو اآام ة من خال اأنشطة العملية ال تضطلع ها لتج وكل أنواع  امخالفات، وعما إذا لقوا العقاب أم ا. كما تسعى اللج
ظر:سوء استعمال السلطة وتقوم بالدف ة. ي هم ومد يد العون هم. أكثر تفصيل ي مهام اللج  اع ع

، دار امستقبل- ، كتاب دراسات ي القانون الدو اإنسا ة الدولية للصليب اأمر والقانون الدو اإنسا رة،  د/ ديفيد ديايرا، اللج العري، القا
 ،  .398، ص2000الطبعة اأو
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د أسباب إنسانية من  زاعات امسّلحة دولية كانت أم غر دولية، وال  امة مباشرة عن ال اإنسانية ال
زاع ي  مي اأشخاص واأعيان ال  استخدامحق أطراف ال لو ها من وسائل القتال وطرقه، و ما 

زاع ا الضرريلحق ه ذا ال  .(1)أو تتعرض له من جراء 

دمات  ة الدولية للصليب اأمر  ااستشاريةكما عرفه قسم ا للقانون الدو اإنسا التابع للج
ظر عن  زاع امسّلح بغض ال ظم العاقات فيما بن الدول ي حالة ال بأنه جزء من القانون الدو الذي ي
ظمه قانون متميز عن القانون الدو  مسألة حق الدولة ي اللجوء إ القوة من عدمه، فهذا أمر ي

 ورد ي ميثاق اأمم امتحدة.اإنسا 

زاعات امسّلحة لدوافع »ويعرفه ي موقع آخر بأنه:  د من أثار ال موعة القواعد الرامية إ ا
ذا القانون اأشخاص الذين ا يشاركون ي القتال أو كفوا عن امشاركة فيه، كما أنه  مي  إنسانية، و

رب، والقانون الدو اإنسا يسمى أيضا قانون  الوسائل واأساليب امستعملة اختياريقيد حق  ي ا
زاعات امسّلحة رب، أو قانون ال  .(2«)ا

هج  وما ياحظ على التعريفات السابقة ة الدولية للصليب اأمر سارت على نفس ال أن اللج
ظيم  للقانون الدو اإنسا إ قسمن: بتقسيمهاالفقهي  يف، اأول غايته ت اي وقانون ج قانون ا
د مصادر ي العديد من القوة امسّلحة  استخدامقواعد   تفاقياتااووسائل القتال وأساليبه، والذي 

اي لعام  اتفاقيات الدولية أمها: روب  1907ا ظيم حقوق وواجبات الدول احايدة ي ا اصة بت ا
رثومية ي  1925الرية والبحرية، برتوكول انقة والسامة والسوائل ا بشأن حظر إستعمال الغازات ا

رب،  ة مكن  1972 اتفاقيةا ظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معي اصة  اا مفرطة  اعتبار

                                                                                                                                                                                     

ة الدولية لل - لةمساعي اللج  ، -79،ص1981أفريل -،مارس728، العدد  ICRL صليب اأمر ي حالة انتهاكات القانون الدو اإنسا
86. 

 . 10د/ شريف عتلم، مرجع سابق، ص -1
 .10د/ مرم ناصري، مرجع سابق، ص -2

. ة الدولية للصليب اأمر، موضوع تعريف القانون الدو اإنسا ظر كذلك موقع اللج  ي
WWW.ICRC.ORG.- 
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يف لعام  ها،  1980الضرر أو عشوائية اأثر، برتوكول ج بشأن الشظايا ال ا مكن الكشف ع
زين وإنتاج ونقل األغام امضادة لأفراد.... 1997ام أوتاوا لع اتفاقية  ظر إستعمال و

زاعات امسّلحة وتشكل  يف الذي يسعى إ ماية ضحايا ال أما القسم الثا فيقصد به قانون ج
يف اأربع لعام  اتفاقيات غر أنه  .ةيمصادر اأساس 1977لعام  اإضافينوبرتوكوليها  1949ج

ذ صدور برتوكودر اإشارة  ماية ،1977 إ أنه وم اص  ضحايا اسيما الرتوكول اأول ا
زاعات امسّلحة الدولية ظم وسائل القتال و أساليبه ال قد  ،(1)والذي تضمن  العديد من القواعد ال ت

ه الدكتور  ذا ما عر ع يف م يعد ها وجود، و اي وج عامر أثبت واقعا أن التفرقة بن قانون ا
ن نؤيد ي ذلك  -الزما القانونن. ذلك أن الغاية من القانون الدو اإنسا  وانصهار باندماج–و

فصلن  ديث عن قانونن م و ماية الشخصية اإنسانية وضمان سامتها. وليس من السليم ا
يتها خاصة ي اأوقات  قيق رفا ياة البشرية و ائيةغايتهما الرقّي با زاعات ( ااستث روب وال  .(2))ا

اءا على ما م ذكر ذا البحث أن نقرح التعريف التا للقانون الدو  وب ا اجال ي  فقد يسمح ل
، فهو: موعة القواعد القانونية  »اإنسا ذلك الفرع من فروع القانون الدو العام الذي يتكون من 
ا اجتمع الدو ماية لضحايا و  تفاقيةااالدولية اآمرة،  ، وال أقر العرفية ذات الطابع اإنسا

اء الصر  حى  الدولية-اعات امسّلحة امختلفة العمليات العسكرية أث وغر الدولية، والتوترات ال تأخذ م
ذ العمليات من آام. مع  -خطر على امستوى الداخلي للدولة جر عن         بيان وسائلوما قد ي

ا. ياتوآل فيذ ماية وت ذ ا موعة كفالة  زاع القواعد  كما يضم  ال تقيد من حرية أطراف ال
 .«طرق ووسائل القتال  اختيارامسّلح ي 

                                                           

ا ي الرتوكول اإضاي اأول لعام -1 ازعة والوارد ذكر ظر على أساليب القتال بن اأطراف امت اولت القيود وا ، امادة 1977 من بن امواد ال ت
ص على أنه: 53  . إن حق أطراف أي نزاع مسّلح ي اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا ا تقيد قيود»ال ت

 ظر استخدام اأسلحة والقذائف وامواد ووسائل القتال ال من شأها إحداث إصابات أو أام ا مرر ها. -
ها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرراً بالغة واسعة اانتشار وطويلة اأ- ضف إ » مد.ظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد ها أو قد يتوقع م

ديدة الفتاكة، امادة  36تية: امادة ذلك امواد اآ ظر الغدر، امادة  37بشأن حظر اأسلحة ا دفا  51ال  ماية السكان امدنين وعدم جعلهم 
م، امادة  ف والتهديد ضد ظر كافة أنواع اهجمات والعمليات ال تتسبب أضرراً ل 53للهجوم. وحظر أعمال الع مي البيئة الطبيعية و لبيئة كما ال 

ذ العمليات  57نصت امادة  اء عملياها  العسكرية للحد من انتشار أثار  ازعة على عاتقها كافة ااحتياطات ازمة أث على ضرورة أخذ اأطراف امت
      .  .....ا

، مرجع سابق، ص -2  .12د/ عامر الزما



15 

 

رية ال يتسم ها القانون الدو  و و قاط ا ذا التعريف قد ضم العديد من ال بذلك يكون 
 ي: ، واإنسا

ظم مسألةالقانون الدو  -01 ي ماية  اإنسا فرع من فروع القانون الدو العام، ي بالغة اأمية و
و بذلك يوجه خطابه مباشرة للدول لصا  زاع امسّلح. و الفرد اإنسا وضمان حقوقه ي فرات ال

ذ الفرات .   ماية اأشخاص واأعيان خال 

الدولية  تفاقياتااإلزاميتها من  د مصدر قوها وأن قواعد تتسم بالعمومية والتجريد، وتستم -02
ازعة حرية  ي بذلك ا ترك لأطراف امت الف  ااتفاقاإنسانية الشارعة واأعراف الدولية، و على ما 

ذا من خال نص امادة  دات لعام  اتفاقيةمن  53نصوصها، ويتأكد  ا لقانون امعا في
ع أي نوع من أنواع  تفاقيةاامن ذات  60/05.كما أشارت امادة (1)1969 بأن اأحكام امتعلقة م
دات ذات الطابع اإنساماية  ضد اأشخاص الذين يتمتعون اانتقام تكون ذات طبيعة ملزمة  امعا
 وآمرة. 

ي ماية اأشخاص واأعيان على حد السواء، والدليل  -03 إن الغاية من القانون الدو اإنسا 
ماية  تفاقياتااعلى ذلك الكم اهائل من  ذ ا ذا اجال،ضف إ ذلك أن نطاق تفعيل  امرمة ي 

زاع امسّلح عن طريق  قد يكون وقائيا وسابقا نشر وتدريس القانون الدو اإنسا زمن السلم،  لوقوع ال
زاع للحد من امخاطر واآام ال قد تلم باإنسان وبأمواله، كما قد متد إ ما بعد  اء ال كما يكون أث

ه.  امة ع ر اأضرار واآثار ال زاع امسّلح وذلك   هاية ال

طاق امادي للقانون الدو اإنسا يشمل -04 زاعات امسّلحة الدولية وغر الدولية،   أن ال كل من ال
طرة وااضطراباتباإضافة إ نفاذ ي حاات التوترات  يت، وال (2)الداخلية ا موجب  استث

                                                           

ا لعام  53نص امادة  -1 دا 1963من اتفاقية في ذ ااتفاقية تعتر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدو العامة  ...و» ت:لقانون امعا أغراض 
ا إا بقاعدة احقة من قواعد القانون الدو وز اإخال ها وا مكن تغير ماعة الدولية كقاعدة ا  العامة ها ذات الصفة  امقبولة وامعرف ها من ا

.» 
ة الدولية للصلي -2 يف 1970ب اأمر ااضطرابات الداخلية ي تقرير وضعته عام عرفت اللج عقد  م ام كومات ي مؤمر . وعرضته على خراء ا

اات ال دون أن تسمى نزاعًا مسّلحا غر دو بأم الكلمة، توجد فيها، على امستوى الداخلي، مواجهة على درجة من ».بأها: 1971عام  ا
طورة أو ااستمرار و  ظمة شيئا ا موعات م تلفة بدءا بانطاق أعمال ثورة تلقائيا ح الصراع بن  ف قد تكتسي أشكاا  طوي على أعمال الع ت
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ذا (1)من برتوكول اإضاي الثا 1/2من برتوكول اإضاي اأول وامادة  1/2امادة ا  . ونستدل ي رأي
ذا من جهة،  و نزاع مسّلح داخلي  و توتر داخلي وما  على غياب معيار قانو دقيق يفرق بن ما 
حى خطر  ا بلدان العام قد أخذت م ومن جهة أخرى فإن معظم حاات التوتر الداخلي ال تشهد

ها جرائم  وشهدت أبشع صور التقتيل خطرة مست حياة اأشخاص وأمواهم،  وانتهاكاتونتج ع
ذ  ية مثل  قوق اإنسان امع ية وح قواعد القانون الدو  شاشة التشريعات الوط والتدمر. كما أن 

 وعقاهم. مرتكبيهاوردع  اات وقفت حائا أمام التصدي هاا

فاذ القانون الدو اإنسا-05 ،ومعاقبة مرتكي أن التعريف تضَمن اإشارة إ اآليات الكفيلة ب
ت العديد ذا القانون، وقد تضَم الدولية اإنسانية، واأنظمة اأساسية  تفاقياتاامن  امخالفات ضد 

ائية الدولية  ة الدولية -اآي شرحها احقاً -للمحاكم ا امية ، اللج ذ اآليات مثل: نظام الدولة ا
ان التحقيق،  لون، امستشارون لدى القوات امسلحة، واحاكم  اأشخاصللصليب اأمر،  امؤ

ائية الدولية...  .اا

اي.  -06 يف وقانون ا  أن القانون الدو اإنسا يشمل كل من قانون ج

 الفرع الثاني:عاقة القانون الدولي اإنساني ببعض فروع القانون الدولي العام اأخرى.

مع بن القانون الدو اإنسا  ذا الفرع البحث ي طبيعة العاقة ال  حاول من خال  س
تماموبقية فروع القانون الدو العام ذات  قوق  اا بن عاقته بالقانون الدو  امشرك باإنسان، ف

ائي ثانياً.  اإنسان أوًا، م عاقته بالقانون الدو ا

                                                                                                                                                                                     

اكمة قوات الشرطة كبرة ورما قوات  اات ال تؤول بالضرورة  إ صراع مفتوح، تدعوا السلطات ا ذ ا اكمة، وي  مسّلحة ح ما، والسلطات ا
ظ  «.ام الداخلي إ نصابه، وعدد الضحايا امرتفع جعل من الضروري تطبيق حد أد من القواعد اإنسانيةتعيد ال

معية العامة لأمم امتحدة رقم ظر: قرار ا ، مارس خأفريل 48، واجلة الدولية للصليب اأمر،عدد09/12/1994بتاريخ 50/ 94ي
ا. 248،ص1996  وما بعد

ذا اللحق"الرتوكول"،  : » 1977وكول اإضاي اأول لعام من برت 1/2نص امادة  -1 ص عليها ي  اات ال ا ي   يظل امدنيون وامقاتلون  ي ا
. كما استقر ها العرف ومبادئ اإنسانية وما مليه الضمر العام... ت ماية وسلطان امبادئ القانون الدو  .«.أو أي اتفاق دو أخر، 

ذا اللحق "الرتوكول"على حاات ااضطرابات والتوترات الداخلية مثل : »خ1977من الرتوكول اإضاي الثا لعام  1/2نص امادة - ا يسري 
ازعات مسّلحة ا من اأعمال ذات الطبيعة امماثلة ال ا تعد م درة وغر ف العرضية  ال  «.  الشغب وأعمال الع
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 نون الدولي اإنساني بالقانون الدولي لحقوق اإنسان.أوا:عاقة القا

صوص ما يشر إ حقوق اإنسانتضمن ميثاق اأمم امتحدة من  هوض ها من بن  ،ال وال
ظمة اأمم امتحدة داف م . فقد جاء ي ديباجته أن شعوب اأمم امتحدة قد آلت على نفسها (1)أ

قوق  ساء، واأمم  أن تؤكد من جديد إماها با ، وما للرجال وال اأساسية اإنسان وبكرامة الفرد وقدر
ا من حقوق متساوية. ا وصغر  كبر

و فرع من فروع القانون  قوق اإنسان، و قوق ضمن ما يسمى بالقانون الدو  ذ ا وتدرس 
قوق امتأصلة ي  ماعات الدو العام هدف قواعد العرفية وامكتوبة إ ماية ا طبيعة اأفراد وا

ا العيش عيشة البشر  .(2)واأقليات والشعوب، وال ا يتس بغر

موعة القواعد القانونية ال تعمل على ضمان حق كل فرد »،بأنه:"عتلم شريف"ويعرفه الدكتور 
رم حقوقه وحرياته سواء امدنية أو السياسية أو  أو مع أو الثقافية،  ااجتماعيةأو  ااقتصاديةي أن 

ية بضمان حقوق الفرد وحريآخ ص اته ضد أي تعسف لسلطات دولته، ر تكون مع معظم دساتر وت
كم عاقة الفرد بالدولةلدول على ا ص حقوقه وحرياته وضع قواعد  خر آيضيف ي مقام  و. فيما 

موعة القواعد الدولية  و  قوق اإنسان  والعرفية امستقرة وامتعارف عليها  تفاقيةااأن القانون الدو 
ية ب على الدول أن تسهر على تطبيقها على اأصعدة الوط  .(3«)وال 

لأ و و ماية اإنسان  ن  قوق اإنسان  كل من القانون الدو اإنسا والقانون الدو 
ا إلقاء الضوء على  در ب طبيعة العاقة بن القانونن، من خال وصون حقوقه وحرياته اأساسية، فإنه 

هما: قاط امشركة وامختلفة بي م ال  ذكر أ

                                                           

قيق التعاون الدو على امسائل الدولية ذات »على أنه من بن مقاصد اأمم امتحدة: 1945تحدة لعام من ميثاق اأمم ام 1/3نصت امادة  -1
اس ميعا، والتشجيع عليه با  ريات اأساسية لل مييز بسبب الصبغة ااقتصادية وااجتماعية والثقافية واإنسانية، وعلى توفر حقوق اإنسان وا

س أو العرق أو اللغة ساء ا  «.أو الدين، وا تفريق بن الرجال وال
ظر: و /ج.76 ،62/02، 56/ج، 55من اميثاق إ ذات امقصد، وقد وردت نصوص ماثلة ي امواد  13كما أشارت امادة - أكثر تفصيل. ي

رة، الطبعة الثالثة،  د/حامد سلطان، القانون الدو العام وقت السلم، هضة العربية، القا  .815ص  ،1968دار ال
زائر،  -2 امعية، ا  .19، ص2005د/ عمر سعد اه، حقوق اإنسان وحقوق الشعوب، ديوان امطبوعات ا
 .25ص د/شريف عتلم، مرجع سابق، -3
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 .أوجه التشابه -01

قوق اإنسان ي  : من حيث الغاية أو الهدف:1-1 يشرك القانون الدو اإنسا والقانون الدو 
هما يسعى إ ماية اإنسان وصون كرامته وضمان حرياته اأساسية دون التفرقة  اهدف ذاته، فكل م

س أو اللون أو امعتقد أو أية   أخرى. اعتباراتي ا

ذ القواعد بالطبيعة اآحي : من حيث الطبيعة اإلزامية لقواعد القانونين:1-2 مرة، وال ث تتسم 
ها روج ع وز ا ي قواعد عرفية. ااتفاقأو  ا  ذ القواعد  الفتها، سيما وأن معظم   على 

 يشرك القانونان ي امبادئ التالية:: من حيث المبادئ:1-3

ر -أ قوق وا صانة، حصانة الذات اإنسانية أو ما يطلق عليها مبدأ عدم امساس با يات ذوات ا
ياة، حظر أعمال التعذيب وا ق ي ا عدم جواز تطبيق ة،يلعقوبات الاإنسانية أو امهوامتمثلة ي: ا

رم الرق والعبودية، عدم إخضاع أي إنس         ان دون رضائه للتجارب الطبية القوانن بأثر رجعي، 
 .(1)أو العلمية وحرية الفكر والضمر وامعتقد الدي

ة وامذلة للكرامة اإنسانية حظر التعذيب البد أو العقلي-ب  .(2)أو كافة صور امعاملة امهي

الذين وقعوا ي قبضة قوقهم امدنية ما فيهم ومارستهم  فرادبالشخصية القانونية لأ ااعرافحق  -ت
زاع امسّلح. اء ال  العدو أث

                                                           

قوق اإنسان -1 مد نور فرحات، تاريخ القانون الدو اإنسا والقانون الدو  القانون الدو ، ي دراسات ي -جوانب الوحدة والتمييز-د/
 ، رة، الطبعة اأو ، دار امستقبل العري، القا  .89، ص2000اإنسا

، مرجع سابق،ص -  .29د/ عامر الزما
2
- Cerner George, Les prisonniers de guerre, Extrait du Recueil des cours de l'académie de 

droit international, Paris, 1929,librairie Hachette, p 07. 
-Jean, Pictet, The  principales of international  humanitarian  Law, I CRC, Geneva, 1966, p34. 
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ق ي -ث رية لكل  العائلية وامعتقد والتقاليد وقهشرفه وحق احراملكل إنسان ا قوق جو ذ ا وتعتر 
قيق مآرهم  نفس بشرية، هذا قد تستغل بأبشع الصور من ا متون بصلة لأخاق من أجل 

قوق ي نص امادة  لذاالدنيئة، ذ ا  .(1)1977من الرتوكول اإضاي اأول لعام  75م التأكيد على 

مية ومضمونة -ج اء اأس املكية الفردية  الة حالة أسر، فباستث لحة امعدة للقتال وح وإن كانت ا
ه تفظ بكل أمتعته إن وجدت، وقد أشار الرتوكوان  ال تسحب م هذا  1977لعام اإضافيانفهو 

) امبدأ .02(، وامادة 75و 10خاصة ي ديباجة الرتوكول اأول ومواد  من الرتوكول الثا

ال اإيواء وتقدم امساعدة والعاج، إا ما تقتضيه ضرورات -ح عدم التمييز وبصورة مطلقة ي 
س والسن مثًا.  اأوضاع الصحية لأشخاص وا

ماعية،  اانتقاميةحظر اأعمال -خ ائن واحتجازالتعسفية  وااعتقااتوالعقوبات ا  .(2)للر

اكمات عادلة لأشخاص امتهمن بارتكاب -د مراعاة الضمانات القانونية والقضائية من أجل 
رائم.  ا

الة ي تبادل اأنباء مع أسرته وتلقي -ذ سب ا حق الشخص اموقوف أو امعتقل أو اأسر 
ة الدولية للصليب اأمر الوكالة امركزية للبحث امساعدات وطرود الغوث، ومن أجل ذلك  أنشأت اللج

 .(3)عن امفقودين

قوق اإنسان شأنا داخلياً :من حيث نطاق الحماية:1-4 ماية امقررة  ا  م تعد ا تع به الدولة ا
ا ، وقد م إقرار امسؤولية الدولية لكل الدول واأفراد  رعايا الذين بل أصبحت ضمن اجال الدو

                                                           

ؤاء اأشخاص وشرفهم :»....على أنه  1977من الرتوكول اإضاي اأول لعام  75/01نصت امادة  -1 ب على كافة اأطراف احرام ميع  و
ية....ومعتقداهم  م الدي  «.وشعائر

ظر:امادة  -2  .1977. من الرتوكول اإضاي اأول لعام 03/ج، د ونفس امادة الفقرة 75/2ي
 . 1977من الرتوكول اإضاي الثا لعام 5/2/ج، د، وامادة 4/2امادة -        

 .1977لرتوكول اإضاي الثا لعاممن ا 08. وامادة:1977من الرتوكول اإضاي اأول لعام  33، 32امواد: -3
ظر كذلك:-   وي
مد فهد الشالدة،مرجع سابق، -  . 77ص د/

، مرجع سابق، ص-   .29د/عامر الزما
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قوق ذ ا تهكون  سبة للحماية ال تقر.(1)ي وتعمل  ا قواعد القانون الدو اإنساونفس الشأن بال
تهكيها. ائية الدولية بزجر م ازعة، وتتدخل احاكم ا  على ضماها اأطراف امت

زاعات  :من1-5 حيث جهود اأمم امتحدة ي توسيع نطاق ماية حقوق اإنسان خال ال
ذت، وي ذلك (2)امسّلحة ا رقم  ا ع التمييز وماية اأقليات قرر ة الفرعية م ، 1989/24اللج

ا رقم احرامأدانت فيه عدم  زاعات امسّلحة، وقرار اء ال اعرفت فيه  1990/60حقوق اإنسان أث
ة الدولية للصليب اأمر ي نشر مبادئ القانون الدو اإنسا يوي للج  وقواعد حقوق بالدور ا

فيذ القوانن،   وامسئولناإنسان للقوات امسلحة واموظفن  ذما كعن ت لس اأمن قرار رقم  ا
ازعة .وقد احرامالذي أكد فيه على حقوق اإنسان الواجب  1967/237 ها من قبل اأطراف امت

وان  23شكل القرار رقم مل ع زاعات امسّلحة احرام»الذي  الذي صدر  «حقوق اإنسان ي ال
اسبة  تمامت إشراف اأمم امتحدة، الدافع اأكر  1968مؤمر طهران لعام انعقادم الدو  لا
زاعات امسّلحة، وبذلك تشكلت عاقة رمية بن القانون الدو  احرامبضرورة  اء ال حقوق اإنسان أث

 .(3)دو اإنساقوق اإنسان والقانون ال

 .ااختافأوجه -02

ن مبادئ حقوق اإنسان إ التشريعات  المصادر:: من حيث النشأة و 2-1 يعود الفضل إ تق
ص عليها ي الكثر من الدساتر و ية، ورغم  الداخلية للدول، حيث م ال القوانن واإعانات الوط

ذ القوانن أمعت على ماية اإنسان وضمان  إا أن جل ثقافات الشعوب وإيديولوجيتها، اختاف
 petition of) 1628فقد أصدرت بريطانيا ميثاق حقوق اإنسان عاماأساسية. ه وحرياتهحقوق

                                                           

 .815د/حامد سلطان، مرجع سابق، ص -1
قوق اإنسان، دراسات ي القانون الدو اإنسا والشريعة اإسا -2 رة، د/جعفر عبد السام، القانون الدو  مية، دار الكتاب امصري، القا

 ،  .23، ص1999الطبعة اأو
مد - ا. 93فرحات، مرجع سابق، ص نور د/  وبعد
 .    30د/شريف عتلم،مرجع سابق،ص -3
ظيم الدو العامي، دار الفكر، دمشق،  - مد عزيز شكري، الت  .549، ص1973د/
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rightsقوق عام  وميثاق 1679(، وقانون اإعان القضائي عام  (BILL of rights) 1689ا
قوق اإنسان وحقوق امواطن عام   .(1)1789،كما أصدرت فرنسا إعان  يتعلق 

قوق م تكتسب طابعها الدو اإلزامي و ذ ا رب العامية الثانية لكن  ظمة وإنشا إا بعد ا ء م
قوق .1945اأمم امتحدة عام  ظمة بإصدار اإعان العامي  معية العامة للم حيث قامت ا

قوق امدنية  ، ومن بعد ااتفاقيتن(2)ذو الطابع اأدي1948عام  اإنسان اصتن با الدولتن ا
قوق  . فحن أن قواعد القانون الدو 1966و الثقافية لعام  وااقتصادية ااجتماعيةوالسياسية، وا

ا إ  اإنسا يف لعام اتفاقيةتعود جذور ى أول  1864ج من حيث الطابع العامي  اتفاقيةو
رحى وامرضى ي اميدان، م توالت  الدولية اإنسانية إ  تفاقياتاالتحسن مصر العسكرين من ا

يف اأربع لعام اتفاقياتغاية إبرام  قيها اإضافين لعام 1949 ج  .(3)1977، و

زاع  ي:ن:من حيث نطاق السريان الزم2-2 ما تطبق أحكام القانون الدو اإنسا زمن ال فبي
قوق اإنسانامسّلح، فإن نطاق تطب زاع امسّلح، وإن كانت  يق القانون الدو  و زمن السلم وزمن ال

قوق تعلق خال فرة الصراعات امسّلحة ذ ا  .(4)بعض 

ماية الفئات  من حيث طبيعة اأشخاص المشمولين بالحماية::2-3 يع القانون الدو اإنسا 
رحى وال زاعات امسّلحة كا ما و اأسرى  غرقى وامرضى من القوات امسّلحةخاصة زمن ال و امدنين، بي

                                                           

 .22د/إماعيل عبد الرمان، مرجع سابق، ص -1
-Carey  John, international protection of human rights, Oceana Publication, INC, 1968. 

 
شر و التوزيع،  - 2 اصر مانع، القانون الدو العام، امدخل وامصادر، دار العلوم لل  .273، ص2005د/مال عبد ال

-Virally(M),"la valeur juridique des recommandations des organisations internationales" , 

AFDI, 1956 , p 66.  
 . 28د/ مرم ناصري، مرجع سابق، ص -3
 امواد: -4
قوق اإنسان لعام 15 -    .1950من ااتفاقية اأوروبية 
قوق اإنسان. 27 -    من ااتفاقية اأمريكية 
قوق امدنية و السياسية لعام  04 -   اص با  .1966من العهد الدو لأمم امتحدة ا
ة الدولية للصليب اأمر وحقوق اإنسان، اجلة الدولية للصليب اأمر، عدد فراير -   دلر: اللج ريش ش ظر كذلك: اأستاذ/د ي ، 1979وي

     .7ص
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سيته  سه وج ظر عن ج قوق اإنسان ماية حقوق كل إنسان بصرف ال تتضمن قواعد القانون الدو 
ه ومعتقداته....  ولونه ودي

تتكفل الدولة زمن السلم بضمان حقوق  :من حيث مصدر السلطة الكفيلة بحماية الحقوق:2-4
ا، أي أن قانون حقوق اإنسان يقرر وجود عاقة بن  ها الداخلية لصا رعايا اإنسان امقررة ي قواني

ب مراعاها من قبل القو  ات امسّلحة للدولة امواطن و دولته، فحن أن قواعد القانون الدو اإنسا 
زاع امسّلح لصا رعايا و أعيان الدولة اأخرى  زاع. غر أنه  -الطرف الثا -الطرف ي ال ي ذات ال

ب  الة  ذ ا زاعات امسّلحة ذات الطبيعة غر الدولية، وي  قد تتداخل قواعد القانونن سيما ي ال
د اأد من القواعد اإنسانية من قبل  سلطات الدولة وكذا القوى الداخلية الثائرة. ضمان ا

فيذ القانون الدو اإنسا عن آليات :من حيث آليات المراقبة والعقاب2-5 تلف آليات ت  :
فيذ ال قوق اإنسان،ت ة  تفاقياتسبة افبال قانون الدو  ا للج د مهمة رقابة نفاذ قواعد يف فتس ج

قائق ان تقصي ا امية و ائية مهمة .(1)الدولية للصليب اأمر والدولة ا ما تتو احاكم الدولية ا بي
كم يوغسافيا  اانتهاكاتاكمة ومعاقبة مرتكي  ، ومثلها  سيمة للقانون الدو اإنسا ا

ائية الدولية لعام1994لعام ورواندا، 1993 ا  و . 1998، واحكمة ا ال خصت ي بعض مواد
رب )امادة  ذكر اأفعال ال تعد اكمة مرتكبيها.8وامادة5من قبيل جرائم ا  (. وعلى ضرورة 

س قوق اإنسانأما بال ضع لرقابة دولية من خال أجهزة اأمم امتحدة  بة للقانون الدو  فإنه 
د بعض اآليات اأخرى  لس حقوق اإنسان(، كما قد  قوق اإنسان، و )امفوضية السامية 
روق ضد حقوق  ظر ي ا هة القضائية امخولة لل صوص عليها ي التشريعات الداخلية للدول.أما ا م

ية،  قوق اإنسان   اإقليميةأو احاكم الدولية اإنسان فهي احاكم الوط كاحكمة اأوروبية 
 .(2)1950لعام

                                                           

 .1977ول اإضاي اأول لعام، من الرتوك90، 82، 81، 05امواد:  -1
ظر:  -2 ا. ي قوق وتطوير ا ي إرساء العديد من ا قوق اإنسان ودور  أكثر تفصيل ي موضوع احكمة اأوربية 
رة،  - هضة العربية، القا مد سرحان، القانون الدو العام، دار ال  .201، ص 1991د/عبد العزيز 
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ي  قوق اإنسان  لص إ أن غاية القانون الدو اإنسا والقانون الدو  ا ي اأخر أن  ول
تلف عن اأخر، وبذلك فهما  اإنسانماية حقوق  ال تطبيق  وصون كرامته. إا أن كل قانون له 

هما.  فرعان مستقان من فروع القانون الدو العام رغم وجود بعض الروابط امشركة بي

 .ثانيا: عاقة القانون الدولي اإنساني بالقانون الدولي الجنائي

ائي باعتبار فرع من  ال إسباغ  لدو العامفروع القانون اإن القانون الدو ا له أمية قصوى ي 
ائية على ماية ا يوية للمجتمع الدو ا رم كل  امصا ا ال قد  اانتهاكاتوذلك من خال 

ا  .(1)تلحق ها أضراراً  أو هدد وجود

ديد  و ا أوا  در ب ائي بالقانون الدو اإنسا  ديد عاقة القانون الدو ا وض ي  قبل ا
داثته اآراءالكثر من  اختلفتمدلوله، والذي  موعة أ.فقد م تعريفه على (2)الفقهية حوله نظرا  نه 

ظام القانو ة إ القواعد القانونية امعرف ها ي نطاق العاقات الدولية اهادف  ااجتماعيأو ماية ال
ظام ذا ال ، عن طريق العقاب على صور السلوك ال تشكل عدوانا على   .(3)الدو

ائيك اول بالتجرم  ك الفرع من القانون الدو العامذل ما يقصد بالقانون الدو ا الذي يت
ظام العام الد ، أي والعقاب اأفعال ال تعد خروجا على ال أو تعرض  تلك ال تصيب بالضررو

 .(4)للخطر مصا اجتمع الدو أو القيم اإنسانية الكرى، وتكون بذلك جرائم ضد قانون الشعوب

القانون الذي مهمته ماية  »ذا القانون بأنه: "الصاوي منصور محمد"ويعرف الدكتور 
ديد اإجراءات  ا، و فسها بتحديد ي ب ع  الازمةامصا العليا للدول ال تقوم   ااعتداءمايتها وم

                                                           

ائية الدولية الدائمة، دار الكتب القانونية، مصر،د/حيدر عبد الرزاق ميد، تطور ا -1 ائي من احاكم امؤقتة إ احكمة ا ، 2008لقضاء الدو ا
 .  15ص

رة،  -2 هضة العربية، القا ، دار ال ائي الدو ا. 16، ص 1998د/أشرف توفيق مس الدين، مبادئ القانون ا  وبعد
ه  –ائي د/حسن عبيد،) القضاء الدو ا -3 رة،  –تطبيقاته  –تار هضة العربية ، القا  .06، ص 1997مشروعاته(، دار ال
ظرية العامة للجرمة الدولية، طبعة  - ائي، ال ، القانون الدو ا  .19، ص 2000د/فتوح عبد اه الشاذ

4
- Merle et Vitu, traité de droit criminel, TI, 1988, p 275. 



24 

 

ماعة الدولية مشرع دو يعن امصا الدولية و افتقارعلى ذلك. وذلك  اتفاقهاعليها من  وسائل  ا
 .(1«)مايتها

ا  نوع من القواعد »فعرفه بأنه: "جاسير"أما الفقيه  د مصدر القانونية لقانون الشعوب وال 
الدولية امرمة بن اأطراف السامية امتعاقدة، وال هدف إ ماية اأموال ذات اأمية  تفاقياتااي 

 .(2«)القانونية العامية، وذلك من خال العقاب الرادع

ائي  استخاصهإن ما مكن  اد  استطاعمن التعريفات السابقة أن القانون الدو ا فعا إ
، وبذلك تولدت عاقة بن  االتزاماآلية القانونية الدولية ال تضمن  بأحكام القانون الدو اإنسا

 القانونن.

ت و ذ العاقة، س من التفصيل أوجه التشابه  بشيءاول لتسليط الضوء أكثر على طبيعة 
ائي. وااختاف  بن القانون الدو اإنسا والقانون الدو ا

 أوجه التشابه:-01

كل من القانونن فرعا من فروع القانون الدو العام حيث أن  يعد : من حيث الطبيعة القانونية:1-1
رائم و ماية اإنسان واأموال من ا ائي  ماية امقررة ي القانون الدو ا تسمة بالطابع ام مضمون ا

، و هذا فهي ماية  -الدو ا ي القواعد  –أي ا و اأمر  العرفية الدوليةوالقواعد  تفاقيةااد مصدر و
د مصدر ي ذات القواعد سبة للقانون الدو اإنسا الذي   .(3)نفسه بال

ق يسعى : من حيث الهدف والغاية:1-2 رم كل يق السلم واأمن للفرد كل من القانونن إ  و
صوص التأكيد على إماء العاقات بن  فعل قد مس بأي حق من حقوقه. كما أن غايتهما مشركة 

                                                           

صور  -1 مد م درية، ص د/ امعية، اإسك رائم الدولية للمخدرات، دار امطبوعات ا ال مكافحة ا  .05الصاوي، أحكام القانون الدو ي 
2
- S, Glaser, Introduction à l'étude du droit international pénal, Paris, 1954, P 08. 

، الدليل للتطبيق عل -3 رة،            د/فتحي سرور، القانون الدو اإنسا ة الدولية للصليب اأمر، القا شورات لبعثة اللج ، م ى الصعيد الوط
 .23، ص 2006الطبعة الثالثة، 

 .33د/مرم ناصري، مرجع سابق، ص -
مود امخزومي، مرجع سابق، ص  -  .50د/ عمر 
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روبونبذ  لم واأمان وماية حقوق اإنسانالدول والشعوب أساسها الس كل اأعمال غر  و ا
ذ العاقات  .(1)امشروعة ال قد هدد 

رائم  ية التجريم والعقاب:: من حيث آل1-3 اد آلية قانونية لزجر ا إن حاجة اجتمع الدو إ
زاعات امسّلحة، أدت برجال القانون والفقه  واانتهاكات الواقعة على اأشخاص واأعيان زمن ال

اط ها مهمة فرض العقوبات  اقراح اكم جزائية دولية ت صوص إنشاء  العديد من اأفكار وامشاريع 
صوص  تهك ال هم  تفاقيةااعلى كل من ي " إا 1872"موانييه اقراحوالعرفية الدولية اإنسانية، ومن بي
 .(2)أنه قوبل بالرفض من قبل الدول

، سيما بعد إبرام  ال القانون الدو اإنسا اصل على امستوى الدو ي  ورغم التطور ا
يف عام اتفاقيات إا أن اإرادة الدولية م تكن بعد  1977وبرتوكوليها اإضافين لعام  1949ج
زة  اذجا وع من  ا أن ما شهد . غر اانتهاكاتخطوة جريئة إنشاء جهاز قضائي دو يع هذا ال

زاعات امسّلحة. أدى مجلس  وال فظيعة ضد البشرية، وي العديد من ال ازر وأ القرن العشرين من 
ائيتن الدوليتن ليوغسافيا عام عام  ورواندا، 1993اأمن إ إصدار قراراته بشأن إنشاء احكمتن ا

هود الدولية عام 1994  .(3)ائية الدولية الدائمةبإنشاء احكمة ا 1998، وتكللت ا

ائية ذات الصلة  ما و ائية الدولية والقوانن الدولية ا ياحظ على اأنظمة اأساسية للمحاكم ا
، وبذلك يتأكد  ت معظم اأفعال غر امشروعة وال جرمتها قواعد القانون الدو اإنسا ها، أها تب

ائي سيما ي  ا أن القانون الدو ا ف القانون الدو اإنسال . فإذا (4)شقه اموضوعي قد نشأ ي ك
ا نص امادة  رب بأها كل  08ما تفحص ا قد عرفت جرائم ا د ظام اأساسي حكمة روما  من ال

يف لعام  تفاقياتا اانتهاك  .1977لعام اإضافينوبرتوكوليها  1949ج
                                                           

ائي ي ماية حقوق اإ -1 ، نسان، دار الدجلة، اأردن،د/ عبد اه على عبو سلطان، دور القانون الدو ا  .57، ص 2010الطبعة اأو
2

- Amer, AL Zemalli, the relation ship between international humanitarian Law and 

international Criminal law, ICRC, A sjmposium in the DAMASCUS university, faculty of 

law, 27-28 october, 2002, P 105.  

 

 55د/عبد اه علي  عبو سلطان ،مرجع سابق،ص -3

 .26د/ إماعيل عبد الرمان، مرجع سابق، ص -4



26 

 

رم القانون  اتساعرغم  :ااختافأوجه  -2 ال  دائرة التداخل والتفاعل بن القانونن خاصة ي 
ميع  ائي  سيمة ال يسعى القانون الدو اانتهاكاتالدو ا ا ا رمها وحظر إا ، اإنسا إ 

هما يظهر من خال  ااختافأن  ري بي و ائي لتشمل   امتدادا نطاق تفعيل قواعد القانون الدو ا
رائم  رائم ضد اإنسانية...(، وا رائم ال تقع زمن السلم )جرائم اإبادة، التطهر العرقي، وا كل من ا

زاعات امسّلحة.   ال تقع زمن ال

ائية الدولية مقررة لصا أشخاص اجتمع الدو ظمات وأفراد كما أن القواعد ا  من دول و م
ما تقتصر القواعد ، وأموال ماية لفئات خاصة من اأفراد وبي  .(1)اأعيان فقط اإنسانية على توفر ا

 .المطلب الثاني: التطور التاريخي للقانون الدولي اإنساني

ضارات القدمة، وكذا  الدو اإنسا ليس وليد الساعةالقانون  ية ي ا فقد وجدت جذور التار
إ أن أصبح حاليًا فرعا من فروع القانون الدو  دعت إليه الديانات السماوية، وتطور بعد ذلك

ديث ال  .)2(إليها اانضمامسعت معظم الدول إ  اتفاقيةقواعد  ذي يضم إ جانب القواعد العرفيةا

اءا و قسم عليه ب القسم اأول نعرض فيه  مراحل تطور القانون الدو اإنسا إ قسمن. س
(.مرحلة ما قبل تدوين قواعد  صصه مرحلة التدوين )الفرع الثا  )الفرع اأول(، والقسم الثا 

 :مرحلة ما قبل التدوين. ولالفرع اأ

ضارات البشرية امتعاقبة  روب ال شهدها ا ية أن ا قائق التار بوجود بعض  اتسمتأكدت ا
ي عليه اليوم اختلفتوإن  -القواعد اإنسانية  ذ القواعد   -عما  اولت  كما أن الديانات السماوية ت

 وأمرت ها.

ية من تاريخ البشرية بقانون الغاب أو سيطرة  :أوا:حضارات العصر القديم قبة الزم ذ ا ميزت 
رب أها نزاع بن الشعوبالقوي، وكانت الفكرة السائد يستتبع خاها دماء و أموال الطرف  ة عن ا

                                                           

 .34د/مرم ناصري، مرجع سابق، ص  -1
، إصدارات ال  -2 ائية، القانون الدو اإنسا دليل للتطبيق على الصعيد الوط ة الدولية د/توفيق بوعشة، القانون الدو اإنسا والعدالة  ا  لج

رة، ص 2006للصليب اأمر، الطبعة الثالثة،  .366، القا
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اجة إ التخفيف من (1)يؤتى من قوة وسيطرة اأخر بكل ما الفظيعة  اآثار.وبالرغم من ذلك فإن ا
اد بعض القواعد اإنسانية. ال تعد  روب التقليدية، أدى بالشعوب و اأمم إ إ حسب  -هذ ا

ا  ن.–رأي ة اأو للقانون الدو اإنسا الرا  اللب

 .(2)أو رمةوالتدمر والتقتيل دون رأفة  حروهم بالغلظة والقسوة، امتازتال  فعلى نقيض اأشورين
ها، وحصانة امفاوضن و  السومرينفإن  روب قبل ش دات الصلح، ورأوا  احرامعرفوا نظام إعان ا معا

ب أن يظلوا أقوياء أداء امهام اموكلة هم،  رص على  فبدؤواأن اأسرى  بتحسن معاماهم وا
قوق اإنسانية ا بدأت تستقر للعبد اأسر بعض ا د  .(3)إطعامهم، وع

ضارة إ »راي الشهر، الذي وصفه ي بدايته بالعبارة التالية:  فقد عرفت قانون مو البابلية أما ا
ذ القوانن كيا أحول دون ظلم القوي للضعيف... ائن مقابل  شهدت بابل .كما«أقرر  رير الر

 .(4)الفدية

د امصرين القدامىو  موعة  ارتكزتفإن العاقة بن امتحاربن  ع ظيم، وعرفت  على أساس من الّت
ياع، وإرواء  ،دئ والقيم اأخاقية و اإنسانية ميت باأعمال السبعة للرمةامبا ي: إطعام ا و

اية بامرضى، ودفن اموتى رير اأسرى، والع  .(5)العطشى، وكسوة العراة، وإيواء الغرباء، و

هم تقوم  روب تتسم باإنسانية بشكل كبر، وكانت قواني يثيون فكانت تصرفاهم ي ا  علىأما ا

دات الوااستقامةالعدالة  رب ومعا  1269صلح، وأبرموا مع مصر القدمة عام ، كما عرفوا إعان ا
ظم اأعمال العدائية دة ت  (6).ق.م معا

                                                           

رمة الدولية، -1 ائية عن ا اشم السعدي، مسؤولية الفرد ا درية،  د/عباس  امعية، اإسك  . 101، ص 2002دار امطبوعات ا
ة -2 سن اإدغري، حكم اأسرى ي اإسام ومقارنته بالقانون الدو العام، مكتبة امعارف، الرباط، امغرب، س ، ص 1985د/عبد السام بن ا

36. 
رب والقانون الدو اإنسالواء  -3 واد الشريف، قانون ا مد عبد ا ،أح/ رة، الطبعة اأو ديثة، القا  .328، ص2003، امكتبة امصرية ا
 .43د/مرم ناصري، مرجع سابق، ص -4
رة،  -5 هضة العربية، القا ، دار ال  . 14، ص2003د/سعيد سام جويلي، امدخل لدراسة  القانون الدو اإنسا
مود امخزومي، مرجع سابق، ص  -6  .12د/عمر 
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د القدمة من جهتها ميزت ب روبحضارة اه ا ي  بعض القواعد اإنسانية ي ا د "قانون ال 
ق.م، والذي نكتشف من خاله نصوصا تِم عن درجة متقدمة من  1000الذي مع عام  مانو".

رب، فامقاتل الشريف ا يضرب  امعاملة اإنسانية ال قد تصل إ حد التسامح فيما يتعلق بشؤون ا
رم عليه قتل عدو إذا  ائم أو الذي فقد درعه، كما   اأسر.أو كان عاجزاً أو وقع ي  استسلمعدو ال

د اليونان ها، كما تشهد على ذلك " أما ع رب فكر فاسفتها ما كتبو ع إلياذة فقد شغلت ا
تطبق عليهم القوانن السارية، اأمر  وا عترون برابرة ي نظر اليونانين"، وكان اأجانب يوميروس

ه  أن ذلك بدأ يتغر خاصة أو قتل كل من وقع ي أيديهم من قوات اأعداء، إا  اسرقاقالذي نتج ع
دات عدم  و  ااعتداءبعد إبرام اليونان للعديد من معا والصلح.أما الرومان فكان أكثر ما ميز حروهم 

القسوة والشدة، بل اأكثر من ذلك كانوا يعترون اأسرى  الذين يقعون ي أيديهم من أكر مصادر 
 . (1)يشاءونالرزق هم يفعلون هم ما 

 الوسيط )عصر الديانات السماوية(. ثانيا: العصر

ذ مطلعه  -شهد العصر الوسيط  وامماليك كالفرس والروم والصن  العديد من اإمراطوريات –وم
و القوة والسيطرة، ما أثر فع اتسمت ووالتتار وامغول.... افس والتسابق  ها بالت ا ي العاقات فيما بي

اء سلوكيات وقواعد التعامل ا اسيما أث روب ال كانت تقود ذ الفرة (2)ا .غر أن احطة اأبرز ي 
ب على فكرة السام والتسامح. وقد دعا السيد امسيح علي ه و ظهور امسيحية ي أوربا، ال كانت ت

رير الرق واأسرى : ،السام إ  يل م رم جرمة القتل. فقد ورد ي اإ وا أن أقول لكم ا تعامل » و
 .(3«)الشر بالشر، بل من لطمك على خدك اأمن، فحول له اأخر...

                                                           

مد سامي ع -1 ، الطبعة السابعةد/ زء الثا درية، ا امعية، اإسك ماعة الدولية، ديوان امطبوعات ا ميد، أصول القانون الدو العام، ا ، بد ا
 .46، ص 2005

-L. Oppenheim, international Law, A treatise, Vol2, (Disputes, war, and neutrality), 7th 

Edition, edited by H. Lauterpacht, langmans, Green and CO, London, 1952, P 75-77. 
2- ،  .114، ص  سابق مرجع د/عامر الزما
يل امسيح: م على امو  -3  www.enjeel.comقع: إ

ا.... - يل يوح يل لوقا، إ يل مرقس، إ ها: إ اك أناجيل أخرى معتمدة م  و

http://www.enjeel.com/
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قبة من التاريخ ظهرت العديد من التيارات الفكرية امختلفة، حيث قام القديس  ذ ا "سانت وي 
رب العادلة ي مؤلفه"أوغسيتن ا الكثر من  "la cité de dieu  " بإرساء نظرية ا ا وال تب

ديد امقاتلن، وإقصاء امدنن من  "،فيتوريا"القانونن أمثال  رب على أساس  ذ ا حيث تقوم 
 .(1)القتال

مات العسكرية والقتالية  وي القرن السابع ميادي ها امسيحيون ضد شهد العام أشرس ا ال ش
مات وتآخىرغم ما كانت تدعوا إليه امسيحية من سام  امسلمن -1098الصليبية)، وكانت ا
 .(2)( أصدق دليل على ذلك1291

رب على حد  ا لزمن السلم وا أما عن الشريعة اإسامية فقد شكلت فعا نظاما متكاما صا
ا و ا وحدود روب وذكرت بقواعد يش، السواء. فقد نظمت ا فاإسام قرر  سلوكات امقاتلن من ا

    ) :ي قوله تعا التآخيمبدأ 

    
   

     
      

).(3)هاد  دعا و :إ ا   )ي قوله تعا

     
        

 )4 . رأفة باأسرى ي قوله تعاالإ  دعاكما: ( 

    
  ).5. 

                                                           

 .18د/عواشرية رقية، مرجع سابق، ص  -1
 .18صد/جان بكتيه، مرجع سابق،  -2
جرات. 13اآية  -3  من سورة ا

 من سورة البقرة. آية ا -
 

 من سورة اإنسان. اآية  -
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رب والغزوات أكدت على وجود بعض  اسبات ا بوية الشريفة وي الكثر من م ة ال كما أن الس
وز   ا تغلوا وا »أو التجاوز ي رد العدوان لقوله صلى اه عليه وسلم: ااعتداءامبادئ اإنسانية. فا 

وز اإجهاز وقتل اأسرى لقوله "ص":«مثلوا... تغدروا وا . ومن «باأسرى خراً  استوصوا ». وا 
اء الغزوات قوله: يوش امسلمن أث ي الكرم عليه الصلوات والسام  باسم اه، وباه  انطلقوا»وصايا ال

وا إن امرأة وعلى بركة رسول اه، ا تقتلوا شيخاً فانياً، وا طفًا صغراً، وا ، وا تغلوا وأصلحوا، وأحس
ن ب احس  .(1)«اه 

لفاء الراشدين والصحابة الكرام رضوان  وعلى نفس هج الرسول صلى اه عليه وسلم، سار ا
اه عليهم ي حروهم وفتوحاهم اإسامية. فقد أوصى أبو بكر الصديق قائد جيشه أسامة بن زيد ي 

رما، وا   صبيًا وا وا  امرأة  تقتلن ...وإ موصيك بعشر ا»أول بعثة وجهها إ الشام بقوله: كبرًا 
رقها، وا تعقرن شا وا بقرة إا مأكلة ا وا  ن وا تقطعن شجراً مثمراً، وا   . (2)«تغلل ، وا 

ا التاريخ العديد من  فالقائد صاح  ها القادة امسلمن، اتصفاإنسانية ال  اآثارولقد حفظ ل
د فتحه بيت امقدس عام الدين اأيو  راعى ميع امبادئ و اأصول امتعارف عليها ي  1187ي ع

معاملتهم، كما أنه أطلق سراح  يسيءاإسام ي ساحات امعارك، فلم يقتل امدنين من العدو، وم 
ياء مقابل فدية، أما الفقراء فبدون مقابل  .(3)اأسرى اأغ

اوله و فإن العصر الوسيط شهد العديد من التحوات ي حياة البشرية، كما أن  خاصة ما م ت
روب  أثروا وبشكل واضح ي وضع قواعد ات السماوية )امسيحية واإسام(الديان إنسانية زمن ا

 .وامعارك

                                                           

رة. - 1 مد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القا قيق  جاج، صحيح مسلم،   مسلم بن ا
رة - 2 هضة العربية، القا رائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار ال مد الفار، ا  .197، ص1996، د/عبد الواحد 

ظر:  -3 اولتها الشريعة اإسامية ي  لإطاع أكثر على مبادئ القانون الدو اإنسا ال ت
زاعات امسّلحة ي القانون الدو اإنسا والشريعة اإسامية، دراسات ي القانو  - مود، ماية الضحايا ال ميد  ن الدو د/عبد الغ عبد ا

، دار امستقبل العري، ا ، اإنسا رة، الطبعة اأو ا.  261، ص 2000لقا  وما بعد
ر، الط د/- ة الدولية للصليب اأمر، القا ، إصدار اللج بعة الثالثة، جعفر عبد السام، القانون الدو اإنسا ي اإسام، القانون الدو اإنسا

ا. 49، ص 2006   وما بعد



31 

 

 ثالثا: القانون الدولي اإنساني في العصر الحديث. 

هضة عرفت ية بعصر ال قبة الزم اسيما على امستوى الفكري، حيث أبدى الفقهاء  ذ ا
تماماوالفاسفة  رب ا رب العادلة ال أدخلت أوربا ي  واسعا بقانون ا وضرورة التخلي عن نظرية ا

الذي يعد مؤسس القانون الدو  – "روسيوسج"دوامة من الصراعات الدامية والوحشية فقد وضع 
ديث  . سلوكياتموعة من القيود على  –ا  امتحاربن وأسبغها الطابع اإنسا

روب،  تفاقياتااالقرن الثامن عشر بإبرام العديد من  امتازكما  ظيم ا بن الدول من أجل ت
ومراعاة الشروط اإنسانية ي العمليات القتالية، فتولدت بذلك قواعد أمها: حصانة امستشفيات، 

تمام رحى وامرضى وعدم  واا مبا أسرى حرب، وإعفاء اأطباء ومساعديهم وامرشدون  اعتبار
يون من اأسر، وعدم  ا له  على امدنين...، و ااعتداءالدي يوش ف رب بن ا بذلك أصبحت ا

ذ القواعد ال شكلت فعا   ، رب –باستمرار مراعاها  -قواعد  .(1)القانون العري لقانون ا

ركة  استمرتوي امقابل  جد على سبيل امثال الفقيه  ،كرية ي تطوير القواعد اإنسانيةالفا ف
رب "ااجتماعيقد ذكر  ي كتابه الشهر "العقد  "روسو" رب ا تقع بن شخص  »اأي: عن ا إن ا

غمسون فيها يصبحوا أعداء محض الصدفة،  ها تقع بن دولة وأخرى، واأفراد الذين ي وشخص، ولك
ا ذ ا م ي  اربون ليس بصفتهم أفراد، أوو ودًا يدافعون عن  لة  ن. ولكن بصفتهم ج ح مواط

 .(2«)أوطاهم...

جانبا، ويستسلم ليس من حق أحد  ساحهوإن يضع العدو  »أنه:"فاتيل"ويضيف ي ذات السياق 
م أشخاص رب  ا أن أسرى ا ان بغي أن نضع ي أذ م  أن يقضي على حياته، وي ذ  ، وبصفتهم 

 .(3«)أبرياء

                                                           

مد فهاد الشالدة، مرجع سابق، ص  -1  .15د/
2
- Abi, Saab(G), conflits armés internationaux, les dimensions, internationales du droit  

humanitaire, institut HENERY DUNANT, UNESCO, pédone, 1986, P 17 
مد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص  -3  .21د/
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ذ ا و هود امبذولة ي  ذ اأفكار وامساعي وا لفرة إقرار امبادئ خاصة القول أن كل 
روب م ترق إ مصف العامية، بل اإنسانية  اء ا على الدول اأوروبية  اقتصرتالواجب مراعاها أث

كم سلوك جيوشها ي اميدان،  شهدت الوايات امتحدة اأمريكيةبشكل عام. كما  إصدار تعليمات 
ا  ها وضعت  1863عام  "ليبير فرنسيس"وال أعد لية لولك رب اأ لتطبيق فقط على ا

 .(1)اأمريكية

الدو  ي مياد القانون (1910-1828)"دونان نري"ذا وقد سامت كتابات السويسري 
ديث داً على ما،اإنسا مفهومه ا يوش  1859عام "سولفرينو"خلفته معركة  حيث وقف شا بن ا

وال، حيث كان عشرات  مساوية مع فرنسا وإيطاليا من فضائع وأ رحى وامرضى من  اآافال من ا
ا تدوين كل ما  اية أو رعاية طبية. وقرر بعد ود يتأمون وموتون دون أن تقدم هم أية ع ي ساحة  رآا

يئات لإغاثة ، ناشد ف"سولفرينو تذكار"امعركة ي مؤلفه:  ميع بتأسيس  دمات  يه ا دفها تقدم ا
رحى وامستشفيات ال  اتفاقيةنادى بفكرة إبرام  الطبية للجيوش، و ماية ا  تؤويهمدولية بن الدول 

ون هم.  واأفراد الذين يعت

و رؤساءأحد  كان من بن قراء الكتابو   فع العام و معيات ذات ال  دعاو  ،"موانييه جوستاف"ا
ة ماسية تكونت من: دونان، موانييه،  اقراحاتمعيته إ دراسة  دونان،وشكلت هذا الغرض 

م أبيار ومونوار.و رال ديفور، وطبيبان  ر شكلت مؤسسة الصليب اأم1863اجتماعاها عام بعد  ا
روب،  ا اإغاثة زمن ا اءا عليهدور كومة ا و ب  امؤمر  1864لسويسرية ي عام اموا أي عقدت ا

يوش دولية لتحسن حال العسك اتفاقيةأسفر عن أول  دولة 16دوليا حضرته  رحى ي ا رين ا
 . (2)التدوينمرحلة وبذلك بدأت  ،اميدانية

 الفرع الثاني: مرحلة تدوين القانون الدولي اإنساني.

                                                           

 .50د/مرم ناصري، مرجع سابق، ص  -1
مود امخزومي، مرجع س -2  .35ابق،صد/عمر 
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يف لعام  دة ج ذ ذلك 1864إن مرحلة تدوين القانون الدو اإنسا بدأت بصدور معا ، وم
ماعة الدولية تسعى إ إبرام العديد من  ذ امساعي  تفاقياتااالوقت وا ذا اجال ، وقد كللت  ي 

ها كمايلي:  اتفاقياتب ديث ع وجز ا  س

 

ذ  :1949القانون الدولي اإنساني حتى عام  اتفاقياتأوا:   ي: تفاقياتاامثلت 

يوش ي اميدان، :1864جنيف لعام  اتفاقية-01 رحى من ا سن حال ا كان موضوعها 
دوي ست عشر دولة حضروا امؤمر الدبلوماسي الذي دعت 1864ب آ 22ي  اعتمدت ، من قبل م

ذ  اد السويسري، وتعتر  جر اأ 10امكونة من  تفاقيةااإليه حكومة اإ ساسي مواد فقط حقًا ا
ذ للقانون الدو اإنسا اإ : حياد عربات اإسعاف تفاقيةااتفاقي.ومن بن القواعد ال أرستها 

دمات الطبية وامتطوعن امدنين الذين احرامامستشفيات العسكرية وضرورة مايتها و و  ها، ماية أفراد ا
يسامون ي أعمال اإغاثة، وتقدم امساعدة الطبية دون مييز، كما نصت على وجوب وجود شارة 

ي "صليب أمر ع دمات الطبية و ملها أفراد ا  لى رقعة بيضاء".خاصة على  امستشفيات، وأن 

ظر : )1868إعان سان بترسبورغ لعام -02 بعض القذائف امتفجرة (. نظرا  استخدامامتعلق 
 ألكسندراأسلحة والقذائف امتفجرة، وما تسببه من آام وأخطار على حياة البشر، وجه " انتشار
، 1868ديسمر من عام  11-نوفمر  29" قيصر روسيا دعوة إ عقد مؤمر ي الفرة ما بن الثاني

وأسفر عن صدور إعان سان برسبورغ الذي أكد على مبدأ مهم من مبادئ القانون الدو اإنسا 
و مبدأ الضرورة العسكرية، وعدم إحداث أضرار ا مرر ها، وأنه يتعن على اأطراف امت ازعة و

اع  اأسلحة ال تزيد من آام اأشخاص. استخدامعن  اامت

اءا على مبادرة من روسيا، م عقد مؤمر بروكسل  :1875مشروع مؤتمر بروكسل عام  -03 ب
روب  موعة شاملة من اأنظمة والقوانن امتعلقة با ضور مسة عشر دولة لدراسة مسألة وضع 

د من  آنذاكالقانونية السائدة  الرية، خاصة بعد فشل القواعد رب بن  اانتهاكاتي ا القانونية ي ا
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الرؤى خاصة من جانب بريطانيا، وكذا اإضطربات  اختاف(. ولكن 1871-1870فرنسا وروسيا )
ه حسب امختصن أعتر مثابة اأساس  اعتمادالسياسية ي الشرق اأد حال دون  ذا امشروع. ولك

اي عامي ه مؤمم انطلقالذي   .1907و 1899ر السام با

اي -04 اي الذي (:1899مؤتمر السام اأول )ا ي فرة  انعقدخلص امؤمر الدو للسام با
ات مرفقة باإضافة  اتفاقياتثاثة  اعتماد(.إ 1899موز  29-أيار 18ما بن ) دولية وثاثة تصر

 ي:  تفاقياتااإ بيان ختامي. ومثلت 

ازعات بالطرق السلمية، غايتها  اتفاقيةه  شب  استبعادحل ام افات ال قد ت ل ا رب كطريقة  ا
كمة دائمة للتحكيم بن الدول.  بن الطرفن، كما قضت بإنشاء 

رب الرية: نصت ي ديباجتها على حاجة اجتمع الدو إ ضرورة إعادة  اتفاقية • قوانن وأعراف ا
ظ فيف معاناة الضحايا، وتفعيل مبدأ الضرورة العسكرية .ال  ر ي 

ي عبارة عن  اتفاقيةه  رب البحرية، و  احرامعلى عاتق الدول ب التزاماتتطبيق امبادئ اإنسانية على ا
قل ي البحر. روب البحرية، وعدم التعرض لوسائل ال  اأشخاص ي ا

وية أما رب ا ات فكانت بشأن ا انقة، و  ،التصر أنواع  استخدامحظر وإلغاء نشر الغازات ا
روب  .(1)الرصاص ي ا

رحى وامرضى العسكرين ي اميدان، وقد  :1906جنيف لعام اتفاقية -05 اصة بتحسن حال ا ا
يف لعام  اتفاقيةكانت مثابة تعديل أحكام  م  ، كما1864ج ماية على فئة جديدة و أها أضفت ا

ا ثاثا وثاثن ما يدل على  ديدة كشرط  اتساعامرضى. وقد بلغ عدد مواد نطاقها وأمية اإضافات ا
 شارة الصليب اأمر.  استخداماموجهة ضد  اانتهاكاتامعاملة بامثل، وزجر 

                                                           

1- ، رب، القانون الدو اإنسا رمي ا ائية الدولية ماحقة  ،  د/صاح الدين عامر، اختصاص احكمة ا دليل للتطبيق على الصعيد الوط
رة ، الطبعة الثالثة،  ة الدولية للصليب اأمر،القا  .451، ص 2006إصدارات اللج
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اي الثاني للسام لعام-06 ذا امؤمر ي الفرة الواقعة مابن  :1907مؤتمر ا حزيران 15عقد 
حول إقامة  اتفاقية، إضافة إ مشروع اتفاقية 15 اعتماد. وأسفر عن 1907تشرين اأول 18و

، وقد اي الرابعة اموقعة اتفاقيةحلت  كمة دولية للتحكيم الدو امتعلقة بقوانن 10/1907/ 18ا
ل  رب الرية  اي الثانية لعام  ةاتفاقيوأعراف ا صوص 1899ا ، كما أضفت بعض القواعد 

رب البحرية.  ا

رب البيكرولوجية. :1925برتوكول جنيف لعام -07 اص بتحرم اللجوء إ حرب الغازات وا  ا

ماية الازمة لضحايا : 1929جنيف لعام  اتفاقيتا -08 نظرًا لقصور القواعد القانونية ي توفر ا
ضور امؤمر  كومة السويسرية بدعوة حكومات الدول  ، قامت ا رب العامية اأو  الدبلوماسيا

ذا امؤمر  زاعات امسّلحة. وقد مخض عن  ماية ضحايا ال ظر ي القواعد امتعلقة   :اتفاقيتنإعادة ال

 المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان: 1929جنيف لعام  اتفاقية• 
ت  و  . و1906 اتفاقيةوم من خاها مراجعة  مادة 39تضم م ما جاءت به من قواعد إنسانية  أ

ماعية(، وكذا توفر الطران الصحي ومايته، وأقرت   استخدامإلغاء شرط امعاملة بامثل )امشاركة ا
 شاري اهال اأمر واأسد والشمس إ جانب شارة الصليب اأمر.

ذ بشأن معاملة اأسرى:  1929جنيف لعام  اتفاقية•  ا  تفاقيةااشكلت  اولته نصوص مواد ما ت
، على  مااا تطور  77 رب اعتباري مسار القانون الدو اإنسا يت معاملة أسرى ا ما هذ  أها ع

تلف جوانبها القانونية إا  اآثارالفئة من تعقيدات على مستوى  اول  رب، وال م تت لفها ا ال 
اي املحقة ب ، 1907الرابعة لعام  تفاقيةاا، و 1899الثانية لعام  تفاقيةاابصورة جزئية ي ائحة ا

رب فإن القواع د امتعلقة باأسرى ميزت بطابعها العري، ذلك أنه وكباقي القواعد ال كانت تضبط ا
اد قواعد  ائية ي بادئ  اتفاقياتهتم معاملة اأسرى، فأبرمت  اتفاقيةاأمر الذي أدى بالدول إ إ ث

 .(1)اأمر بغرض إعطاء وضع أكثر إنسانية هذ الفئة

                                                           

رب، د/ صاح الدين عامر، إختصاص احكمة ا -1 رمي ا  .451ص  مرجع سابق،ائية الدولية ماحقة 
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ذا: 1949ثانيا: القانون الدولي اإنساني منذ عام  إلى يومنا 

ال  تفاقياتبالرغم من الرسانة الكبرة لا:1949جنيف اأربع لعام  اتفاقيات -01 الدولية ي 
، إا أها م تقف حائًا أمام  (، 1945-1939حرب عامية ثانية ) انداعالقانون الدو اإنسا

راب ما م تشهد البشرية من قبل، حيث  وبشكل صارخ ميع القوانن  انتهكتخلفت من الدمار و ا
رب  رم ا اي. اأمر الذي عزز فكرة وجوب  يف وا وامبادئ ال أرستها اإرادة الدولية ي قانو ج

ال العاقات الدولية.  هائيا ي 

ذا ما تأكد فعا من خال  ع  » :هم 2/4نص امادة ي  1945ميثاق اأمم امتحدة لعام و مت
ها ضد سامة اأراضي استخدامأو القوة، باستعمالأعضاء اهيئة ميعًا ي عاقاهم الدولية عن التهديد 

 .«أو على أي وجه أخر ا يتفق ومقاصد اأمم امتحدةالسياسي أية دولة، ااستقالأو 

وات من ميثاق اأمم امتحدةوبعد أر  يف اأربع لعام  اتفاقياتم إبرام  بع س . كردة فعل 1949ج
رب العامية الثانية ارتكبتال  الفظائعاجتمع الدو عن  اء ا ماية حقوق  أث ركة دولية  وبداية 

زاعات امسّلحة، حيث  اء ال يف وفود  اشركاإنسان أث وبعض  دول مراقبة 4دولة و 59ي مؤمر ج
ة  ماية ضحايا  اتفاقياتالدولية للصليب اأمر م إقرار أربعة اهيئات غر الدولية، وبرعاية اللج تع 
زاعات امسّلحة وقد م أول مرة  تمامال زاعات امسّلحة غر الدولية ي  اا امصغرة  تفاقيةاابضحايا ال

 )أي امادة الثالثة امشركة(.

يف، غر أها  تفاقياتااولقد كانت هذ  اي وج صلة وثيقة ما سبقها من نصوص ي قوانن ا
ال حقوق اإنسان، وحق تقرير الشعوب  ذرية للمجتمع الدو سيما ي  ا بالتحوات ا ميزت بتأثر

ا. وقد كانت مواضيعها كاأي:  مصر

ي اتفاقية - رحى وامرض 1949أوت  12ف اأو امؤرخة ي ج ى بالقوات امسّلحة لتحسن حال ا
 ي اميدان.

رحى ومرضى وغرقى القوات امسّلحة ي البحار. اتفاقية - يف الثانية لتحسن حال ا  ج
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يف الثالثة بشأن معاملة اأسرى. اتفاقية -  ج

ت  اتفاقية - رب و يف الرابعة بشأن ماية امدنين ي وقت ا  .ااحتالج

لو الساحة الدولية من أ:1977البرتوكوان اإضافيان لعام  -02 وجه الصراعات امسّلحة م 
ذ الصراعات من  -خاصة بعد ظهور حركات التحرير الوط  -امختلفة  انتهاكاتوما شهدته 

. اأمر  تفاقياتا فاذ الدو يف اأربعة، رغم مرور فرة قصرة على التوقيع عليها ودخوها حيز ال ج
ماعة الدولية ة جوانب القصور  الذي دفع با زاعات امسّلحة، وضرورة معا قيح قانون ال للمطالبة بت

قص فيه. و ذا اهدف أقر امؤمر  وال قيق  و  لتأكيد وتطوير القانون  الدبلوماسيبعد جهود دولية 
ازعات ام يف عام الدو اإنسا امطبق ي ام عقد ي ج  اإضافيان إالرتوكوان  1977سّلحة ام

يف اأربع لعام  اتفاقيات  :(1). وما1949ج

م ما جاء  : البرتوكول اإضافي اأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسّلحة الدولية:2-1 أ
داف العسكرية، و ضرورة التمييز بن امدنين وامقاتلن، وبن اأعيا ه:في اية امواد ال ا من امدنية واأ

ها لبقاء السكان امدنين، وماية البيئة الطبيعية  شآتغ ع  احتوية على قوى خطرة. وام

إذ مثل  : البرتوكول اإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسّلحة الداخلية:2-2 
ليةإضافة غاية ي اأمية ي  روب اأ يف لعام  اتفاقياتي  اقتصرذي ال ال ماية الضحايا ا ج

زاع امسّلح الداخلي بأنه  01/01على نص امادة الثالثة امشركة فقط. فعرف ي نص امادة  1949 ال
شقة، »كل نزاع:    يدور على إقليم أحد اأطراف السامية امتعاقدة بن قواته امسّلحة وقوات مسّلحة م

ت قيادة  أو ماعات نظامية مسّلحة أخرى. و على جزء من إقليمه من السيطرة ما  مسئولةمارس 
ذا الرتوكول... فيذ  سقة، وتستطيع ت ها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة وم . كما أكد على «مك

ب  داف امدنية ال  داف العسكرية واأ امبدأ التمييز بن امدنين وامقاتلن، وبن اأ من  استبعاد
 .(2)مات العسكريةنطاق اهج

                                                           

مد فهد الشالدة، -1  .41مرجع سابق، ص  د/
مود امخزومي، مرجع سابق، ص  -2  .39د/عمر 
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ا  ا حاول از  -وهذا مكن القول أن از على امستوى الدو من  -وبإ م ما م إ التطرق إ أ
ال تطوير وتأكيد القانون الدو اإنسا اتفاقيات ات ي  . ومن جعل قواعد أكثر مرونة ما )٭(وتصر

 وامستجدات والتحوات ال يعرفها العام على كافة اأصعدة. يتاءم

 المبحث الثاني:مصادر القانون الدولي اإنساني.

ا إليه سابقا دى ما تطرق فإن القانون الدو اإنسا فرع من فروع القانون الدو العام،  على 
م ي إنشاء القاعدة القانونية الدولية إعماا  د مصادر ي ذات امصادر ال تسا و بذلك  و

طق  .و(1)بالقاعدة"الفرع يتبع اأصل" وجودًا وعدما وحكما نظرا هذ التبعية بن القانونن، فإن ام
ا عرض مصادر القانون الدو العام. ح نتمكن من معرفة مصادر القانون السليم للد راسة يقتضي م

.  الدو اإنسا

وع  ، فإن مصادر تت وما كان القانون الدو العام يقوم على مبدأ الرضا أشخاص اجتمع الدو
ه فعا ا ذا ما عرت ع ذا الرضا، و ظام  38مادة تبعا لتعدد وسائل وأشكال التعبر عن  من ال

م بصدد دراستهم  -وإن اختلفوا  -اأساسي حكمة العدل الدولية، وال يعتمد عليها غالبية الفقه  و
 .(2)للمصادر القانونية للقاعدة الدولية

                                                           

. نذكر  -٭ اي. فإنه توجد العديد من ااتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدو اإنسا يف وا اي باإضافة إ اتفاقيات ج ها: اتفاقية ا م
زاعات امسّلحة لعام رائم امرتكبة ضد اإنسانية لعام 1945ماية اممتلكات الثقافية زمن ال رب وا ، اتفاقية 1968، اتفاقية عدم تقادم جرائم ا

يات التغير ي البيئة أغراض عسكرية لعام ها، دليل سان رمو بشأن الشظايا ال ا مك 1980، برتوكول1976=حظر استخدام تق ن الكشف ع
زاعات امسّلحة ي البحار لعام  ائية الدولية 1994بشأن القانون الدو امطبق ي ال ظام اأساسي للمحكمة ا  ،....1998، وال

مع اللغة العربية، طبعة خاصة بوزارة الربية والتعليم، مصر،  -1  .103، ص 1999امعجم الوجيز، 
ي ليست ملزمة  38اتفق الفقه الدو على اعتبار نص امادة  - 2 و أساس مصادر القانون الدو العام، و ظام اأساسي حكمة العدل الدولية  من ال

ي خاضعة مبدأ تدرج الق ل  ذ امصادر أم أها ذكرت على سبيل امثال فقط؟. و ل اختافهم كان حول حصرية  وانن أم للمحكمة فقط، غر أن 
شأ قواعد قانونية ا أن ي ص فتح الباب أمام استحداث أي مصدر ترا اإرادة الدولية صا ظم مكن ااستدال ها على سبيل امثال. وأن ال ، وي

. أك ا مصدراً للقانون الدو ظمات الدولية واعتبار ظر: العاقات الدولية.بدليل تب الفقه الدو للقرارات الصادرة عن ام ذا اموضوع ي ثر تفصيل ي 
زائر،  - ضر، أحكام امسؤولية الدولية ي ضوء قواعد القانون الدو العام، دار اهدى، ا ا. 91، ص 2011د/ زازة   وما بعد
 .153د/ صاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدو العام، مرجع سابق، ص  -
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ظام اأساسي للم 21من ناحية أخرى فإن امادة  و ائية الدولية لعام من ال أتت  1998حكمة ا
ظر والفصل ي القضايا  ي بصدد ال على ذكر مصادر القانون الواجب التطبيق من قبل احكمة و

،امطروحة عليها. وال نرى من وجهة نظرنا أها مكن أن تكون  سيما مصدرًا للقانون الدو اإنسا
رائم ال تدخل ي  انتهاكاتوأن  ائية اماد ااختصاصذا القانون تعد من قبيل ا ي للمحكمة ا

 الدولية.

صوص امادة  ظ38فأما  وظيفة » فقد نصت على أن: ام اأساسي حكمة العدل الدوليةمن ال
ذا الشأن: ي تطبيق ي  . و ازعات ال ترفع إليها وفقا أحكام القانون الدو  احكمة أن تفصل ي ام

ازعة. تفاقياتاا -أ اصة ال تضع قواعد معرف ها صراحة من جانب الدول امت  الدولية العامة وا

 .ااستعمالالعادات الدولية امرعية امعترة مثابة قانون دل عليه تواتر  -ب

 مبادئ القانون العامة ال أقرها اأمم امتمدنة. -ت

ب كبار امؤلفن ي القانون ال-ث تلف اأمم.عام أحكام احاكم ومذا  .«.................ي 

ائية الدولية على أن القانون الواجب  21فحن نصت امادة  ظام اأساسي للمحكمة ا من ال
و:  التطبيق أمام احكمة 

اصة  -أ» رائم والقواعد اإجرائية، وقواعد اإثبات ا ظام اأساسي وأركان ا ذا ال ي امقام اأول، 
 باحكمة.

دات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدو  -ب اسبا، امعا ، حيثما يكون ذلك م ي امقام الثا
زاعات امسّلحة. ، ما ي ذلك امبادئ امقررة ي القانون الدو لل  وقواعد

ظم القانونية ي -ت ية لل  العام، وإا، فامبادئ العامة للقانون ال تستخلصها احكمة من القوانن الوط
رمة،  ية للدول ال من عادها أن مارسها وايتها على ا اسبا، القوانن الوط ما ي ذلك حسبما يكون م
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ذ ظام اأساسي  شريطة أا تتعارض  ذا ال ، وا مع القواعد وامعاير امبادئ مع  وا مع القانون الدو
 امعرف ها دولياً".

ا  و إ مصادر أصلية )رمية( وامتمثلة ي:  اإنسامصادر القانون الدو  تقسيمعليه مك
، امبادئ العامة للقانون  دات الدولية، العرف الدو ظمات الدولية والقراراتامعا رغم -املزمة للم

ا صن على ذكر . و تشمل أحكام احاكم احتياطية، وإ مصادر -إغفال ال  الفقه الدو

 

 .اأول: المصادر الرئيسية للقانون الدولي اإنسانيالمطلب 

يقصد بامصادر الرئيسية تلك ال يرجع إليها لتحديد القاعدة القانونية ومضموها، وقد تأخذ 
ظمات  تلف ام دة دولية أو عرفا دوليا أو مبادئ عامة، أو ح قرارات صادرة عن  شكل معا

 .(1)الدولية

دات   الدولية.الفرع اأول: المعا

ظري والعملي على  اتفاقاك  ي امصدر الرئيسي  اعتبارتام على امستوين ال دة الدولية  امعا
لتعبر عن إرادة اأشخاص من بعد أن تعاظمت أميتها كوسيلة ل لقانون الدو العام وكافة فروعهاأول ل
كم عاقاهم  الدولية ذ اإرادة ي شكل صياغة مدونة للقواعد ال  سيد  وإماعهم على ضرورة 

ذ العاقات ولعقود عدة امتعددة وامتزايدة.وبعد أن لعب العرف الدور البارز ي ظيم  تراجع دور  ت
ية التدوين، ما أثبتته من وضوح ودقة وتعبر صريح عن إرادة اأطراف امتعاقدة،  فاسحا اجال أمام تق

دة الدولية تتبوأ مركز الصدارة عن باقي امصادر  عل امعا ا  و السبب الرئيسي حسب رأي ذا  و
 اأخرى للقانون الدو العام.

                                                           

، مرج -1 ميد الشاذ  .181ع سابق، ص د/ فتوح عبد ا
ميد، القاعدة الدولية، مرجع سابق، ص - مود سامي عبد ا  .121د/ 
ية، عمان، الطبعة الثالثة،  -  .69، ص 1991د/ رشاد عارف السيد، مبادئ القانون الدو العام، مديرية امكتبات والوثائق الوط
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لو مرجع ي القانون الدو العام عن  وانب امتعددة  استفاضةذا وا يكاد  مؤلفه ي دراسة ا
دات الدولية. و ا س للمعا احاول اإمام لك وانب ذات الصلة موضوع تاركن التفصيات  فقط با

 .(1)للمراجع العامة

 

دة الدولية.  أوا: تعريف المعا

دة الدولية، فيعرفها الدكتور  ديد امقصود بامعا ي التعريفات ال قيلت بشأن   عبد"عديدة 
ظيم أمر من اأمور  تفاقياتااتلك  »بأها: "الفار محمد الواحد ها لت ال ترمها الدول فيما بي

دة،  ، ميثاق، نظام، برتوكول، تصريح إ اتفاقيةالدولية، وها مسميات عديدة، فقد يطلق عليها: معا
دة أو قيمتها القانونية  .(2«)غر ذلك من امسميات ال ا تغر من طبيعة امعا

مكتوب، يتم إبرامه وفقا لإجراءات الشكلية ال رمتها  اقاتفكل   »كما عرفها البعض اأخر بأها:
يث ا يكتسب وصف اإلزام إا بتدخل السلطة ال  دات  ظمة للمعا قواعد القانون الدو ام

دات، للتعبر عن  ظام الدستوري لكل من الدول اأطراف صاحية عمل امعا  ارتضائهايعطيها ال
 .(3«)بااتفاق

                                                           

اصر مانع، مرجع سابق، ص -1 ظر كذلك:.65د/مال عبد ال  ي
مد - قوقية، بروت،  د/ لي ا شورات ا  .479، ص 2004اجذوب، القانون الدو العام، م
-  ، درية، الطبعة اأو شأة امعارف، اإسك يف، القانون الدو العام، م  .523، ص 1975د/صادق أبو 
رة، الطبعة ا - هضة العربية، القا دات الدولية، دار ال يم، الوسيط ي امعا ، د/ على إبرا  .137-121، ص 1995أو
مد السعيد الدقاق- درية، ص  د/  شأة امعارف، اإسك  . 17و د/ مصطفى سامة حسن، مصادر القانون الدو العام، م
دات وامواثيق الدولية - لفة، الطبعومراجعتها وتعديلها، مطبعة حرش اأستاذ رابح هائلي، امعا ، ، ا  . 20، ص 2011ة اأو
هضة العربية د/ -2 ظرية العامة، دار ال مد الفار، القانون الدو العام، امبادئ وال رةعبد الواحد   . 311ص  ،1994، طبعة ، القا
ميد: -3 مد سامي عبد ا درية، ، القاعدة الدوليةأصول القانون الدو العام،  د/ امعية، اإسك ، الطبعة السابعةديوان امطبوعات ا زء الثا ، ا

 .171، ص  2007
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بن شخصن أو أكثر من أشخاص القانون  اتفاق »بأها: "Nguyen, Quoc, Dinh"الفقيهعرفها  و
كمها القانون الدو  .(1«)الدو إحداث أثار قانونية 

ة القانون الدو بصدور  هود الفقهية الدولية من خال  الدولية لقانون  اتفاقيةذا وقد توجت ا
دات ال  ا عام  اعتمدهاامعا ا ي في معية العامة ي مؤمر ذ 1969ا  تفاقيةاا. وقد عرفت 

دة ي مادها الثانية ) ضع للقانون الدو  اتفاق»(.بأها:02امعا دو يعقد بن دولتن أو أكثر كتابة و
 .«أكثر، وأيا كانت التسمية ال تطلق عليه... سواء م ي وثيقة واحدة، أو

يث أن: اتفقتالتعريفات ي الصياغة إا أن ميعها  اختافإذا ورغم  ديد مضموها   على 

دة الدولية  -01 و نتاج التوفيق بن إرادات الدول اأطراف. دو اتفاقامعا  و

صوص عليها ي  -02 موعة الشروط اموضوعية واإجرائية ام دة الدولية   اتفاقيب أن تستوي امعا
ا لعامي  دات 1986و 1969في  .(2)لقانون امعا

صوص عليها ي  االتزامالدول  ارتضاءب التعبر عن  -03 دات الدولية وفقا لإجراءات ام بامعا
ها الدستورية.  قواني

                                                           

1- Patrick Dailler, Alain Pellet, Nguyen Quoc DINH, "Droit international public"; Delta, 

LGDJ – 5 éme Edition, 1994, P 116.  
دة الدولية. -2 ا ي امعا  يقصد بالشروط اموضوعية الواجب توافر

لية التعاقد. -             أ
 سامة رضا اأطراف امتعاقدة. -           
دة -            ذ امعا  مشروعية احل والسبب الدافع إبرام 

ص الشروط اإجرائية )الشكلية( فهي: -  أما فيما 
 امفاوضات. -           
دة. -             رير نص امعا
 التوقيع. -           
اصر مانع، مرجع سابق، ص  -            ظر: د/مال عبد ال ذ الشروط. ي ا. وأكثر تفصيل ي  دة الدولية ونشر ا.  67تسجيل امعا  وما بعد

معية امصرية للقانون الدو  - ، ا دات، اجلة امصرية للقانون الدو ة القانون الدو بشأن قانون امعا يم شحاتة، مشروع  رة، اجلد د/إبرا ، القا
ة  . 113-77، ص 1967الثالث والعشرون، س
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و فقط إ أنه  ا وخصائصها، ن اصر دة الدولية وبيان ع انب ي التعريف بامعا ذا ا تم  وح 
دات الدولية اعتمادقد م  يف امعا و )٭(العديد من امعاير الفقهية لتص ذا الشأن  ا ي  . وأن ما يهم

. دات الدولية الشارعة ال تعد فعا امصدر اأصيل للقانون الدو اإنسا  امعا

دات الدولية الشارعة كمصدر رسمي للقانون الدولي اإنساني.  ثانيا:المعا

دادأب الفقه الدو  دات الدولية إ معا دات على تقسيم امعا ت شارعة )مشرعة( ومعا
ظام اأساسي حك 38اأمر نفسه قالت به امادة عقدية، دة ، مة العدل الدوليةمن ال فيقصد بامعا

دة الكرى امتعددة اأطراف ال تضع أحكاما للسر امستقبلي أطرافها، كما أها ا  الشارعة تلك امعا
ت فيذ أطرافها ت ها لالتزاماتهي مجرد ت إليها مفتوحا  اانضمامبل يستمر العمل ها، ويبقى  امرتبة ع

فيذ موضوع معن،  دد من الدول بغرض ترتيب وت دات العقدية ال ترم بن عدد  بعكس امعا
فيذ ذلك اموضوع، والوفاء  تهي العمل ها مجرد ت دة باالتزاماتوي اشئة عن امعا  .(1)ال

دة الشارعة كما يق دة ال -خرآي موضع  -صد بامعا   يهدف أطرافها من وراء إبرامهاتلك امعا
هم. ونظرا لكثرة عدد أطرافها واموضوعات ال  ظم العاقات فيما بي إ سن قواعد قانونية جديدة ت

ا إ قواعد آمرة ظمها فقد تتحول قواعد وز تعديلها أو .  Jus Cogensت يث ا  وملزمة للجميع، 
ي بذلك أقرب ما تكو  دة ها نفس الصيغة والطبيعة، و ا إا معا ن إ التشريع ي القانون إلغاء

ا إ  ،الوط ا فيما بن أطرافها فقط دون أن ترقى قواعد حصر أثار دة العقدية ال ت بعكس امعا
 .(2)لزمة للجميعمصف القواعد اآمرة ام

                                                           

يفات الفرعية. وما: التقسيم امادي وي -٭ موعة من التص ت كل قسم  درج  دات الدولية إ قسمن رئيسين، وي شمل  قسم جانب من الفقه امعا
دات الشارعة والعقدية، أما التقسيم الثا فهو شكلي ويضم  دات كل من امعا دات بامع الدقيق وااتفاقيات الدولية ي شكل امبسط، امعا امعا

مد ظر ي ذلك:  دات ذات الطابع العامي. ي دات اإقليمية وامعا ماعية )أي على أساس عدد اأطراف(، وامعا دات ا ائية وامعا مد  الث عادل 
ن، التطهر العرقي، دراسة ي القانون الدو درية،   العام. وسعيد شا ديدة، اإسك امعة ا ائي امقارن، دار ا  .  557، ص 2009القانون ا

ضر، مرجع سابق، ص  -1  .102د/زازة 
2-Brownlie, Ian " principals of public international Law", OXFord University Press, Third 

Edition, 1979, P12.- 
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دات ا فإها تعد فعا امصدر اأول للقانون  لشارعة على مستوى القانون الدوونظرا أمية امعا
ذا الفرع من القانون من جهة،  ظمها  ، ومرد ذلك أمية امواضيع ال ي غالبية  وارتضاءالدو اإنسا

اي  اتفاقياتاإنسانية من جهة أخرى. ومثاها:  تفاقياتااب االتزامدول العام  ا
يف اأربع لعام اتفاقيات،1907و1899لعامي  . 1977والرتوكوان اإضافيان لعام 1949ج

 الفرع الثاني: العرف الدولي.

سب  لعرف من امصادر الرمية للقانونا اأنظمة القانونية. ففي  اختافتلف أميته ودرجته 
ية تتأرجح مكانته بن الصدارة تارة والتكميل للتشريع تارة أخرى. فحن أن العرف الدو  القوانن الوط

ن  –وح وقت قريب  –ظل  امصدر اأول للقانون الدو وتراجع بعد ذلك أمام تزايد حركة التق
دي وتدوين القواعد العرفية الدولية ضمن ما يسمى بالق .وقبل التطرق إ -امشار إليه آنفا –انون التعا

ا  در ب . فإنه   -وباختصار -إبراز الدور امهم للعرف الدو ي نشأة قواعد القانون الدو اإنسا
. اصر امكونة له و من م تطبيقها على القانون الدو اإنسا  التطرق إ تعريفه وذكر الع

 ي.أوا: تعريف العرف الدول

موعة القواعد القانونية غر امكتوبة يتواتر اأشخاص »بأنه: "سامي عبد الحميد"عرفه الدكتور 
ة على  ماعة معي اتج عن  ها اانصياعالقانونن امكونن  لعلمهم بتمتعها بوصف اإلزام القانو ال

ية للجماعة  )أو الفئة امسيطرة انصراف ضوع  عليها( اإرادة الضم إ تكليف كافة أعضائها با
ظمها هم من عاقات ت شأ بي  .(1«)كمها بصدد ما ي

      التصرف على هج معن ي صورة عمل  اعتيادسلوك دو يتمثل ي  »كما عرفه البعض بأنه:
اعأو  ظر إليه على أنه مثل حقا أو واجبا يكلفه  امت ذا التصرف، مع ال عن عمل والشعور بإلزامية 

ميه  .(2«)القانون و

                                                           

ميد،  -1 مد سامي عبد ا  .145القاعدة الدولية، مرجع سابق، صد/
رة،  -2 ديثة، القا ، القانون الدو العام، امطبعة التجارية ا ا مد الع يم   .19، ص 1990د/إبرا
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د  38قد ورد ي نص امادة  و ظام اأساسي حكمة العدل الدولية ي الب . 01الفقرة -ب-من ال
و:  .«ااستعمالعليه تواتر  العادات الدولية امرعية امعترة مثابة قانون دلّ  »أن العرف 

صرين ي القاعدة العرفية  وما ياحظ على التعريفات السابقة. أها أمعت على ضرورة توافر ع
وي. صر امع صر امادي والع  الدولية. وما: الع

أشخاص اجتمع الدو جموعة من قواعد السلوك إما  واعتياد: ويقصد به تواتر العنصر المادي -01
، أو بطريقة سلبية   ابية كالقيام بسلوك مع اعهابطريقة إ دد. و كامت تواتر النع ب عن إتيان سلوك 

ماعة  انتهاجتكرار  فا يكفي القيام به مرة  الدولية هذا السلوك أكثر من مرةميع أو غالبية أعضاء ا
 فس الوقت ا يشرط العديد من السوابق.واحدة، وي ن

. م ي تكوين الركن امادي للعرف الدو ها ما ونشر إ وجود العديد من العوامل ال تسا م
يةال يستدل عليها من خال اأ يعرف بالعادة أو السابقة واأعمال  عمال الصادرة عن السلطات الوط

ظمات الدولية القانونية الصادرة عن دات العقدية.  احاكم الدوليةو  ام  وامعا

صر. فبخصوص مدة اممارسة  سبة هذا الع كما أن الفقه والقضاء الدولين أوليا أمية بالغة بال
ا الدولية امكونة للركن امادي ية طويلة فا يشرط بضرو  للعرف الدو وعدد مرات تواتر رة مرور مدة زم

ا شوء . فقد  ل سب كل حالة على حدة وتبعا لظروف وحاجة اجتمع الدو ذ امدة  تلف  وإما 
شأ قاعدة عرفية دولية وبشكل سريع أو ما يسمى  ية طويلة، فحن قد ت تاج بعض القواعد إ مدة زم

ر الشمال لعام (1)"اآ"بالعرف  كمة العدل الدولية إ عامل 1969.ففي قضية  الزمن  أشارت 
ري ي تكوين القاعدة العرفية بقوها: واعترته اصة بتحديد  » شرطا غر جو الدفع بأن تلك القواعد ا

ا إا فرة قصرة من الزمن ليس مانعا مفرد من تكوين قاعدة جديدة  رف القاري م مر على ظهور ا
اممارسة الدولية  استمرار. كما أكدت ذات احكمة على وجوب «من قواعد القانون الدو العري

                                                           

ضر، مرجع سابق، ص -1  .112د/زازة 
اصر مانع، مرجع سابق، ص  -  .248د/ مال عبد ال

- Morin, Jacques (Y), L`état de droit, émergence d`un principe du droit international 

R.A.C.D.I, 1995, P 345.- 
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اسقها وعدم  البرو عام  حيث ذكرت ي رأيها بشأن قضية اللجوء السياسي بن كولومبيا و ،انقطاعهاوت
ب أن تتكون عن: 1950 اسقة من طرف الدول  »أن القاعدة العرفية  طريق اممارسة امستمرة وامت

ية شوء القاعدة العرفيةص عدد اأطراف امشاركة ي اممارس .أما فيما«امع فإنه ا يشرط  ة الدولية ل
ي ا تع بالضرورة مشاركة ميع الدول فيها،  ،ماع الدولفيها اإ    بل يكفي أن تتسم بالعمومية و

 .(1)أو أن تكون على أوسع نطاق

كم القاعدة  اانصياع اقرانو العنصر المعنوي:-02 اعالعام امتواتر  بتمتعها  وااعتقاد بااقت
تمية الرضوخ هابوصف اإل ماعة استجابة زام القانو و أو الفئة امسيطرة  لأمر الضم الصادر من ا

 عليها.

وي لوجود القاعدة  صر امع كمة العدل الدولية على أمية الع وقد أكدت العديد من أحكام 
أنه ا يكتفي  »بقوها: 1969فقد أشارت إليه ي قضية الرصيف القاري لبحر الشمال لعام العرفية، 

ذا السلوك دليل على  ب أن يكون  اعبالسلوك امستقر وامعتاد، إما  تضيف   . و«كقاعدة قانونية  ااقت
و الشعور بإلزامي »كذلك: وي. و صر امع  تفاقيةااة القاعدة لتكوين القاعدة العرفية ا بد من توافر الع

اصية العرفية... اكتسبتال يقال أها   .«ا

 ثانيا: مكانة العرف الدولي في مجال القانون الدولي اإنساني.

ذا القانون  امة ي القانون الدو اإنسا بدليل أن معظم قواعد  تل القواعد العرفية مكانة 
ها على مر العصور. وللعرف أمية  روب ال نشبت بي نشأت من أعراف وعادات الشعوب واأمم ي ا

دي اإنس قائص ال قد تشوب القانون التعا ال سد الثغرات وال ، أو ي تفسر بالغة اسيما ي  ا
فهاقواعد إذا ما   .(2)الغموض وعدم الوضوح اكت

                                                           

1-  ، زء الثا امعية، ا مد بو سلطان،مبادئ القانون الدو العام، ديوان امطبوعات ا  .64، ص 1994د/
ة تكوين القانون العري العام، بيان امباد- هائي للج ، التقرير ال ظر كذلك:معية القانون الدو ئ امطبقة على تكوين القانون الدو العري، تقرير ي

دن،   .734، ص 2000امؤمر التاسع والستن ل
مود شريف  -2 ، تقدم الدكتور أمد بسيد/  ، التدخات والثغرات والغموض، القانون الدو اإنسا ، اإطار العري للقانون اإنسا الدو و

ة الدو  شورات اللج رة، الطبعة الثالثة، فتحي سرور، م ا.  83، ص 2006لية للصليب اأمر، القا  وما بعد
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دات القانون الدو اإنسا متوقف على إجراءات دستورية كالتصديق        وإذا كان نفاذ امعا
كافة شأها ي ذلك شأن   -(1)ها االتزاماأطراف  ارتضاءأو اموافقة أو القبول لضمان  اانضمامأو 

دات  ة أعراف دولية سابقة  نسافإن القانون الدو العري اإ –الدوليةامعا دات اإنسانية امق وامعا
ذ اإجراءات. اأمر الذي يكسبها القوة اإلزامية ي مواجهة كافة الدول دوما حاجة  تاج مثل  ا 

 إ موافقتها أو رفضها هذ القواعد.

ا ي مفهوم  اول دى ما ت ، فإن القاعدة العرفية امكونة للقانون و على  اصر العرف الدو وبيان ع
وي. فأما اأول فيتمثل ي اممارسات الدولية ال ن: امادي وامع  الدو اإنسا تتكون كذلك من الرك

بعض  استخدامأو عدم  استخدامكسلوك امقاتلن ي ساحة امعركة، و  قد تأخذ إما شكل أفعال امادية
زاع امسّلح... أواأ وحة مختلف الفئات امتواجدة ي ال تكون ي صورة تصرفات  سلحة، وامعاملة امم

ية، والكتيبات العسكرية، والتعليمات اموجهة للقوات  قانونية ة كالتشريعات الوط صادرة عن جهات معي
قف الدولية الصادرة عن الدول امسّلحة، وأراء امستشارين القانونن، وأحكام احاكم الدولية، واموا

ذ اممارسات  ظمات الدولية....ويشرط ي  والتماثل وقبوها من غالبية الدول امشكلة  اانتظاموام
وي فهو  سبة للركن امع اعللجماعة الدولية. أما بال الذي يتولد لدى الدول بأن اممارسات ال  ااقت

زاعات ا اء ال ها. ت ملزمة ها قانوناً مسّلحة أصبحتقوم ها أث ياد ع ب ا  وا 

صوص القاعدة العرفية الدولية بشكل عام، والقاعدة العرفية امكونة للقانون  و دير بالذكر  ا
ا  نسا بشكل خاص أها غر مكتوبةالدو اإ ما قد يثر العديد من الصعوبات ي إثبات وجود

ديد مضموها ذ زمن بعيد  و –. اأمر الذي دفع بالفقه الدو (2)و بامطالبة بتدوين العرف  -م
ذا اموضوع أمثال  اوات فقهية فردية ي  اك  . وقد كانت  . إضافة "بلنتسلكي" و  "فيوري"الدو

                                                           

ا لعام 01الفقرة  02نصت امادة  -1 د "ب" من اتفاقية في دات على أن:  1969الب التصديق، القبول، اموافقة، اانضمام: تع ي  » لقانون امعا
دة...كل حالة اإجراء الدو امسمى هذا ااسم والذي تثبت الد  «.ولة مقتضا على امستوى الدو ارتضائها االتزام امعا

دة بقوها: 11كما نصت امادة   - دة » من ذات ااتفاقية على وسائل التعبر عن ارتضاء االتزام امعا وز للدولة أن تعر عن ارتضائها االتزام بامعا
 «.بالتصديق، أو القبول، أو القبول، أو اموافقة، أو باانضمام إليها أو  بأي وسيلة أخرى يتفق عليها.بالتوقيع عليها أو تبادل الوثائق امكونة ها، أو 

يف، القانون الدو العام، مرجع سابق،ص  -2  .39د/صادق على أبو 
ن، مرجع سابق، ص  - مد سعيد شا مد عادل   .551د/
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ة القانون الدو العام هودات اأمم امتحدة عن طريق  ص(1)إ  القانون الدو  . أما فيما 
ة اامؤمر الدو السادس والعشرون فقد توج  اإنسا العري عقد ي للج لصليب اأمر واهال اأمر ام

بإصدار دراسة هدف إ وضع القواعد العرفية الدولية ي قائمة ح يسهل الرجوع  1995ديسمر 
ذ و من م تطبيقها دون أية إشكاليات.إليها و  لدين، ضم اجلد قد تكونت   الدراسة من 
زاعات امسّلحة الدولية وغر 161اأول ما  ،الدولية قاعدة عرفية دولية مطبقة ي ال اجلد  اشتملبي

 .(2)الثا على أشكال اممارسة الدولية هذ القواعد العرفية

يف اأربع لعام  اتفاقياتعلى صعيد أخر فإن الغالبية العظمى من أحكام  و ما ي  1949ج
سبة لقواعد ونصوص  ذلك امادة الثالثة امشركة تعتر جزءا من القانون الدو العري. ونفس اأمر بال

اي  تفاقيةاا ا 1954الدولية )ا زاعات امسّلحة، كما أن اء ال ماية اممتلكات الثقافية أث ( امتعلق 
ذ القواعد ي مضمون العدي ومثاها: مبدأ  1977د من أحكام الرتوكول اإضاي اأول لعام د 

داف العسكرية، خطر اهجمات العشوائية،  التمييز بن امدنين وامقاتلن، وبن اأعيان امدنية واأ
اذواجب  ية،  احرامي اهجوم وضد أثار اهجوم، واجب  ااحتياطات ا دمات الطبية والدي وماية ا

سبة للقواعد ال واجب اإ ساء واأطفال،...أما بال اصة لل ماية ا فادة عن اأشخاص )امفقودين( وا
د مثا حظر اهجمات على امدنين،  وجد أها عرفية وها أحكام مطابقة ي الرتوكول اإضاي الثا 

ية والوحدات الطبية ووسائل  احرامواجب  دمات الطبية والدي قل الطي، حظر وماية أفراد ا ال
ها لبقاء السكان امدنين، واجب البحث عن  التجويع، حظر اهجمات على اأعيان ال ا غ ع
قل  ماية هم، واجب ماية اأشخاص احرومن من حريتهم، حظر ال رحى وامرضى والغرقى وتوفر ا ا

ساء واأطفال اصة لل ماية ا  .(3)القسري للمدنين، وا

                                                           
1
- Robbert Ago, la codification du droit international et les problèmes de sa réalisation, 

Recueil d’ études en droit international en hommage a Paul Guggemheim, Genève, 1968, p 

93.  
زاع امسّلح، إصدارات  -2 كرتس، دراسة حول القانون الدو اإنسا العري، إسهام ي فهم واحرام حكم القانون ي ال ة الدولية جون ماري  اللج

رة،   .30، ص 2005للصليب اأمر، القا
كرتس، -3  .16، ص سابق مرجع جون ماري 
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فإن العرف الدو كان وازال يؤدي دور الرئيسي ي تأكيد وتكريس  خاصة ما م عرضه و
دي وامبادئ العامة القانون العري ي إطار القانون الدو اإنسا شأنه ي ذلك شأن القانون ا لتعا

زاعات  للقانون اء ال قائص ال شهدها القوانن امطبقة أث امسّلحة ذات خاصة وأنه يغطي معظم ال
 الطبيعة غر الدولية.

 الفرع الثالث: المبادئ العامة للقانون.

تلف  ظم القانونية الداخلية ي  ا ال موعة القواعد العامة واأساسية ال تعرف ها وتقر ي 
ة القواعد العامة واأساسية ال هيمن على اأنظم »يعرفها جانب من الفقه بأها: الدول امتمدنة. و

رج إ ها قواعد أخرى تطبيقية  فيذ ي صورة العرف  القانونية، وال تتفرع ع  .(1«)أو التشريعحيز الت

، يعطي للقاعدة القانونية  ا مصدراً من مصادر القانون الدو وعليه فإن امبادئ العامة للقانون بدور
ذا ما أشارت إليه امادة  إ إثارة امسؤولية الدولية انتهاكهاإلزاميتها ويؤدي  ظام 38/1و /ج من ال

. وأكدت عليه «مبادئ القانون العامة ال أقرها اأمم امتمدنة»اأساسي حكمة العدل الدولية بقوها:
ائية الدولية.21/1امادة ظام اأساسي للمحكمة ا  /ج من ال

ذ ام أما على امستوى الفقهي        بادئ وطبيعتها القانونية، فقد ثار جدل كبر حول مضمون 
، أم أنه   نتساءل و ذ امبادئ مصدرًا للقانون الدو اإنسا ا حول ما إذا كانت  كذلك من جهت

ذا الفرع القانو عن باقي فروع القانون الدو العام اأخرى؟. فرد ها   توجد مبادئ ي

 أوا: مضمون وطبيعة المبادئ العامة للقانون.

ذ امبادئ بن قائل بأها تلك ام انقسم  بادئ الواردة ي القانون الدوالفقه الدو حول مضمون 
ية.  ظم القانونية الوط د ي قوله  فالرأيوبن من رأى أها تلك امبادئ امطبقة ي إطار ال اأول يست

الذي أشار إ أن عبارة 1927لعام LOTUS"لوتيسكم احكمة الدائمة للعدل الدولية ي قضية "
ها اجتمع  شيءامبادئ العامة ا تع  تلف عن القانون الدو امطبق بن ميع اأمم ال يتكون م

                                                           

، اجلد -1 ،اجلة امصرية للقانون الدو  . 11، ص 1967، 23د/مفيد شهاب، امبادئ العامة للقانون بوصفها مصدرا للقانون الدو
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اكونه ساوى بن امبادئ العامة للقانون واأعراف الدولية، فحن أن   الرأيذا  وانتقد. (1)الدو  اا
و اأصوب  ا  -الثا و ي  السابقة الذكر 38ليها ي امادة أكد أن امبادئ امشار إ –حسب رأي

ضارات والشعوب  ية بدليل ما جرى عليه العمل على مثيل ا امبادئ امستخلصة من القوانن الوط
د  كمة العدل الدولية، وذلك ب اختيارامختلفة ع ختلفة ليعروا عن م من اأقاليم اماختيار قضاة 

ة. انتمائهاامبادئ ال تشبعوا ها   إ حضارة معي

ذ  و اف حول ما إذا كانت             اامبادئ تعتر مصدرًا رئيسيعلى صعيد أخر فقد ثار ا
رد قواعد تفسريةللقانون ال احتياطياأو  دليات الفقهية و ،دو أو أها  ذ ا فإن ما  ،بعيدا عن 

ذ الدراسة ا ي  و أن امبادئ العامة للقانون مصدرًا رميا مستقا للقانون الدو العام ولكافة  يهم
 م توافرت الشروط التالية:  تطبيقهاومن اممكن  ،(2)فروعه ما ي ذلك القانون الدو اإنسا

ذ امبادئ مشركة بن غالبية اأنظمة القانونية -  ي العام وليس كلها. إثبات أن 

- . ظام الدو  أن ا تتعارض مع ال

دة الدولية، أو يقضي ها العرف  - صوص عليها ي امعا أن تطبق ي حالة غياب قاعدة قانونية م
.  الدو

 ثانيا: المبادئ العامة كمصدر رئيسي للقانون الدولي اإنساني.

ها ما ورد ي شأها نص صريح ي  دئ اإنسانية على ملة من امبايقوم القانون الدو اإنسا م
يا من خال ما جرت عليه اممارسات واأعراف الدولية.  تفاقياتاا ها ما يستشف ضم الدولية، وم

يفارد ي الو  "مارتينزوقد أكد عليها كذلك شرط"  اي وقانون ج  .(3)ديباجة ائح ا

                                                           

ذ القضية -1 كم ي  طوق ا  : وما جاء ي م
 -« Que Le sens des mots " principes du droit international" ne peut, selon L`usage général, 

signifier autre chose que le droit international tel qu`il est en vigueur entre toutes les nations, 

faisant partie de la communauté internationale.» 
2 -Bassiouni, M-Cherif:« crimes Against Humanity in international criminal law», kluwer  law 

international, the Hague. Netherlands, second revised edition, 1999, P 284.   
مل اسم اأستاذ الروسي  -3 ز.  ز  –شرط مارتي ذا الشرط جزءا برسبورغن الذي لعب دورًا بارزا ي صياغة إعان سا –فويدرك دي مارت ، ومثل 

رب الرية وأعرافها ل اي الثانية امتعلقة بقوانن ا وح :» 1899عام من القانون الدو اإنسا مت اإشارة إليه أول مرة ي ديباجة اتفاقية ا
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ذ ام تلفةوأن   ،ا بعض من الفقه إ مبادئ أساسيةفقد قسمه ،بادئ متعددة وتغطي جوانب 
رب، ومبادئ خاصة بقانون  يف، ومبادئ خاصة بضحايا ا اي وج ومبادئ مشركة بن قانو ا

رب م مبادئ دافيد. وتطرق اأستاذ البلجيكي"(1)ا زاعات امسّلحة". إ أ " ي كتابه "مبادئ قانون ال
اي ذا يف القانون الواردة ي قانون ا  .(2)وقانون ج

ي حصيلة التوازن بن مفهومن م تعارضن ما: وما كانت مبادئ القانون الدو اإنسا 
تقسيمها إ قسمن، يضم القسم اأول امبادئ الواجب مراعاها من  اارتأيفقد  اإنسانية والضرورة

زاعات امسّلحة، ويضم القسم الثا ام اء ال احية اإنسانية أث  بادئ ال تقتضيها الضرورة العسكرية.ال

ب أعمال القسوة والوحشية ي القتال،  المبادئ اإنسانية: -01 ملها إ  ذ امبادئ ي  تدعو 
زاعات امسّلحةوماية حقوق اإنسان وحرياته أث احرامو  اات ،اء ال كما أها تطبق كذلك على ميع ا

ة ي  أو العرف الدو اإنسالدولية ا تفاقياتاا هاال تغطي زعة اإنسانية الكام طلق أن ال من م
ي شكل من أشكال العدالة، وأن اإنسانية تفرض أن يفضل  فس البشرية  رح،  ااعتقالال على ا

رب داف ا روج عن أ اق اأذى بغر امقاتلن، وعدم ا رح على القتل، وتفرض عدم إ        .(3)وا
ذ  و ياد الذي تشمل  زاعات امسّلحة، كمبدأ ا ماية ضحايا ال الطائفة من امبادئ، امبادئ امتعلقة 

زاع يقضي بأن امساعدات اإنسانية ا تشكل بأي  احرامومن م وجب  حال من اأحوال تدخا ي ال
روب ياة السوية وا(4)وماية اهيئات امشرفة على الغوث و اإعانة ي ا لطبيعة لأسرى . ومبدأ ا

                                                                                                                                                                                     

اسب  رب أكثرا اكتماا، ترى اأطراف  السامية امتعاقدة من ام الة ال تشملها الائحة ال اعتمدها؛ يظل تصدر مدونة بقوانن ا أن تعلن أنه ي ا
ة عن العادات الراسخة بن الشعوب امتحضرة، وعن قوانن اإنسانية، وعما ملي ا ت ماية قاعدة مبادئ اأمم ال ه الضمر السكان وامقاتلون 

ص :»1977الرتوكول اإضاي اأول لعام  وأعيد التأكيد عليه ي امادة اأو الفقرة الثانية من«. العام اات ال ا ي يظل امدنيون وامقاتلون ي ا
. كما استقر ها العرف ومبادئ اإنسانية  ت ماية وسلطان مبادئ القانون الدو ذا اللحق"الرتوكول"، أو أي اتفاق دو أخر  وما مليه عليها 

ظر: ر «. الضمر العام... زيتسهورست، شرط  وبروأكثر تفصيل ي ة العاشرة،  مار ت زاعات امسّلحة، اجلة الدولية للصليب اأمر، الس وقانون ال
 .129، ص 1997أفريل -مارس

-voir aussi : Vincent Chetail, " la contribution de la cour international de justice au droit 

international humanitaire", ICRC, NO 850, 30/06/2003/ P 250.  
درية،  -1 شأة امعارف، اإسك ، م يم، امسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدو اإنسا اة أمد أمد إبرا  .96، ص 2009د/ 
، مرجع سابق. ص  -2  .27د/ عامر الزما
 . 63مد فهد الشالدة، مرجع سابق، ص د/ -3
 امواد:   -4
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زاعات امسّلحة من مرضى وغرقى  ماية امكفولة لكافة ضحايا ال وامدنين ي اأراضي احتلة، ومبدأ ا
 وجرحى وأسرى ومدنين.

ر د من ومضمون القانون  ذا وإن كانت امبادئ اإنسانية تعر عن جو و ا الدو اإنسا و
و امسؤولية  ام  ا. فإنه بامقابل تقرر مبدأ  ماية ضحايا د اأد  زاعات امسّلحة وضمان ا أثار ال

يف لعام  اتفاقياتحيث أكدت  ،هذ القواعد اانتهاكاتعن  رتوكول اإضاي اأول وال 1949ج
كر لقواعد القانون  1977لعام  ه مسؤولية قانونية دولية بأن كل إخال وت الدو اإنسا يرتب ع

ائية لأفراد.  للدول ومسؤولية ج

صمها ا  مبادئ الضرورة العسكرية: -02 اق أام  ازعة عدم إ ا أنه على اأطراف امت مفاد
طيم أو إضعاف القوة العسكرية للعدو. فإذا ما م ذلك يصبح ما عدا  ي  رب، و اسب مع غاية ا تت

 دون مرر من مررات الضرورة.

ب جانب من الفقه إ القول بأن حالة الضرورة تضفي الشرعية على العمليات العسكرية  و قد ذ
رمها ي العاقات  رب كحالة واقعية وليست قانونية، بدليل  ا الدولة ي إطار تعاملها مع ا ال تباشر

ازعة مراعاة و .وعليه ف(1)الدولية موجب ميثاق اأمم امتحدة امبادئ  احرامإنه يتوجب على اأطراف امت
. وي سبيل ذلك  زاع وحدود يط قواها علما باهدف من ال ال تقتضيها الضرورة العسكرية، وأن 

ها:  وجدت العديد من امبادئ ذات الصلة بالعمليات القتالية ووسائلها نذكر م

داف العسكرية وغير العسكرية:  -أ ويعتر عسكريا تلك اأشياء ال بطبيعتها مبدأ التمييز بين اأ
داف غر  دم أغراضا إنسانية أوفتشمل اأش العسكريةتساعد ي العمل العسكري، أما اأ  ياء ال 

ها ي اأغراض ماستخداسلمية كدور العبادة وامستشفيات وامبا ال تأوي امدنين بشرط عدم 
 العسكرية.

                                                                                                                                                                                     

يف  27-  (. 1949من ااتفاقية اأو )ج
 .1977من الرتوكول اإضاي اأول لعام  71، 70، 64 - 
 .1977توكول اإضاي الثا لعام من الر  18 - 
غازي، ليبيا -1 شر والتوزيع واإعان، ب رية لل ما ظمات الدولية واإقليمية، الدار ا  .475ص  ،1993، د/عبد السام صا عرفة، ام
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اصر مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين:  -ب ظامية، وع اي بأن أفراد القوات ال حددت ائحة ا
مل صفة امقاتل شريطة توافر فيهم الشروط اأربعة التالية: قيادة  اميلشيات والوحدات امتطوعة 

ر و  ، وعامة ميزة تعرف عن بعد،مرؤوسيهعن  مسئولشخص  قوانن  احرامومل الساح بشكل ظا
ح صفة امقاتل لسكان  رب وأعرافها.كما م غر احتلة بعد، الذين يقومون ي وجه العدو  اأراضيا

ر و  رية، بشرط ملهم الساح بشكل ظا بة ما م ي  رب وأعرافهااحرامامدا  .(1)هم لقوانن ا

بأهم  1977لفقرة اأو من الرتوكول اإضاي اأولا 50أما امدنيون فقد عرفتهم امادة 
ود اأول والثا والثالث والسادس  تمون إ القوات امسّلحة امشار إليهم ي الب اأشخاص الذين ا ي

 الثالثة. تفاقيةاامن الفقرة "أ"من امادة الرابعة من 

كل أعمال القمع ال تضطر دولة   اانتقاميةإن امقصود باأعمال  :اانتقاميةمبدأ حظر اأعمال  -ت
اإ  اذ صم، وذلك كوسيلة وحيدة  ارتكبهاضد خصٍم ها ردًا على أفعال غر قانونية  ا ذلك ا

صم على  رب إجبار ا ديثة ما فيها التزاماته احراملإكرا ي زمن ا  اتفاقيات.وتقضي القوانن ا
ظر القانون ا ائن  ذ اأعماللدو اإنسا  ماعية وأخذ الر رم العقوبات ا شأها ي ذلك شأن 

في  .(2)وال

سبة الشرعية وفقا للقانون الدو بن التفوق العسكري مبدأ التناسب: -ث ديد ال و مقياس  و
اصل نتيجة  الوسائل واأساليب العسكرية امختلفة، وبن عدد الضحايا من أشخاص  استخداما

شآتوأعيان مدنين نتيجة اهجوم على  ذا امبدأ عدة مبادئ أخرى نذكر من  ام العسكرية، ويتفرع عن 
ها:  بي

 .(3)اأسلحة امفرطة الضرر واهجوم العشوائي استخداممبدأ حظر  -1
                                                           

اي: -1 رب الرية، ا  .18/10/1907امادة اأو من الائحة امتعلقة بقوانن وأعراف ا
ص امادة -2 يف الرابعة لعام  33ت ظر » على أنه:  1949من اتفاقية ج و شخصيا،  الفة م يقرفها  مي عن  وز معاقبة أي شخص  ا 

ماعية وبامثل ميع تدابر التهد اب...العقوبات ا  «.يد أو اإر
ص امادة  - ظور» من ذات ااتفاقية على أنه: 34وت ائن   «. أخذ الر
ماعي أو الفردي لأفراد أو نفيهم.1949من ااتفاقية الرابعة لعام  49وقد حرمت امادة - ري ا قل ا  . ال
 . 1977من الرتوكول اإضاي اأول لعام  35/02امادة  -3
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ازعة ي  -2 ديد حرية اأطراف امت  .(1)وسائل القتال اختيارمبدأ 

زاعات امسّلحة -3 اء ال  .(2)مبدأ حظر اللجوء إ أسلوب الغدر أث

 الفرع الرابع: قرارات المنظمات الدولية.

ظمات الدولية القانون تطور ومسامتها ي  – ووظائفهاوعلى ش أنواعها  -(3)إن التزايد امطرد للم
ضرورة اأخذ بعن  استلزم عن طريق ما تصدر من قرارات وتصرفات القانونية الدو وكافة فروعه

ي خلقها للقاعدة القانونية بصفة عامة، وقواعد القانون الدو اإنسا بشكل  القراراتذ  ااعتبار
 خاص.

ا أوا: مفهوم القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية  يقصد :مصدرًا للقانون الدوليباعتبار
ظمة الدولية عن إرادها كل ». كما عرفه جانب من الفقه بأنه:(4)بالقرار الوسيلة القانونية ال تعر ها ام

ظمة ا من خال اإجراءات ال رمها عن  تعبر صادر من جانب ام حو الذي حدد دستور على ال
ددة، سواء على سبيل اإلزاماإرادة الذاتية ها إ ترتيب أثار قانونية معي  .(5«)أو التوصية ة و

قاشات الفقهية والشك الذي أثر حول قيمتها كمصدر جديد متميز ومستقل جدير  وبعيدا عن ال
ظمات الدولية (6)القواعد القانونية أو االتزاماتلق  ابيا  بقراراها. فإن ام امختلفة سامت إسهاما إ

                                                           

 . 1977من الرتوكول اإضاي اأول لعام  35امادة -1
 .1977من الرتوكول اإضاي اأول  37امادة  -2
ظمة الدولية وأنواعها:-3 ظر ي مفهوم ام  ي
ظمات الدولية كمصدر لقواعد القانون الدو العام، اجلة امصرية  - ميد، القيمة القانونية لقرارات ام مد سامي عبد ا ، اجلدد/ ، 24للقانون الدو

 . 122، ص 1968
دري - شأة امعارف، اإسك ، م ا ي إرساء قواعد القانون الدو ظمات الدولية ودور ظرية العامة لقرارات ام مد السعيد الدقاق، ال ، ص 1973ة، د/ 

203. 
اصر مانع، مرجع سابق، ص  -4  .269د/ مال عبد ال
ميد، -5 مد سامي عبد ا  .128القاعدة الدولية، مرجع سابق، ص  د/ 

- Charles Rousseau, Droit international Public, Tome01, (introduction et Sources), Sirey, 

Paris, 1970, p 43. 
6-  . ظمات الدولية كمصدر للقانون الدو ص قيمة القرارات الصادرة عن ام ن متعارضن. فيما  ا وحجتهم ي ذلك أن وصف انقسم الفقه إ ا

ظمة. كما أن نص امادة  شئة للم دة ام ظام اأساسي حكمة العدل  الدولية م يشر إ  38اإلزام امقرن ها ا يعود إليها بذاها. وإما إ امعا من ال
ذ القرار  ا الثا فرى أنصار أن  . أما اا د القرارات كمصدر للقانون الدو ات تشكل مصدرا مستقا ومتميزا للقانون الدو العام. ذلك اعتبار 
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ذ القرارات مثابة امصدر غر  اعتبارم مكن  ، ومنتفاقيةااي إنشاء العديد من القواعد العرفية و 
صوص إ أن تفاقيةااامباشر هذ القواعد )العرفية أو  ذا ا ظمات الدولية غالبا ما (. ونشر ي  ام

دات، وبعد  ذ امعا دات الشارعة بل وقد تضع مشروعات  اتشرف على إبرام امعا من  اعتماد
ا موجب قرارات.خال امؤمرا كما مكن أن نلحظ ت ال تدعو إليها الدول اأعضاء تقوم بإصدار

ظمات الدولية من خال كشفها عن العديد من  اأعراف وامبادئ العامة ذلك الدور الذي تقوم به ام
ها ي غالب اأحيان الدولية والعمل  .(1)على تدوي

تيجة امتوصل إليها و ظمات الدولية ها أمية خاصة ي  على ضوء ال فإن القرارات الصادرة عن ام
زاعات امسّلحة. ال إقرار  وخلق بعض القواعد القانونية امطبقة زمن ال

اثانيا: قرارات المنظمات الدولية   مصدراً للقانون الدولي اإنساني. باعتبار

ظمات الدولية ي إطار القانون الدو اإنسا بأمية خاصة. وها   تتسم القرارات الصادرة عن ام
ذا القاني ذلك العديد من اأفضال ي  ي  –على سبيل امثال –ون، فقد سامتال تطوير قواعد 

رائم الدولية كجرمة العدوان تعريف بعض معية العامة اأمم امتحدة رقم ا بتاريخ  3314موجب قرار ا
ذا 1974/ديسمر14  القرارات. باإضافة إ أنه وي كثر من اأحيان يكون اهدف من وراء إصدار 

معية العامة ي دورها الثالثة و تأكيد  ، فقد أصدرت ا بعض امبادئ العامة للقانون الدو اإنسا
ال أقرت فيها وباإماع بأن  . و (2)19/12/1968( بتاريخ23-2333والعشرون التوصية رقم )

بيه ميع الدول اأعضاء  ة الدولية للصليب اأمر بت ظمة يقوم اأمن العام بالتشاور مع اللج ي ام

                                                                                                                                                                                     

ذ القرارات مصدرا مستقا لل عل من  شئة ها  دة ام ظمة الدولية بإصدار قرارات. ذات طابع تشريعي إ امعا اد اختصاص ام . إن است قانون الدو
ظام اأساسي حكمة العدل ا 38ضف إ ذلك أن إغفال امادة  ذ امادة من ال ذا القانون،كون أن  ا من مصادر  لدولية ها ا يقطع استبعاد

ماعية. وأكثر ت ظمة دولية دون موافقتها ا ة ا مكن من امتصور خاها إلزام الدول بقرارات صادرة عن م ية معي فصيل ي وضعت ي ظروف تار
ميد، القاعدة الدولية، مد سامي عبد ا ظر: د/  .132مرجع سابق، ص  اموضوع. ي

- George, Castenada, Legal effects of U.N.resolutions, translatedb Alba AMIA, Columbia 

university press, New york, 1969, P 2. 
رة، الطبعة الثانية،  -1 هضة العربية، القا ، دار ال  .794، ص 1986د/جعفر عبد السام، مبادئ القانون الدو
مد -2  .47فهد الشالدة، مرجع سابق، ص  د/
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ي الدورة ال تلتها عام  اأمية إ ضرورة تأمن ماية للمدنن وامقاتلن وفقا مبادئ قانون اأمم. و
ث حقو  1969 د  ازعات امسّلحةوع معية العامة مسة قرارات ق اإنسان ي ام  ي:   (1)أصدرت ا

ماية للصحافين الذين يؤدون مها -1  م خطرة.القرار الذي يكفل ا

ب أن يعاملوا  -2 رية  اضلن من أجل ا ركات امقاومة وام القرار الذي أكد على أن امشاركة ي ا
رب. اعتقاهمي حالة   معاملة أسرى ا

ازعات امسّلحة، وأن حقوق  -3 ماية السكان امدنين ي ام القرار امتعلق ببعض امبادئ اأساسية 
زاع امسّلح.اإنسان اأساسية   امعرف ها تظل مطبقة ي حاات ال

رب.-4  قرار يتعلق بأسرى ا

ة الدولية للصليب اأمر. استمرارقرار يتضمن أمية  -5  التعاون الوثيق بن اأمم امتحدة واللج

ائية  على صعيد أخر و ظمات الدولية من خال إنشاء احاكم ا فقد تأكدت أمية قرارات ام
طرة للقانون الدو  اانتهاكاتمعاقبة مرتكي  1994عام ورواندا، 1993ية ليوغسافيا عام الدول ا

.  اإنسا

ظام اأساسي حكمة العدل الدولية  38وأخرا مكن القول أنه وبالرغم من عدم نص امادة  من ال
ظمات الدولية مصدرًا للقانون الدو اعتبارعلى   وكافة فروعه. إا أن ذلك ا القرارات الصادرة عن ام

ماية ضحايا  يقلل من كوها قد كرست العديد من القواعد الدولية، وأرست الكثر من امبادئ امتعلقة 
زاعات امسّلحة.  ال

 .ااحتياطيةالمطلب الثاني: المصادر 

ذ امصادر وفقا ما نصت عليه امادة  ظام اأساسي حكمة العدل الدولية ي  38تتمثل  من ال
ا  ب كبار امؤلفن. غر أها وعلى عكس امصادر الرئيسية ا مكن أن تشكل ل أحكام احاكم وامذا

ا ي  ذ  ااستدالمصدراً إنشاء قواعد قانونية جديدة، إما تعمل فقط على مساعدت على وجود 

                                                           

 .238، ص 1997د/عبد الكرم علوان، الوسيط ي القانون الدو العام، الكتاب الثالث، حقوق اإنسان، عمان،  -1
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ا. و بالتا ا ترقى أن تكون مصدرًا مباشرا لقواعد القانون الدو العام، وا مصدراً  القواعد وتفسر
ا  -لقواعد القانون الدو اإنسا  د التطبيق والتفسر،  –ل دراست ذلك أن مهمة القضاء تتوقف ع

ظر ما يسهر الفقه على التفسر والت ب و بي ها ي تطوير . لكن ا  ذ إنكار فضل كل م ال  ا
. مية الفكر القانو الدو  وت

ذ امصادر  حاول التطرق إ  ا الفرع  - باختصار -وعليه س ي الفروع التالية. حيث خصص
.  اأول للقضاء، والفرع الثا للفقه الدو

 الفرع اأول:القضاء )أحكام المحاكم(.

عليه امصادر الرئيسية  اشتملتي تفسر وتطبيق ما –الدوالداخلي أو  -إن مهمة القضاء
ظر إ القرارات  اات مكن أن ي للقانون من قواعد وأعراف ومبادئ عامة. إا أنه وي بعض ا

الة ال وصل إليها القانون ي موضوع ما.و لكن قد يتبادر  القضائية للمحاكم كسوابق رمية توضح ا
ان السؤال حو  ذ السوابق القضائية مصدراً للقانون الدو إ اأذ ل الطريقة ال مكن أن تشكل ها 

ظام اأساسي حكمة العدل  59سيما وأن امادة  ،قانون الدو اإنسا بشكل خاصالعام، ولل من ال
زاع امفصول   .فيهالدولية أشارت إ أن حكم احكمة ا يكون ملزما إا أطرافه فقط، وي موضوع ال

 للقانون الدولي العام. احتياطيأوا: أحكام المحاكم كمصدر 

ها شرعيتها لقواعد القانون الدو العام ام احاكم أن تشكل مصدرًا حقيقيمكن أحك د م  ،تست
الفها. وذلك ي حالتن:  وأن ترتب مسؤولية دولية على كل من 

كاشفا لقاعدة دولية عرفية، فإنه وبا شك   –داخلية  دولية أو -إذا كان حكم احكمة  -01
زاع وح لبقية الدول،  سبة أطراف ال ذلك أن العرف الدو ملزم سيكتسب درجة من اإلزام بال

طويا ع، للجميع هاوعليه يكون حكم احكمة م وتبن للمحكمة توافر  لى تطبيق لقاعدة عرفية كشف ع
وي. صريها امادي وامع  ع
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كمة العدل الدولية  أبرز ماومن  وع من السوابق القضائية، ما أشارت إليه  ذا ال يستدل به على 
ربية ي امرور عر امضايق الدولية دوما حاجة إ  "كورفو"ي قضية مضيق  بشأن حق السفن ا

ق  ذا ا به قواعد العرف الدولية. حيث قالت احكمة  اعرفتترخيص أو إعام مسبقن، ذلك أن 
وها زمن السلم »بأن:  ها بوجه عام  ، وتقر الدول فيما بي لكل دولة حقا تؤيد قواعد العرف الدو

ربية عر امضايق الدولية امستعملة للماحة الدولية بن جزأين من أعا البحار،  ها ا حق إرسال سف
ى تصريح مسبق من الدولة الساحلية بشرط أن يكون امرور بريئا، وا وذلك بغر حاجة للحصول عل

ذا امرور عر  عها الدولة الساحلية من مثل  دة دولية  امشار إليها ما امضايقوز أن م م تقض امعا
 .«بغر ذلك

دما تتحول السابقة القضائية إ قاعدة عرفية دولية. و-02 الة كون أن حكم ع ذ ا كمة  تفسر 
ة قد يشكل سابقة قضائية يعم  -دولية أو داخلية  - ، ااعتيادويتواتر عليها  استعماهابشأن قضية معي

وي( املزم.والذي يؤدي  اصر العرف الدو )امادي وامع إ قيام امسؤولية  انتهاكهفتكّون بذلك ع
ا ي ذلك  الدولية. و والذي  1949لعام  ااستشاريرأيها  كمة العدل الدولية ي اعرافخر مثال ل

ليتها ي  ظمات الدولية وعلى أ شكل سابقة على مستوى العاقات الدولية، وي إطار التعامل مع ام
. طاق الدو  التعامل على ال

التن كم ذاته وإما  وما ياحظ على ا أن أساس القوة اإلزامية للسابقة القضائية ا تستمد من ا
شأمن العرف  و إا كاشف أو م كم القضائي ما  ، ذلك أن ا للعرف الدو فهو ا يعد أن  الدو

و بصدد تطبيقه وتفسر للقواعد القانونية اموجودة ي  احتياطيايكون مصدرًا  يستدل به القاضي، و
 امصادر اأصلية.

 ثانيا: أحكام المحاكم كمصدر للقانون الدولي اإنساني.

ال تطبيق ال صوصية والتحديد، اسيما ي نطاق متابعة إن  قانون الدو اإنسا امتسم با
سيمة لقواعد اانتهاكاتمرتكي  ائية امختصة  ا ماعة الدولية إ إنشاء العديد من احاكم ا دفع با

ذ احاكم تعد بالفعل مصدراً للقانون  ي معاقبة اجرمن الدولين. و ، عليه فإن أحكام  الدو اإنسا
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ال القواعد ال غر أها تبقى مصادراً يستدل ها القاضي، وأن اإلزامية اموجودة فيها إما تستمد من خ
ها  .يتم الكشف ع

ظام اأساسي حكمة العدل  38حيث أن امادة  و دد نوع احاكممن ال على عكس  ،الدولية م 
ظام اأساسي حكمة ا 21امادة  وز للمحكمة أن »ايات الدولية ال نصت على أنه:من ال ...

ي مفسرة ي  ائية «السابقة... قراراهاتطبق مبادئ وقواعد القانون كما  . أي أن أحكام احكمة ا
ا-ق أمامها. ولكن للقانون الواجب التطبي احتياطياالدولية مكن أن تكون مصدرًا  فإنه ا  -حسب رأي

ية مصدرًا  ، للقانون الدو اإنسا احتياطيايؤثر أن تكون كل من أحكام احاكم الدولية وح الوط
العامي الذي يتطلبه القانون الدو اإنسا متابعة ومعاقبة اجرمن الدولين إما  ااختصاصذلك أن 

ية، ضف إ ذلك مبدأ التكا .  القضائينمل بن د قواعد ي احاكم الوط  الوط والدو

 .الفرع الثاني: الفقه الدولي

و ملة امبادئ ال مكن  من دراسات وشرح الفقهاء امختصن  استخاصهاالفقه الدو 
ؤاء الفقهاء مهما  تلف اأمم. غر أن كتابات وأراء  بالقانون، وامشهود هم بالكفاءة والقدرة ي 

، وا أن تكون مصدر علت وذاع صيتها ا  ها أن ترقى إ مرتبة امصادر اأصلية للقانون الدو مك
اما ي بلوغ الفكر القانو سواء  ي  إلزام أية دولة من الدول. وبالرغم من ذلك فقد يلعب الفقه دوراً 

.  القانون الدو العام، أو ي القانون الدو اإنسا

 القانون الدولي العام.  أوا: دور الفقه في تطوير قواعد

ظام اأساسي حكمة العدل الدولية ي مادته  . أنه استدالياالفقه مصدرًا  اعتبارإ  38أشار ال
طقي أن يكون فقيها مهما كانت معته ومركز صانعا للقانون أو واضعا له. وذلك لتأثر  من غر ام
صر  تمي إليها، وبالتا يفتقد إ ع محيطه وميله إ دفاع عن مصلحة دولته أو اجموعة ال ي

" "فاتالو " غروسيوسوصياغتها. إا أن ذلك م يقلل من أراء كل من " أرائهاموضوعية ي طرح 
افس روسوو" مارسات الدول وقرارات احاكم بل فاقتها قيمة. ضف إ ذلك أن "...وال كانت ت

ذكرت احكمة الدائمة للعدل الدو عبارة  ،" لوتيسبكتاباهم. ففي قضية " استأنستاحاكم كثرا ما 
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غر ي تسبيب أحكامها،  «كل أو تقريبا كل الكتاب   ». وأيضا عبارة «تدريس رجال القانون العام  »
ها بت ذكر أماء بعي كمة العدل الدولية  أها  تمون إليها. كما أن  د ال ي  بآراء استدلتأو امعا

م  »الفقهاء ي قضية   .«كتابات رجال القانون العام   »حيث ذكرت ي حكمها عبارة ،«ينتبو

 للقانون الدولي اإنساني.ثانيا: الفقه الدولي كمصدر 

زاعات امسّلحة، وذلك من  أثار الفقه وبشكل ملحوظ ي تطوير القواعد اإنسانية امطبقة زمن ال
وإقامة  ااستشاراتي تقدم  العام والقانون الدو اإنسا خال مسامة امختصن ي القانون الدو

على حد السواء. سيما خال  والدبلوماسية لرجال السياسة وااقراحاتالدراسات والتفسرات 
وامؤمرات الدولية الكرى ي القضايا اهامة ي العام. ما أثر فعا على امواقف الرمية ودفع  ااجتماعات

ذ  دات اآراءاإدارة الداخلية وح الدولية إ تب          ضمن اإطار القانو املزم ي شكل معا
 أو ح أعراف دولية.

سبة للجهود الفقهية الفردية ال أسهمت ي وضع قواعد قانونية    تطبيقها إودعت  إنسانيةفبال
ا على أوسع نطاق ماعي، 1863" لعامير"ليبمدونة وبلورها ونشر فقد بذلت  أما على امستوى ا

ة الدولية للصليب اأمر جهودًا جبارة من خال مستشاريها ال القانون  اللج راء ي  وامختصن وا
، سواء من حيث تدريسه أو نشرالدو اإنس مات التوعية به، أو من خال التعاقد مع  أو  ا

ها التعليمي امد والعسكري...  .االدول من أجل إدراجه كفرع ي برنا

تستأنس به احاكم ي دعم  احتياطياأو  استداليافإن الفقه يبقى مصدرًا  وخاصة ما م طرحه
  .غر أها ليست ملزمة بذلك وقراراهاتأسيس أحكامها 
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ائي الدولي  .الباب اأول: الدراسة التاريخية لتطور فكرة القضاء الج

ا فكرة  فعال غر امشروعة ليست وليدة الساعة، فقد تأصلت جذور رائم وا الردع والعقاب عن ا
ائية وعلى مدى ر  ية ا ضارات القدمة ال صاحبت تطور البشرية، وكانت القوانن الوط دح كبر  ا

رائم ظيمي وقانوي زل العقاب على كل من يقرفها، كل ذلك  إطار موذج تتو  من الزمن تع با
ذ الدولة  عاقات  و ترسم دد معامه الدولة  حد ذاها وفقا مبدأ سيادة القانون، إا أن دخول 

روق و  القوانن نتهاكات لععرا  و ااخارجية مع بقية أشخاص اجتمع الدو أوجد نوعا آخر من ا
ذ العاقات كم  رائم الدولية، وال بات  ال  اد آلية ردعية وزجرية ميت با من الضروري إ

هود الدولية وعلى مستويات  جل ذلك تضافرت ا زائية،  ية ا مرتكبيها بعيدًا عن التشريعات الوط
قوق  سيمة  ذ اانتهاكات ا اد آلية فاعلة للحد من  تلفة فكرية وفقهية وقانونية وسياسية إ

زاع امسلح.زمن كما  اإنسان والقواعد اإنسانية زمن السلم    ال

وال والفظائع ربن العاميتن ولعل ا ها من آثار وخيمة على اإنسانية   ال خلفتها ا ر ع وما ا
و التأك ي الدافع الرئيس  ائية من خال يككل،  و تكريس عدالة ج وايا الدولية  د على جدية ال

كذا حاات، تكم إليه  مثل  ائي دو  سدت أو قضاء ج ذا القضاء   وبالفعل  صور 
هما ملة من  1946وطوكيو  1945كم نورمبور   رب الكونية الثانية، وانبثقت ع  أعقاب ا

ها  ظيمات الدولية خال تلك الفرة لتدوي مية، سارعت الت حكام القانونية غاية  ا امبادئ وا
.ر نظام يوبلورها  سياق ما مي بتطو  زاء الدو  ا

طقة شبه البلقما فتئت أ ولكن ولعسف رواحــفتكازر وحشية ــ روانداان و ـــــــــــــــــــــــــــن شهدت م  ت با
موالو  مية مستخدما صاحياته  استتباب ، ا من التابع للهيئة ا لس ا مر الذي استدعى تدخل  ا

من والسلم الدولين من خ ميال الفصل ا كمتن مؤقتتن وخاصتن،  السابع للميثاق ا وأنشأ 
و خ ص أحداث رواندا عام  1993اصة بيوغسافيا السابقة عام ا اتن 1994والثانية  ، وعّدتا 

ديثة. ائي الدو امؤقت  صورته ا كثر تطورا للقضاء ا موذج ا  احكمتن ال
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وضاع و  موأما زاع إنتشارذ ا ق الشعوب  مسلحة الدولية وغر الدوليةات اال رائم  وكثرة ا
صوات وعلى أعلى ا مم، تعالت ا ابر العامية للتأكيد على التسوا ائية دولية م كمة ج ريع  إنشاء 

كثر خطورة  اجتمع  رائم ا ظر  ا ح ها صاحية وواية ال تتسم بااستمرارية والدمومة م
. عمال القانونية وا تسارعتفالدو لسات وتباحثوترة ا  الدول والوفود تلرمية وانعقدت الدورات وا

حكام من التجارب الدولية السابقة  ائين  واستخلصت العر وا زاء والقضاء ا الدولين، ال ا
ائية الدولية الدائمة بع ساسي عام وبرزت إ الوجود احكمة ا كل ذلك  .1998د تب نظامها ا

ائي  كر معلم ج تام كتب  ذ اهيئة، إا أنه و ا خضم صراع عسر بن مؤيد ومعارض لوجود 
ور وأن يدخل نظامه  فاذ الدو عام دو أن يرى ال  .2002حيز ال

حاول الغوص نوعا ما  تفصيل  و ، س ائي الدو ية للقضاء ا ا هذ امقدمة التار بعد استعراض
قاط امهمة ذات  ابعض ال اول ا، حيث ت ذا الباب  فصلن، وكل فصل مل  الصلة موضوع دراست

 بدور مبحثن وفقا للخطة التالية:

ائي الدو امؤقت ول: القضاء ا  .الفصل ا

هود الدولية  ول: ا ائي دو ح عامامبحث ا  .1946إنشاء قضاء ج

ائي الدو امؤقت بعد عام امبحث الثاي: القضاء   .1946ا

ائي الدو الدائم  .الفصل الثاي: التجسيد الواقعي لفكرة القضاء ا

ائية الدولية الدائمة لروما عام  ول: اإطار العام للمحكمة ا  .1998امبحث ا

ائية الدولية الدائمة ظام القانوي للمحكمة ا  .امبحث الثاي: ال
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ائي الدولي المؤقتالفصل اأ  .ول:القضاء الج

ها،  من والتعايش السلمي فيما بي جل إحال ا ا  م تتوان اجموعة الدولية  بذل كافة جهود
ب وياها ال ما فتئت تفتك باإنسان، وحقوقه وحرياته وعلى كافة  روب والصراعات و ونبذ كافة ا

ها والدولي ية م صعدة وامستويات الوط جل ذلك برزت إ الوجود توجهات فكرية وقانونية ا ة، و
ا و  البشرية،  طبيعتهانصب جل نشاطها  سبيل الرقي باإنسان وماية حقوقه وتواجد من كل ما يت

ذ اإتسموقد  زعة اإنسانيةت  جل إقرار  ركة الفكرية بال كومات  وحاولت أن تدفع بالدول وا
ظيمات الدولية امخ قوق وتكريس ماية فعلية ها، فبدأت الدراسات الفقهية ومساعي الت  تلفةذ ا

اط ها مهمة ماية حقوق اإنسان من كافة  و تكريس آليات دولية ي ذو  وح رجال السياسة با
طرة ال قد تتعرض زاعات امسلحة. اانتهاكات ا  ها زمن ال

حو  -تواجد اإنسان نسانية قد تواجدت مع ية اإتفاقت القواعد العرفية واإوما كان الذي  على ال
فإنه بات من الضروري احرامها وكفالة تطبيقها وكذا إنزال العقاب على كل من يقوم –أشرنا له سابقا 

جل ذلك ظهر إ الوجود نظام احاك موعة من الدول، أو  إطار رقها، و مات الدولية سواء بن 
ائية دولية تؤسس هذا الغرض.  اكم ج

فكار وامشاريع الفقهية والقانونية إ واقع ملموس، بعد أن تأسست احاكم  و بالفعل ترمت ا
و من نو  ي ا رب العامية الثانية  بادرة  ائية الدولية العسكرية  أعقاب ا عها على امستوى ا

، وكذا إنشاء احكمتن امؤقتتن الدو  سى احاكم امختل .روانداليتن ليوغسافيا السابقة و الدو ة طوا ن
ائي الدو  بداياته كان مؤقتا وحصريا، إا أن  ال أسست لتؤدي نفس الغرض، ورغم أن القضاء ا

قص من أميته  كونه مكسب قانوي  زاء الدو عر امراحل ذلك ا ي سب التطور الذي شهد ا
ية امختلفة.  التار

ائي الدو   جل ذلك و ا القضاء ا ية ال شهد ا لإمام ببعض احطات التار اولة م و 
ذا الفصل مبحثن.يةمسرته التطور  ا   اول ب أن ، ت اصر ال  ا أمية بالغة لكل الع و ذلك أولي

: فيها الدراسة  كل مبحث على حدىتستو  حو التا  وعلى ال
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ائي دو ح عام  هود الدولية إنشاء قضاء ج ول: ا  .1946امبحث ا

ائي الدو امؤقت بعد عام   .1946امبحث الثاي: القضاء ا

ائي دولي حتىالمبحث اأول: الجهود ال  .1946عام  دولية إنشاء قضاء ج

ظيم العاقات الدوليةنوعا من ا 1946الركيبة السياسية للجماعة الدولية قبل فرضت  ظام  ت  ل
و السيطرة وفرض إتسمميزت بطغيان مبدأ السيادة وسلطان إرادة الدولة، و  ت بطابع الصراع والتسابق 

رب القوة من أجل البقاء، ومن ثّ  زاعات امسلحة لعل أمها ا روب وال ن وما نتج االعاميتن انشبت ا
ه مر الذي دفع مح السام والتعايش  ا من ويات وفظائع إنسانيةمع اء، ا ميع بدون استث طالت ا

من وااستقرار تمع دو يؤمه ا و إقرار  قيق العدالة الدولية  حق   و جل الكفاح  يسعى إ 
من والسلم الدو ائية الدولية كل من تسول له نفسه امساس هذا ا جل ذلك برزت احاكم ا ، و

جل إحقاق العدل ونصرة امظلوم.  العسكرية، وقبلها بذلت جهود فقهية ورمية 

ذا  و ازات الدولية   ذ اإ م  اول أ ت اًء عليه، س : امبحثب  وفقاً للشكل التا

و رب العامية ا ائي الدو قبل ا ول: القضاء ا  .امطلب ا

ربن العاميتن ائي الدو  فرة ما بن ا  .امطلب الثاي: القضاء ا

رب العامية الثانية  .امطلب الثالث: احاكمات الدولية بعد ا

ائي الدولي قبل الحرب العالمية اأولى.  المطلب اأول: القضاء الج

ائي الدو ليس وليد الساعة، من العديد من الصراعات بيد أن الدول عرفت  الثابت أن القضاء ا
ذ القدم وتعالت ا طرة صوات فيها حاكمة مرتك  اوم مم،كما برزت  حق الشعوب والـأرائم ا

ظمية الدولية حركة فقهية ميزة سعت من خال رج ال القانون ا البحث  قواعد على  الساحة الت
ائيحكام القانون الدو وأ كثر خطورة ال مس يخ فكوترس ،ا رائم  ا رة العقاب الدو عن ا
ركة نسانية ككل،اإ ا التو  ذ ا جل إقرار نظام السياسية والرمية للدول جهات ال عكست بدور
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رائ قوق اإم و قضائي يع با طرة  اء والقواعد اإنسانية الواجب نسان اانتهاكات ا مراعاها أث
روب  زاعاتا هود الفقهية والرمية .وفقا .ووال ذ ا اول  ا ت  لفروع التالية.لجل ذلك ارتاي

ائي الدولي.  الفرع اأول: التطبيقات اأولى للقضاء الج

ائي  و للقضاء ا ات ا ا العديد من الدارسن اللب سجل التاريخ الكثر من احاكمات وال إعتر
ديث للجزاء الدو  فهوموإن م تكن بام -الدو  كما أكدت الثورة الفرنسية على مبادئ وقواعد –ا

. ل بأمن وسلم اجتمع الدو مية إقامة قضاء يع معاقبة كل من   دولية كرست بالفعل ا

ائي الدولي قبل الثورة الفرنسية.  أوا: القضاء الج

ضارة امصريالدو يرجع تشر الدراسات إ أن أول تطبيق للقضاء  ة القدمة بشأن قانون إ ا
ظام العام قبل امياد، والذي يع طرد وإخراج الشخص الذي إرتكب أمراً  1286م اإبعاد لعا يهدد ال

ة صر"وأن .أ1)من قبل تلك الدولة كجزاء تقرر على الشخص امذنب  دولة معي  Nebucadne) بخت

tsar)سيد يزيلييس"امدعو  ملك بابل حاكم ملك يهوذا امهزوم("ias-csadeجرت كما،أ2)أ
امس للمياد اكمات  .أ3)ماثلة  صقيليا قبل القرن ا

كم  أورباوقد عر  العصر الوسيط سيطرة  يسة على نظام ا وطغت امسيحية على كافة  الك
رما إا  حالة الدفاع من أي عدوان ظام، فإذا ما تعرض اجتمع  أشكاله رب فعا  وإعترت ا

ذا الفعل، وقد إستمر  ه وإستقرار وجب مقاومة امعتدي ومعاقبته عن  إضطراب أو إعتداء يهدد أم

                                                           

قوق، د/ -1 لة ا  ، ائي الدو ة  لد الطراونة، القضاء ا  .ص ،سبتمر ،العدد ،الس
ائي ،عبد القادر القهوجيعلي د/-  رائم الدولية ،القانون الدو ا شورات ،احاكم الدولية ،ا قوقية، بروت م ل ا ، ،ا و  ، الطبعة ا
 .                                          ص
، مطبعة امعار ، بغداد -  و ائي، الطبعة ا  .324، ص 1971د/ميد السعدي، مقدمة  دراسة القانون الدو ا

صر )نبوخد نصر الثايأ  -2 و أكر 562-630ت لو باصر مؤسس الدولة الكلدانية. إمتد حكمه ما بن  قبل امياد،  اء وخليفة املك ب أب
ول عام  605-562 و الذي قام  بالسبين البابلن لب إسرائيل، ا قبل امياد. اما املك  586-587قبل امياد، والثاي  597قبل امياد، و

وخذ نصر ا" مّلكة ب قيقي "متي و الذي  يهودا "صديقيا" وإمه ا ول. و على دولة يهودا بعد ان أسر ملكها يوياحن بن يوياقيم، وذلك  البسي ا
مم واملوك )تاريخ الطريأ، دار الكتب العلمية، بروت،  مد بن جرير الطري، تاريخ ا ظر  ذلك: د/  .315، ص1987عليه إسم صديقيا. ي

ظام القضائيد/ -3 ذر كمال عبد اللطيف، ال ردن براء م شر والتوزيع، عمان، ا ، دار حامد لل و ائية الدولية، الطبعة ا ، 2008، للمحكمة ا
 .20ص 
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"، الثاني رديركفالفكر امسيحي على نفس التوجه والرأي لفرة من الزمن. إا أنه بعد وفاة اإمراطور "
رب الصليبية السادسة الذي  تراك توج موجبه ملكا على القدسمع ا إتفاقوتوصل إ  شارك  ا

يسة إ غزو ية إ ووصل بالبابو  تة. تعرضت الك ية  ميع بصيغة دي حد أن أصبغت حكمها على ا
وإيداعه السجن،  أboniface)" بونيفاس الثالثترتب عليه أسر البابا " 1303جي عام ر خافرنسي 
ا أور  ذلك تعرضت البابوية إهيار كبروب ذ  با وحدها وإنقسمت إ دويات،و فقدت بعد سعت 

اد نوع من التعايش والتوازن السلم خرة إ إ سيق .ن يا ادات عرفت الكثر من الت فراحت تشكل إ
ظيم  .أ1)والت

و وجود بعض  و ذ التطورات  ائي على جرمة ما لوحظ خال كل  التطبيقات الدولية للجزاء ا
اكم مستقلة رب تولتها  و "Vitoria– فيتورياالقدامى أمثال " فقهاء القانون الدو  أشار . كماا

إ وجود سلطة قضائية تابعة  "Vattel– فاتيل" و "Grotius– جروسيوسو " "Suarez– سواريز"
ضرار ال سببتها هزمة عن ا تصرة مقاضاة رعايا الدولة ام  .أ2)للدول ام

كم  " "إجورج بوديبروصل املك " 1458و عام  يمياسّدة ا مهورية التشيك حاليا  –"بو
اد امسيحيوقدم مش – أو  املك بتقدم  إلتزاملث من خاله الدول امسيحية وح ،روعا إحياء اإ

ه أ د ش اكم ع ادي حاكمتهي إعتداء على دولة طر   اإا وفقا لعنظمة  اد إ الرمان اإ
 .أ3)والقوانن امسرة للرمان

وادث الشهرة ال  و ائي ما وقع  عرفها التاريخمن ا وأكدت فعا تطبيقا للقضاء الدو ا
دما1474عام مساإقرار إنشاء م  ع  Sir pierre de" :كمة دولية حاكمة أشيدوق ال

Hagenbach".  ازل عن عرشه وعن متلكاته الواقعة بأقليم والذي تعرض لضائقة مالية إضطرته للت
Bourgogne ا بدأ  شن اهجمات و د اجاورة ال إستسلمت له  الغارات الوحشية على الدول.وع

                                                           

شورات ا -1 ، م و ائي، الطبعة ا ائية الدواية وتطور القانون الدو ا قوقية، بروت، د/ زياد عيتاي، احكمة ا  .26، ص2009ل ا
الق الشيخ -2 امعة د/ حسام على عبد ا ة واهرسك، دار ا رب  البوس رب، مع دراسة تطبيقية على جرائم ا ة، امسؤولية والعقاب على جرائم ا

درية،  شر، اإسك ديدة لل  .214، ص 2004ا
، مطبوعات جامعة الكويت،  -3 و ، الطبعة ا اب حومد، مدخل إ دراسة اإجرام الدو  .27، ص 1987د/عبد الو
ذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، صد/ براء  -   .20م
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اكمته على  مؤقتا، اربته و مسا وسويسرا بإنشاء حلف دو من أجل  فقامت كل من فرنسا وال
كمة عليا شكلها التحالف  إقليم  1474نيسان  11و جرائمه. اكمته أمام  م القبض عليه و

كم عليه ، "الراين" تلفة، وإنتهت بإدانته وا ن من دول وماليك  ضمت عدد من القضاة معي
 .أ1)عداماإب

ائي  الفرنسية. الثورة الدولي بعد ثانيا: القضاء الج

موعة من امبادئ والقيم الداعية إ إقرار السام والتآخي بن 1789أفرزت الثورة الفرنسية لعام 
اربة اإقطاعية واإستب مم، وضرورة  روب والصراعات،الشعوب وا ذ  قد تلقف و داد ونبذ فكرة ا

اولتها أفكار الفاسفة والفقهاء ات السياسية والفكرية والقانونيةالعديد من الشخصيامبادئ  بالدراسة  وت
ذ امبادئ " العرش ح تب بونابرت نابليونوما إن إعتلى " والتحليل  مؤلفاهم. ن  فكرة تق

ة امكلفة بوضع مشروع القانون امدي الفرنس ،والقواعد  .أ٭)ي وقانون الشعوبوقد عهد بذلك إ اللج

از امهمة عام  ن م يكن خدمة  ،1810وم إ ذا التق د  نابليون من  ولكن اماحظ على أن 
من فيه، وإما خدمة أطماعه التوسعية  أاجتمع  وربا وخارجها، و سبيل ذلك الدو ودعم السلم وا
ور ونابرت  حروب متوالية دخل ب مر و ضد بعض البلدان ا مسا، روسيا، بروسياأ. ا بية )إنكلرا، ال

                                                           

ة  -1 مر، الس ، 61، العدد 11جون دوغارد، سد الثغرة بن حقوق اإنسان والقانون الدو اإنساي، معاقبة اجرمن، اجلة الدولية للصليب ا
 .431-432.ص 1998أيلول
 .169د/عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  - 
دة معمر يشوي، -  ردن، لي شر والتوزيع، ا ائية الدولية الدائمة وإختصاصاها، دار الثقافة لل  .31ص  2010احكمة ا
 .434د/ عواشرية رقية، مرجع سابق، ص  - 
 .147د/مرم ناصري، مرجع سابق، ص  - 
ن القانون امدي عام -٭ ابليون بشأن تق م امشاريع ال قدمت ل والذي دعا فيه   DE Sale "-فقيه "دي سال . نذكر مشروع ال1810من بن أ

دة وستفاليا لعام كمة دائمة تضمن ماية السام 1648إ ضرورة العودة إ أحكام معا وضاع الدولية ال أقرها مع ضرورة إنشاء  . وإحرام ا
ازعات امتعلقة  ظر كذلك  ام وربية. وت وروبية، مع التصدي لكل ما شأنه أن يؤجج نار الدو وتتكون من قضاة مثلون كافة الدول ا بالقارة ا

روب، وأن تقر مسؤولية الدولة امعتدية وردعها عسكريا. حقاد ويثر ا  ا
ص كل دولة أوروبية على Godon–كما جاء ذات السياق مشروع "غودون        و  كومة السياسية، ا كومة امدنية وا " الذي فرق بن ا

يئةحدى، بي فيذية ما فيها القوات امسلحة ث  اد من مؤمر وسلطة ت ذا اإ موعة، ويتألف  وروي   اد ا مستشاري  ما تعتر الثانية حكومة اإ
عضاء. شأ بن الدول ا زاعات ال ت كمة تفصيل  ال  رئيس الدولة، و

 .43د/ زياد عيتاي، مرجع سابق، ص  -
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ذا الرجل.  طر العظيم الذي شكله  ذ الدول مواجهة ا الف قادة وملوك  الذي أدى إ 
قوا ها اهزمة، وإستولوا 1814مارس  31وبتاريخ يوش الفرنسية وأ وا ملة ضد ا على باريس  ش

ه  جزيرة ألب ه وعاد إ أور  11/04/1814ا  واعتقلوا نابليون، ث م سج ه فر من سج  ،باو لك
ة أمام العام أنه ا سام وا مهادنة، وأنه لن يدخر أي جهد إستعاد 16/02/1815وأعلن بتاريخ 
د اذفأمعن   ،عرشه و لفاءالكثر من اإجراءات التعسفية ون إ و   نفوس ا مر .شرالذعر وا ا

روم من ماية القوانن  جاء فيه أن نابليون 13/03/1815ريح  الذي دفعهم إ إصدار تص
د به للقصاص العام معاقبته عن وأنه عدو للعام، وأنه سيعه يةجتماععن العاقات امدنية واإوخارج 

زمة نابليون للمرة الثانية  " . وقد مت  ليز والروسن، واترلوجرائمه ضد اجتمع الدو " بواسطة اإ
سانت . وتقرر اإبقاء على حياته وعدم إعدامه ونفيه إ جزيرة "22/07/1815وقبض عليه  

و غياب قاعدة قانونية دولية تعاقب  . ولعل1821" ح تو فيها عام يلين السبب  عدم إعدامه 
ظر  كمة جزائية دولية ت شخاص امسؤولن عن إعان جرمة اإعتداء، وكذا عدم وجود  ذ  ا مثل 

 .أ1)اإنتهاكات

ائي دو  و ظم  -صفوة القول أن غياب قضاء ج ذ الفرة كان  –مفهومه الدقيق وام خال 
رائ الدافع وراء تعا ظر  ا اكم دولية ت طرة ال أصوات  السام والعدالة بضرورة إنشاء  م ا

ذا ما شغل بالفعل الكتابات ال هدد أمن البشرية، فردو شكل أو   فقهية القانونية سواء بشكل م
ادات قانونية.  معات وإ

 .جهود الفقهيةالفرع الثاني: ال

ية جتماعاميادين اإ ة فقهية  ميعثورة فكرية وهضعشر من  رغم ما شهدته حقبة القرن السادس
ديث فعا  تكوين القواعدال سامت  والقانونية ساسية للقانون الدو ا م الفقهاء  ،ا إا أن قلة 

                                                           

 .172القهوجي، مرجع سابق، صد/على عبد القادر  -1
لد الطراونة، مرجع سابق، ص -   .د/ 
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م ا ، ولكن أفكار زاء الدو اهيكلية  سسريئة كانت السباقة  إرساء االذين تعرضوا لفكرة ا
ظومة القانونية لل ور مع أواخر القرن التاسع عشرم ، وال راحت تبصر ال  أ1).للجزاء الدو

 .مستوى الفرديى الفقهية عل أوا: الجهود

فك هود  ا ذ ا . أمثالار ال طرحها ودعا إليها كبار مثلت   :أ2)فقهاء القانون الدو

امدرسة اإسبانية ال نظرت إ  كان من رواد  :1546-1480الفقيه فرنسيسكو دي فيتوريا -01
حكام السماء عن طريق فئة من رجال  ضع  ظام الذي  ا ال ا وتية، ومع العام نظرة تيوقراطية/ا

حكام إ البشر. امكلفنالدين   بإيصال تلك ا

رب ال أما بشأن نظرية  إذا كان مشروعيتها  حالة ما  سادت الفرة ال عايشها، فقد بررا
قيق ام ها  ب بالقول أنه:  وليست امصا الشخصية، صا العليا للدولةاهد  م إذا كان »وقد ذ

ربية ال تعود على  برياء، أي السكان امدنين نتيجة اهجوم أكثر من الفائدة ا الضرر الذي يصيب ا
اع عن اهجوم دئذ اإمت بغي ع  .أ3«)امهامن، فإنه ي

ذا ا :1617-1548سكو سواريز الفقيه فرانسي -02 رمة ماما،رأى  رب ليست  ب أن ا  لرا
ق ومعاقبة كل ظام معتدي وآفهي وسيلة لتطبيق القانون ونص عا امتحاربن ذلك فقد د ث. ورغمرة ا

وز أن  و ،ارك بالسلوكات اإنسانية والرمةفوا  امعن يتصر  رب ا  كان من رأيه أن أضرار ا
صر تتعدى ما  .أ4)يلزم ال

ذا الفقيه بأفكار سابقيه :1645-1583الفقيه جروسيوس  -03 روب الكثرة ال  تأثر  وإنتقد ا
رب طا  ااإن أرى  العام امسيحي إفر »وقعت  العام امسيحي، حيث قال  إحدى كتاباته: 

مم امتوحشة ه ح ا ية  ،جل م اس إ الساح، وا  بل وح با سبب،فعسباب وا دفع ال ي
                                                           

الق شيخة، -1  .214مرجع سابق، ص د/ حسام علي عبد ا
لد الطراونة، مرجع سابق، ص -2  .134د/ 
ل -3 شورات ا ، م و فراد، الطبعة ا ، العقوبات الدولية ضد الدول وا زاء الدو ان،  د/ علي ميل حرب، نظام ا قوقية، بروت، لب ، 2010ا
 . 72ص 

رة،  -4 قوق، جامعة القا ، كلية ا رب والعقاب عليها، رسالة دكتورا ميد ميس، جرائم ا  .06، ص 1955د/ عبد ا
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سلحة  و قانون يراعى  ا ي وا القانون اإنساي. كما لو م يوجد إا قانون واحد  ا القانون اإا
رائم  رتكابإالتسابق   .«كل أنواع ا

رب تكون عادلة ضد دولة أخرى إذا كان  و رب العادلة، و رأيه أن ا رغم ذلك فقد أيد فكرة ا
ه العقاب على اهد  م وء الدولة للحرب ا يكون الغرض م ها معاقبة وضع ظام أو غر عادل. وأن 
رب بوإما كذلك بس ا من ضرر فادح من دولة أخرى فقط،ما أصاه ا ا ب إنتهاك الدولة اموجه ضد

 .أ1)للقانون الطبيعي

ذ الفرة، وجاء بالكثرذا وأ فكار بشأن إنشاء  عتر الفقيه جروسيوس من أبرز فقهاء  من ا
زائية الدولية نذكر ظومة ا ها: ام  م

ا الذي يشن حرب عدوانية، حيث قال: - زاء على الدولة وأمر فكما  »أنه طالب بضرورة إنزال ا
تهك قوانل يتعرض تمعهلعقاب الفرد الذي ي ، فإن شعب الدولة ن  الذي  الداخلي ويهدد سامة أفراد

تهك قانون الطبي ، ويكي مي سامة اجتمع الدو در مبدأ عة والبشر، يهدد السوار الذي  ون قد أ
 .أ2)« تهوابد من معاقب الوفاء باميثاق

ا الذي يشن امعتدية وكذا امزدوجة للدولة ت السياق نادى بفكرة امسؤولية ذا و أو يأمر  أمر
رب العدوانية »باإعتداء. فقال أنه: ه ا اسب لش زاء ام ها ا مر   .أ3«)ب إنزال عقوبة اإعدام با

ظام الثأر من امفهوم الروماي الذي كان  هاجمفهوم امسؤولية الدولية وأخر  طور - يقضي ب
طأواإنتقا تهكة مسؤولية التعويض اماديالذي يستوجب من الدولة  م،وطالب بقيامها على أساس ا  ام

ا.  وإصاح الضرر إذا كان مك

                                                           

 .59د/ عبد اه علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص -1
- Patrick Daillier et Alain Pellet, OP. Cit, p 56.   

 
رة، د/ حامد س2 -  هضة العربية، القا  .112، ص 1970لطان، أحكام القانون الدو والشريعة اإسامية، دار ال

ذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -3  .21د/ براء م
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م امعام م و ائي، ظوم القانون الدو والقضاء الدو ابذلك يكون جروسيوس قد قدم أ
ا التطبيقات العية،الدول ياتتفاقاإ وترمت أفكار  العديد من اكمات القرن لموشهدت إقرار ية  

 العشرين.

تام: -04 ذا  الفقيه جيرمي ب أ مذكرات 1789-1786الفقيه  أواخر القرن الثامن عشر )كتب 
ال أربعة، أورد  آ فعة    مم، وقد حاول تطبيق مبدأ ام ا مشروعا للسام الدائم بن ا خر

كمة دولية عليا ث  إمكانية إنشاء  روب وكافة مسبباها، . والعاقات الدولية، كما   قد نبذ ا
اءاً على  ظام القانوي الدو على ركيزتن ما:ذلك أسس وب  ال

ين القانون الدولي:  - ، وح يقرب هرفعا للغموض واللبس الذي عرفتق القانون الدو  العر  الدو
ظام زاء الداخل القانوي من ال فراد لسلطة عليا تسهر على تطبيقه وتوقع ا ي الذي يفرض خضوع ا

. الفة قواعد د   ع

اط ها مهمة  قضائية دولية: إنشاء محكمة - يئة قضائية دولية ت تام أنه من الضروري إنشاء  رأى ب
ادي  أور  لس إ . ونادى بضرورة تكوين  شأ بن أعضاء اجتمع الدو ازعات ال قد ت با و حل ام

عضاء، خر إحتياطي. كما  بإيفاد يث يقوم كل عضو يضم الدول ا ن، أحدما أصلي وا مثلن إث
فيذ قرارات اجلس  اع إحدى الدول عن ت ية  لإطاع عليها، و حالة إمت ب أن تكون جلساته عل

عضاء ا على اقطع عاق يكون للدول ا ها الديبلوماسية معها، مع اإستعانة بالبوليس الدو إجبار
 .أ1)إحرام ما يصدر من قرارات

مر مشروعا س مونييه سرييقدم السو  جهود غوستاف مونييه:-05 ة الدولية للصليب ا ة رئيس اللج
شخاص امسؤولن .1872 اكمة ا يئة قضائية دولية تأخذ على عاتقها مهمة  يقضي بضرورة إنشاء 
رائم ضد اإنسانية. إرتكاب عن يف لعام إتفاقذلك بعدما احظ أنه توجد ثغرات قانونية  و ا ية ج

رحى  اميدان، بشأن حال العسكرين 1864 زاءات امرتبة  ا ص على ا على خرق إذ أها ا ت

                                                           

 .38د/زياد عيتاي، مرجع سابق، ص -1
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كن قوبلت بالرفض ول الشأن أمام معهد القانون الدو وعليه بادر إ طرح مقرحاته هذا ،أحكامها
 .أ1)جزاء دوحيث مفهوم السيادة امطلقة للدول حال دون أي  خال تلك الفرة

وأعاد طرحه أمام معهد القانون الدو عام  ،وحاول تطوير ستمر مونييه  مشروعه القانويا
يئة .1893 ربة  ص تكوين احكمة وسر عملها، معتمدا على  وقد تضمن تعديا يضم عشر مواد 

 .1872" لعاماألباماالتحكيم ال نظرت  قضية "

يف لعام إتفاققرح تعديل مواد اكما  لكن فكرة قبول الدول هيئة قضائية دولية م يكن .1864ية ج
مر اليسر عليها قص عزمة مونييهبا دداً  ، ورغم ذلك م ت وسعى بكل جهد إ تعديل مشروعه 

قرر امعهد إعداد قانون  وبعد دراسته.1895عام  بكمبريدجالدو  دورته  وقدمه للمعهد القانوي
ائي ي حكام ج الفة  رائم ال تقع  يف، وأعطى للدولة امدعية إمكانية طلب إتفاقشمل ميع ا ية ج

ايدة تلتزم على إثر الدولة امتهمة بدارسة القضية وبإبا  نتائجها إ الطر   قيق تقوم به دولة 
اة. وعليه م تلق مشاريع موانييه القبول واإماع خال  قبةاحايد وماحقة ا من الزمن،  تلك ا

أن تصور مونييه كان يعتمد  كالفو"فقهية كثرة، فقد رأى " نتقاداتقد تعرض إ -مونييه –خاصة وأنه 
ذا كان موطن ضعف  ميع  وأنه حصر مهمة القاضي الدو ،ياتتفاقاإعلى حسن إرادة الدول و
ما يكون إقرار العقوبة  اة، بي فعال وتعين ا ديد ا  .أ2)من قبل القاضي الوط 

ا نرى عكس البعض بق طرحه بشأن جهود غوستا  مونييه،رغم كل ما س و فأفكار كانت  ،إا أن
نظمة ال سادت تلك الفرة ساسية مثابة التحدي الصارخ للقواعد وا نظمة ا ، وأن امتمعن واملم با

ائية الدولية للقرن العشرين للمحاكم ت العديد من أفكار وطورها ما يتماشى  ا ا قد تب د
ذا القرن حداث    .أ3)ومقتضيات ا

                                                           

، اإصدار  -1 و ائي الدو  عام متغر، الطبعة ا ردن، د/علىي يوسف الشكري، القضاء ا ول، دار الثقافة، عمان، ا  . 17، ص 2008ا
ائية الد -2 دوة العربية حول احكمة ا ائية الدولية، ال ردن، د/أمن مكي مدي، امسؤولية الشخصية واحكمة ا ، ص 2000ولية، عمان، ا
ظر: ..01 كثر تفصيل. ي  و
 .172د/ عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  - 
، مرجع سابق، ص  -    .           36د/ عامر الزما

دة معمر يشوي، مرجع سابق، ص  -3  .37لي
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هود الفردية لرواد الفقه القانوي و ائي الدوخاصة ما مكن قوله بشأن ا ال القضاء ا أها    
ص  تماماقت اإ ظرية، أما فيما  احية ال م عن مستوى احاكمات الدولية امالكبر من ال تفرقة فلم ت

لهالفكري.ذا التطور ا ا ذا ا يع  ظام  ولكن  بل إعترت التأطر التمهيدي ما أصبح عليه ال
ائي الدو بشقيه اموضوعي واإجرائي.  القانوي ا

 .لجهود الفقهية على مستوى الجماعيثانيا:ا

و بداية إ أن اإ ائي الدو إنطلقت  شكل أفكار تمامن ماعية بالقضاء ا ات الفقهية ا
اً من العقد الثاي من إعتبار ومشاريع دولية  أواخر القرن التاسع عشر، وم تتجسد على أرض الواقع إا 

اداتالق  نذكر على سبيل امثال: ومعيات، رن العشرين.وقد أخذت شكل إ

اح الثورة الفرنسية، وتعد من 1848تأسيسها عام  مالجمعية العامة للسجون:  -01 أو  على إثر 
معية ااهيئات غر الرمية ال  ذ ا ائي، ومن أشهر فقهاء  تمت  البحث  القانون الدو ا
و"د كل من الفقيه  ائي   Louis-Renanlt "لويس ري يه قارو"والفقيه ا . R.Garraud"ري

ازات ال تقدمت ها  جرائملعقوبات على مرتك روع توقيع اويعد مش م اإ رب والعدوان من أ ا
معية للرمان الفرنسي  .أ1) 1815عام  ا

ين قانون الشعوب:  -02  إمها إ روقد م تغي.1873تأسست  بروكسل عامجمعية إصاح وتق
 ، اولت من خو معية القانون الدو دو جزائي اها فكرة إنشاء قضاء عقدت العديد من امؤمرات ت

و متعار  عليه لدى  رب أو القوانن اإنسانية أو ما  صوص عليها  قوانن ا رائم ام ظر  ا لل
و ضمر العامي للشعوب امتمدنة، واال رب العامية ا ستمرت  أعماها ا سيما بعد أن وضعت ا

ا، حيث و عام  كمة جزائية  بتقرير  BELLOTا تقدم سكرتر  1924أوزار امتضمن إنشاء 
رب دوًا كانوا أم أفرداً   .أ2)دولية حاكمة مرتك جرائم ا

                                                           

ميد ميس، مرجع سابق، ص  -1  .16د/عبد ا
مود امخزومي، مرجع سابق، ص  -   .115د/عمر 

 .90د/ ميد السعدي، مرجع سابق، ص  -2
 .89د/ على ميل حرب، مرجع سابق ص  - 



75 

 

ت إسم امؤمر الدو للتحكيم والسام عام  تأسساإتحاد البرلماني الدولي: -03 بداية  باريس 
. ومحورت  .ث م تبديل1888 و رب العامية ا اد الرماي بعد ا تمامإمه إ اإ ات فقهاء إ

اد حول دراسة  ظام امستجد للعاقات الدولية، وإقرار جزاءات اإ الوسائل الكفيلة بضمان وماية ال
رب  .أ1)وقائية وعقابية مرتك جرائم ا

ائي: -04 ائي، تأسست  كانت تسمىالجمعية الدولية للقانون الج اد الدو للقانون الدو ا اإ
ا  ب1889عام  ن قانون الشعوب. وقد عملت من بداية إنشاء روكسل إ جانب معية إصاح وتق

ائي وحث العاملن على تطبيقه اد متخصص  العقاب الدو وتطوير القانون ا قضائيا. وإستمر  كإ
رمة، وتطوير قوانن  ة  علم اإجرام والعقابلقانونيا  تقدم الدراسات اءأعضا ووسائل مكافحة ا

زائي داخليا ودوليا ظام ا  .أ2)العقوبات وال

تيجة ما سبق ذكر و معيات . ك ذ ا فإنه مكن القول أن امشاريع والدراسات ال قدمتها 
هود الفقهية الفردية، شكلت امرجعية  ادات شأها شأن ا من ضمن الوثائق غر الرمية  القانونيةواإ

ائية الدولية. ا للمحاكم ا ذ بداية أعماها، وح إقرار مم امتحدة القانونية م  للجان ا

 .مستوى القانونين الداخلي والدوليالفرع الثالث: الجهود الرسمية على 

و عرفت العديد من رغم أن الفرة السابقة للحرب العامية وضاع وعزعات ال ا دم إستقرار ا
حا  الدولية. فق، حيث تشكلت ا ظيمية وقانونية بدأت تلوح  ا التجمعات  و إا أن مامح ت
ظومة القانون الدو بشكل عام، ومهدت لروز أو القواعد اإقليمية زائية  مدعمة بذلك أسس م ا
 الدولية.

                                                           

 .89، ص مرجع سابقد/ على ميل حرب،  -1
و  -2 رب العامية ا ائي بعد إنداع ا اد الدو للقانون الدو ا . حيث م 28/03/1924إ غاية  1914يشار أنه م توقيف أعمال اإ

ائي،  باريس مبادرة العديد من الفقهاء  معية الدولية للقانون ا ت إسم ا ، DE.vabres-، فابر  Saladana-أمثال:سالدانا إعادة تأسيسه 
. الذي يرجع له الفضل الكبر  تطوير أعماها. خاصة وأنه عاصر Pella-، وبيا-Garofalo، وجاروفالو -Bellot، بلوت -politisبوليتس 

مم امتحدة عام  ظمة ا اكم نورمبورع وطوكيو وقيام م مم، وشهد   .1945نشوء عصبة ا
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يةمستوى القوانين أوا: الجهود الرسمية على  وال ال خلفنظرا للفضائع و . الوط روب ا تها ا
ذ الفرة من  ظيم قواعد إ إصدار تاريخ البشرية، بادرت بعض الدول خال  قوانن خصت ها ت

رب، وأكدت فيها على ضرورة العمل ب الدولية ذات الصلة موضوع  ياتتفاقاإوأعرا  وسلوكات ا
الفة أحكامها. رب، ونصت على جزاءات  حالة   ا

كومة الفرنسية إعانا خاص 1792ففي عام  رب وأساليب معاملتهم اأصدرت ا . بأسرى ا
مريكية عام وكذلك أ كومة ا ت ا رب  عن تعليمات 1863عل ظيم ا ا لت ود  الريةوجهتها 

ذ التعليمات بتعليمات  ها: 47وقد جاء  امادة  .أ1)""ليبيروعرفت  صوص عليها  »م رائم ام أن ا
رح والسرقة باإكرا ليًا، والتزوير واإغتصاب، إذا  ريق والقتل والبر والقطع وا  قانون العقوبات كا

دي أمريكي  إقليم العدو، أو ضد سكان  فس عقوبات  إقليم العدو،إرتكبها ج ا يعاقب فقط ب
حوال  ال ا تكون فيها العقوبة اإعدام، فإنه يطبق أقصى حد  الوايات امتحدة، بل  كل ا

 .أ2«)للعقوبة

ركان العامة للجيش عام  أما رب، أصدرت ا ن قواعد ا كتاب   1902 أمانيا وعلى صعيد تق
ع  م ما جاء فيه م ماي، أ رب ا سل إستخداما رحى بعض ا حة، ومعاقبة كل عسكري يقتل ا

                                                           

ماي " رغم أن -1 كولن" بطلب من "فرنسوا ليبيرالتعليمات ال وضعها ا ام ل اء حرب   1863" عام إبرا لية ومرحلية أي وضعت أث كانت 
ا على تطوير قواعد القانون الدو اإ . أكدوا على مدى تأثر مريكية. إا أن العديد من الفقهاء وأساتذة القانون الدو تساي امتعلق اإنفصال ا
اء حرب اإستقال. وأه رائم ال ارتكبت أث ه من جزاءات وعقوبات على ا ائي ما تضم زاعات امسّلحة. والقانون ا ا كانت خطوة ماية ضحايا ال

.حيث يقول الدكتور " زائي الدو اب حومدجريئة وجبارة  تاريخ القانون ا رئ  سياق ": » عبد الو ذا البا  ا فكار لدى يأي صدور  تطور ا
ر  فعال ال ا لزوم ها لكسب ا فف من مآسيها، وتعاقب مرتك ا ها أرادت أن  رب، ولك اية ا مم امتمدنة، ال م تتخل عن ج ب، وسر ا

اب حومد، مرجع سابق، ص«. عمليتها التخريبية ظر: د/ عبد الو زعات امسّلحة  الفقه . وميلود عبد العزيز، ماية ضحايا ا57كثر تفصيل ي ل
زائر،  شر والتوزيع، ا ومة للطباعة وال  .88، ص2009اإسامي الدو والقانون الدو اإنساي، دار 

ود ارتكبوا جرائم مكن وصفها بأها جرائم حرب .ففي عام  -2 مريكي مجموعة من احاكمات  يش ا ود 1902قام ا موعة من ا م حوكمت 
مريك م حوكم قائد آخر لتعذيبه أحد امعتقلن للحصول  23/05/1902م. و 1902م إ عام 1899ان إرتكبوا فضائع خال ثورة الفلبن عاما

ة قوق، الس لة ا  ، رب  ظل قواعد القانون الدو رمي ا اكمة  زي،  ظر: د/رشيدمد الع كثر تفصيل. ي ه على بعض امعلومات.  ، عدد 15م
زائر، ص 1991، مارس  .324، ا

- See: Fried man, L, The law of war, vol1, pp 800-841. 
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رب أو  ف ضد السكان امدنين الوأسرى ا عسكري الذي يلقي ساحه.كما عاقب على أعمال الع
راضي احتلة  .أ1) ا

 إتفاقإستجاب الرمان الفرنسي لتعديل  ،1913م تعديل للقانون العسكري الفرنسي عا  و
رب لعام  اص معاملة جرحى ا يف ا     ص على عقاب كل من يرتكب أعمال قسوة ف .1906ج

ص ف ضد عسكري جريح أو مريض. وبذلك أدرج  قانونه الوط ال على عقوبات وجزاءات  أو ع
حكام  رب و الفة ترتكب إنتهاكا لقواعد ا يف الدولية.إتفاقمقابل كل   ية ج

ذصف و ديث أن  هود الرمية،وة ا ا و  -وإن كانت على امستوى الداخلي إا أها   ا حسب رأي
زاءات للمخالفات أكدت بالفعل جدية اإراد– و إقرار العقوبات وا ها  ا ة السياسية للدول  إ

رب. و روق امرتكبة ضد قواعد وأعرا  ا ذا  وا نتيجة لذلك فقد توحدت الرؤى الدولية حول 
طرا . وترمتاموضوع،  ائية أو متعددة ا دات دولية ث   شكل إعانات ومعا

 . الدولية ياتتفاقاإ: الجهود الرسمية في إطار التصريحات واإعانات و نياثا

خطار واإعتداءات ال أصبحت  ها جاهة ا اد والتحالف فيما بي بعد أن ظهرت حاجة الدول لإ
رب و وامع ياتتفاقاإديد من هدد كياها وبقائها، أبرمت الع دات ذات الصلة موضوع ا جرائم ا

ائي أبرمت ة العدوان. فعلى الصعيد الث مريكية س دة بشأن  1813بريطانيا والوايات امتحدة ا معا
سرى، كما م إبرام   بيا خال حرب اإستقال الكولوم عام مبن إسبانيا وكولو  يةإتفاقتبادل ا

ماعي،أما . أ2)1820 رت فيهما وبشكل افت لإنتبا  على الصعيد ا ا مييز مرحلتن إزد فيمك
دات دولية ماعية، وكذا إقرار قواعد دولية  ظمة للحروب  شكل معا عرا  الدولية ام حركة تدوين ا

رب والتخفيف من مآ ظيم ا ص ت  سييها.جديدة 

اي ) -1 طات شهد (:1907-1899مرحلة ما قبل قانون ا ذ امرحلة    ية غايةإتفاقت 
ور  ، سواء على امستوى ا ال بلورة الفكر القانوي الدو مية    ي أو ح العامي.و ا

                                                           

، مرجع سابق، ص  -1  .92د/ فتوح عبد اه الشاذ
ه،  -2 ي مود سامي ج رب»د/  ة«وث  قانون ا ول، الس لة القانون واإقتصاد، العدد ا  .49، ص1941، جانفي 11، 
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فبعد إهزام : بي في مجال الجزاء الدوليو الدولية الجماعية على المستوى اأور  ياتتفاقاإ: 1-1
ت كل من ،1814نابليون عام مسا أعل زاء تشكيل ا وبروسيا وبريطانياروسيا وال لف الرباعي لتوقيع ا

رقه  عليه خاق والعادات اموروثة والقيم وامبادئ السائدة   دات، وإنتهاكه قدسية امعانظرا  ا
مم امتمدنة  .أ1)ا

لف 30/05/1814بتاريخ  و دة دولية أبرم ا ا أقر من خاهي ف الرباعي معا ماعي  اي من ا ا
ور  ور كما .أ2)يو الشرعي  للحفاظ على اجتمع ا تصرة على تو عملت الدول ا ربعة ام طوير بية ا

نعقد بعد ذلك أول مؤمر ا . و1815الذي إنضمت إليه فرنسا عام  بإقامة التحالف امقدس الفها
ة و أور  .با و قادة أور  ه، تعهد من خال"إكس اشابيل"ي  مدي  بتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدو

ور  و ا امؤمرات ا ور  بية،و قد توالت بعد من  وم  باو وال أثبت التاريخ أها م تضمن السام وا
روب بن دوها، إا أها أرست  أماطا جزائية  ع ا تصر دائما  –م ظام ام زاء اإقتصادي   –طبقا ل كا

زاءات ذات وقطع العاقات الديبلوماسي ذ ا تمامة مع الدول امعتدية، وأصبحت  عامي من خال  إ
ديدة وامتعاقال ظيمات الدولية ا تها كجزء من أنظمتها   بةت مم امتحدة ال تب مم وا كعصبة ا

 .أ3)ومواثيقها

ة  تعتر: الدولية الجماعية على المستوى العالمي ياتتفاقاإ: 1-2 الدولة تاريخ إنضمام 1856س
ور  لف امقدس ا ور  يو العثمانية إ ا بية للخروج من نطاقها و البوابة ال فتحت الطريق أمام الدول ا

ور  ور و اإقليمي ا و التعاون العامي مع بقية الدول غر ا بية، اسيما  و ي وامسيحي، وإنطاقها 
روب و  ع ا من والسلم الدولين وم ظيم ال إقرار ا ا وأسالبيها ووسائلهات  .أ4)قواعد

                                                           

رة،  -1 كومة العامية، دار امعار ، القا ، ا  . 51، ص1992د/ بطرس بطرس غا
ان،  - قوقية، بروت، لب ل ا شورات ا ظمات العامية واإقليمية وامختصة، م ظرية وام ، ال ظيم الدو مد اجذوب، الت  .48، ص 2005د/
مد -2  49مرجع، صاجذوب، نفس  د/
مم امتحدة لعام من م 41امادة  -3  .1945يثاق ا
وروبن، وال من خاها م إكرا الدولة -4 وروي،بعد حرب القرم بن العثمانن وا لف ا العتمانية على  م إنضمام الدولة العثمانية امسلمة إ ا

حها اإستقال ا وروبية بوضع الدولة التابعة ،ومن ث م غلبية امسيحية الصرب اإعرا  للعديد من أقاليمها ا ذ الدويات ذات ا لكامل، ومن بن 
ظر: كثر تفصيل،ي ربية،  طقة مغلقة أمام السفن ا سود ومولدافيا وفاليشيا. كما م إعان الدردنيل والبوسفور م بل ا  وا
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دات ال أبر  و سامت  تضمن قواعد وأحكام قانونية 1856مت بعد عام نشر إ أن معظم امعا
ذ  الرسانة القانونية الدولية، ويروبشكل ملحوظ  تط رائم الدولية. ومن بن  ال ا وا سيما  

صر: دات نذكر على سبيل امثال وليس ا يف لعامإتفاق،أ1) 1856تصريح باريس لعام  امعا  ية ج
رب،  1864 اصة معاملة جرحى ومرضى ا مشروع مؤمر ،1868إعان سان بيرسبور  لعام ا
 .أ2) 1874بروكسل 

اي لعامي مرحلة   -2 ول لعام فقد أسفر : 1907و 1899مابين مؤتمري ا امؤمر العامي ا
ال القضاء 1899 از   كمة التحكيم الدولية الدائمة، مع التأكيد  عن أول إ و إنشاء  الدو و

رب الرية، ، وقد نظم قواعدأ3)على مبدأ التحكيم اإجباري ماعية.  ا أما كما حرم فرض العقوبات ا
ول  1907مؤمر عام  روب  ياتإتفاقدولة، ث التوقيع فيه على عدة  44مرة والذي حضرته و بشأن ا
ذ  .أ4)ةالرية والبحري ا إستخاصه من مضمون  م ما مك و نصها  ياتتفاقاإوأ زاء الدو  بشأن ا
زعلى شرط  زائي. حيث جاء فيه:  "،"مارتي أكمل لقوانن إ أن تصدر مدونة دولية  »ذو امدلول ا

                                                                                                                                                                                     

ماعة الدولية، مرجع سابق، ص - ميد، أصول القانون الدو العام، ا مد سامي عبد ا  .205د/ 
- L. Oppenheim, International Law, OP.cit, P 26. 

 -  Franz, Von Liszt, Droit international, Tard Franç, Pedone, Paris, 1928, P 02.   

1-Braclay ,Sir Thomas ",Law and usage of war apractical and hand Book of the Law and 

usage of land and naval warfare and prize" , Constable and co.London,1914,p145. 

و أكدت على فكرة ان -2 ظر بن الدول الكرى والصغرى، فا ، إختا  وجهات ال ذا امؤمر الدو سباب ال أدت إ فشل  م ا  من بن أ
صم،  م ح لو توغلت جيوش العدو دولة ا ود وحد عمال القتالية مقتصرة على ا فحن إعتمدت الدول الصغرى على ضرورة قيام كل تبقى ا

ظر:  كثر تفصيل ي  الشعب  وجه العدو. 
رة، - امعة، القا هضة العربية، مطبعة ا  .961، ص  2003د/ صاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدو العام، دار ال
 .59د/زياد عيتاي، مرجع سابق، ص  -3
ة  -4 رب الروسية اليابانية.حيث تعرضت السفي زاءات على مرتكبيها ،ا يف، وم توقيع ا الفات إتفاقيات ج روب ال شهدت  من بن ا

ياد، فطالبت بريطانيابضرورة معاقبة الضباط 1904عام  HULLالريطامية  لرا  حالة ا سطول البحري الروسي رغم وجود إ .هجوم من قبل ا
ددت بشن حرب إذا م يتم اإستجابة مطالبها. إا أن روسيا ادعت أن ضباطهاكانوا ال ة، و ذ السفي ار على   حالة روس الذين قاموا بإطاق ال

فس ضد اهجومات اليابانية، فثار نزاع بن دولتن فتدخل الديبلوماسي الفرنسي " قيق  البول كامبونالدفاع عن ال ة  زاع، وال "، بإقراح 
زاء ضد روسيا. وإن إكتفت فقط بالتعويض اما والذي يقدر بـ  مود امخزومي،  600.000توصلت فعا إقرار ا ظر: د/عمر  . ي يه إسرلي ج

 .113مرجع سابق، ص 
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بع من العر  والعادات  مم، كما ت ت ماية وحكم قانون ا رب، يبقى السكان واحاربون  وأعرا  ا
 .أ1«)يقضي به الضمر العامي... وماامتبعة بن الشعوب امتحضرة، ومن القوانن اإنسانية، 

اصة و هود الرمية ا ماعية ما م طرحه، فإن ا ها وا ذ الفرة الدولية الفردية م  امبذولة خال 
ال قواعد  ديث على امستوى القانوي. ا سيما   ظيم الدو ا اصات الت شكلت فعا أو إر

ظي روبت حكام،  وضبط أساليبها ووسائلها، م ا إ جانب تأكيد الدول اإلتزام بتلك القواعد وا
ن يو إنتهاكها. وقد نشاطر الكثر من القانونوكفالة إحرامها بتطبيق جزاءات دولية  حالة خرقها أ

ذ ا ظومة ياتتفاقاإلرأى القائل بأن معظم  القانون الدو  الدولية شكلت القواعد اموضوعية م
ديث. ائي ا  ا

ائي الدولي في   . الفترة مابين الحربين العالميتينالمطلب الثاني: القضاء الج

ا البشرية من  وات عن فضائع وخسائر م تتكبد و ال دامت مدة أربع س رب العامية ا أسفرت ا
ا عام  .أ2)ت بالوحشية وامغااةإتسمقبل وا ح  حروها القدمة ال  رب أوزار وبعد أن وضعت ا

صوات وتك 1918 لفاء، تعالت ا صعاثبإنتصار دول ا هود وعلى كافة ا دة السياسية والرمية فت ا
روب، و  الدولية ياتتفاقاإوالفقهية وح على مستوى  معاقبة كل من من أجل وضع حد هذ ا

حاول التفصيل فيه  الفروع التاليةا أإرتكاهيتسبب   ذا ما س مع تركيزنا على  ،و امشاركة فيها. و
ا. ث ساسية ذات الصلة موضوع  قاط ا  ال

 

                                                           

 .69د/على ميل حرب، مرجع سابق، ص  -1
و على إثر حادثة إغتيال و عهد ا -2 رب العامية ا مسا  اجر بتاريخ بدأت ا مسا صربيا بضلوعها  ذلك 28/06/1914ل . فاهمت ال

ت عليها حربا بتاريخ  رب عليها بتاريخ 28/07/1914وش ة ا .و قد وقفت روسيا إ جانب صربيا  حرها ما أثار حفيظة أمانيا معل
ا الغرب فخرقت حياد بلجيكا 01/08/1914 مانية با يوش ا رب على فرنسا حليفة روسيا، ث إنضمت كل  ،وزحفت ا ت ا ولوكسمبور  وأعل

وات من  قت اهزمة بأمانيا وحليفتها الدولة العثمانية بعد أربع س ظر ذلك:من إنكلرا وإيطاليا والو.م. أ إ امعسكر الروسي الفرنسي وأ  القتال. ي
 .174د/عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص -
مد  - رة، د/  ، القا و رب،الطبعة ا رائم ضد اإنسانية والسام وجرائم ا رائم الدولية، دراسة تأصلية  الق، ا عم عبد ا ، ص 1989عبد ام
37. 
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 . الجهود الدولية على المستوى الرسمي والسياسيالفرع اأول: 

رب العاميةعقب و ت هاية ا اد قنعاو  ،1918نوفمر 11 أمانيا بتاريخ معاهدنة   يةإتفاق م ابر إ ا
ه تشكي نبثقتإ1919عام للسام امؤمر التمهيدي ة دولية لتحديد امسؤوليات.ع حاول ل   إلقاء وس
م الضوء على ا،وكيف سامت اتق مضمونو أعماها  أ   .1919السام لعام  ياتإتفاق  إبرام رير

ة المسؤوليات لعا ةأنشأت  :1919 مأوا: تقرير لج ض وال يطلق عليها البع ذ اللج
ة"تسمية فيذ العقوبات ات مبتدئ الحربتحديد مسؤولي لج مشكلة  .25/01/1919بتاريخ "وت

لفاء  امن مسة عشر عضو  ظر مثلون عشر دول من ا رب العدوانيةلل تها  ، موضوع ا وال ش
دي رب. ووبدأها دول احور، و ذ ا رمي  ان التحقيق الدولية قد ا د مسؤولية  عترت من أو 

ديثة ائية الدولية ا  .أ1)ال مهدت إنشاء احاكم ا

ول   ا ا ة تقررير ذ اللج م ما م تسجيله من .أ2)مؤمر السام 29/03/1919وقدمت  وأ
ذا التقرير، نذكر مايلي:  ماحظات على 

                                                           

مريكية، وباقي الد -1 مسة العظمى: فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، اليابان، والوايات امتحدة ا ة من عضوين من الدول ا ذ اللج ول امتحالفة تشكلت 
ها وتعاوها مع دول ا اك دول إضافية إنضمت إليها نظرًا مصا اصة: بلجيكا، اليونان، بولونيا، رومانيا، وصربيا.و لفاء أمثال: ذات امصا ا

ما، جواتيماا، ليبريا، نبكاراج ، ب اي جاز،  ورجواي، الرازيل، بوليفيا، الصن، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، اإكوادور، ا دا، الرتغال، ا وا، برو، بول
ظر:  ة ي كثر تفصيل حول نشأت اللج  وسيام. 

ائية- ان التحقيق الدولية واحاكم ا ساسي مع دراسة لتاريخ  ائية الدولية، نشأها ونظامها ا مود شريف بسيوي، احكمة ا الدولية السابقة،  د/ 
ديد، الطبعة  . 12، ص 2002الثالثة،  مطابع روز اليوسف ا

 .149د/ مرم ناصري، مرجع سابق، ص  -
ة:-2 م ما خلصت اليه أعمال اللج  أ

رب العدوانية - 01 ا لشن ا  .ديد مسؤولية أمانيا وحلفاء
رب وأعرافها امرتكبة من قبل دول احور. -02  ديد صور اإنتهاكات واإخال بقوانن ا

رب امرتكبة.ديد امسؤولية ا -03  ائية الفردية لقوات العدو عن جرائم ا

رب -04 رمي ا ائية دولية حاكمة  كمة ج ظر:  .التأكيد على ضرورة إنشاء  ة. ي د/ على ميل حرب، مرجع سابق، ص  -حول أعمال اللج
382. 



82 

 

ة امسؤوليات مبادئ قانونية غاية   مستوى اإرادة السياسية الدولية ول مرة وعلى -01 أقرت 
مية وشكلت الد ة ا قيعامة امتي يو  ائية ،وقد م تب  ياتتفاقاإها  العديد من ق عدالة دولية ج

ذ امبنظمة االدولية وا ديثة. ومن بن  ائية الدولية ا مبدأ امسؤولية  دادئ ساسية للمحاكم ا
صانة ال يتمتعون ها موجب القو  م وا ظر عن صفاهم ومراكز ائية الدولية لعفراد بغض ال انن ا

ية، عن جرمة اإعتداء رمي عتال ا الوط رائم الدولية، فقد جاء  التقرير أن  ة من قبيل ا رها اللج
قسمن إ طائفتن رب م و،أ1)ا م الذين  : ا رب  ااأفع إرتكبواو تشكل إنتهاكا لقوانن ا

ا،  عرافها ضد دولة واحدةوأ اكم اأو ضد رعايا اكمتهم أمام  ب  ؤاء  لدولة ال تضررت من و
فعال، والطائفة الثانيةتلك  ضرار بعدة دول أفعاا إرتكبوام الذين  ا قت ا ا، كالذين  أ أو برعايا

رائم  رتكابقاموا بإصدار أوامر إ سيات ععدة أقاليم، أو قاموا باإساءة ل ا تمن  سرى ام
تمي إ اكمتهم من قبل  تلفة...، فكل من ي ب  ائية ذ الفئة   .أ2)دوليةكمة ج

ا أن حر أ ة امسؤوليات : رغم أنالدولي الجزاء إقرار مبدأ -02 ب اإعتداء جرمة كدت  تقرير
افية ل ع إقرار عقاب مرتكيبها نظرا لغياب نص قانوي دو ، إا أها م تستطعخاق والعدالةدولية وم

ائي عن تلك  ذا اموضوع، هذا إقرحت وضع جزاء ج رائم مستقبابشأن   .أ3)ا

                                                                                                                                                                                     

ساسي للم -   ظام ا رائم ضد اإنسانية  ضوء أحكام ال قوقية، د/ سوسن مرخان بكة، ا ل ا شورات ا ، م و ائية الدولية، الطبعة ا حكمة ا
 .  08، ص 2006بروت، 

رائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابق، ص -1 مد الفار، ا  .70د/ عبد الواحد 
 .60على عبو سلطان، مرجع سابق، ص د/ عبد اه  - 
ائي، دار الثقافة والدار العلمية الدولية، عمان،  -    .51، ص 2002د/ مرشد أمد السيد و د/ غازي اهرمزي، القضاء الدو ا
ة امسؤوليات  -2 غلبية  –إقرحت  كمة دولية مشكلة من  –با سبة  22إنشاء  ون ب مس الكرى 3قاضيا يعي قضاة عن كل دولة من الدول ا

مريكية، إيطاليا، واليابانأ. وواحد عن كل من: بلجيكا، بولونيا، اليونان، الرتغال، رومانيا، صربيا، )فرنسا، ب ريطانيا، الوايات امتحدة ا
ديد إختصاص احكمة ومباد قل، كما تضمن اإقراح  ها من مسة قضاة على ا ئ وتشيكوسلوفاكيا. كما قسمت احكمة إ دوائر تتكون كل م

 اكمة أمامها. اءات احوإجر 
 .176د/ على عبد القادر القهواجي، مرجع سابق، ص  -
رة،  - 3 ول، القا لة القانون واإقتصاد، العدد ا ائي،  ي الدين عوض، دراسات  القانون الدو ا مد   .139، ص 1965د/ 
مود امخزومي، مرجع سابق، ص   -  .119د/ عمر 
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فأقرت مسؤولية أمانيا وحلفائها لدولة والفرد معًا:اف بالمسؤولية الدولية المزدوجة لاإعتر  -03
رب العدوانية، وأكدت على  ائية السؤولية امإثارة ا ود،ا ظر  دولية للقادة وامسؤولن وا وبغض ال

م.  عن صفاهم ودرجام ومراكز

ال تسليم اجرمن، وعدمبدأ التعاون الدولي القضائي:  -04 رب مهما    م العفو عن جرائم ا
جج، وضمان حقوق التقاضي للمتهمن ب سباب وا رب من حيث ا مإرتكاهكانت ا لدفاع رائم ا

ة الراءة ح  .أ1) تثبت إدانتهم...واإثبات، وقري

ة  و ا امتضمن  رغم ما توصلت إليه اللج مريكية ن الوايات إا أ مادة 32تقرير امتحدة ا
فظت مانية اإمراطور"  ا عليهواليابان  " غليوم الثانياسيما فيما يتعلق بضرورة مساءلة رئيس الدولة ا

رب ذ التحفظا عن جرائم ا كمة دولية. لكن  فراد كمجرمي حرب أمام  اكمة ا  ت م تقفوكذا 
دة السام فرساي  عقبة أمام  .أ2)1919 تدوين معظم مضامن التقرير  معا

 .1919السام لعام  ياتإتفاقثانيا: 

ا  ديد امسؤوليات لتقرير ة  شهر القليلة ال تلت تقدم  تسارعت وترة العمل الدو خال ا
ميتهأما ه  جل  القانونية م امؤمر الدو للسام. ونظرا  السام امرمة عام  ياتإتفاقم توثيقه وتدوي

مم عام  و 1919 ته عصبة ا  .1920تب

امرمة مع   1919ية فرساي لعام إتفاقأمها  ،أ3)سام ياتإتفاقفقد إنبثقت عن مؤمر السام مسة 
 امرمة مع تركيا.  1920ية سيفر لعام إتفاق، و أمانيا

                                                           

ائي،  -1 ي الدين عوض، دراسات  القانون الدو ا مد   .139 ص ، مرجع سابقد/ 
 .150د/ مرم ناصري، مرجع سابق، ص  - 

 .61على عبو سلطان، مرجع سابق، ص د/ عبد اه  -2
 .    383د/على ميل حرب، مرجع سابق، ص  - 
 .   59د/ زياد عيتاي، مرجع سابق، ص  - 

دات ا -3 بامعا دة سان جرما 1919ثقة عن مؤمر السام لعام مس ام دة فرساي مع أمانيا، ومعا مسا بتاريخ ي: معا / 10/09ن مع ال
دة ن 1919 دة تريان 27/11/1919وي مع بلغاريا بتاريخ ، معا دة س  26/06/1920ون مع اجر بتاريخ ،معا بيفر مع تركيا بتاريخ ومعا
ظر:15/07/1923دة لوزان  دلت معا، وإستب10/08/1920 كثر تفصيل ي ، 
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ديد امسؤوليات جاءت نصوصها: 28/06/1919ية فرسايإتفاق-01 ة  د كبر بتقرير   متأثرة 
 .229 ،228، 227ا سيما امواد:

سبة لمضمون المادة 1-1 ال تطور القضاء  :أ1)227: بال و   ذ امادة السابقة ا سجلت 
ائي الدو ماي " ا اكمة القيصر ا ه عدوانا رتكابإ "،الثاني اإمبراطور غليومباإشارة إ ضرورة 
لفاء من خال ن دات.كما طالبالدولية وقدسية امعا قلعخاوإنتهاكات  من  227ص امادة ا

اكمته إرتكابب ية أمانيا بتسليمها كل شخص يوجه إليه إهامتفاقاإ أمام  جرمة حرب، ح تتم 
 .أ2)كمة عسكرية خاصة ذات صفة دولية

در اإ و ل 227إليه أن نص امادة شارة ما  ذ الكان  بداية، فقد رفضت الوايات خا  م
ماي واإكتفاء بإداامت اكمة اإمراطور ا وكانت حجج  نته أخاقيا أمام الرأى العامي،حدة واليابان 

ها: مريكية كثرة م  الرفض لدى الوايات امتحدة ا

درت مبدأ الشر  227أن امادة  - رم وجد  القانون الدو ما فا يعية القوانن. عية وعدم رجأ
فعال ال أهم قيصر أمانيا ب رب.إرتكاها اء ا  ا أث

صانة امقرر للرؤساء واملوك موجب  - ية، وأها أخلت مبدأ ا و القانون الدو كذا خلو القوانن الوط
الفاتإرتكاهحالة  صانتهم  يعتدي أو عر اإتفاقمن أي قانون  رب   م  أو إنتهاكات لقواعد ا
 وأعرافها.

                                                                                                                                                                                     

 .175د/ عبد القادر القهواجي، مرجع سابق، ص  -
لد -   .136الطراونة، مرجع سابق، ص  د/ 

ضمة، توجه اإهام العل إ اإمراطور السابق "غليوم الثاي"، إرتكابه إنتهاكات : »227نصت امادة  -1 صارخة ضد سلطات الدول امتحالفة وام
رية ممارسة حق و كمة خاصة حاكمة امتهم، على أن تكفل له كافة الضمانات ا دات، وسو  تشكل  خاق الدولية وقدسية امعا  مبادئ ا

مريكية، بريطان تية: الوايات امتحدة ا مس ا ون معرفة كل من الدول ا ذ احكمة من مسة قضاة يعي يا العظمى وفرنسا الدفاع عن نفسه، وتؤلف 
كم السياسة الدولية بتأمن وتأكيد إحرام اإ ة  رميا،  لتزاماتوإيطاليا واليابان، وسو  تعتمد احكمة  قضائها على امبادئ السامية ال  امعل

ديد العقوبة ال ترى تطبيقها عليه، وسو  توجه الدول ا خاقية الدولية، ويكون للمحكمة  دا طلبا والتعهدات ا ول ضمة إ حكومة  متحالفة وام
 «.  تلتمس فيه تسليم اإمراطور مثوله أمام احكمة

شورات جامعة دمشق،  -د/ رياض الداودي، تاريخ العاقات الدولية، مفاوضات السام -2 امسة، م دة فرساي، الطبعة ا  .101، ص 1998معا
- Cherif Bassiouni, En forcing Human rights  through international criminal Law and through 

an international Criminal tribunal, at Human rights: An Agenda for the next century , edited 

by Louis Henkin  and john Hargrove, Washignton, 1994, P 337.    
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ذا ما صرح به الرئيس ا - ذ احاكمات، و مريكي ا يؤيد مثل  مريكي السابق أن القانون ا
مريكي غر» خطابه:  "ويلسون" ، إا أن يةمراطور  راغب طبعا  ترئة السياسة اإإن الرأي العام ا

لفاء،. إا أن«إا ما أرا عاداا أستطيع أن أفعل  اقشات بن قادة ا مريكي  ه وبعد م ع الرئيس ا إقت
 .أ1)بضرورة معاقبة غليوم الثاي

ج ،حاز على قبول كافة الدول امتحالفة 227بالرغم من أن نص امادة و اح إا أنه م يلق نفس ال
رد ماي الذي فر نص نظري، بعد أن  على امستوى التطبيقي والعملي وبقي  مرطور ا اكمة ا تعذر 

دا ول ي ،أ2)إ  ية  قيق العدالة الدولية، حيث كانت ال لفاء   اإدانة  وتأكدت عدم جدية ا
كرة التسليم اموجهة إ وليست احاكمة القانونية، ويظهر ذلك من خال مذ  السياسية لغليوم الثاي

دا ، إن اإهام اموجه لإمرطور ليس له طابع قانوي من حيث اموضوع، وامقصود  »وال جاء فيها: ول
اكمة شكلية فقط... اكمته  و  ه   .أ3«)م

دية رفضها بتقد أكدت  و كومة اهول ماي للحلفاءا دة  ذلك على عدة  سليم اإمرطور ا مست
بطة من نص امادة   . أ4)ذاها 227حجج قانونية، أغلبها مست

                                                           

مريكي فقد كان رأي "لويد -1 ماي على  على نقيض رأي الرئيس ا و معاقبة اإمرطور ا  أنه امسؤول عن أكر جرمة  التاريخ، إعتبار جورج" 
صو" صرح بوجوب معاقبة غليوم الثاي، وأكد على ضرورة أن يدخل  القانون الد اكمة  مرتك الفضاعات. كما أن "كليم و وأكد على مشروع 

ظر :د/ رياض الد كثر تفصيل  ي  .122اودي، مرجع سابق، ص امسؤولية، 
ماي غليوم الثاي  -2 دا ح تو فيها عام  بقي اإمراطور ا طرة ال   1941ول رب واإنتهاكات ا . بالرغم من ضلوعه فعا  جرائم ا

مسا قائا:  ر من ال» كلفت البشرية الويات. فهو الذي كتب إ ملك ال ا أن نرمي كل شيء   ساء، ب علي ب قتل الرجال وال ار،  دم وال
رب قد ا ت حطة، ونضع حدًا  مة الفرنسية ام ظم وحد نستطيع أن نرعب ا اب ام دوم ح الكبار والصغار، وا ندع بيتا وا شجرة، هذا اإر

تن كثر من س ا  إحرام القواعد اإنسانية فستستمر  ا لو راعي  «.شهرين،  حن أن
ظر:  - زائر، ي امعية، ا ائي، ديوان امطبوعات ا ساسية  القانون الدو ا  .44، ص 1992د/ عبد اه سليمان سليمان، امقدمات ا
رائم الدولية وسلطة الغقاب عليها، مرجع سابق، ص  -3 مد عبد الواحد الفار، ا  .80د/ 
جج  نذكر :من  -4  بن ا

ماي، وإكتفت باإشارة إ اإنتهاكات الصارخة  من إتفاقية فرساي 227أن امادة - رائم ال سيعاقب عليها اإمراطور ا دد على وجه الدقة ا م 
ميله امسؤولية ا خاق ا مكن أن تشكل أساسا قانونيا حاكمة رئيس الدولة و دات. وخرق قواعد ا  ائية الدولية.لعخاق الدولية وقدسية امعا

د - دار مبدأ شرعية العقوبم  ذا إ ليفة امشكلة للمحكمة الدولية. و ا »ة د ذات امادة العقوبة  نصها، بل تركتها للسلطة التقديرية للدول ا
ص كم «عقوبة إا ب ذا  من جهة، فضا على أن ا ة وعدالة  تصر من جهة أخرى، ومن غر امعقول تصور نزا صم ام و نفسه ا أو القاضي 

 لقضاء.ا
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سبة1-2  .230، 229، 228لمضمون المواد  : بال

رب  رمي ا ائية الشخصية الدولية لكبار  ديد امسؤولية ا ا  ذ امواد متضم جاء فحوى 
اكمتهم إ لفاء، ويكون رتكاهو رب وأعرافها أمام احاكم العسكرية لدول ا الفة لقوانن ا م أعماا 

 .أ1)مةعلى أمانيا تسليمهم للمحاك

لفاء »على أنه:  228فقد ورد  نص امادة  ق ا مانية  كومة ا اكمة تعر  ا ومعاقبة  
شخاص الذين  ها معأ إرتكبواا اكمها العسكرية طبقا لقواني رب وأعرافها أمام  افية لقوانن ا اا م

اصة، و ص ح و ا ذا ال مان أمام إحدى جهات القضاء لو كان امتهمون قد حوكموا يطبق  أو  ا
 ا.لفاءح

ا  و ضمة أو إحدا مانية أن تسلم للسلطات امتحالفة أو ام كومة ا اءًا على  –يتعن على كل ا ب
شخاص  –لبهاط رب  إرتكابامتهمن ب كل ا الفة لقوانن وعادات ا م ها و أفعال  دد الذين 

مانيةباإسم، أو الرتبة، أو بالوظيفة،  دمة ال كانوا مكلفن ها من قبل السلطات ا  .«أو با

رب  ختصاصاإاحاكم القضائية ال يؤول إليها  229فحن حدد نص امادة  رمي ا حاكمة 
ٌي امختصة با ليفة  مان. فتكون احاكم العسكرية إحدى الدول ا رائم ال يرتكبها ا ظر  ا ل

ا. فحن يؤول  إقاء اجرمن ؤ  كمة دولية مشكلة من قضاة  ختصاصاإليمها أو ضد رعايا إ 
رمة د هم حاكمة اجرمن الذين يرتكبون أفعاا  وليا على ضحايا من تار كل دولة حليفة واحد م

تلفة سيات   .أ2)أو  عدة أقاليم ج

                                                                                                                                                                                     

دا ليست طرفا  إتفاقية فرساي وبالتا ا تسري عليها أحكامها - ول يك عن أن جرائم القيصر بصفته القائد  أن  وغر ملزمة ما جاء فيها، نا
وز التسليم فيها  ماي ذات طبيعة سياسية وا  على للجيش ا ذا امبدأ احقا  –ا فصل   و متعار  عليه دوليا.  –س   كما 

فراد امتواجدين على أرض اإقليم  - دي يضمن  مادته الرابعة لكل ا سيتهم  –أن الدستور اهول ماية  –أيا كانت ج حقوقا متساوية فيما يتعلق 
 .61، 60د/ عبد اه علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص -يراجع: أشخاصهم وأمواهم.

1-Claude Lombois, Droit Pénal international, Dalloz, Paris, 1971, P 53. 

ضمة أمام احاكم العسكرية لتلك »على أن:  229نصت امادة  -2 رب اموجهة ضد مواط إحدى الدول امتحالفة أو ام اكم مرتكبو جرائم ا
كمة عسكرية مشكلة من قضا اكمتهم أمام  رب اموجهة ضد رعايا عدة دول فتتم  تمون إ الدول صاحبة الشأن، الدولة، أما مرتكبو جرائم ا ة ي

ق للمتهم  حوال  -و ه. – ميع ا ام للدفاع ع تار   «أن 
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دلة والوثائق لتسهيل بضرورة تزويد ا إلتزاماتمانيا فقد فرضت على أ 230أما امادة  لفاء بكافة ا
وا ديد مسؤلياكمة   .أ1)اهم بشكل دقيقء اجرمن، ويتم 

ن أمانيا قد تراجعت عن تسليم قادها ت التطبيق الفعلي هذ امواد، نظرا للصعوبات ال واجه و
جة أن ذلك سيثر اإضطربات والتوترات على  ا وروح للمحاكمات  امستوى الداخلي، وأن ذلك يت

ماي، فقد تقدمت أمانيا ب ا أمام أمام  إقراحالقانون ا اكمة  رعايا مؤمر السام  طلبت من خاله  
عقد ح  ختصاصاإاكمها مكة أمانية، وبالفعل إستجابت الدول امتحالفة هذا الطلب شريطة أن ي

ماي.حالة ما إذا ثبت  القضائي   اذل أو عدم جدية القضاء ا

مانية قانونا أنشأت موجبه 1919 ديسمر 18بتاريخ  و كومة ا ة  أصدرت ا كمة عليا مدي
لفاء اليبزج" رب، وقد قدم ا رمي ا اكمة   أ854متهم من أصل  45ئحة إهام )" تتو مهمة 

م بال ا عام وردت أماء ديد امسؤوليات من1919قائمة ال جرى إعداد ة  ، وم مثل أمام قبل 
رق قو  16احكمة سوى  رب، وم يدان سوى ضابطا متهما  وصدرت أحكاما صورية  ضباط 6انن ا

اس قهم، وا تت سيد ب مع جسامة وخطورة جرائمهم. وبذلك وغر جدية  لفاء   باءت رغبة ا
رب بالفشل نظرا إ رمى ا اكمات كبار  قيق امصا السياسية والشخصية، لتفافهم  أو  و 

ائية الدولية، خاصة بعدما  قيق العدالة ا و  حام  مم مهامها عام  باشرتوتبددت ا عصبة ا
لفاء إ تب سياسة ، وا1920 ه ا زاعات الدولية بالطرق السلمية، فا ستطاعت أن تسوي بعض ال

ظر إ عا  .أ2)قات مستقبلية مع أمانيا دعما لعمن والسلم  أوربا والعامالصفح عن اماضي، وال

 

                                                           

مانية بتقدم كافة الوثائق وامعلومات ال  حيازها » على أن: 230نصت امادة  -1 كومة ا إذا كان من شأها  –أيا كانت طبيعتها  –تتعهد ا
فعال اإج هم، أو تقدير مسؤوليتهم تقديراً صحيحاً تسهيل إثبات وقوع ا  «.رامية قبل امتهمن، أو امساعدة  البحث ع

2- Claud- Mullins, The Leipzig trials: AN account of the War trails and a study  of German 
mentality, P Claude Lombois, Droit Pénal international, Dalloz, Paris, 1971, P 53.25. 

ظر كذلك:  ي

ميد ميس، مرجع سابق، ص -   .33د/ عبد ا
 .62د/ عبد اه علي عبو  سلطان،مرجع سابق، ص  -
رائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابق، ص  -   .63د/ عبد الواحد الفار، ا
مود امخزومي، مرجع سابق -    .. 124، ص  د/ عمر 
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تائج المستخلصة من 1-3  . 1919ية فرساي لعام إتفاق: ال

، إا أنه يعود ها الفضل الكبر عوبات على امستوى التطبيقينصوص اإتفافية من ص واجهته ما رغم
ائي  حكام إقرار ملة من امبادئ وا ائي، والقضاء ا ي من صميم مبادئ القانون الدو ا

ها: الدو  على حد السواء. نذكر م

سيمة للقانون الدو اإنساي. - ائية الدولية لعفراد عن اإنتهاكات ا  بلورة مبدأ امسؤولية ا

ص ءلة روؤساء الدولة، وعدم اإعتدادطرحت فكرة مسا - انة امقررة هم من خال بصفتهم الرمية أو ا
 القوانن الداخلية.

كمة جزائية دولية حاكمة  - زائي الوط وإمكانية إنشاء  إقرار مبدأ التكامل القضائي بن القضاء ا
اكمتهم. رب  حالة فشل أو عجز أو عدم جدية القضاء الوط    رمي ا

ائي رة تدوين وو لفت إنتبا اجتمع الدو إ ضرو  - رائم ذات الطبيعة ضع قانون دو ج  يعن ا
رمة وشرعية العقوبة.الدولية و   يقرر ها العقوبات،دعما مبدأ شرعية ا

تائ و ذ ال اءاً على  ممـــب ذ امـــــــــــــلتدوي ج، فقد تكاثفت جهود عصبة ا  هاـــثاقــــــــبادئ ضمن ميــــن 
معيةأ اأو أعمال ألياه   ).1()اجلس وا

                                                           

ها، من امسلم به دوليا وفقهيا  - 1 اسب ومصا ، حيث صاغت ميثاقها ما يت و رب العامية ا تصرة  ا ي نتاج إرادة الدول ام مم  أن عصبة ا
دة فرساي، فقد جاء  امادة  ه أنه: 14وإحتكرت كل آلياته لترير تصرفاها احقا. أما عن العاقة بن ميثاق العصبة ومعا على اجلس إعداد  »م

صوم عرضها عليها، مشروع حكمة  ازعات ذات الصبغة الدولية ال يرى ا ظر  ميع  ام تص بال دائمة للعدل الدو وعرضه على أعضاء العصبة، 
معية العمومية يلهاعليها اجلس أو ا تص أيضا بإصدار فتاوى إستشارية  كل نزاع أو كل مسألة  ة اإستشار «و ة "اللج ية . وقد شكلت العصبة 

ذ احكمة، وقد تكونت من عشرة أعضاء يرأسهم الفقيه البلجيكي " 1920للفقهاء" عام  دت ها مهمة وضع مشروع   -ديسكامب. أس
DESCAMPS  كمة عليا يكون صح فيه بإنشاء  ة مشروعها جلس ومعية العصبة، ت ظام الدو  إختصاصها".تقدمت اللج رائم ضد ال با
ائي دو كي تطبقه احكمة العليا الدولية تطبيقا مبدأ "ا جرمة وا العام وقانون الش ا ضرورة وضع قانون ج عوب العامي، وقد رأى البعض من أعضاء

ة القانونية"، وقد رأى الفقيه "  ة الثالثة "اللج ا إحالة اموضوع على اللج معية العمومية بعد ص"، وقررت ا غر اجد " أنه من افونتينعقوبة إا ب
رائم إ احاكم العادية. وإنه إذا إستل اد احاكمة عن ا ائية طاما أن العر  قضى بإس كمة أخرى ج ، و كمة للعدل الدو مر مكن أن إقامة  زم ا

ائية دولية، إا كمة ج كمة العدل الدولية الدائمة، وبالتا فشلت العصبة  إنشاء  ائية داخل  شأ دائرة ج اخ ت يأت ام ذا اجال  ا    أن جهود
خ ، واهيئات الدولية ا .أمام رجال الفقه الدو ذا اموضوع وتطور  رى للبحث  
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دة س -02 لفاء و  :1920يفر لعاميمعا ت  1920/أوت/10الدولة العثمانية  أبرمت بن ا تضم
تراك إ رب ا رمي ا اكمة  ا نصوصا بشأن  ازر ماعية وجرائم التطهر العرقي ضد رتكاهبدور م 

رمن واليونانن عام  كومة العثمانية بتسليمهم للحلفاء حاكمتهم. وقد  ،أ1)1915ا وأن تتعهد ا
ائية الشخصية مرتك 230-226أشارت امواد من  راضي ال   إ امسؤولية ا جرائم اإبادة  ا

ول من أوت عام  راضي العثمانية. إا أنه م يتم 1914كانت تشكل ح ا اذجزءًا من ا أي  إ
اكمتهإجراء قانوي بش تراك، وم تشكل احكمة امفرض  م بسبب عدم التصديق على أن اجرمن ا
دة سي  يفر.معا

دة  24/07/1923بتاريخ  و دة "يسإستبدلت معا ذ لوزانيفر معا " امرمة  سويسرا، 
تراك عن جرائم اإبادة أوا اكمتهم، وعلى  خرة م تتضمن أي إشارة بشأن إقرار مسؤولية ا عن 

رائم امرتكبة ما بن عاميفقد نصت إعانا للعفو الشامل عن م العكس من ذلك -1914 يع ا
ي مع تركيا  صفقة سياسية 1922 از تركيا للغرب امتحالف للوقو   وجه مضموها ضمان دعم وإ

رائم والعقوبات  تراك من كافة ا  .أ2)الدوليةامد الشيوعي، مقابل حصانة ا

دة ف على و دة سنفس سياق معا يبة آرساي، جاءت معا قيق يفر  مال اجتمع الدو  
ائية الدولية، بعد أن غلبت ام لفاء على  عتباراتصية واإصا الشخالعدالة ا السياسية لدول ا

اجة امّلحة للدول  عتباراتحساب اإ دات أظهرت ا اته امعا القانونية والقضائية. ومع ذلك فإن 
ائي رائم الدولية. إنشاء قضاء ج اكمة مرتك ا اط له مهمة متابعة و  دو ي

                                                           

رمن، وأها تعتر جرائم ضد اإنسانية، وأنه سو   24/05/1915  -1 ا للمجازر ضد ا كار ت كل من روسيا وفرنسا وبريطانيا العظمى إست أعل
ول وامكون من  تعقد مسؤولية ذ اجازر، كما قدم مؤمر السام ا دوها عن  كومة الركية وم عضو تقريرا يفيد أن ميع أعضاء  15ميع أعضاء ا

ظر: رمن. ي ازر ا كثر تفصيل حول قضية  دوها مذنبون ومسؤولن عن جرائم إرتكبت ضد اإنسانية ، وعن جرائم حرب.   حكومة تركيا وم
- Leokuper, Genocide: its political use in the Twentieth century, study published in, 

Genocide: An Anthropological Reader, Edited by, Alexander laban Hinton, Black Well 

publishers, Malden – Mass, 2002, p54. 

- Edward J.Erickson, Bayonets on Musa Dagh: ottoman center in surgency operations – 1915. 

Published in, the jouranal of strategic studies, vol 28, NO.3, 2005, p 529. By: www. Libe. 

Auc Egypt. Edu. Electronic journal sevice. 

اب حومد، مرجع سابق، ص  د/ عبد -2  .130الو
 . 179د/ عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  - 
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 . يةهالفرع الثاني: الجهود الفق

ربن العامي ركتنعرفت الفرة مابن ا شاط ا سواء ية، هة الفق وترة عمل متزايدة ومستمرة ل
ماعية أو الفردية  ظا زائية الدولية، وت ظومة ا ظيمي للم طر العامة للهيكل الت ال رسم ا اعد م قو ي 

، ديد للقانون الدو ائي. و الفرع ا ذ  أي القانون الدو ا حاول إلقاء الضوء على بعض  س
عما م امشاريع الفقهيا اصة ل من خال عرض أ .ة ا ائي دو  بإنشاء قضاء ج

 بيونس " اعقدت معية القانون الدو مؤمر :  ية الجماعيةهأوا: المشاريع في إطار اأعمال الفق
تن  الفرة )رسآ رج ا 30/08/1922-24" با  . تقرير بشأن Bellotأ قدم خاله سكرتر

ا رائم إنشاء قضاء ج ظر  ا اط له مهمة ال رب وزمن السلمئي دو ي . و أ1)الدولية امرتكبة زمن ا
ا الثالث ة " مؤمر عقد مدي ائية 1924عام  "ستوكهولموالثاثن ام اقشة مشروع احكمة ا جرت م

مم ة ال شكلتها عصبة ا ذا امشروع للج معية  ساسي، وقد أحالت ا  الدولية امقرحة ونظامها ا
عقد إستكمال دراسة جوانبها  معية ام ة على مؤمر ا القانونية، وبالفعل م طرح ما توصلت إليه اللج

ابـ" وأدخلت عليه بعض التعديات ث م التصويت عليه  أ10/08/1926-05"  الفرة مابن )في
 .أ2)ما يقارب اإماع

مم اد الرماي الدو والذي سجل عاقة وثيقة بعصبة ا صوص أعمال اإ من خال التعاون  أما 
ا مشروع الفقيه اد عام  الذي تقدم  Pellaوالتشاور  اجال القانوي، فكانت أبرز به أمام مؤمر اإ

قاط التالية 1924  :أ3)وامتضمن ال

شخاص  إعتماد - فراد. فحسب رأيه فإن ا اول الدولة وا مبدأ امسؤولية الدولية امزدوجة ال تت
 وقانون الشعوب امتمدنة. للقانون الدوالطبعين مسؤولن كممثلن لدوهم عن جرائمهم وإنتهاكاهم 

                                                           

، مرجع سابق، ص  -1  .16د/عامر الزما
دة معمر يشوي، مرجع سابق ص -    .44ل
 .90السعدي، مرجع سابق، ص  د/ ميد -  
 .181قادر القهوجي، مرجع سابق، ص د/عبد ال -2
 .89ص  سابق،د/ على ميل حرب، مرجع  -3
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رب كجرمة دولية، - يف جرمة ا فعال ال تعد من قبيل جرائم اتص          إعتداء،رب كاوبّن ا
 القوة، أو التعبئة العسكرية،... إستخدامأو التهديد ب

            مراتبهم  أو الرمية، والقادة العسكرين، وعدم اإعتداد بصفتهم رم رؤوساء الدول امعتدية -
صانات امقررة هم موجب دساتر دوهم. أو  با

ود وكل  - ت رم أفعال ا ظمةمن يعمل  رب،  إرتكابويتلقى أوامر ب سلطة أو قيادة م جرائم ا
ائية الدولية. صل من امسؤولية ا وامر العليا للت  وعدم اإعتداد بطاعة ا

زاءات امقررة هاوضع  - رائم الدولية وا دد ا الفة مبدأ  تشريع مسبق  جة  ح ا يتم التذرع 
ائي دو للو الشرعية. رائم.إنشاء قضاء ج ذ ا  ظر  

طن وقبول رجال القانون، " إستحسانبياقد نال مشروع " و اقشته خال مؤمر واش و  ومت م
ائية خاصة، ونيابةبياحيث عاد "، 1925ا عام أوتاو  كمة دولية ج  " ليؤكد على إمكانية إقامة 

 .أ1)كمة العدل الدولية الدائمةعامة، وغرفة إهام إ جانب 

معية الدولية للقأما  ائيصوص ا تمامفقد وجهت  انون ا كمة إ ذ البداية إ إنشاء  اها م
ول  ا الدو ا ائية دولية، وفعا م طرح الفكرة أمام مؤمر أ. 1926 /29/07-26وكسل )بر ج

معية -Pellaحيث مت اموافقة فيه على امشروع امقدم من قبل الفقيه  امتضمن –الذي إنضم إ ا
ائية  ساسي للمحكمة الدولية ا ظام ا ا، ، ال وامؤلف من سبعن مادة خصت تشكيل احكمة وسر

ظر يإحتياط قاضيا أصليا ومان قضاة 15وعدد قضاها البالغ  يئات التحقيق، والدعاوى ال ت ن، و
حكام. وأشارفيها، وإجراءات التحقيق، وطر  فيذ ا ذ ذات امو  ق الطعن، وت ضوع على أن تكون 

ائية دائر  اية أو فرع تابع حكمة العدل الدولاحكمة ا  .أ2)ية الدائمة با

                                                           

 .182د/عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -1
 .89، ص  رجع سابقمد/ على ميل حرب،  -  
زائ -2 ، جامعة ا يل شهادة الدكتورا  القانون الدو ، رسالة ل ق الشعب الفلسطي ر، كلية د/عبد العزيز العشاوي، جرائم اإبادة وإرتكاها 

قوق، عام   .09، ص 1972ا
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يت  و رضية ال ب ادات الدولية، شكلت ا معيات واإ ذ ا نشر أخرا إ أن أعمال ومشاريع 
ظمات التابعة ها، مم امتحدة وام ظيمات الدولية كهيئة ا ساسية  عليها معظم الت نظمة ا وكذا ا

ورمبور  وطوكيوللمحاكم ا ديثة.احاكم اوكذا  ،ائية الدولية ل  ائية ا

ائية في إطار الجهود الفقهية الفردية ربن العامي : ثانيا: المشاريع الج  بروز فقهاء تنميزت فرة ا
اقة  م ا ائي، ساموا بأفكار وأعماهم امتميزة  بلورة فكرة القضاء متخصصن  القانون الدو ا

هم على سبيل امثال: ائي. نذكر م  ا

معية الدولية  :SALADANAالفقيه سالدانا  -01 للقانون كان من بن مؤسسي وأعضاء ا
ائي، وبرز دور الكبر   تماما ائية الدولية إ اضراته ال  منه بإنشاء احكمة ا ا  ألقاخال 

رائم الدولية سواء 1924باريس عام  تص محاكمة مرتك ا كمة دولية  ، وأكد على ضرورة إنشاء 
فراد  احاضرة ال  ة أكا األقامن الدول أو من ا اي س  .أ1)1925 دمية القانون الدو با

زائيالذي د بدلو  موضوع القضاء الدو : Pellaالفقيه بيا  -02 يك عن أعماله ا ا ، ف
ائي ومشاريعه  إ اد الرماي الدو أو معية القانون الدو ا فقد ألف  –السالفة الذكر  –طار اإ

ماعي الدو وقانون عقوبات  العديد من امراجع ذات الصلة باموضوع. أمها كتابه ون بـ "اإجرام ا امع
م 1925امستقبل" لعام  ن القانون الدو . وكانت أ زائي، الدعوة إ تق اور فكر الدو ا

زائي، ائية الدول و إا ظام احكمة ا  رم العدوانية، كما أنه طالب بتجوضع مشروع متكامل ل
اسبة ها.ومعاقبة  زاءات ام ديد ا رائم الدولية، و  مرتكبيه، وإ ضرورة تعريف ا

معية الدولية للقانونختارته ا 1935عام   و اد الرماي الدو وا  يئة معية القانون الدو واإ
ائي مقررًا  ذ قام بوضع مدونة عقابية دولية  عاما هاا اقشة  اهيئات ميعا. وبصفته  طرحها للم
 .أ2)العلمية الثاث

                                                           

 .54/ زياد عيتاي، مرجع سابق، ص د -1
 .185ص  ، مرجع سابق،د/ عبد القادر القهوجي -2
 .93د/ على ميل حرب، مرجع سابق، ص  -  
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، وقد إنصبت يعتر من كب :Levittالفقيه لفيت  -03 مريكان  القانون الدو ار الفقهاء ا
تمام زائي لعام إ ائي من خال مشروعه امتضمن مدونة القانون الدو ا اته  فرع القانون الدو ا
م ما جاء فيها:1927  . وأ

ائيةدولية - كمة ج رد دائرة جزائية تابعة حكمة العدل  ضرورة إنشاء   الدولية.مستقلة، وليس 

مم وليس مقتضى  إقرار نظام - ح يضمن إلزام  ذلك و ،دو إتفاقذ احكمة من قبل عصبة ا
ن إرادة الدول  قبوله أو رفضه.  الدول به وا يبقى ر

ائية الدولية  - تص احكمة ا رائم الدولية ال  ضرورة إحرام مبدأ الشرعية، وذلك من خال ذكر ا
ظر فيه ديد العقوبات امقررة مرتكيبها.بال  ا و

فراد على حد السواء. - ائية الدولية للدول وا  ضرورة التمسك مبدأ امسؤولية ا

ذا الفقيه الفرنسي جل : Roux -الفقيه رو -04 تمامركز  ال إماء وتطوير إ اته الفكرية  
اضرته عن التعاون ائي، وأكد    مكافحة اإجرام، على  بن الدول امتبادل القانون الدو ا

ائية دولية دائمة، ويكون ذلك موجب  كمة ج ية دولية، ح يقتصر سلطاها إتفاقضرورة إنشاء 
اد اإ هاإختصاصو  ذا اإ طرا  ال قبلت  ديد تفاقعلى الدول ا مية  ي. ورأى كذلك أنه من ا

فعال ال تش تص احكمة  سامة الدول،كل إعتدءاً على أمن و ا ظربوال   .أ1)فيها ال

عضاء دوفابركان الفقيه الفرنسي " :D.DE VABRES -الفقيه ديديو دو فابر -05 " من ا
ائي  اثه ومؤلفاته العديدة  القانون الدو ا ائي، من خال أ البارزين  معية القانون الدو ا

ا، و  رمة الدولية وبيان صور ال تعريف ا كماسيما   ظر فيها،إنشاء  تص بال ائية   ة دولية ج
رب العامية الثانية رمي ا كمة نورمبور  ال شكلت حاكمة  ن يعن كقاضي   ّله  ذا ما أ  .أ2)و

                                                           

 .56د/زياد عيتاي، مرجع سابق، ص  -1
 .184د/ عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -2
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عمال الفردية لكبار ال و ائي، وإ جانبهم آقهاء  القانفتبعا ما م عرضه من ا خرين ون الدو ا
ا البحث للحديث عن أعماهم  – تمامفإن جل  –م يسع ي  اهم إنصبتإ ورية أا و حول نقطة 

ظر  رائم الدولية ومعاقبة مرتكيبها بغض ال ظر  ا د ها مهمة ال ائية دولية يس كمة ج ضرورة إنشاء 
 أفراداً. دوا أم عن كوهم

 . ث: التصريحات واإعانات الدوليةالفرع الثال

ا سواء على  ات م تتوان الدول من بذل جهود أو من خال  ساساها،مستوى إعانات وتصر
رب، ظر  جرائم ا تص بال كمة دولية   امؤمرات الدولية ال عقدها من أجل التأكيد على إنشاء 

فعال غر امشروعة ال ه من الدولينوا ذ . وبدد السلم وا م  سلط الضوء على أ از س إ
ات واإعانات عر مرحلتن.  التصر

 . 1939إلى  1914 أوا: المرحلة ما بين

رب العا أصر الرأي رب العامي خال ا رمي ا اكمة  ، وح بعد هايتها على ضرورة  و مية ا
ول  إنكلرا "عل "  أسكويثى فضائعهم وجرائمهم ضد اإنسانية. فقد صرح الوزير ا
الة  ه، 01/08/1916 رب ا  رمي ا زاءات الفردية ستوقع على  رب، وبتاريخ أن ا اية ا
يه" أعلن وزير العدل 1917/مارس/31 ي جرائم القانون العام، فيفياني ري رب  " بأن جرائم ا

ائي  .أ1)ويعاقب عليها وفقا للقانون ا

كومة الفرنسية  دركما أكد رئيس ا . على أن 05/05/1917"  خطابه بتاريخ ريبو -"ألكس
صر باإنتقام الفة ا تطالبحتالدول ام اك جرائم دون  بعد ال وز أن تكون  ولكن بالعدالة، وأنه ا 

من  رتكب جرمة، بأن كل من ا1918 ديسمر  لويد جورج"عقاب. و ذات السياق صرح. "
رب، سيوقع عليه دما  ،أ2)العقاب مهما عا مركز جرائم ا فالقانون العسكري الريطاي ذكر أنه ع

                                                           

 .221د/حسام الشيخة، مرجع سابق، ص  -1
مود امخزومي، مرجع سابق ص  -     .116د/ عمر 
رب،  -2 رمي ا مان  كان "لويد جورج" من أكثر امتحمسن حاكمة  اكمة القادة ا ر  دة السام إذا م  دد بعدم التوقيع على معا فقد 

لفاء، وقال:  ذ امسألة دون حل»امسؤولن عن إرتكاب جرائم ضد قوات ا دة سام ترك  ، وقد طالب معاقبة القيصر «انستطيع التوقيع على معا
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اطق احتلة،مذابح أو تشارك  إعتداءات ضد اترتكب القوات  أو ضد أسرى  لسكان امدنين للم
فذين الفعلرب، فإا  نمرو القادة الذين يأن فقط، ولكن أيضا على ين امسؤولية ا تقع فقط على ام

ت إمرهم وسلطتهم. ود العاملن   بذلك، أو يكونون على علم ودراية ما يرتكبه ا

و ياتتفاقاإد امؤمرات و أما على صعي رب العامية ا وكما مت –الدولية، ففي أعقاب هاية ا
ت العديد من –اإشارة إليه سابقا  مم كثفت من نشاطها، وتب الدولية ال  ياتتفاقاإفإن عصبة ا

زاعات الدولية ل ال رب كوسيلة  وإستقرار ال السام ن الدو إحوعلى ضرورة التعاو  ،أ1)نبذت ا
فعا ،العاقات الدولية رم بعض ا شكل خطرا على أمن ل غر امشروعة ال أصبحت فعا يوكذلك 
ابلتجرم  1937ية عام إتفاقأمها  ة. ولعلاجموعة الدولي  .أ2)والعقاب عليه اإر

                                                                                                                                                                                     

ماي "غليوم الثاي" على غرار معاقبة "نابليون"، دا لن تصبح  ا ول فيه إ جزر الفوكاند أو إ جزيرة الشيطان. وأكد كذلك على أن  وذلك ب
ظر: مم إذا م تسلم غليوم الثاي للحلفاء. لتفاصيل أكثر ي  عضوا عصبة ا

 .101د/ رياض الداودي، مرجع سابق، ص  -
لد الطراونة، مرجع سابق، ص  -  .138د/ 
ة ال  اإتفاقياتمن بن  -1 دة امعونة امتبادلة س دد مشروع معا مم:  م والذي إعتر حرب اإعتداء جرمة  1923أبرمتها الدول  ظل عصبة ا

يف لعام  ة  1924دولية، برتوكول ج زاعات بالطرق السلمية، إتفاقيات لوكارنو س ظر بن بعض الدول 1926م لفض ال جل تقريب وجهات ال م 
وروبية  امسائل  ة ا مم س معية العامة لعصبة ا رب 1927السياسية، قرار ا م، والذي أكدت فيه عزمها على ماية السلم العام  وأقرت فكرة أن ا

زاعات بن الدول،واعترها جرمة دولية،ميثاق بريان كيلوج لعام  ازعات بالطرق السلمية1928ا تصلح كوسيلة لفض ال روب وفض ام بذ ا  .م ل
- François Bugnion, Just War. war of aggression and international humanitarian Law, 

international Reveiw of the red cross, NO: 847, vol 84, september 2002, P 538. 

- Plawaski, Etude des principes fondamentaux du droit international penal, 1972, P 33.  

در اأولتعرض ملك يوغسافيا السابق . 1934/أكتوبر 09ففي  - ارجية الفرنسية "إسك اي. م إغتياهما "بارثو". ووزير ا " إ حادث إر
مم  ادثة تقدمت فرنسا للسكرتر العام لعصبة ا ذ ا مذكرة خاله من قبل معية كرواتية كانت تطالب بإستقال كرواتيا عن يوغسافيا. وبعد 

اب السياسي. رائم ال ترتكب بغرض اإر  تطالب فيها بضرورة تأمن معاقبة حامة على ا

شاط اإ      ة العقاب على ال ة توكل إليها مهمة دراسة قواعد القانون الدو امتضم لس العصبة تشكيل  اء على الطلب الفرنسي، قرر  اي، وب ر
ة " ائية دولية." مشر Pellaوبالفعل تقدم مقرر اللج كمة ج اب والثاي بإنشاء  زاء على اإر ن، أوهما متعلق با وبعد إعادة دراسة  وعن إث

مم  هائية، أقرت عصبة ا ريرما  الصيغة ال يف عامامشروعن و عقد ن ا ام اب والعقاب 1937 مؤمر ، نصوص اإتفاقية امتعلقة بتجرم اإر
فاذ بسبب إنداع ا عليه وأردفتها بركوتول ذ اإتفاقية م تدخل حيز ال رب العامية ملحق يتضمن نظاما خاصا حكمة جزائية دولية. غر أن 

 :يراجعالثانية.

امسة،العدد الثاي،يوليو - ة ا لة اامن والقانون ،كلية شرطة دي،الس ، ائي الدو اي،القضاء ا يم الع   .164،ص1997د/ابرا

مد  - ة واهرسك،تكييفهاد/ ها دو  و ي الدين عوض،جرائم الصرب والكروات ضد شعب البوس ية، ليا، احلة العربية للدراسات ااحاكمة ع م
 .35،ص1993الرياض ،16اجلد الثامن، العدد
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 .1945-1939ثانيا: مرحلة الحرب العالمية الثانية 

صر   ات و أصوات الدول امتحالفة عن طريق التعالت بعد بروز أو مامح ال  عاناتاإتصر
روق اماعية،افردية و ال رب امسؤولية عن اإنتهاكات وا رمي ا ميل  سيمة للقواعد جل 

عرا  الدولية  وعدم تركهم يفلتون من العقاب. وا

دية امؤقتة كومة البول ف فا اأصدرت من م دن تصر ا بل اكمة تضمن  1940عام  ا ضرورة 
كمة دولية. سيمة أمام  رائم الدولية ا مر أكد عليه التصريح الصادر بتاريخ  مرتك ا ونفس ا

طرة ال  1940/أفريل/17 رائم ا ديد با عن حكومات بريطانيا وفرنسا وبولونيا، حيث م فيه الت
اي لعامتفاقإرتكبتها أمانيا  بولونيا، وال إنطوت على إنتهاكات فاضحة إ امتعلقة  1907ية ا

رب الرية وأعرافها، وأكدت ضرار  بقوانن ا كومات الثاث على عزمها امطالبة بالتعويض عن ا ا
قت بالشعب البولوي  .أ1)ال 

ا  25/10/1941 ""تشرشلعلى امستوى السياسي، فقد أعلن رئيس الوزراء الريطاي و تصر
ي »ورد فيه أن: رب  رمي ا ذ اآإحدى  معاقبة  غراض الرئيسية للحلفاء م ذا اإعان «نا . ويعتر 
طوة ا ائي دو  ديةمثابة ا رب وإنشاء قضاء ج رمي ا اكمة  اجة الدولية إقرار  ال ترمت ا

لي غراض امصلحية والسياسية للدول ا أى عن ا صرح  – اقإتفسابق  وبدون –اصة وأنه فة، خم
مريكي  ب أن  ،27/10/1941" "روزفلتالرئيس ا مؤكدا أن اهد  الرئيسي للدول امتحالفة 

صب  مان وحلفائهمحي رب ا رمي ا  .أ2)ول عقاب 

                                                           

 . 68د/ زياد عيتاي، مرجع سابق، ص  -1
، مرجع سابق، ص  -  .103د/ فتوح عبد اه الشاذ
مان وحلفائهم. عقب جاء  -2 رب ا رمي ا كومة الريطانية "تشرشل" امتعلق محاكمة ومعاقبة  مريكي "روزفلت" ورئيس ا تصريح الرئيس ا

ن م 20/10/1941أحداث قضية "شهداء شاتوبريان". حيث أنه   طقة نونت بفرنسا "الكونيل كارل فريد ريتش" على يد إث . م إغتيال قائد م
و  دئذ أمر قائد قوات اإحتال  21/10يتهما، و تعر   موعة من الشباب  بوردو، وم يتم القبض عليهم. وع قتل ضابط أماي من قبل 

"STULPNGA ائن. وقتل حداث إستاء الرأى  50" بفرنسا بالقبض على مائة شخص من نونت وبوردو كر ذ ا هم رميا بالرصاص. وبعد  م
برياء حيث ذكر الرئيس "روزفلت" قائًا: العامي لعملية اإنتق مانية  حق ا برياء » ام الوحشية ال تقوم ها القوات ا ات من ا إن فعل إغتيال حف

ازين، يعد عما مثرا للعام م يعد يكرث ا ت شرذمة من ال مان  الباد الواقعة مؤقتا  «. وحشيةام والأخذا بالثأر عن إعتداءات فردية ضد ا
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اد السوفياي ،25/12/1941وبتاريخ  السياق  ذات و  "مولوتوف"تقدم وزير خارجية اإ
و تفصيا عن ملة  معها بعاقات ديبلوماسية ترتبط بثاث مذكرات إ الدول ال ت امذكرة ا تضم

يش  ماي ضد ا رائم ال ترتكبها قوات اإحتال ا مر  حالة وقوع رجاله كأسرى  قبضتهم. ا ا
فعال الإأما امذكرة الثانية فجاء فيها تأكيدا على مسؤولية ا مانية عن ا ا نسانية ال يرتكبهكومة ا

كومة السوفياتية  ا )العسكريون وامدنيونأ. فحن أكدت امذكرة الثالثة  فحوى مضموها أن ا أفراد
مان وحلفائهم الذين وقعوا  يد الدول امتحالفة إ  ترى أنه من الضروري إحالة ميع كبار اجرمن ا

الوا أقصى العقوبات  .أ1)كمة خاصة، وأن ي

ا نرى أها عادت كإشارة إ مدى مس و ائي، فإن ذ امذكرات  بلورة القانون الدو ا امة 
هود الفقهية والقانونية ال اموأكدت على  حكام القانونية ال م التوصل إليها من خال ا بادئ وا

و  رب العامية ا ها: –كما أشرنا له سابقا   –أعقبت ا  وم

ف م تكييف -  رتكبتها دول احور على أها جرائم دولية.امشروعة واجازر ال اعال غر ا

مانية واهيئات  - كومة ا ائية الدولية، وذلك بإقرار مسؤولية ا أكدت مبدأ إزدواجية امسؤولية ا
شخاص الطبيع وي، باإضافة إ مسؤولية ا ازية كشخص مع رائم.ن الذين ايال ذ ا  قرفوا 

كمة دولضرورة إ - ؤاء اجرمن، وضمان عدم إفاهم من العقاب.نشاء  اكمة   ية خاصة لغرض 

لفاء من  ماعية الصادرة عن دول ا ات ا كدت خال امؤمرات العديدة، وال تأأما عن التصر
رب صوص جرائم ا وايا امشركة  زاء الدو على مرتكبيها. فيها الرؤى وال وجز فس وفكرة إقرار ا

ديث عن  مية القانونية ا ، بلغندولي لنعما ا  –من ا ّله –حسبا رأي ن مما أ اصات  اكّونيا  اإر
ائية  قيقية للمحاكمات ا  :اأ. وم1946وطوكيو  1945مبور  العسكرية )نور ا

                                                                                                                                                                                     

ديدة امتح ، دار الكتاب ا و زاءات الدولية، الطبعة ا ائي، ا تار علي، القانون الدو ا ر  ظر: د/ سعد الطا دة، بروت، كثر تفصيل: ي
ان،   . 121، ص 2000لب

- Finch, GEORGE.A: Retribution for war Crimes, A.J.I.L, vol37, 1943, P 85.   

، مرجع سابق، ص  د/ فتوح عبد -1  .104اه الشاذ
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دن حا13/01/1942 بتاريخ :1942تصريح سان جيمس باس -01 فى جتمعت بل كومات ام
ازي يةبو أور سع دول لت ت اإحتال ال ضرت فيه بصفة ح، باإضافة إ تسع دول أخرى أ1)كانت 

رائم  .أ2)مراقب عمال وخطورة ا ا ماعيا نددت فيه وبشدة مجية ا ذ الدول تصر حيث أصدرت 
م ليفة  باد مان وقواته ا  .أ3)ال يرتكبها ا

ذا التصريح و مية  لفاء مؤيدة ما جاء فيه، فقد أكد   نظرا  توالت اإعانات الصادرة عن الدول ا
مريكي  " ووزيري العدل الريطاي والسوفياي الرغبة  وجوب قيام تلك "روزفلتكل من الرئيس ا

 جيمس الدول اموقعة على تصريح سانعلى 03/10/1942إقرحت بريطانيا بتاريخ و احاكمات، 
رائمإنشاء  ،أ4)بااس مم امتحدة  ة ا رب" " ة ميت"  مثلن لسبعة  من تتكون "UNWCCا

دن   –عشر دولة  فى  ل قائق مهمتها التحري وتقصى ا –كانت معظم حكوماها تباشر أعماها بام
رب. وبتاريخ  تحدة والوايات امأكد وزير العدل الريطاي أن باد  ،07/10/1942جرائم ا

                                                           

دا ويوغسافيا. -1 رويج، بول دا، ال ول ي: بلجيكا، تشيكوسلوفاكيا، فرنسا، اليونان، لوكسمرو ،   ذ الدول 
وب إفريقيا، الوايات امتحدة ا -2 اد ج دا، إ د، نيوزيل دا، اه ي: بريطانيا، أسراليا، ك اد الدول ال حضرت بصفتها مراقبا  مريكية، الصن، اإ

 السوفياي.
م ما جاء  التقرير: -3  من بن أ

ربية  -أ  مان عن جرائمهم ا اكمة ومعاقبة ا م عن جديتها   ا الكبر ي ازي، وأن عدد أن الدول ال أصدرته عانت ويات العدوان ال
 والإنسانية. 

فذين أم شركاء أم آمرين بإقرا  رغبة الدول امتحالفة  ماحقة وتسليم امسؤ  -ب سيتهم وصفاهم )م رائم امرتكبة، مهما كانت ج ولن عن ا
الوا العقاب على أفعاهم. رائمأ، لي  ا

اي لعام  -ت الفة ما جاءت به إتفاقيات ا ول مرة للجرائم ضد اإنسانية امرتكبة ضد امدنين العزل، و  .1907إشارة التصريح و

اذ ال -ث ات.إ مان وعدم اإقتصار على اإعانات والتصر رائم امقرحة من قبل ا قيق  ا ان  فيذية من خال تشكيل  ظر:تدابر الت  ي

لة دراسات قانونية، جامعة أسيوط، العد -  ائية الدولية،  كمة نورمبور   تطوير فكرة امسؤولية ا مد الفار، دور  ، 17د د/ عبد الواحد 
 .59، ص 1995

، دد/ - و ول، الطبعة ا روب العربية اإسرائيلية، القسم ا ردن، ار الفرقرشاد عار  يوسف السيد، امسؤولية الدولية عن أضرار ا ان، عمان، ا
 . 144، ص 1984

مم امتحدة " ليس له عاقة  -4 ة ا ة بـ"  ممدر اإشارة إ أن تسمية اللج ذ 1945امتحدة ال م تظهر إ الوجود إا  عام  هيئة ا . و
لفاء –التسمية جاءت كوصف للتضامن الدو  فعال ال تقوم ها -دول ا  قوات دول احور. لتجرم ا

-see :A.tusa and Jhon.tusa,History of the united nations war crimes commissionUNWCC and 

the development of the law of war,London ,1998,p23-92 
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مريكية قررت اد السوفياي ا ة، فحن أن اإ ذ اللج ا اإشراك إ جانب الدول امتحالفة  تكوين 
ة الدو إن قرر ة خاصة به ميت "   .أ1)ل غر العادية"شاء 

ذا التصريح الصادر عن كل من روزفلت و :1943تصريح موسكو  -02 ستالن وتشرشل يعتر 
م  32عقب مؤمر موسكو الذي ضم  ،30/10/1943بتاريخ  لفاء، ا حية امن الدولة من دول ا
حكام وامبادئ القانونية  .أ2)والسياسية القانونية موعة من ا و إقرار  ات  ا حيث توحدت فيه اإ

م ما توص ازين وشركائهم. وأ ذا التصريح،بشأن إنزال العقاب على اجرمن ال  ل إليه امؤمرون  
 كر:نذ 

سبة للمجرمين -أ و تضم مرتك ميز تصريح موسكو بن طائفتن من اجرمن، الطائفة ا :بال
ؤاء يتم تسلميهم لسلطات الدولة نفسها حاكمتهم وفقا  ها، و ة أو ضد مواطي رائم ضد دولة معي ا

رائم ضد عدة  ية. أما الطائفة الثانية فتضم كبار مرتك ا ها الوط دول حليفة أو ضد أفراد من لقواني
كمة اكمتهم أمام  رى  ؤاء  سيات متعددة، و  اصة تشكلها الدول امتحالفة.خ ج

دة الهدنة مع ألمانيا: -ب سبة لمعا لفاء إعان اهدنة مع أمانيا على شرطن ع بال لقت الدول ا
 رئيسين ما:

                                                           

ضم الست عشر ) -1 رب، بسبب إشراطه أن ت رائم ا مم امتحدة  ة ا اد السوفياي للج ضم اإ ذ 16م ي ها إ  أمهورية ال يتكون م
رائم ال ارت قائق عن ا مع امعلومات وا ة الدول غر العادية  ة خاصة ميت بلج لفاء ذلك،فشكل السوفيات  ة، وقد عارض ا مان كبها اللج ا

ظ بالدعم الكا من قبل ا ة، أها م  ذ اللج م ما م تسجيله حول أعمال  يرست"لفاء، ما دفع رئيسها وحلفائم. وأ  Sir" -"سير سيسل 

cecil hurstانب اما أو التق )نقص امختصنأ، فإها ال تباشر معها امهام  اموك ة و غياب الدعم الكا سواء من ا لة " لإعان أن اللج
 إليها على أكمل وجه.

ة، إا أها       ميع وبالرغم من الصعوبات ال واجهت اللج هم 8178استطاعت  رب. ومع ذلك م يقدم أي م   ملف خاص من إرتكبوا جرائم ا
رب العامية الثانية. اد إليها أمام احاكم العسكرية ال أنشئت عقب هاية ا  أو مشتبه به للمحاكمة، وم يتم اإست

ائية الدولية،  ظر  ذلك : د/ عادل عبد اه امسّدى، احكمة ا ،  اإختصاصي و رة، الطبعة ا هضة العربية،القا ، 2002وقواعد اإحالة، دار ال
 P 25 ,261992ص 

1-Sunga, Lyal S, Individual Responsibility in international law, Martinus Nijgoff puslisher1992,p25 
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رائم الدولية، وعدم  إرتكابامسؤولن عن إعتقال  * ر ا م خافا ما جرى عليه العر  العفو عن أي 
دات الصلح من إقرار العفو عن بعض اجرمن  .أ1)بعد معا

ر  * حوال  –لسلطات الدول امتحالفة حاكمتهم  بتسليم مرتك جرائم ا فعال  –سب ا عن ا
سوبة إليهم.  ام

ذا التصريح و فظاها بشأن بعض امسائل، الذي أصدرته إا أن الدول  بالرغم من أمية  سجلت 
ها:  نذكر من بي

رمي  مسألة زمن المحاكمات: -1 اكمات فورية لكبار  اد السوفياي مسك بضرورة إجراء  فاإ
ها قضية " رب، وفعا نظرت احكمة العسكرية السوفياتية  عدد من القضايا م ". خاركوفا

ق خائن روسي بتاريخ بية على عدد كبر من اوأصدرت أحكاما غيا جرمن، وأصدرت حكما باإعدام 
ما  . أ2) 1943 /18/12 و إرجاء احاكمات إ ما بعد كانت وجهة نظر بقية الدو بي  إنتهاءل 

دوث  رب العامية الثانية تفاديا  عمالا مان ا  .أ3)اإنتقامية من قبل ا

سبة إ -2 ي ال  المحكمة: ختصا بال لفاء  بت للقول أن احاكم العسكرية للدول ا فريطانيا ذ
اد  ختصاصاإتؤول إليها  مريكية واإ رب، فحن خالفتها الوايات امتحدة ا رائم ا ظر  ا لل

ذ امهمة. اط ها  كمة دولية ي  السوفياي اللتان أيدتا فكرة إنشاء 

                                                           

ب أن محو ميع اآثار اماضية  -1 ادا للمبدأ العر "الصلح  رائم ال ترتكب  إست للحروب". فقد عمت فكرة العفو الشامل عن كافة ا
ظر  ذلك: روب، وعدم معاقبة مرتكبيها، ي  ا

Oppenheim- L: international law, Vol-2. London, 1958, P 611.- 
ائي، مرجع سابق، ص  -2   .55عبد اه سليمان سليمان، امقدمات  القانون الدو ا
ن الدولة احاربة الم -3 رب، وذلك  ظر القائلة بإرجاء احاكمات إ ما بعد إنتهاء ا اكم يل بعض رجال الفقه والكتاب إ تغليب وجهة ال  

خرة الرد على الدولة ا ذ ا ا من رعايا الدول امعادية، فتضطر  اء الصراع ستقوم بأعمال إنتقامية على من يقع  يد ا أث كذا تسر رعايا ، و و
  الفوضى الشاملة  القتال. أعمال العدوان  حلقة مفرغة وتؤدي إ

زائر،د/ ع - امعية، ا ائية الدولية،ديوان امطبوعات ا  .28، ص بد القادر البقرات،العدالة ا
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دا فقد نادت بأن تكون اح اكم اأما بول اء بعض ليم ال ااقاكمة أمام  رائم بإستث رتكبت فيها ا
ظر فيها احاكم الدولية اات ال ت  .أ1)ا

ا: -3 فيذ سبة للعقوبات وأسلوب ت ا  بال فيذ العقوبات ال تقرر لفاء بشأن أسلوب ت إنقسم ا
عقد ها  رم يقع  يد  ختصاصاإاحاكم ال ي اك من رأى بإعدام كل  رب امرتكبة، فه  جرائم ا

ليفة رميا بالرصاص،إ ذا الرأى م يلق التأييد لتعارضه مع فكرة العدالة والقيم  حدى الدول ا إا أن 
خاقية.  ا

ه اكمة للمجرمن، واإكتفاء باعتقاهم وسج بت إ عدم ضرورة إجراء أية  م مدى أما بريطانيا فذ
اكمة تاج إ أية  جة أن جرائمهم واضحة وا  ياة  اد  .أ2)ا مريكية واإ أما الوايات امتحدة ا

طوية على كافة الضمانات القانونية للمحاكمة كمات القضاالسوفياي فقد مسكا بفكرة إجراء احا  ئية ام
 .أ3)اإنتقامولية البعيدة عن كافة صور الثأر و العادلة، ح تكون عرة لعجيال وتكرس فعا العدالة الد

ابية  و ذ امؤمرات من نتائج إ زم بأن ما خلصت إليه  ا ا خر مك ظر عن – ا وبغض ال
ظر لدى بعض الدول  ائي  –بعض السلبيات وكذا اإختافات  وجهات ال دفعت قدما بالقضاء ا

ذا اض عسر، و ور بعد  سد على أرض الواقع من خال احاكم العسكرية  الدو لرى ال فعا ما 
رب العامية الثانية.  لفرة ما بعد هاية ا

 . ولية بعد الحرب العالمية الثانيةاكمات الدالمطلب الثالث: المح

هاية بر  رب العامية الثانية على ال صر للحلفاء، ح تساءما إن شارفت ا مسؤو ل وز مامح ال
رب، وا الدول على نوع العدالة الذ  رمي ا ق  هم على تصريح موسكو ب أن تطبق  ادا م ست
اذسس الواجب الذي وضع ا 1943لعام  اكمة إ د  م مان وحرمي اا ع وعلى ضرورة لفاء

                                                           

ميد ميس، مرجع سابق، ص  -1  . 58د/ عبد ا

 .229د/ حسام الشيخة، مرجع سابق، ص  -
2- Donnedieu De Vabres, Le Jugement de Noremburg et le principe de légalité de pienes, 

Revue de droit pénal et criminologie, P 93. 

اب حومد، مرجع سابق، ص  -3  . 143د/ عبد الو

 .28د/ على يوسف شكري، مرجع سابق، ص  -
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ذ الدول فيما ب هاتعاون  اكمتهم، ا ي ربعة: الوايات امتحدة  أ1)ننعقد مؤمرابشأن  معية القوى ا
مريكية، فرنسا، بريطانيا ائية  ا كمة ج اد السوفياي، حزما وبشكل فعلي مسألة إنشاء  العظمى واإ

 دولية.

ائية دوليةالفرع اأول: الصكوك الدولية ال  . ممهدة إنشاء محاكم ج

لفاء  مان،  – كما أشرنا إليه سابقا  –فبعد أن تأكد عزم دول ا رب ا رمي ا اكمة  على 
ا بعد خطاءوتعهد ،ها مو  إتسموال  م السماح بتكرار الردد وا و رب العامية ا راحت قفها بعد ا

ا الرمية إ ذ احاكمات اذتكثف من جهود صوص  اسبا  خرة  ما ترا م ووضع اللمسات ا
، ضاءإقرار امشاريع امقدمة بشأن إنشاء ق ائي دو مية ج خال مؤمر سان خاصة بعد نشأة اهيئة ا

 ذكر:ومن بن الصكوك ن. أ2)1945/ 30/04فراسيسكو  

دن أوا  .1945 /27/06: مؤتمر ل

رب العامية الثانية إنتهاءبعد   إستسامعلى  REIMS"  08/05/1945"م التوقيع   ا
ا 05/06/1945ث صدر بتاريخ انيا،أم زمة أمانيا،تصر  وتسلمت حكومات الو.م.أ. يتضمن 
كومات باإضافة ا 27/06/1945وبتاريخ .أ3)لرا وفرنسا زمام السلطة فيهاوإ ذ ا دوي  جتمع م
دنامإ  فيذ مام اإ دوب السوفياي  ل  ،يه  تصريح موسكو ومؤمر يالطاعل تفاقمباحثة مسألة ت

                                                           

دن. يعتر مؤمر باإضافة إ -1 عقد مؤمري يالطا ول أ. ذو أمية  تثبيت أسس  02/08/1945 -17/07 الفرة من )بوتسدام )روسياأ ام
له إتلي إبتداءا من  ورمبور  وحضر كل من ترومان وستالن وتشرشل )الذي حل  ائية ل بعد فوز باإنتخاباتأ .وقد  28/07احكمة الدولية ا

ؤاء اجرمن عدالة خصص الفصل الرابع من اإتفاق امتوصل إليه ح ا على أها ستطبق على  كومات الثاثة تأكيد رب، وأعادت ا رمي ا اكمة 
 ط جرائمهم محل جغرا معن. سريعة وحقيقية، وخاصة أولئك الذين ا ترتب

اشم السعدي، مرجع سابق، ص  -  .287د/ عباس 
مريكية، وقرروا إنشاء  . مشاركة وفود30/04/1945إنعقد مؤمر سان فرنسيسكو   -2 لرا والوايات امتحدة ا اد السوفياي وإ مثلون فرنسا واإ

نه رأى أن من حق ظمة.  ذ ام و الذي إقرح إنشاء  ذا امقام إ أن ستالن  مم امتحدةأ.ويشار   ظمة ا ظمة عامية جديدة )م جيال  م ا
مس ظمة تؤمن السام  شئ م من القادمة أن ت ا لتأمن السام وا مم امتحدة وكذا جهود ظر  صاحيات ا قل: ي ن عاما القادمة على ا

 الدولين:

- N.A.Maryan. Green, international law, 3ed, london, 1987, P 58-60. 

زائر،  - لدونية، ا ، الدار ا و مم امتحدة موذجا، الطبعة ا ظمة ا ظمات الدولية، م مد سعادي، قانون ام ستاذ:  . 90، ص 2008وا
 .194عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص د/ -3
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خر إقرار نص  ".جاكسونوكذا تقرير القاضي " دن الشهرة، يةإتفاقوتوصل اجتمعون  ا وقبل  ل
ذ اإ ديث عن مضمون  لقي الضوء على تقرير ا يقل تفاقا احية القانونية،ية. س ها من ال  أمية ع

و تقرير جاكسون  .أ1)و

مريكي تقرير القاضي جاكسون إعداد نظام محكمة نورمبورغ العسكرية:  -ثانيا كلف الرئيس ا
العليا للوايات امتحدة  والذي كان أحد قضاة احكمة –" "روبرت جاكسون" القاضي"ترومان
مريكية  ا إتفاقبإعداد مشروع  –ا اكم أمامها ا كمة عسكرية دولية  مان. وقام دو إقامة  ة ا

خر بعقد عدة مؤمرات  العديد لرا، وتقدم بتقرير بتاريخ  ذا ا مانية احتلة وفرنسا وإ اطق ا من ام
سرى،  ، بعد أن بذل نشاطا ملحوظا  فحص30/06/1945 وثائق اإهام وإستجواب الشهود وا

دلة. رب كانت خطرة ونتائجها مهولة وفظيعة وخلص ومع ا اء ا رائم امرتكبة أث خر أن ا  . أ2) ا

                                                           

ائي، مرجع سابق، ص  -1 يم صا عبيد، القضاء الدو ا  .81د/ حسن إبرا
قاط - 2 م ال ب أن تكون عليه احاكمة. نذكر مايلي: أ موذجي الذي  اوها جاكسون  تقرير امتضمن امشروع ال  ال ت

اكمتهم عن طريق دوهم. -أ ونة فتتم  مان، أما اجرمن ا رب ا رمي ا م كبار  شخاص اماثلن أمامها و      بيان إختصاص احكمة وا
فذين  إطار خطةعدم إختصاص احكمة  -ب شخاص الذين إرتكبوا جرائم حرب كم م، وكذلك  محاكمة ا طاق عن طريق روؤساء واسعة ال

بطوا بامظات، وكذا حراس معسكرات اإعتقال. مريكين الذين  مان امدنين الذين قتلوا الطيارين ا  ا
ازية. -ت ظمات واهيئات ال  جرم أفعال العديد من ام

ق  الدفاع، واحاكمة العاد التأكيد -ث ب توفر كافة الضمانات القانونية للمتهمن كا و توفر العدالة، ومن ث  لة على أن الغرض من احاكمة 
 باسم القانون.

نفسهم بتسجيا -ج تفظون  مان كانوا  اك أية همة بدون دليل، خاصة وأن ا ت صوتية وكتابية بشأن اإهامات، أكد جاكسون أنه لن تكون 
رائم. ذ ا  وأفام تصويرية لعفعال ال كانوا يرتكبوها، ومن ث سهولة إثبات 

صانة امقررة لرؤوساء الدول، و  -ح اص با فذيها من امسؤولية،  إعتبار إستبعاد امبدأ ا وامر الصادرة من الرئيس ا تعفي م ا للمسؤولية وأن ا م أ
على.كما أن للمحكمة السلطة   التقديرية  مدى إمكانية التذرع بأمر الرئيس ا

رائم ضداإنسا -خ رائم ضد السام، وا رب، ا ي: جرائم ا تص ها احكمة، وقسمها إ ثاثة طوائف و رائم ال   نية.أشار التقرير إ ا

-Falk ,Richard A.AND others,crimes of war,a legality political documentary,and 

psycgological inquiry into the responsability of leaders ,citizens ,and soldiers for criminal acts 

in war,Random-house,New york.1st Edition,1971 ;p82-83. 
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دن )تفاقإ -ثالثا من اماحظ أها تعد من أكثر الصكوك الدولية أمية من  (:08/08/1945ية ل
رب الذين ا مكن  رمي ا كمة عسكرية دولية حاكمة  اد  احية القانونية، سيما وأها قررت إ ال

اك جرمة دولية هاإقليمي بشأن جرائمهم،  ختصاصاإتطبيق  ذا يع أن  سرة و الدولية ككل م ا
 .أ1)ها على دولة بذاها تمامإذ ا يقتصر اإ

ذ اإ اسبات على تفاقتتكون  اولت اإشارة إ تأكيد الدول امتحالفة  عدة م ية من مقدمة ت
رب، وعلى تصريح موسكو لعام  رمي ا اكمة  د 1943عزمها   ود، وموجب الب ، وملت سبعة ب

خرى بـ  ي ا ها وضعت ائحة للمحكمة العسكرية حددت  مقسمة على سبعة مادة  30الثاي م
ص احكأبواب  امتهمن أمامها، اها ،وإجراءاها ،وضمانات إختصاصمة من حيث تشكيلها ،و ،

 .أ2)وسلطاها وإدارها وكل ما يتعلق بأحكامها ومصاريفها

 . رية لمحاكمة مجرمي الحرب األمانالفرع الثاني: المحاكم العسك

و من  دن لعام إتفاقنصت امادة ا كمة عسكرية دولية  »على أن:  ،1945ية ل شأ  بعد  –ت
لس الرقابة  أمانيا  رائمهم موقع جغرا سواء  –إستشارة  مان الذين ليس  رب ا رمي ا حاكمة 

يئاتبصفتهم الفردية أو  ظمات أو  اتن الصفتن معا بصفتهم أعضاء  م  .أ3«)أو 

ص بشأن احكمة الدولية  و ذا ال  هاإختصاصو  -كمة نورمبور  –العسكرية إ جانب ما ورد  
ر  رمي ا ة من  ية خر من اجرمن للمحاكمة أمام احاكب، مت إحالة البعض اآفقط بفئة معي م الوط

لفاء، موجب القانون رقم حجلس الرقابة  أمانيا  10 العسكرية لدول ا اول اإمام ببعض .وعليه س
ذ احاكم العسكرية و   فقا مايلي:جوانب 

                                                           

 .31عبد القادر البقرات، مرجع سابق، ص د/ -1
ائي، مرجع سابق، ص د/ عبد اه سليمان سليمان، امقدمات  ا -2  .61لقانون الدو ا

3- Article 01 de statut du tribunal militaire international De Nuremberg:« En exécution de 

L`Accord signé le 08/08/1945. Par le gonvernement provisoire de la république française et 

les gouvernements des Etats- Unis d`Amérique, du Royaume Uni de Grande- Bretagne et 

d`Irlande du Nord, et L`union des Republiques Socialistes Sovietiques, un tribunal Militaire 

international (dénommé ci-aprés"le tribunal") sera créé pour juger et punir de façon 

appropriée et sans délai, les grands criminels  de geurre des pays européens de L`Axe». 
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 أوا: محكمة نورمبورغ.

دن على أن إنشاءإتفاقنصت امادة الثانية من    سيبن ووضائفها، هاإختصاصذ احكمة و  ية ل
ذ التفاقئحة املحقة باإاال ظام.وقداية، على أن تعتر  ا  ئحة جزءًا ا يتجزأ من ال ديد مقر م 

و  رى احاكمة ا مانية،برلن، على أن  ت نفوذ الوايات امتحدة   نورمبور  ا وال كانت 
مريكية  .أ1)ا

سبة لطبيعة احكمة الطبيعة القانونية لمحكمة نورمبورغ: -01 كمة عسكرية دولية ذات  بال فهي 
عقد  إختصاص ظر فقط  جرائم كبار  ختصاصاإله دد ومؤقت، ومن ث فهي جهاز قضائي ي بال

رب العامية الثانية، أما بوصفها عسكرية فذلك لدرء ما قد  ظمات زمن ا مان من أفراد أو م رمي ا
شأ من نزاع حول  تة، ذلك أن  هاإختصاصي احكمة العسكرية  إختصاصإذا كانت ذات صفة قضائية 

وغالبا ظام القضائي  إما يقوم على أساس ما يوضع ها من نظام، و ما يتسع ما ا يتسع له ال
صوص، .أ2)العادي من امسلم به  القانون »" بأنه: اللورد سيمون" عر وزير العدل الريطايوهذا ا
كمة عسكرية، كل من يثبت  الدو رب تسمح للقائد احارب أن يعاقب بواسطة  ه إرتكابأن قوانن ا

ما كان مكان  رب وعاداها أي الف لقوانن ا  .أ3«)ذا العمل إرتكابلعمل عدائي 

صوص الصفة الدولية  ها أنشئت موجب أما  موعة من الدول، إتفاقفذلك  كان ن  وإ بن 
كمة أمانية داخلية البعض يرى رد  فسها سلطة مباشرة  أها  حت ل كم أن الدول ال أنشاها م

                                                           

ة نورمبور  كمقر مباشرة احكمة أعماها  -1 اد السوفياي  –م إختيار مدي ة برلن من قبل قوات اإ ظم مدي ما كان ها من  –بعد أن م التدمر ام
تلر عام  ازي، حيث أعلن فيها   .19م سياسة التطهر. يراجع: د/ سوسن مرخان بكة، مرجع سابق، ص  1936أمية رمزية للحزب ال

شأ من خافات فيما لو أعترت جهازا قضائيا عاديا. وأن اح-2 ب ما قد ي مريكي أن تسمية احكمة بالعسكرية كان لتج اكم أكد رئيس اإدعاء ا
مع بن احاكمة العادلة وسرعة اإجراءات دون التعث ظر  ذلك: د/ العسكرية  ف عادة الطريق القضائي العادي. ي ر بعفبات فقهية أو جدلية تكت

هضة العربية،  ظام القانوي للمسؤولية الدولية، دار ال  .103، ص 2001وائل عام، مركز الفرد  ال
 - ، رب، اجلة امصرية للقانون الدو رمي ا كمة دولية حاكمة  عم رياض،   .121 ، ص01 ، العدد1945د/ عبد ام

3- GLUEK, the Nuremburg trail and agression War, Harvard law Review, Vol 59, P 401. 
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قاليم او  اتختصاصاإ وض قد  و.انية احتلة وفق القانون الدو العاممالسيادة  ا رفضت احكمة ا
ذا اموضوع مطلقا ا، وم تسمح هيئة الدفاع بإثارة   .أ1) أي نقاش ف دقيق قد يقوض شرعية وجود

ائية  بالرغم من ذلك و كمة نورمبور  تعتر أو احاكم ا حن نرى أن  ها الدولية ،ذلك ف
قيق العدالة باسم اجتمع الدو ليفة    .أ2)عرت عن إرادة الدول ا

اة شكل احكمة من أربعة قضتئحة، على أن تانصت امادة الثانية من ال تشكيلة المحكمة: -02
سباب، أن أصلين وأربع إحتياط، على  ي سبب من ا د غيابه  صلي ع ل ا ل العضو اإحتياطي 

ربع اموقعة على م من طر  الدول إختيار ويتم  دنإتفاقا ن قاض ونائب يدولة بتعيث تقوم كل  ية ل
يها  .أ3)له من مواط

وز رد احكمة أو القضاة أو نو  نصت امادة الثالثة و يابة العامة اهم سواء من قبلعلى أنه ا  أو  ال
اميهم، تفاديا سن للمحاكمات، كما أكدت على  ة أمد اإجراءاتإطال امتهمن أو  وعرقلة السر ا

لي القضاة ونواهم باإ ة ستقاليةضرورة  زا ياد لقوميتهم وال اجتمع هم مثلون  أو بلداهم وعدم ا
ر الدعاوى السرعة  نظ إعتباراتالتوفيق بن  شكيلة وشروطهاقد أُريَد هذ التو  .الدو والعدالة الدولية
يئات الدفاع للتمسك بالدفع بعدم  امطروحة أمام احكمة بواب أمام  ع مثول  ختصاصاإوسد ا م
 اجرمن للمحاكمة.

يئة التحكيم و يئة اإدعاء من ائحة احكمة على تشك 14فقد نصت امادة  باإضافة إ  يلة 
ديد كبا العام والتحقيق اط ها مهمة حصر و ب إال ي رب الذين  رمي ا حالتهم أمام احكمة ر 

                                                           

هضة العربية،  -1 ، دار ال و ائية الدولية، الطبعة ا  .106، ص2000د/ سعيد عبد اللطيف حسن، احكمة ا
ظر  ذلك: ها أنشأت   باحكمة السياسيةاك من يفضل وصفها  -2 لفاء ضد قادة الدول وكبار رجااها. ي كتسوية سياسية من جانب دول ا
اب حومد، مرجع سابق -  .155ص ، د/ عبد الو
صم  -3 كم وا تصرين كانوا ا ن ام ة وعدالة احاكمات.  تقدين امشككن  نزا سباب ال أشار إليها ام  نفس  كانت تشكيلة احكمة من ا
. الو  و رب العامية ا ائي دو عقب ا ان أسباب فشل اجموعة الدولية  إنشاء قضاء ج ذ ذا ما أعاد إ ا  قت، و
اب حومد، مرجع سابق، ص  -  .153د/ عبد الو
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يلها ووثائق اإثبات املحقة  تعد أوراق اإهام  العسكرية، وأن  خرة  رـــلتباش  للمحكمة  ها و ذ ا
يئة إدارية تشر  على السر اإدار  الدعوى. و يئات احكمةإ جانب ذلك توجد   .أ1)ي مصا و

اها اموضوعية إختصاص من ائحة احكمة13-6واد من ددت امح المحكمة: إختصا  -03
 من كمة نورمبور  يقتصر فقط على كبار اجرمن إختصاصوالشخصية، وقد أشرنا  البداية أن 

مان )القادة وامسؤولن ازيةأ ا ظيمات ال رائم ه .أ2)وكذا اهيئات والت حاول الركيز فقط على ا ذا س
عقد فيها  ي: ختصاصاإال ي ا امادة السادسة. و سبة هذ احكمة. وال جاءت على ذكر  بال

رب، كالقتل العمد، جرائم الحرب: -أ طوية على إنتهاكات قوانن وأعرا  ا فعال ام وتشمل كافة ا
سرى، تدمر امدن وهب ثرواها،  سلحة  إستعمالوسوء امعاملة أو هجر امدنين، قتل وإيذاء ا ا

فعال أو ذ ا ديد  و بأن  رب م يُثر أية إشكال أمام اح احظورة...ون كمة، كوها تعريف جرمة ا
عرا  الدولية ياتتفاقاإواردة  معظم   .أ3)وا

كالقتل مع سبق اإصرار، واإبادة، واإسرقاق، واإبعاد، وكل عمل غر الجرائم ضد اإنسانية:  -ب
اطق احتلة، وبالرغم من يإنساي يرتكب ضد امدن رائم، إاأن  ام ذ ا نه م عدم وضوح مفهوم 

ا على  مريكية عدم إقرار لفاء وعلى رأسهم الوايات امتحدة ا ، بعد أن عارض ا صعيد القانون الدو
دة فرساي قق على امستوى إدخاها  معا ، و القانوي  جة أها غر موجودة  القانون الدو

رائم الدولية امعاقب عليها.وذلك من  .أ4)اإنسانية خال امدونة الدولية للجرائم ضد إدراجها ضمن ا

                                                           

 .238 -234عبد القادر القهواجي، مرجع سابق، ص د/ -1
ظم2 اكمة ام حت ائحة نورمبور  احكمة العسكرية صاحية  ذ م ها، و رب العامية الثانية، وذلك موجب امادة التاسعة م اء ا ات اإجرامية أث

ظمة  ازي، م زب ال يئة رؤساء ا لس وزراء الرايخ،  ي:  ظمات  ظر:  S.Sام يئة أركان وقيادات القوات امسّلحة. ي ستابو، و ظمة ا  ، م
ساسية - ائي، مرجع سابق، ص د/ عبد اه سليمان سليمان، امقدمات ا  .67 القانون الدو ا
دة معمر يشوي، مرجع سابق، ص  -3  .56لي
 . 396مرجع سابق، ص  د/على ميل حرب، -4
 -  ، و رب العامية ا رب ضد اإنسانية كان سلبيا وعارضتها بشدة عقب ا مريكية بشأن جرائم ا تحدة ا و فقط أن موقف الوايات ال ورفضت ن

ة" . فحن قبلت توجيه التهم  جة أن "القوانن اإنسانية كانت غر مق رمن  تراك  عن جرائمهم ضد ا بارتكاب جرائم توجيه اإهام للمسؤولن ا
و وح إجراء احاكمات نورمبور  رب العامية ا ذ ا ق اليهود، رغم إستمرار الفرا  التشريعي م مان  م. 1945  لعام ضد اإنسانية للمسؤولن ا

تج أن اإ رمة ،وبالتا نست ذ ا ص تعريف  ا من جديد  توجيه مسار اإعتبار فيما  ها ات السياسية لعبت دور فعال ال مك ديد ا هامات  
ظر:  كثر تفصيل  اموضوع. ي زاء عليها.   أن تشكل جرائم دولية قابلة للمحاكمة وتوقيع ا
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ضر أو مبادرة أو  الجرائم ضد السام: -ت طيط أو  أو كل  متابعة حرب باإعتداء،وتضم كل 
دات و  الفة للمعا فعال  إرتكابمرات من أجل االدولية، أو امسامة  مؤ  ياتتفاقاإحرب  إحدى ا

رب إعتمدامذكورة.وقد  بذ ا دة الدولية ل فعال العدوانية على امعا ذ ا رم  لفاء   كأداة من   ا
ية. و ا  .1928" لعام كيلوج  -"برياني ميثاق دوات السياسية الوط

ذ الموجهة لمحاكمات نورمبورغ: نتقاداتاإ -04  احكمة، إا بالرغم من التمجيد الذي نالته 
حاول عرض أمها إنتقاداتأها واجهت   وكيف أمكن هيئة احكمة دحضها والرد عليها. عدة، وس

 الفة المبادئ القانونية.المتعلقة بعيب مخ نتقادات: اإ4-1

ذا امبدأ  مبدأ الشرعية: الفةخم -أ و معرو  –يقضي  ية  –كما  ائية الوط ظم القانونية ا  ال
ص اجرمة وا»والدولية على حد السواء بأنه:  ذا الصدد أثار الدفاع مسألة عدم  .«عقوبة إا ب و 

رائم ال نصت عليها امادة السادسة من ال إختصاص ظر  ا ئحة، و عدم اكمة نورمبور  بال
 .أ1)شرعية العقوبات ال أقرها

يئة  كمة نورمبور إعترت  سبة خرقا جسيما مبدأ الشرعية امعر  به دول الدفاع أن أحكام  يا بال
رائم ضد رب وا رائم ضد اإنسانية،  للمحاكمات عن جرائم ا ا   ها م تكن جرائمالسلم وا

ذ  القوانن الداخلية للدول ال إرتكبها وا  الباد ال وقعت عليها. وقد جاء رد احكمة على 
جج  حيثيات حكمها، بأنه:  ص تفرض وجود نص إذا كانت قاعدة ا جرمة وا »ا عقوبة إا ب

ال للتمسك هذ القاعدة إذا كان الفعل امرتكب واضح امخالفة لكل  مسبق على وقوع الفعل فإنه ا
رب العدوانية امواثيق الدولية، ومكن إكتشا  طابعها الضار مجرد اإدراك، فأمانيا تعلم ماما بأن  ا

                                                                                                                                                                                     

شورا - ائية الدولية، امواءمات الدستورية والتشريعية، إعداد د/ شريف عتلم، م شور بكتاب احكمة ا ر، جرمة اإبادة، م مد ما  ،ICRCت د/ 
 .73، ص2006الطبعة الرابعة، 

Stefani et Levasseur, droit pénal général, paris, 1971, p100.- 
- Adam Roberts and Richard Guelff, "Document on the laws of war", 2nd Edition, Clarendon 

Press – OXFord, 1989, P 155.  

 - L.Oppenheim, OP- Cit, P 578. 
1- Plawski: OP- cit, P 142. 
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مان  الف للقانون، وبالتا فا ما حاربوا كانواأمر  قيقة عملهم الضار، ولذا  حي على علم وإرادة 
 أ1«)عليهمب أن يتحملوا عقاب اجتمع الدو 

ائية: عدم مخالفة مبدأ -ب ثار القانونية رجعية القوانين الج ذا امبدأ أثر من ا امرتبة عن مبدأ  يعد 
ا، وبالتا فالقاعدة التجرمية الدولية  مفاد الشرعية صوص القانونية بأثر فوري زمن صدور أن تسري ال

ا. وز أن تكون بأثر رجعي أيا كان مصدر  ا 

كمة نورمبور  بشأ صوص ما أثار الدفاع أمام  حكام مبدأ عدم رجعية القوانن أما  الفتها   –ن 
ا الذكر  رائم ال  –فكما أسلف رمة من قبل انصت عليها امادة السادسة من الفإن ا ئحة، كانت 

صوص اإ عرا  الدولية وال اكمات تفاقموجب ا صوص  . و1945ية قبل  ذ ال من ث كان تطبيق 
طوي على أي أثر رجعيمن طر  احكمة   .أ2)تطبيقا مباشرا ومستقبليا، وا ي

يئة الدفالشخصي ختصا اإعيب  -ت و من : إنتقدت  ائحة اع ما جاءت به امادة ا
ح  رائم ختصاصاإنورمبور ، من م ظر  ا شخاص الطبيعي ال هذ احكمة بال  وقالت نيرتكبها ا
م يتم اإعرا  بالشخصية القانونية الدولية إا للدول صاحبة  -1945أي عام  –بأنه وإ غاية اليوم

ا امسؤولة أمام ي وحد فراد السيادة و ، ومن ث القول مسؤولية ا رائم الدولية تعد  القانون الدو عن ا
 .أ3)ا جرى عليه العر  والقانون الدوالفة م

                                                           

ربع  -1 ا– ذات السياق فإن السلطات ا ذ احاكمات م  تغفل مسألة  -حسب رأي ي بصدد إنشاء  اموضوعي للمحكمة،  اإختصاصو 
عرا  الدولية، وأن ما جاءت به  د أساسها  ا مان، إما  رب من ا رمي ا رائم ال رتبت عليها العقاب ضد كبار  وامواثيق  اإتفاقياتذلك أن ا

اي لعام  ها. ومثاها: إتفاقيات ا عرا  وتدوي ذ ا و إا كشف عن  ي1907الدولية ما  ،وتصريح موسكو لعام  1929ف لعام ، وإتفاقيات ج
دات الدولية. 1943 ا من امعا  ،وغر

- Kelsen Hans, théorie du droit international, cours de L`Academie de droit international, 

1953, P 37. 
 .255د/عبد القادر القهواجي، مرجع سابق، ص  -2
 ظر كذلك : . وي23د/ سوسن مرخان بكة، مرجع سابق، ص  -3
رائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابق، ص  - مد الفار، ا  . 119د/ عبد الواحد 
مود امخزومي، مرجع سابق، ص  -  .146د/ عمر 
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اس  ذات امسألة و ازينقدم الدفاع م اكمة بعض اجرمن ال ا أن ما بة  فراد  قامحجة مفاد به ا
ي إا أعمال كمة على أها جرائم احمن أفعال عدت  نظر  دولية تستوجب امسؤولية والعقاب، ما

هاال ي الوحيدة امسؤولة ع هم على نظرية "أع دولة، و ادا م  .أ1)ال الدولة"مإست

ذ الدفوع و و فقد دحضت كرد على  جة ا ذ زمن طويل –ه بالقول أن احكمة ا قد م  -وم
موعة من اإاإعرا  للفرد  القانون الدو مجموعة من  قوق، وفرضت عليه  اك لتزاماتا ، وأن 

رب. وقد جاء  ة والتجسس وجرائم ا ذا القانون كجرائم القرص سب  ها الفرد مباشرة  جرائم يسأل ع
ائب العام الريطاي  ب التأكيد فيه بأن حقوق »بأنه:  "شوكروس"على لسان ال ال آخر  ا يوجد 
ي حقوق  ال ااالدول وواجباها  قوق إذا م فراد وواجباهم أكثر من  ذ ا لقانون الدو ، وأن 

 .أ2«)تلزم الفرد، فإها ا مكن أن تلزم احداً 

ر الائحة  صوص الدفع الثاي، فقد ردت احكمة على أن جو فراد واجب و أما  أن على ا
أن يتذرعوا باإستتار خلف هم  م بالطاعة امفروضة عليهم من قبل دوهم، وليسإلتزاماهيتجاوز 
رائم وخرق  إرتكاب حن مارسون السلطة بامها، ويوجهوها إ -أي الدولة-فراضية إشخصية  ا
. وبالتا استبعدت احكمة الدفع امرتكز على نظرية أعمال الدولة، امبادئ ا ساسية للقانون الدو

يامتصور بأن »وقالت  أحد أحكامها بأن:  م الدولة قد ترتكب جرائم  يال، أو ا من قبيل الو
رائم دائما ترتكب من ا  .أ3«)عينيشخاص الطبفا

                                                           

ائن حيث أهم فيها أحد عشر شخصا من ق -1 يش أثرت نظرية أعمال الدولة  قضية الفيلد مارشال "ليست" ، أو ما عرفت باسم قضية الر ادة ا
سرى اليونانين واليوغس رب  يوغسافيا واليونان خال فرة اإحتال، وقد قام امتهمن بتعذيب وقتل ا ماي بارتكاب جرائم ا افين، وأهم قتلوا ا

اطق اإحتال. وقد  ن العزل  م جية أهم أعداد كبرة من امدنين  البلقان، ومارسوا أعمال إنتقامية ضد امواط ب دفاع امتهمن إ الدفع  ذ
جة ذ ا مانية ،إا أن احكمة رفضت  اءاً على توجيهات وأوامر من السلطات العليا ال تعمل باسم الدولة ا عمال ب وحكمت عليهم  قاموا هذ ا

وا» باإعدام، وقد جاء  حيثيات  حكمها بأن:  فيذ ا فذ أمرا الضابط ا يكون ملزما إا بت ا وذلك للذي يبلغ، أو يصدر وي مر القانونية ال يتلقا
رما إذا كان يعلم أو إذا كان  الواجب عليه أن يعلم بالصفة اإجرامية لعمر امتلقى، والثابت أن الفيلد مارشال "لي يش إجراميا، يصبح  ست" وله  ا

ة خرة كضابط ميدان، كان واجب عليه أ ماي أربعون س وامر ا ظر: د/ حسن عيسى مال اه، مسؤولية القادة «. ن يعلم بالصفة اإجرامية هذ ا ي
شورات شور  بكتاب القانون الدو اإنساي، تقدم د/ أمد فتحي سرور، الطبعة الثالثة، م وامر العليا، م  ،ICRC والرؤوساء والدفع بطاعة ا

 .399، ص 2006
 .398، ص نفس امرجع د/ حسن عيسى مال اه، 2-
 .254د/ عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -3
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ذا ا و ظمن واحرضن وكذا الشركاء الذين ساموا  ساسعلى  فراد امدبرين وام مت مساءلة كل ا
فيذ خطة عامة أو مؤامرة إ رائم الواردة  نص امادة  رتكاب إعداد أو ت من السادسة أية جرمة من ا

 مبور .ر ائحة نو 

ه نص امادة السابعةوفقا  و صانة رؤوساء الدول وكبار موظفيها، ،أ1)ما تضم  فإن احكمة م تعتد 
ائية  رما دوليا، أيا كان ومهما عوم تعف من امسؤولية ا زلته، كما نصت عمن ارتكب فعا  لى لت م

وامر  أت احكمة أن العدالة تقتضي ذلك،فف من العقوبة إذا ر أنه قد  ذا إشارة إ أن طاعة ا و 
فف من عقوبة امرؤوس ها أن  فصل   -العليا للرئيس مك ذ الدراسةوس  -ذلك  جزء احق من 

ذ اإ المتعلقة بطبيعة المحاكمات: نتقادات: اإ4-2 م  قاط التالية: نتقاداتنوجز أ   ال

ياد أ ها مبدأ ا هزم، وبالتا غاب ع تصر على خصمه ام كمة نورمبور  طبقت عدالة ام : أن 
ايدين  بغي أن يكون قضاة احكمة من أعضاء  قل تضم  القضائي،  الوقت الذي  كان ي أو على ا

رب  ة. وقدقضاة أمان إ جانب التشكيلة الرباعية للدول امتحالف ذا الدفع بأن ا جاء الرد على 
مان امشاركة ملت كل الدول ايدة، إضافة إ عدم قبول ا ذ احاكمات  وا توجد دوا   

ازي  .أ2)لتشبعهم بالفكر ال

كومة اب ق  سلطة التشريع كبديل عن ا تصرة م يكن ها ا مانية، فقد كان بإمكان : أن الدول ام
ماي  اءًا على مبدأي إالقضاء ا صوص عليهما  القوانن اكمة رعايا ب قليمية وشخصية القوانن ام
مانية ائية ا كمة نورمبور  على أن: ،أ3)ا ذا الشأن ردت  وضع ميثاق احكمة كان مارسة »و 

ا غر مشروط، وبالتا فإن حق إستسامت ها أمانيا للسلطة التشريعية من جانب الدول ال استسلم
                                                           

1- Article 07: « La  Situation Officielle des accusés, Soit comme chefs d'Etats, Soit comme 

hauts fonctionnaires, ne Sera  considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un 

motif à diminution de la peine ». 

ائية الشخصية  القانون الدو العام، مطبعة شفيق، بغداد،  -2  .138، ص 1970د/ يونس  العزاوي، مشكلة امسؤولية ا
اب حومد، مرجع سابق، ص  -   .154د/ عبد الو
مود امخزومي، مرجع سابق، ص  -  .145د/ عمر 
دة معمر يشوي، مرجع سابق،  -   .63ص د/ لي

3- Kelsen Hans, «Will the judgment in the Nuremberg trail constitute A precedent in  

international law  », I.L.Q, 1947, p 164. 
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و ليس مارسة مبادئ العام امتمقاليم احتلة أمر معر  به  ذ الدول  التشريع  ا دن، و
ه  تصر، ولك اق تعبر عن القانون الدو اموجود زمن وضع اميثاق، وأن اميثكمية للقوة من جانب ام

ها أن تقوم به يعد مسامة  ت ي م تمعة ما كان مكن  لفاء قامت  ، وأن دول ا طوير القانون الدو
فردة  .أ1(«م

ي عدالة  أن العدالة امطبقةت:  لفاء  كدت فيه امواثيق ففي الوقت الذي أانتقائية.من قبل ا
اكمة   ات الدولية بضرورة  اجرمن  إستبعادرب من دول احور، إا أنه م رمي اكافة والتصر
ية،اإيطالين من احاكمات سواء  رغم ماثبت  حق ايطاليا حليفة  العسكرية الدولية أو ح الوط

رب من  رائم  كل مإرتكاهأمانيا  ا سلحة احظورة ها لعإستخدامن إثيوبيا وليبيا، و ا للمجازر وا
رب، وبالتادوليا وانتهاكها  زم عرا  وقوانن ا السياسية  عتباراتأن اإ -ينر وعلى غرار الكث- 

ائط مبدأ "عدم العفو العام عن تصر من جديد على العدالة الدولية، وتضرب بعرض ا أي  عادت لت
رب    .أ2) 1943موسكو لعام  دول احور"، الذي أقر وأكد تصريحمن مرتك جرائم ا

ة والصواب، فإن ةقريب نتقاداتاإ ذ تإن كان و ذ احاكمات كانتمن الوجا سبيل ال ا نرى أن 
رب العامية الثانية ختيارالوحيد واإ رمي ا لفاء لردع  وحد أمام ا ، ولكل من تسول له نفسه ا

                                                           

كومة اامانية ال استسلمت بدون شروط، وأن يصبح ميثاق اح -1 م مسلمات التشريع نيابة عن ا كمة )أي يرى الدكتور شريف بسيوي بأن من أ
، وبالتا ناقضت احكمة ذا اميثاق جزءا من القانون الدو لفاء  صل، حيث جعل ا مر الذي م  نفسها   نورمبور أ قانونا أمانيا جديدا ا

ظر  ذلك:  اولتها الدفاع عن شرعية إنشائها. ي
- Cherif Bassionni, Crimes Against humanity, in international law , vol 1, transnational 

publishers, New york, 1999, p 08. 

من مسألة إنشاء   - لس ا ث  اسبة  " م من العام لعمم امتحدة السيد "بطرس بطرس غا ذا الصدد إ ماجاء به خطاب ا كمة ونشر  
دن، ...إن احاكمات م تكن سوى تعبر عن حق القوى ام» يوغسافيا السابقة:  هزم، ومن ث فإن ميثاق ل تصرة  الواية على أراضي العدو ام

تصرة مقتضا واياها القضائية، وقامت مع ، معت الدول ام ظام قانوي فوق وط اكمات نورمبور ، إما مثل حالة فريدة ل ا ما كان مكن فضا عن 
فردا  هما أن يقوم به م مم ا«. لكل م ظر: وثيقة ا  .03/05/1993الصادر بتاريخ  S/25704متحدة رقم ي

ائية الدولية بشأن عدم معاقبة اجرمن اإيطالين، بسب التخو  )ا سيما  -2 قيق العدالة ا لفاء عن مسلك  را  ا الوايات يفسر البعض أن إ
تشر  أ ركة الشيوعية ال أخذت ت مريكية وبريطانياأ من تأثر ا رب العامية الثانية. و صفقة سياسية م امتحدة ا وربا وعلى نطاق واسع بعد ا

ظر:   كثر تفصيل ي ركة.   العفو على اجرمن اإيطالن مقابل عدم إنضمام إيطاليا هذ ا
لة ال- ائية الدولية،  ان التحقيق امؤقتة إ احكمة ا ، من  ائي الدو ظام ا رة، العدد د/ أمد الرشيدي، ال رام، القا سياسية الدولية، مؤسسة ا

 .11، ص 2002، أكتوبر 150
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قيق العدالة من جان،جرائم قد هدد أمن وسامة اجتمع الدو  رتكابمستقبا إ ب واحد وأن 
قيقها مطلقا وترك اجرمن يفلتون نرائمهم من العقاب  .أ1)أفضل بكثر من عدم 

شأة بموجب القانون ر   .لمجلس الرقابة على ألمانيا 10قم ثانيا: المحاكم الم

لفاء ما أمانيا غر امشروط إستسامبعد  و جهاز مشرك  مو مجلس الرقابة على أمانيا أنشأ ا و
ربعة م  أمانيا احتلة. فيما بن الدول العظمى ا اطق نفوذ  تقاموا من خاله إدارة م

و من ائحة كمة نورمبور  وفق ما نصت ع ختصاصنظرا إ و إقتصر  الذي1945ليه امادة ا
لس الرقابة  لفاء  إطار  مان العظام، فقد أصدر ا رب ا رمي ا  10رقم القانون  فقط على 

اكمتهم أمام  20/12/1945بتاريخ  رب الذين ا مكن  رمي ا اكمة باقي امتهمن من  غايته 
شأة  .أ2)احاكم الدولية ام

                                                           

حكام التالية احكمة نورمبور  أسفرت -1  : عن ا

قا  حق ا-01 ر، سوكل،  12كم باإعدام ش رونر، روزنرج، فرانك، فريك، شر روب، كالت م: جورنج الذي انتحر  زنزانته، ريب متهما، 
 إنكارت، بورمان، كيتل. جودل سياس

س، فونك، ريدر. -02 م:  كم بالسجن امؤبد على ثاث متهمن   ا

ة على متهمن ما: فون شراخ وسبر. -03 كم بالسجن مدة عشرين س  ا

ة: على فون نراث. -04 كم بالسجن مدة مس عشرة س  ا

تز. -05 و: دوي وات على متهم واحد  كم بالسجن مدة عشر س  ا

انز فرتيزش. -06 م: شاخت، فون بابن، كم براءة ثاثة متهمن   ا

ازي ) -07 زب ال ي: جهاز ماية ا ظمات نازية  ازي. وعدم SSإدانة ثاث م زب ال يئة زعماء ا ستابو، و ظمات آخرى  إعتبارأ، ا ثاث م
ظمة  رب وم يئة أركان ا ماي،  لس وزراء الرايخ ا ي:  ظر:S.Aاجرامية و  .ي

- Blishchenko, Igor P, Responsibility in Breaches of international Humanitarian law, in 

international Dimensions of humanitarian law, UNESCO, Paris, Henry Dunant institution, 

GENEVA, 1988, P 285/   

- Mr. Marrus, the Nuremberg war Crime trail, A documentany History, Bed ford Books, New 

york, 1997, P 261 

كمة، بغداد ،د/ ضاري خليل- ، بيت ا و ة، الطبعة ا ة القانون أم قانون اهيم يم ائية الدولية،   .34، ص 2003، وباسل يوسف، احكمة ا

ميد ميس، مرجع سابق، ص  -2  .71د/ عبد ا
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ذا الصد :10مضمون وخصائص القانون رقم  -01 شار  مادته قانون  مس مواد، حيث أر 
و على  دن جز  إتفاقكل من تصريح موسكو و   إعتبارا ذا القانون، أما  امادة ل ءًا ا يتجزأ من 

تص  ختصاصاإالثانية فقد نص على  رائم ال  شأة موجبه، وذلك بذكر ا اموضوعي للمحاكم ام
ي ذاها الواردة  نص امادة السادسة من ائحة نورمبور  قيقة   .أ1) ها، و ا

م ما ميز به القانون ر   :أ2)و جلس الرقابة على أمانيا 10قم أما عن أ

شأة موجبه  إختصاص أنه أو -أ اكمتهم  وفقا احاكم ام رب الذين ا مكن  رمي ا اكمة كبار 
كمة نورمبور . دن أمام   ميثاق ل

ظمات ال تقرر احكمة العسكرية -ب تمن إ ام ظمات إجرامية  اكمة اجرمن ام الدولية أها م
 من ائحة نورمبور . 11/01موجب امادة 

ا  حق من ثبتالواجب إق التفصيل  ذكر العقوبات -ت ا باإعدام، السجن رار ت إدانته، إذ حدد
موال غر امشروعة موال وإعادة ا بس، الغرامة ومصادرة ا قوق  امؤبد أوامؤقت، ا رمان من ا وا

 امدنية أو بعضها.

ر  ختصاصاإديد -ث ظر  ا  /30/01ائم امرتكبة  الفرة ما بن الزم للمحاكم لل
رائم  ، وأن07/1945/ 01و1933  ا تتقادم. ذ ا

دد القانون الواجب التطبيق  -ج شئة موجبه، وم  ذا القانون نظاما خاصا للمحاكم ام م يفرض 
ية  الدول  ائية الوط ري  الدول احتلة وفقا لعنظمة القانونية ا أمامها، بل كانت احاكمات 

مريكية ال طبقت القانون الدو   تصرة، ماعدا الوايات امتحدة ا  والعقاب، وخاصة مواد التجرمام

                                                           

اب حومد، مرجع -1  .180سابق، ص  د/ عبد الو

 .101 -100مرجع سابق، ص  ،عيتاي د/ زياد -2
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ري  ميثاق نورمبور  َ اد السوفياي الذي م  ا، واإ اطق نفوذ اطق ال أ م اكمة  ام ية 
 .أ1)هااحتل

ال اعتقااأنه مح بالتعاون فيما بن قادة ام -ح ربعة، وذلك   ل اجرمن وتبادهم فيما بن طق ا
 مح بتسليمهم إ الدول اآخرى حاكمتهم.كم الدول امتحالفة، كما ا 

شأة بموجب القانو  -02 مت العديد من احاكمات وفقا هذا :10رقم  نتطبيقات المحاكم الم
مان، وأالقانون، انتهت أغلبها بإدانة ا رب ا رمي ا مريكية  ملكثر من  طقة مها احاكمات ا

ا  ت نفوذ ا حوا نورمبور  ال كانت  ظر  اث عشر قضية حوكم على إثر وسيطرها، فقد م ال
رائم إرتكابشخصا من امتهمن ب 195 رب  ا ي : جرائم ا صوص عليها  امادة الثانية. و ام

رائم ضد السام رائم ضد اإنسانية وا  .أ2)وا

ذ احاك و مريكية محاك ماتإ جانب  " فلورنسامات عسكرية  "قامت الوايات امتحدة ا
مان 14/05/1946)إيطالياأ   رب ا رمي ا سرى اجرائمهم ضد  إرتكبواالذين  حاكمة 

مر  غهاين، و "ييكا جرائم حرب  الصن  إرتكبواحاكمة امتهمن الذين  15/04/1946"  ش
مريك ود ا اكمات أيضد ا طقةن، وأجرت   إرتكابمتهمن أمان ب" بأمانيا ضد داتشو" خرى  م

مريكية، وال مت بإدانة   .أ3)شخصا 1416جرائم ضد القوات العسكرية ا

سبة للمحاكم الفرنسية ام طقة " دائما 10شئة موجب القانون رقم أما بال فقد نظرت  الرستات"،م
طقة السار  ديد والصلب والفحم م اكمة ملك ا ومان العديد من القضايا أمها  ج"، " كما   روشل

اكمات  ها:  طقة الريطانية م اءًا على ذات القانون  ام اكمات آخرى ب   "برونشويك"جرت 
                                                           

 .401د/ علي ميل حرب، مرجع سابق، ص  -1
-  Howard S. Levie, «Terrorism in war, the law of war crimes, oceana publications, New york, 

1993, p 71  ». 

 .100د/ زياد عيتاي، مرجع سابق، ص  -2
مريكية  نورمبور  فهي:   - صوص القضايا اإث عشر ال نظرها احاكم ا  أما 

Krupp case, Ministries case, Hostage case, justice case, High command case, Medical case, 

Milch case, the Rush case, the filck case, the. I.G Farben case, the pohl case, the Einsatz 

gruppen case, See: Cherif Bassiouni, crimes against Humanity, op. Cit, p 533. 

صور، مرجع سابق، ص  -3 ر م  .136د/ الطا
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مان ضد اضد م 02/06/1946 رب ا رويج سرى الريطانن رتك جرائم ا احاكمات و  .أ1)ال
عقدة  "ا رب ارمي  ضد 20/11/1945دا  " هوللميلوام   جرائمهم إرتكبوا الذين مانا
دا ضد  سر حرب بريطاي، واماحظ على احاكمات الريطانية أها طبقت القانون العسكري أول

فعال ال نصت عليها امادة  . وبالتا م تتعرض 10ن رقم و الثانية من القانالريطاي الذي جرم ا
الفة مبدأ الشرعية  نتقاداتاكمها لإ مريكية ال بشأن  طبقت القواعد على عكس احاكم ا

ورمبور  وطوكيو. ات والسلبيات ال عرفتهااإعراضالدولية، فواجهت بذلك   احاكم العسكرية الدولية ل

 .1946لعام : محكمة طوكيو لفرع الثالثا

مان  أوربا. قررت كل من من جرائم ا تقل خطورة عن تلك ال ارتكبها ا نظرا ما ارتكبته اليابان
مريكي . 26/07/1945الصادر   بوتسدام ة وبريطانيا والصن من خال إعانالوايات امتحدة ا

اد السوفياي احقاوالذي أ رب الياب يد اإ رمي ا سرى جرائم  حق أ إرتكبواانين الذي باخضاع 
لفاء لعدالة صارمة  .أ2)ا

قصى "فأعلن القائد ا لفاء  الشرق ا  19/01/1946بتاريخ دوكاس ماك آرثر"على لقوات ا
قصى  كمة عسكرية دولية للشرق ا بطوكيو وصّدق  نفس التاريخ  .أI.M.T.F.E"(3"عن إنشاء 

ة  ساسيعلى ائحتها امتضم  .أ4)نظامها ا

                                                           

رائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابق -1 مد الفار، ا  .116، د/ عبد الواحد 
2- Rolling, Bert V.A, the Nuremberg and the Tokyo trails in Retrospect in, a treaties on 

international criminal law, vol 1, Edited by m, cherif Bassionni, charles, Thommas publisher, 

USA, 1973, p 615. 

3- the international Military Tribunal For the far East. 

رة،   -4 هضة العربية، القا ، دار ال و ائي، الطبعة ا مد صا يوسف، اإطار العام للقانون الدو ا  .46، ص 2002د/ 
اكمات نورمبور ، ما  -  جاح الذي حققته  و ال كمة طوكيو  سباب ال شجعت على قيام  ذا الصدد دائما يقول البعض من الفقه أن ا و 

ظر  ذلك: دفع بالبعض أن  كمة طوكيو، ي  يطلق تسمية "نورمبور  الشرق" على 
 .108د/ حيدر عبد الرزاق ميد، مرجع سابق، ص -
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و من ائحة طوكيو على أنصت ام أوا: تشكيل محكمة طوكيو وسير محاكماتها: شأ ادة ا ن ت
رب الكبار بالشرق  رمي ا قصى لتوقيع جزاء عادل وسريع على  كمة عسكرية دولية للشرق ا

قصى.  ا

على أن تضم احكمة أحد عشر  ئحةاأما عن تشكيلة احكمة فقد نصت امادة الثانية من ذات ال
اءًا على إرادة القائد ااإختيار . يتم أ1)مثلون أحدى عشر دولة قاضيا على للقوات امتحالفة كما م ب

ا العام، على عكس ما نصت عليه ائحة نورمبور  حيث أن  خر تعين رئيسًا وسكرتر ذا ا يتو 
تار عن طريق اإقراع.  رئيسها 

يأما  ة من ائحة طوكيو، أن يعن القائد  ئة اإدعاءصوص  فقد جاء  فحوى نص امادة الثام
رب الذين  رمي ا على للقوات امتحالفة نائبا عاما تعهد إليه أعمال ماحقة ومباشرة الدعوى ضد  ا

ال  إرتكبوا رائم ال تدخل   امسة، وأنه لكل دولة  إختصاصا احكمة وال نصت عليها امادة ا
ائب العام  .أ2)من الدول ال كانت  حرب مع اليابان أن تعن عضوا لدى ال

 بع من ائحتها، فبعد ماع الشهودشار إليها القسم الرافقد أ لق بإجراءات سر احاكماتفيما يتع و
جوحقوق اإدعاء والد ظر  ا يئة احكمة إ امدوالة، وتصدر  ج واإثباتاتفاع، وال أحكامها لو 

عضائ غلبية امطلقة  اضرينبا م عن ستة  ها ا وز أن يقل عدد أعضاء، و حال تساوي الذي ا 
على ح يكون نافذاً  كم من قبل القائد ا ذا ا صوات يرجح صوت الرئيس، ث تتم امصادقة على   ا

 .أ3)

                                                           

 

 

دا، الفلبن - 1 دا، نيوزل ول دا، اسراليا،  اد السوفياي، فرنسا، الصن، ك مريكية، بريطانيا، اإ ي: الوايات امتحدة ا د.ذ الدول    واه

 

كمة، ويساعد أخد عشرا  عن القائد2- مريكية "جوزيف كيمان" نائبا عاما لدى  على للقوات امتحالفة "ماك آرثر"، مثل الوايات امتحدة ا ا
ظر  ذلك د/ عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  عضاء  احكمة. ي  .262نائبا مثلون الدول ا

3- Article 04 de statut du. I. M. T. F. E: 

« A/ réunion et quorum: Quand six Membres au moins du tribunal sont présents, ils pourront 

réunir le tribunal en session officielle, L'obtent ion d'une majorité de l'ensemble des membres 

sera nécessaire pour constituer un quorum/ 
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اءاً  و كمة طوكيو جلساها  امدة ما ب على مام طرحه بشأن إجراءات سر احكمة، فقد عقدت 
ظر  قضايا ملت  12/11/1948ح  19/04/1946بن  متهما، أسفرت عن أن ميع  28لل

هم–امتهمن  ن م متهما  12مسؤولون عن اشعال حرب عدوانية، كما أها وجدت أن  -ماعدا إث
ون إ جامسؤولو   .أ1)جرائم حرب إرتكابعن  نب التهمة ا

رغم التقارب الكبر بن :1946وطوكيو  1945محكمتي نورمبورغ  ثانيا: المقارنة بين نظامي
لفاءائح نورمبور  وطوكيو، خاصة وأ دن ن ا دة ل دوا على مضامن معا –وائحة نورمبور   است

د قانوي قصى، باإضافة إ أن احكمتن واجهتا نفس اإ -كس كمة الشرق ا ، إا نتقاداتإنشاء 
از.مأنه م تسجيل بعض نقاط اإختا  فيما بن احك حاول عرض أمها وبإ  تن، س

د اإنشاء:من حيث  -01 كمة طوكيو جاءت مغايرة لعسل س شأت وب الذي أنإن طريقة إنشاء 
كمة نورمبور ، فقد كان أ و به  خرة  ذ ا دن إتفاق–دو بن الدول امتحالفة  إتفاقساس  ية ل

سبة ح -1945ة نورمبور  وائح 1945لعام  فرد للوايأما بال ا بقرار م ات كمة طوكيو م انشاؤ
مريكية عن طريق ج فسه موجب الائحة املحق مارك آرثر"راها "امتحدة ا ح ل ة بإعان الذي م
ه قانوي خدمة  ثرت سلبا على احاكماتاإنشاء صاحيات واسعة أ حى سياسي أكثر م ال أخذت م

مريكية  .أ2)مصا الوايات امتحدة ا

 :ختصا اإمن حيث  -02

رائم  الموضوعي: ختصا اإ: من حيث 2-1 كمة طوكيو ا امسة من ائحة  حددت امادة ا
ي نفسها الواردة  نص امادة السادسة من  ظر فيها احكمة و  ئحة نورمبور ، غر أنه م اغفالاال ت

                                                                                                                                                                                     

B/ vote: Toutes décisions et jugements de ce tribunal, y compris les avis et sentences, seront 

pris par un vote majoritaire des membres du tribunal présents, Au cas ou le nombre des voix 

serait égal, celle du président sera décisive... » 

 .156د/ يونس العزاوي، مرجع سابق، ص  -1
اب حومد، مرجع سابق، ص  -    .179د/ عبد الو
قصى، فضا عن -2 اد السوفياي  الشرق ا كمة طوكيو إما يعود لتخوفها مع مطامع اإ مريكية بانشاء  رغبتها   إن إنفراد الوايات امتحدة ا

تمامها بسياسة اليابان بعد  ح أي تأثر سوفياي على اجراءات سر احاكمة وا ظر  ذلك:م رب العامية الثانية، ي  انتهاء ا
- Rolling, Bert, A, the Tokyo trail and Beyond, Polity Press, 1993, p 05. 
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كمة طوكيو، ا قصىرائم ضد اإنسانية أمام  ماما كما ارتكبت   رغم أها ارتكبت  الشرق ا
ذو أ ا–لعل أمها ال عديدة ا اإغفروبا. وأسباب  مريكية  -حسب رأي و سيطرة الوايات امتحدة ا

رائم درءًا لإ وع من ا ذا ال ذ احكمة، ومن ث استبعدت  ال كانت  نتقاداتعلى اجراءات سر 
ا يروشيمستوجه إليها، سيما وأها ارتكبت جرائم ماثلة  حق اليابانن عن طريق قصف مدي "

 .أ1)الذري وقتل اآا  من امدنين بالساح 1945"  أوت نكازاكيو 

رب، فقد  سبة لعفعال ال إعترها الائحتن من قبيل جرائم ا كما م تسجيل إختا  طفيف بال
فعال ذ ا امسة من ائحة طوكيو إ قائمة  ي: كل اعتداء غر ، هما جديدة و أضافت امادة ا

رب.مشروع ومهامة  قطار والدول بدون إنذار وإعان ا  ا

ا – الوقت الذي أقرت فيه ائحة نورمبور   :الشخصي ختصا اإ: من حيث 2-2 كما رأي
ازية اإجرامية   -سابقا ظمات ال ائية الدولية لعفراد  نص امادة السابعة، وللهيئات وام امسؤولية ا

كمة طوكيو ما يلحق الصفة اإجرامية باهيئات و  ظمات نص امادة التاسعة، فإنه م يرد  ائحة  ام
ائية الفردية .غر اليابان ائية واكتفت فقط بامسؤولية ا شارت أ ن مادها السابعة أية ويقر مسؤوليتها ا
إ إمكانية اإعتداد بالصفة الرمية للتخفيف من العقاب،  -وعلى عكس ماورد  ائحة نورمبور –

 ا.السياسية دائم عتباراتإ تأثر اإ -حسب وجهة نظرنا–ويعود السبب  ذلك 

اقض كبر  تطبيق  من حيث التطبيق السليم لإجراءات القانونية: -03 اك ت لوحظ أنه 
كمة نورمبور  تبحث عن حجج وأسانيد ، اجراءات سر احاكمات أمام احكمتن ما كانت  فبي

مانحاكمة  رب ا  كانت  ،الة  كفالة الضمانات القانونيةوتضمن هم نوعا من العد رمي ا
                                                           

روشيما  -1 ة  ألف قتيل وعددا كبرامن  40ألف جريح، وبلغ عدد ضحايا نكازاكي  75ألف قتيل و 80حسب اإحصائيات فقد بلغ ضحايا مدي
رحى أغلبهم من  امدنين.  ا

ص عليها  ائحة نورمبور  كان وراء     كمة طوكيو، فقد قال البعض على أن ال صوص أسباب استبعاد جرئم ضد اإنسانية من اختصاص  أما 
كمة طوكيو، بأن اليابانين  ص عليها   ما م ترير غياب ال لفاء إدراجها ضمن قانون احكمة، بي فعا قاموا بارتكاب الضغط اليهودي على ا

ها م تستهد  القضاء على عرق معن لسبب دي أو سياسي، كما أها كانت أعماا انفرادية، على عكس جرمة  جرائم قتل ضد امدنين، ولك
ظيم واهد  معا  سباب عرقية تتطلب الت ظر  ذلك: د/ حيدر عبد .ااضطهاد   . 108الرزاق ميد، مرجع سابق، ص ي

اب حومد، د/ عب -  .177مرجع سابق، ص ـد الو
عم رياض - مد عبد ام رب، اجلة امصرية للقانون، د/  رمي ا ، العدد ا كمة دولية حاكمة كبار   . 125، ص 1945ول، الدو



120 

 

كمة طوكيو تطبق بصورة خاطئة وانتهكت فيها أبسط امبادئ القانونية ائية   . هذا  أ1)اإجراءات ا
جوم وانتقاد ل  كم ها، فقد عارض كل من القاضي  كانت  ح من القضاة امكونن هيئة ا

دي Bernard -"برنارالفرنسي  ج""، واهول دي  "،Rolling– رول ذ احاكمات،  "pall–بول"واه
الفات  وقالوا أن أحكامها لو عرضت على مرجع أعلى لكان أبطلها بسبب ما ارتكب فيها من 

زوات ومأ2)قانونية  .أ3)زاج القائد مارك آرثري، نتيجة خضوعها ل

و بروز ، إا أهما شكلتا إنطاقأ4)أنه بالرغم ما ملته احكمتن من سلبيات صفوة القول و امة  ة 
ائي. ال الردع الدو ا اما جموعة من القواعد   ائية الدولية، ومصدراً   نظام قانوي للمحاكم ا

ائي المؤقت بعد عام   .1946المبحث الثاني: القضاء الج

خر  آثارت سخط  طرةأحداث مأسوية وخ من القرن اماضيشهدت الساحة الدولية خال العقد ا
ا، سيما تلك ال عرفتها كل من يوغسافيا السابقة و  كار ماعة الدولية وإست مر الذي أدى روانداا ، ا

ذ الفضاعات ووضع حد ها، وبضرورة اإسراع إ إ تمامإ تزايد اإ نشاء قضاء الدو الكبر بقمع 
ائي دو معاقبة ا قوق اإنسانشخاص الذين يرتكبون انتهاكات خطر ج  .ة 

اط هام غياب آأما و ائية دولية ي لول يوكذا فشل امساعي الد ذ امهمة لية ج بلوماسية وا
من بالسياسية،  لس ا لول إعتبار تدخل  اد ا مية الوحيدة القادرة على الوصول إ إ  اهيئة ا

                                                           

 .70عبد اه على عبو سلطان، مرجع سابق، ص  -1
مود امخزومي، مرجع سابق، ص  -2  .151د/ عمر 

- Rolling, Bert V.A, the Tokyo Trail and Beyond, op- cit, p ,04. 

سيق مع مارك آرثر بإصدار مرسوم إمراطوري  -3 تو" من امساءلة الشخصية وقام بالت ي رو  . تضمن 03/11/1946استبعد اإمراطور الياباي "
رب اء ا اكمة   العفو عن أفراد القوات امسّلحة اليابانية الذين ارتكبوا جرائم أث حكام على البعض أو إعادهم إ السلطة فحن مت  كما م تقليص ا

رال الياباي "تومويوكي ياماشيتا" قائد القوات اليابانية ال  اكمة ا رب، ومت كذلك  لفاء بقيادة أولئك الذين كان هم دورًا ثانويا  ا زمت ا
وع من اإنتقام. ول ظر:=مارك آرثر  الفلبن ك كمة طوكيو. ي راء حول   لتفصيل  ا

مهورية ا - ، تعز، ا و ول، الطبعة ا زء ا ية القانونية، ا ديد الب ائية الدولية، مراحل  ميدي، احكمة ا ية، د/ أمد ا وما  03، ص 2004ليم
ا.    بعد

4- Jean- Paul Bazelaire et Thierry cretin, "La Justice pénale internationale", presses 

universitaires de france; Paris, 2000, p 19 - 39. 
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حها إيا ه موجب الصاحيات ال م مي واسيما الفصل السابع م يئت اميثاق ا  نئيتا قضنبإنشاء 
زمة الرواندية. ذاتا طبيعة حصرية ومؤقتة ، والثانية خاصة با زاع اليوغسا و خاصة بالتصدي لل  ا

فراد  على صعيد آخر و من مساءلة ا لس ا اكم ذات طبيعة خاصة بواسطة  فقد استحدثت 
ائيًا عن جرا ذ الدولة ج ا  دولة ما بسبب نزاع ذو طابع داخلي، بعد أن سجلت  ئم خطرة ارتكبو
ا  مس ذ امعطياتعجز اءا على  وع من القضاء  اءلتهم. وب ذا امبحث التطرق هذا ال حاول   س

، وإلقاء الضوء على ائي الدو ض ا ائية الدولية، ضمدى مسامته  دعم وتطوير ام من ومة ا
 امطالب الثاث التالية:

ائية الدولية ليوغسافيا السابقة عام  - ول: احكمة ا  .1993امطلب ا

ائية الدولية لرواندا  -  .1994امطلب الثاي: احكمة ا

 ائية امدولة.امطلب الثالث: احاكم ا -

ائية الدولية ليوغسافيا السابقة:   .(1)(I C T F Y)المطلب اأول: المحكمة الج

ية ية يوغسافيا اإشراكية السابقةعرفت مهور  رواح حصدت  صراعات عرقية ودي الكثر من ا
طقة شبه جزيرة الب إنعكاساتت والضحايا، وخلف قان وامتدت تداعياها لتشمل لخطرة على استقرار م
ور  زاعات،  والعاميالتحرك الدو اإقليمي بية ككل، ما استدعى ضرورة و القارة ا ذ ال من أجل إهاء 

هود الدولية امبذولة عووضع حد لبؤرة توتر إقليمي كادت أن ت رب  –سف بكل ا ذ هاية ا العامية وم
من والسلم الدولين -الثانية ال إستتباب ا اد آلية أ2)  من إ لس ا سد ذلك  تدخل  ، و

                                                           

1- the international criminal Tribunal For Former Yugoslavia. 

2- Marc-Weller, the intrenational- Reponse to the dissolution of the socialist federal Republic 

of Yugoslavia, A, J. I. L, vol 86, NO. 3, 1992, p 570/ 

شورات ا د/- ، م و ال ماية حقوق اإنسان، الطبعة ا من الدو   لس ا مود العزاوي، القيمة القانونية لقرارات  ل مى عبد الباقي 
قوقية، بروت،  ة السابعة و .290، ص 2009ا من الرمية، الس لس ا مم امتحدة، وثائق  ربعون، ملحق أشهر أكتوبر، نوفمر،  كذلك: ا وا
 أ.S/24657ديسمر، الوثيقة: )
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ذ  ائية مساءلة مرتك  فراد، وامتمثلة  قضائية ج رائم من ا ائية الدولية ليوغسافيااحا  كمة ا
 .أ1)السابقة

 . ائية الدولية ليوغسافيا السابقةلمحكمة الجا تشكيل:أولالفرع ا

اولت امادة  ساسي للمحكمة الدو  11ت ظام ا ائية ليوغسافيا السابقةمن ال مة. كيئات اح لية ا
ي:  و

ا . ه  الدوائر: دائرتان للمحاكمة، ودائرة اإستئ

 مكتب اإدعاء العام.ه

 قلم احكمة. ه

على أن تتألف من أحد عشر قاضيا  من نظام احكمة 12نصت امادة  :دوائر المحكمة أوا:
معية تخبهم ا منالعامة لعمم امتحدة من بن ا ت لس ا ا   أ2)ماء الواردة  القائمة ال يعد

ا  فتتكون من مسة تضم   موزعن على ثاث دوائر اكمة ثاثة قضاة، أما دائرة اإستئ كل دائرة 
اسب لعنظمة القانونية الرئيسية  العام نتخابقضاة، ويراعى  اإ  .أ3)التمثيل ام

                                                           

ائية الدولية ليوغسافيا السابقة  -1 ساسي للمحكمة ا ظام ا ساس القانوي  34تضمن ال ول: ا اول الباب ا مادة مقسمة على سبعة أبواب، ت
اول التحقيق واإ ظيم احكمة، أما الباب الرابع فت جراءات لتأسيس احكمة الدولية، والباب الثاي: إختصاص احكمة، وخصص الباب الثالث: لت

حكام العامة امتعلق اوا ا امس احاكمات وإجراءات ما بعد احاكمات، أما البابن السادس والسابع فت  ة باحكمة الدولية.اإبتدائية، وتضمن الباب ا

من قرار رقم  -2 لس ا ائر احكمة الدولية، . امتضمن القائمة بأماء امرشحن لإنتخاب كقضاة  دو 20/08/1993بتاريخ  857أصدر 
ت  مية.  23وتضم مم امتحدة، ومرشحا واحد من سويسرا الدولة غر العضو  اهيئة ا ظمة ا عضاء  م سيات الدول ا ملون ج مرشحا 

ص امادة  ظر  ذلك:  14/01وتطبيقا ل  ومن نظام احكمة،ُ م انتخاب اإيطا "أنطونيو كاسير" رئيسا للمحكمة, ي
 .69د/ مرشد أمد السيد، َو د/أمد غازي اهرمزي، مرجع سابق، ص  -
ظام  -3 ي حكمة اإختصاصروعى  شروط إنتحاب قضاة احكمة الدولية ليوغسافيا السابقة، نفس الشروط ال نصت عليها امادة التاسعة من ال

د كل انتخاب، أ» العدل الدولية، ال جاء فيها:  اخبن ع ات على ال هم على امؤ تخبون حاصا كل فرد م ن يراعوا أنه ا يكفي أن يكون ام
ظم القانونية الرئيسية  العام  بغي أن يكون تأليف اهيئة  ملتها  كفيا بتمثيل امدنيات الكرى وال  «.امطلوبة إطاقا بل ي
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تخبأما عن الشروط ا ا  القاضي ام الفقرة " 13فتمت اإشارة إليها  نص امادة لواجب توافر
و ظام، وال جاء فيها:  ا معية العامة وفق -»من ال تخب قضاة احكمة من قبل ا للشروط  اوي

 واإجراءات التالية:

لق  -01 ة، وأن صفات االوأن تتوافر فيهم  الرفيعيشرط  القضاة أن يكونوا من ذوي ا زا يدة وال
اصب القضائية، وأن  يكونوا من ذوي الكفاءات القضائية العالية ال لهم  دوهم لتو أرفع ام تؤ

، وبصفة خاصة القانون ائي والقانون الدو رة  اجال القضائي  القانون ا الدو  تكون لديهم ا
 .«اإنساي وحقوق اإنسان...

صب أحد و من العام  حالة شغور م لس وبعد ا ،القضاة يسمي ا من ستشارة كل من رئيس  ا
صوص عليها  امادة  ات والشروط ام معية العامة شخص تتوفر فيه امؤ ، ويشغل قضاة 13وا

دمة امطبقة  وات قابلة للتجديد، وتطبق عليهم نفس قواعد وشروط ا اصبهم مدة أربع س احكمة م
كمة العدل الدولية  .أ1)على قضاة 

ذا الرئيس عضوًا  دائرة رئيس  إنتخابيقوم قضاة احكمة الدولية ب و ب أن يكون  هم، و
ا  ويكو  ا يقوم الرئيس بعد التشاور مع القضاةاإستئ بتوزيعهم على دوائر احكمة  ن رئيسا ها، وبعد

ي قاضي  وز  لس  دائرة أ -بعد التوزيع–الثاث، وا  تار أن  خرى غر الدائرة ال عّن فيها، و
هم ئري احاكمةأعضاء كل دائرة من دا ظم اإجراءات   أول درجة رئيسا هم من بي لسة وي يدير ا

 أمامها.

 . يئة اإدعاء العامثانيا:

ائية ليوغسافيا السابقة، اإجراءات  16نظمت امادة  ساسي للمحكمة الدولية ا ظام ا من ال
فصل عن والشروط القانونية امتعلقة هيئة اإدعاء، فاإدعاء العام   احكمة الدولية جهاز مستقل وم

خرى للمحكمة )امادة  جهزة ا وز للمدعي العام أن يطل02الفقرة  16ا يث ا  ب أو يتلقى أ. 
ظام تعليمات من أية حكومة سد فكرة ال و  ذلك  اإهامي السائدة   أو من أي مصدر آخر، و

                                                           

ساسي للمحكمة الدولية. 05الفقرة  13امادة  -1 ظام ا  من ال
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لوسكسونية، حيث يكون فيها اإدعا ء العام طرفا مستقا عن أطرا  الدعوى شأنه  ذلك الدول اإ
يئة   .أ1)الدفاعشأن 

من العام يعن امدعي العام و من بعد تسميته من قبل ا لس ا لق ،أ2)من قبل  ويشرط فيه ا
ميد و  اكمة القضا ختصاصاإا رة العاليتن  التحقيق و صوص صاحياتهوا ائية. أما  فقد  يا ا

شخاص امسؤولن عن  01الفقرة  16نصت امادة  على أن يتو امدعى العام مسؤولية التحقيق مع ا
ذ  سيمة للقانون الدو اإنساي امرتكبة  يوغسافيا السابقة م وله  ،01/01/1991اإنتهاكات ا
دلة وإجراء ا تحقيقات، وإذا رأى امدعى ل ذلك سلطة استجواب امتهمن والضحايا والشهود، ومع ا

شخاص، فإنه يعد ائحة إهام تتضمن  العام بعد استكمال التحقيقات ه توجيه التهم ضد ا أنه مك
رائم ال وجهت للمتهم، وبذلك فإن امدعي العام للمحكمة مع  بيانات دقيقة للحقائق وا الدولية 

 التحقيق واإهام معاً. بن سلط

صوص مدة ما وات قابلة للتجديد، وتطب رسة امدعى العام مهامه فهيأما  ق عليه حسب أربع س
اصة باشر  04الفقرة  16امادة  دمة ا ويساعد  أعماله موظفن عمم امتحدة، من العام لوط ا
لن من مؤ  .أ3)بعد توصية من امدعي العام عمم امتحدة العام ليتم تسميتهم من قبل ا

 

 
                                                           

كمه قواعد شكلية  -1 صوم  زائية على أها صراع بن ا ظر فيه للدعوى ا نظمة اإجرائية على اإطاق، ي ظام اإهامي من أقدم ا ددة أمام ال
ظام فإن ام قوى. وطبقا هذا ال هاية مصلحة الدليل ا كم  ال صوم و ، يتوقف دور على اموازنة بن أدلة ا ايد وسل و الذي قاضي  دعى العام 

ظام اإهامي مدعيا و زائي ضد امتهم، وامدعي يكون  ال اءا على تقدم شكوى بصفة مباشرة إ القاضي ا  عليه  يبادر بتوجيه اإهام، ب
ذا اموضوع: يراجع: كثر تفصيل حول   نفس الوقت. 

اء مرحلة احا  - صوم أث ميد عمارة، ضمانات ا زائية  التشريعن الوضعي واإسامي، دارد/ عبد ا زائر،  كمة ا لدونية، ا  .18، ص 2010ا
زائية - عم، أصول احاكمات ا شر والتوزيع، -د/جال ثروت و سليمان عبد ام امعية للدراسات وال ائية، امؤسسة ا  .65، ص 1996الدعوى ا
زويلي "رامون اسكوفار" مدعيا عا -2 وب 1994ما للمحكمة الدولية وبعد استقالته  جانفي ث تعن الف ، عّن السيد "ريتشارد غولد ستان" ا

دية 31/09/1996 -15/08/1994افريقي خلفا له  الفرة ما بن ) مدعيا عاما للمحكمة الدولية ليوغسافيا  "لويز أربور"أ، ث م إختيار الك
من رقم  لس ا مود امخزومي،  -- 1996،/01/10. تتو مهامه بتاريخ/29/02/1996لصادر بتاريخ ا 1047السابقة موجب قرار  د/ عمر 

 .162امرجع سابق، ص 
ساسي للمحكمة الدولية ليوغسافيا السابقة. 05الفقرة  16امادة  -3 ظام ا  من ال
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 .المحكمة قلمثالثا:

مية عن فإن قلم احكمة جهاز ا يقل أ ةمن نظام احكمة الدولي 17وفقا ما جاء به نص امادة 
اط به العديد من امهام التس ظيمكتب اإدعاء ودوائر احكمة، ذلك أنه ي وعلى امستوين  ميةيرية والت

ول  اإداري والقضائي معاً. و من العام لعمم امتحدة يتكون من امسجل أو الكاتب ا ه ا الذي يعي
ي  وات قابلة للتجديد، وتكون أحكام وشروط خدمته  بعد مشاورة رئيس احكمة الدولية، ومدة أربع س

من العام امساعد لعمم امتحدة دمة ا اصة  موعة من اموظفن  و .أ1)نفسها ا يساعد امسجل 
لن اءاً على توصية امسجلهم من يالذين يتم تعي ،أ2)امؤ من العام ب  .أ3)قبل ا

قسام التالية: و  يتألف قلم احكمة من ا

دمات إ احكمةيعم القسم اإداري: -أ مور امتعلقة بوحدات الرمة  ل على تقدم ا حول ا
دمات امالية، ويشارك  عملي قل، وا ة تشييد قاعة التحريرية والشفوية، وكذا وحدة لشؤون السفر والت

جز، والسهر على توفر كافة امستلزمات وامعدات امكتبية لتسهيل عمل احكمة.  احكمة وزنزانات ا

دمات حامي الدفاع، وإصدار دليل للمحامن اممارسن،  القسم القضائي: -ب يسهر على تقدم ا
ظيم احاكمات.  وماية الشهود والضحايا، وقاعة احكمة، فضا عن كونه مسؤوا عن ت

ي: -ت مسؤول عن ماية امتهمن، وسجن احكمة، وماية زوار وافدي احكمة ووثائقها.  القسم اأم
ظام خارج يعمل  ذلك  و فاظ على القانون، وال دية، ال تضطلع مهمة ا بالتعاون مع الشرطة اهول

 حرم احكمة.

دمات اإعامية للصحافة. القسم اإعامي: -ث  يشر  على تقدم امعلومات وكافة ا

                                                           

ساسي للمحكمة الدولية ليوغسافيا السابقة. 03الفقرة  17امادة  -1 ظام ا  من ال
صب مسجل احكمة الدولية. - ه مارغريت  م ت السيدة: دورتي  عي
ساسي للمحكمة الدولية ليوغسافيا السابقة. 02الفقرة  17امادة  -2 ظام ا  من ال
ساسي للمحكمة الدولية ليوغسافيا السابقة. 04الفقرة  17امادة  -3 ظام ا  من ال
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سا قسم الخدمات القانونية: -ج ظام ا ص ال ول فيما  سي يقدم اإستشارات القانونية للكاتب ا
 للمحكمة وائحة القواعد اإجرائية وقواعد اإثبات.

يئة احكمة الدولية وميع أجهزها، والعاملن فيها من قضاة ومدعي عام  و خر إ أن  نشر  ا
صانات واإمتيازات حيث تطبق عليهم أحكام  ية إتفاقوكاتب أول ومساعديهم يتمتعون مجموعة من ا

مم امتحدة اات  ،أ1)1946وحصاناها لعام  امتيازات ا ا للعاقات يية فإتفاقو بعض ا ي
 .1961الديبلوماسية لعام 

 . المحكمة الدولية إختصا  الفرع الثاني:

ساسي للمحكمة الدولية على أنه: ا جاء  ديباجة ظام ا ا »ل مارس احكمة الدولية ال أنشأ
من موجب الفصل السابع من ميثاق  شخاص امسؤولنلس ا اكمة ا مم امتحدة،  عن  ا

سيمة للقان ة  فيا السابقةساون الدو اإنساي  أراضي يوغاإنتهاكات ا ذ س . عما 1991م
ظام ذا ال حكام  ظام على أن: «وفقا  و من ذات ال ة للمحكمة الدولية سلط». كما نصت امادة ا

شخاص امسؤولن عن اا ،  نتهاكاكمة ا سيمة للقانون الدو أراضي يوغسافيا ات ا
 .أ2)«السابقة

صن سواء من حيث  اتختصاصاإناحظ أن نظام احكمة الدولية، حدد ملة من  من خال ال
ذ احكمة اهد  الرئيسي الذي  طاق الزم وامكاي، أو اموضوعي، وح الشخصي، كي تؤدي  ال

جله، وها  ذ ية.أنشأت   لك أن تتعاون مع احاكم الوط

                                                           

ذ اإتفاقي -1 ص امادة  ةصدرت  مم امتحدة الذي جاء فيه:  105تطبيقا ل  من ميثاق ا
ا. -1»  قيق مقاصد  تتمتع اهيئة  أرض كل عضو من أعضائها بامزايا وااعفاءات ال يتطلبها 
ذ اهيئة بامزايا واإعفاءات ال يتطلبها استقاهم  القيام م -2  مم امتحدة"، وموظفو  دوبون عن أعضاء "ا هام وضائفهم وكذلك يتمتع ام

 امتصلة باهيئة.
ذ امادة، وها أن تقرح على أ -3 و والثانية من  اصة بتطبيق الفقرتن ا ديد التفاصيل ا عضاء اهيئة للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد 

 «.عقد اتفاقيات هذا الغرض 
من العام لعمم امتحدة الصادر بتاريخ  -2 . فإن امقصود بقواعد القانون الدو اإنساي ال أشارت إليها امادة 03/05/1993حسب تقرير ا

ظر  ذلك:  ي القواعد اإتفاقية والقواعد العرفية ال ا يوجد شك حوها. ي و من نظام احكمة الدولية ليوغسافيا السابقة   ا
 .167مرجع سابق، ص  د/ مرم ناصري، . و280د/ عبد القادر القهوجي مرجع سابق، ص -
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 .الشخصي ختصا اإ و الموضوعي ختصا اإ أوا:

تص5-2نصت امواد من ) الموضوعي: ختصا اإ -1 رائم ال  موعة ا ا  أ على  ظر ب
ي:  احكمة، و

يف لعام  ياتتفاقرة إـات الخطيــاإنتهاك -أ شخاص تــــــــــــــــلك ال ارتكبـسواء ت :1949ج  ضد ا
موال  الأ1)أو ا رب ةف، أو ال تقع   .أ2)لقوانن وعادات ا

ظام:نصت اإبادة الجماعية -ب شخاص الذي امادة الرابعة من ال لة متابعة ا  نأن احكمة مؤ
ذ امادة من تعريف للجرمة، وكذا  جرائم يرتكبون و إ أن ما جاءت به  س، ون فعال إبادة ا ال ا

ماعية لعام إتفاقمستخلص من أحكام  تدخل  دائرها ع جرمة اإبادة ا  .أ3)1948ية م

ظام الجرائم ضد اإنسانية: -ت امسة من ال تعتر جرائما ضد اإنسانية تلك امرتكبة  حسب امادة ا
و السكان  . وتستهد  بالدرجة ا اء نزاع مسلح كالقتل، اإسرقاق، التعذيب، اإغتصاب...إ أث

 امدنين.

تص لطبقا  :الشخصي ختصا اإ -2 ساسي للمحكمة فإن احكمة  ظام ا لمادة السادسة من ال
شخاص الطبيع ت من امساءلة والعقاب اوا ن فقط،يمحاكمة ا ظمات عتبار شخاص اإستث ية وام

                                                           

1- Article 02. De statut du tribunal penal international  pour l'ex- you Goslavie: «Le tribunal 

est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent L'orde d commettre des 

infractions graves aux conventions de Genéve du 12 Aout 1949, à savoir les actes suivantes 

dérigés contre des personnes ou des biens protegés aux terms des dispositions de la 

convention de Genéve...  ». 

2- Article 03: « Le tribunal est competent pour suivre les personnes qui commettent des 

violations des lois ou contumes de la geurre... » 

معية العامة رقم ) -3 ماعية وامعاقبة عليها، صدرت موجب قرار ا ع اإبادة ا فاذ 09/12/1948أ بتاريخ 03/د 360اتفاقية م , ودخلت حيز ال
ها. 13، بعد ايداع الوثيقة العشرين لإنضمام حسب شروط امادة 12/01/1951   م
ادية  وقد تقدمت البوس - ع 08/04/1993ة واهرسك بدعوى ضد مهورية يوغسافيا اإ دة م كمة العدل الدولية. تتعلق بتطبيق معا /أمام 

ماعية لعام  اءا على نص امادة 1948اإبادة ا اذ ما ترا 09, وب كمة العدل الدولية با ح  ي م اسبا للوقاية ومعاقبة أفعال من اإتفاقية      اإبادة م
ة  03أو أي فعل مذكور  امادة  ماعية  البوس ع ارتكاب جرمة اإبادة ا اذ ميع التدابر الازمة م ا بوجوب ا من اإتفاقية، أصدرت احكمة أمر

ظر  ذلك قرار احكمة  .ICJ/I,C,J. Reports/993, P:03:    واهرسك. ي
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اكم أمامها كل شخ .أ1)اإجرامية          التحريض أو ب طــــــــأو بالتخطي إرتكابص متهم بويسأل و
فيذ ا  امواد  أو بامساعدة أو بالت رائم الوارد ذكر فيذ ا  .5، 4، 3، 2على ت

ائي كعدم نامبادئ العامة ال استقر عليها القانظام احكمة أكد على كما أن  ون الدو ا
صا على حسب ما جاء  نص امادة السابعة ناإعتداد  ، وعدم الدفع بأوامر الرئيس ا ة اجرم الدو
ظام  لقي عليها الضوء بشيئ م  –من ال ذ امعطيات س ذ  نكل  اإمام والتفصيل  جزء احق من 
 -الدراسة

 .المكاني ختصا اإو  الزماني ختصا اإ-ثانيا

طاق الزم الذي ي من نظام احكمة 08حددت امادة  الزماني: ختصا اإ -1 عقد به ال
و ابتداء من  ختصاصاإ رائم و ظر  ا ديد زمن هايتها، 01/01/1991للمحكمة لل ن . دون 

من علقه على شرط إستتب من والسلم لس ا  .أ2)اإقليم اليوغسا اب ا

ديد  دائما 08: حسب امادة المكاني ختصا اإ-2 رائم  إختصاصفإنه م  احكمة على كافة ا
مهوريات  ادية اإشراكية السابقة، أي مع كافة ا مهورية يوغسافيا اإ قاليم  ال تقع  كل ا

وية. اد قبل التقسيم ويشمل كافة أقاليمه الرية وامائية وكذا ا  ال كانت تضمها اإ

يةعاقة ا -ثالثا ددت امادة التاسعة من نظام احكمة الدولية نوع ح: لمحكمة الدولية بالمحاكم الوط
ية ما مته  ذ احكمة واحاكم الوط  ختصاصاإأن  أي مع، أ3)المشترك ختصا اإبالعاقات بن 
ساسي للم ظام ا رائم امذكورة  ال ظر  ا بل تستطيع  ـ،حكمة الدولية ليس حكرا عليها فقطبال
ية أن تشاركها  ذلك حسب امادة   .01الفقرة  09احاكم الوط

                                                           

كمة يوغسافيا جاءت على خا   -1 شخاص اإنسجل أن  كمة نورمبور  العسكرية ال أقرت مسؤولية ا ظمات عتبار أحكام  ية واهيئات وام
مانية. كما أن احكمة الدولية ليوغسافيا، م تقصر اإهام على بعض اجرمن  اكمات، نورمبور  وطوكيو–اإجرامية ا  إختصاصهاوإما إمتد  -مثل 

رائم  صوص عليها  امواد )لكل من يرتكب جرمة من ا ظر: 5، 4، 3، 2ام زاع, ي ي طر  من أطرا  ال ظر عن انتمائه  أ من نظامها، بغض ال
 .167مود احزومي، مرجع سابق، ص د/ عمر  -

2- François Bonchet – Saulnier, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, la découverte; 

Paris, 3éme Edition, 2006, P 532. 

 .283د/ عبد القادر القهوجي مرجع سابق، ص  -3
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ية  بعض  ولوية للمحكمة الدولية على احاكم الوط حت ا إا أن الفقرة الثانية من ذات امادة م
ها: موعة من اآثار القانونية نذكر م اات، ويرتب على ذلك   ا

ازل  وز للمحكمة الدوليةه  ية الت و أية مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب رميا من احاكم الوط
ساسي هاإختصاصعن  ظام ا  .أ1)وائحة القواعد اإجرائية وقواعد اإثبات للمحكمة الدولية وفقا لل

قله ه  من ب لس ا شخاص امتهمن إ احكمة الدولية بدا من مثوهم  إختصاصأن  اكمة ا
ية  ية وموجب قوانن وط اكم وط و حق معر  به من قبل العديد من دساتر  –للمحاكمة أمام  و

قوق اإنسان رق أ2)-الدول والوثائق الدولية  ذا امبدأ. طاما أنه وفر ميع ضمانات احاكمة  م 
ية حسب امواثيق ة العدالة،وحياد  الدفاعمن حق امتهم  ،أ3)الدولية والقوانن الوط  القضاة،...ونزا

ية، ويرتب على ذلك ه  ا احكمة الدولية مطلقة  مواجهة احاكم الوط حكام ال تصدر إن حجية ا
صوص ية  ما أحكام احاكم الوط رم، بي اكمة امتهم مرتن عن ذات ا رائم امذكورة  عدم  جواز  ا

وز إ نظام احك جية و فس ا كم  القضية على مستوى احكمة الدولية، مة، ا تتمتع ب عادة ا
اات ال نصت عليها امادة  ظام 02الفقرة  10رغم صدور حكم وط فيها، وذلك  ا  .أ4)من ال

                                                           

ازل لصا احكمة الدولية،  قضية "تاديش"، حيث جاء  دفاع احامي أنه:  -1 ن امتهم قد مثل أمام احكمة الدولية » أثرت مسألة الت نظرا 
كومة مهورية أم ازل الذي قدمته احكمة الدولية  رق وانتهاك نتيجة لطلب الت ية يكون استمرار  انيا، فإن احكمة الدولية بأسبقيتها على احاكم الوط

ذا الدفع من قبل احكمة الدولية على أساس أن نص امادة «. سيادة الدول كأثر مباشر  سبقية على  09وقد م رفض  من نظامها يعطيها حق ا
ية، وأنه موجب امواد ) مم امتحدة وامادة 49، 48، 25احاكم الوط من ائحة  10من نظام احكمة الدولية وكذا القاعدة  29/02أ من ميثاق ا

 القواعد اإجرائية وقواعد اإثبات تلزم الدول ما فيها أمانيا بالتعاون مع احكمة الدولية ليوغسافيا السابقة.
اكمة عادلة حق معر  به دوليا، حيث نصت ام -2 قوق اإنسان لعام  10ادة حق امتهم   لكل » على أن:  1948من اإعان العامي 

يا، للفصل  حقوق والتزمات وأي ه كمة نزيهة، نظرا عادا عل ظر  قضيته أمام  ق على قدم امساواة مع اآخرين،  أن ت مة توجه إليه إنسان ا
قوق ام 14/01ونصت امادة «.  اص با شخاص متساوون أمام القضاء، ولكل » على أن:  1966دية والسياسية لعام من العهد الدو ا ميع ا

تصة كمة  ية بواسطة  اكمة عادلة وعل ائية ضد أو  حقوقه والتزماته  إحدى القضايا القانونية،   د الظر  أي همة ج ومستقلة  فرد ع
ادا إ قانون...   «. وحيادية قائمة است

مم  -3 ربعون، )دا ة وا امسة 48 -امتحدة ، والوثائق الرمية للجمعية العامة، والدورة الثام ة القانون الدو عن أعمال دورها ا أ، تقرير 
ربعون،   .19، ص  810A/4، الوثيقة رقم 1993جويلية  23 –جوان  3وا

كمة يوغسافيا السابقة:  10/03امادة  -4 وز للمحك» من نظام  ية على أفعال ا  كمة وط اكمته أمام  اكمة شخص سبق  مة الدولية 
 تشكل انتهاكات للقانون الدو اإنساي إا إذا:

 كان الفعل الذي حوكم عليه قد كيف كجرمة عادية، أو.  -أ
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ائية ليوغسافي ظومة الجزاء  ا السابقةالفرع الثالث: تداعيات المحكمة الدولية الج على م
 الدولي.

تائج انعكست  ائية ليوغسافيا السابقة إ ملة من ال ساسي للمحكمة الدولية ا ظام ا أفضى ال
ائي، ولكن ال ابًا على تطور القضاء الدو ا صرية وامؤقتة للمحكمةإ ها ياملت بن ط طبيعة ا

ذ  العديد من السلبيات م  أي على ذكر أ ا لإنتقاد. و ما يلي س جعلت من احكمة وشرعيتها 
 .نتقاداتاإ

د إنشاء المحكمة: ائية ليوغسافيا أ أوا: من حيث س ثارت مسألة شرعية احكمة الدولية ا
من  إنش السابقة، لس ا ذ احاكم، العديد من التساؤات على اموكذا صاحية  ستوى اء مثل 

ذ امسألة بن ا القانوي والقضائي وح الفقهي. و معارضة والتأييد، والكل قدم تراوحت اآراء حول 
 سانيد.وقفه من أحججه وما يرر م

يئة قضائية مؤقتة اإتجا المعارض لمبادرة مجلس اأ -01  :من في إنشاء 

صوص من  لس ا طوة ال قام ها  كمة يوغسافيا السابقة  عارض الكثرون ا اءاً إنشاء  ب
مم ام تحدة، وبرروا موقفهم نملة من على صاحياته امقررة موجب الفصل السابع من ميثاق ا

ها:ا  سانيد. نذكر م

وع من  ذا أن مثل -أ اصةال ائية ا مر الذي قد  احاكم الدولية ا شأ إستجابة لوضع معن، ا إما ت
مي كمبدأي السيادة يؤثر سلبا عل ، وال نادى ها اميثاق ا ى بعض امبادئ امستقرة  القانون الدو

 .أ1)وعدم التدخل  الشؤون الداخلية للدول

                                                                                                                                                                                     

ية مفتقرة إ   -ب ائية، إعتبار كانت اإجراءات  نظر القضية أمام احكمة الوط ة واإستقال أو موجهة إ ماية امتهم من امسؤولية ا زا      ات ال
اية الواجبة   «.أو م يكن اإدعاء قد أدى دور بالع

مم امتحدة على مبدأ امساواة  السيادة بقوها:  02نصت امادة  -1 و من ميثاق ا امقاصد  تعمل اهيئة وأعضائها  سعيها وراء»  فقرها ا
، وفقا للمبادئ اآتية: و  امذكورة  امادة ا

 «.تقوم اهيئة على مبدأ امساواة  السيادة بن ميع أعضائها...  -01
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بعد وقوع  –فيا السابقة حسب حالة يوغسا –إما تأي  إنشاء أجهزة قضائية دولية مؤقتة إن فكرة -ب
رائم ذ ،ا ا العام وباقي أجهزها وموظيوتع احاكم ومن ث فإن تشكيل  قد  يفهان قضاها، وإدعاء

ظر  القضايا ا دية واموضوعية  ال صر ا هد والوقت الكثر، ما قد يؤثر على ع مطروحة يأخذ من ا
قائق. إ ضياع وسائل اإثبات والدائلخرى قد يؤدي أمامها من جهة، ومن جهة أ  وطمس ا

رائمإن احا  -ت كم نشأها بعد وقوع ا رائم قبل وقوعها. كم  ذ ا ع  صر الردع، وم  تفتقر إ ع

ش -ث من م ي لس ا تلفة ءأن  ف  نزاعات مسّلحة  زاع  يوغسافيا  قد تكون أع من ال
ا السابقة ا قد يتبادر لعذ اصة. و ذ احاكم الدولية ا  ن خالهلذي مالسؤال حول امعيار ا نمثل 

كمة دولية  شأ  من الدولين، ومن ث ي من أن نزاعًا ما يعد خطرا ويهدد السلم وا لس ا يكيف 
 صوصه.

ذ اإ و ة – نتقاداتإ جانب  امو الدفاعفقد أ -ذات الوجا مسألة الشرعية أمام احكمة  ثار 
 :أ1)، وطرحوا  ذلك التساؤات التاليةTADICالدولية بشأن قضية 

مي،  ةإن تأسيس احكم -أ من، ا يوجد ما يرر  نصوص اميثاق ا لس ا الدولية باللجوء إ 
ي امادة ال نصت على ذلك؟ ذ موجب الفصل السابع، فما ا فرضا أن احكمة تدبراً ا  .أ2)وإن سلم

                                                                                                                                                                                     

ذا اميثاق ما يسو  لعمم امتحدة أن » ونصت نفس امادة  فقرها السابعة على مبدأ عدم التدخل  الشؤون الداخلية للدول:  - تتدخل ليس  
ذا ام كم  ل  ن  ذ امسائل  يثاق،  الشؤون ال تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي لععضاء أن يعرضوا مثل 

ل بتطبيق تدابر القمع الواردة  الفصل السابع  ذا امبدأ ا   «.على أن 
 .31مرجع سابق، ص رشد أمد السيد، ود/ أمد غازي اهرمزي، مد/  -1
 :TADICوراجع كذلك قرار احكمة الدولية بشأن قضية  -

- Le procureur c/Dusko Tasic, Cas N= 11- 94- 1, AR 72, arrét relatif à l'apprel de la défence 

concernant l'exception préjuducielle d'incompétence, du 02/10/1995, WWW. 

UN.ORG/ICTY/TASIC/appeal/ décission- 1F/51002 JN 3. 

د عليها  الفصل السابع، لترير شرعية احكمة الدولية ليوغسافيا السابقة، علق  -2 من ال است لس ا ديد قرار  ستاذ صوص مسألة عدم  ا
"Guillanme"  :ائية » قائا الة اإستث من  القضايا ال أثرت فيها ا لس ا دما تدخل   الفقرة السابعة من امادة الثانية من اميثاق، م ع

صوص الواردة  اميثاق الذي يؤسس علي ع عن ذكر ال الة، كما أنه  حاات كثرة، امت ذ ا صوص صاحياته إزاء  ه موقفه... يتخذ موقفا رميا 
ظر  ذلك «.  ائية لرئيس الدولة ي ة، امسؤولية الدولية ا ائي دار اهدى بلخري حسي ، على ضوء جدلية القانون الدو العام والقانون الدو ا

زائر،  شر والتوزيع، ا  .69، ص 2006للطباعة وال
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فيذي إعتبار ب –ن مالقانونية جلس ا إن الطبيعة -ب هاز الت و مؤكد   ا لعمم امتحدة، كما 
يئات قضائية ثانوية. -اميثاق وله سلطة إنشاء   ا تغطيه صاحيات قضائية، وا 

زاع  -ت من الدولين، وخصوصا  ال اصة، ا ولن تعزز السلم وا ائية الدولية ا احكمة ا
، بد ا.لاليوغسا طقة ح بعد إنشاء  يل استمرار الصراعات  ام

يئة الدفا  د القانوي إن وركزت وبشكل كبر على امسألة ا عإا أن  كمة شامتعلقة بالس اء 
ص على التدابر  42امادة  إستبعادمع  –يوغسافيا السابقة، فبتفحص مواد الفصل السابع  ال ت

من  تقرير حاات العد 39فإن امادة  -العسكرية لس ا ه إكتفت ببيان دور   وان والتهديد بالسلمم
من الدولين، إذ نصت على أنه:  م»وا لس ا  أو إخال به، ن ما إذا كان قد وقع هديد للسلميقر 

ب   أو ما وقع عما من أعمال العدوان، ويقدم  ذلك توصياته،  اذأو يقرر ما   من تدابر طبقا إ
من وا 42و 41 حكام امادتن  .«نصابه أو إعادته إ لسلم الدولين،فظ ا

زاع لع 40أما امادة  من إصدار توصياته إ أطرا  ال خذ بالتدابر فقد أعطت الصاحية جلس ا
ا  ل ا م ومطالبهم. امؤقتة   دون أن تطال من مركز

ذ امواد  و اصة أن كل  د عليه  42، 40، 39ا ساس القانوي الذي است ا تصلح أن تكون ا
من إ لس ائية ليوغسافيا السابقة. اذا  قرار بإنشاء احكمة الدولية ا

ب »الذي جاء فيه:  41بالرجوع إ نص امادة  و من أن يقرر ما  اذجلس ا  من التدابر ال إ
فيذ قرار  إستخداما تتطلب  مم امتحدة، تطبيق االقوات امسلحة لت ذ ته، وله أن يطلب إ أعضاء ا

وز أن يكون ها وقف التدابر، و وية الصات اإقتصادية وامواصات  من بي ديدية والبحرية وا ا
ا من وسائل امواصات  أو كليا، وقطع العاقات    وقفا جزئيا والريدية والرقية وااسلكية وغر

ذ ا«الديبلوماسية ا أو  مادة.  لسبالرغم من أن البعض اعتر من موجب الفصل  ساس تصر   ا
امو الدفاع قالوا بأها م تأت على ذكر التدابر القضائية ضمن قائمة  السابع إنشاء احكمة، إا أن 
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ذا من  ا  نص امادة ومن جهة أ، أ1)جهةالتدابر ال أوردها  ي 41خرى أن التدابر الوارد ذكر  .
عضاء  وليس من قبل اجلس. تدابر تطبق من قبل ا

ة و طقية ووجا خر وبالرغم من م بشأن شرعية احكمة الدولية، إا  إنتقاداتمام طرحه من   ا
. ابية ال أضافت الكثر للصرح القانوي الدو طوة اإ اك من رأى فيها ا  أن 

يئة قضائية مؤقتة: -02  اإتجا المؤيد لمبادرة مجلس اأمن في إنشاء 

والبت  شرعية تأسيس احكمة و  على الدفوع امقدمة الرد حاول قضاة احكمة الدولية
لس  صوص، فجاء  قرارصاحيات  من هذا ا ا  أن:  ا  41كل ما تتطلبه امادة »دائرة اإستئ

ذ إستخدامو عدم  دد التدا القوة امسّلحة، وا يوجد   لدول، ولكن ا بر ال تطبقهاامادة ما 
مل وصف عام، تبن ما عليها من عم و من امادة  ل، والتحليل البسيط للمادة يبن أن الفقرة ا

عضاء، أما الفقرة الثانية، توضح بعض أنواع التدابر  والذي يتائم مع الوضع اإنشائي وعمل دول ا
اذال مكن  ذا ما يبدو واضحًا مإ عضاء، و ن الفقرة الثانية من امادة ال تبدأ بـ ا من قبل الدول ا

هاأ وز أن يكون من بي طقية أنه إذا كان من )و احية ام كذا يبدو ح من ال أ و ذ ، وليس )تكون 
ظمة الدولية، فإنه من  عضاء  ام مم امتحدة التدابر، وال تطبق من قبل الدول ا اممكن أن تتخذ ا

يئاهاباب أو مكن أن تتخذ تدا تجوا أن أ2)«بر تطبق بواسطة  اصة أن قضاة احكمة است . وا
اءًا على نص امادة  من كانت ب لس ا رد مثال  41مبادرة  ي  من اميثاق، وأن التدابر الواردة فيها 

ي ا م اذع من توضيحي، و  خرى ما فيها التدابر القضائية.تدابر أ إ

من وفقا  ا  شرعية احكمة الدوليةبررت غرفة اإستئ  حجة قانونية آخرى و لس ا بتصر  
ص امادة  اءًا على ما إصطلح عليه فقهيا  39للتفسر اموسع ل من اميثاق، الذي اعتمد القضاة ب

                                                           

مم امتحدة عام  -1 ية لتحرير ميثاق ا صوص 1945اك من رأى أن الظرو  التار ، كانت كفيلة بأن تدرج التدابر القضائية ضمن التدابر ام
ة  41الفصل السابع اسيما امادة  عليها  صوص الصر ا، فإنه من باب أو عدم اإجتهاد  تفسر ال ص م يأت على ذكر ه، ومادام أن ال م

من والسلم الدولين. ت غطاء احافظة على ا  وإعمال القياس عليها سدأً لذريعة التدخل  الشؤون الداخلية للدول 
2- I.C.T.Y, Deffence Brief to Support THE Notice of inter locytory appeal, case NO: IT-94-1- 

AR 72, 25/08/1995, P 35-36. 
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ظرية  ية" اتختصاصاإ"ب م يرد بشأها  اتختصاصاإ تقوم أساسا على أنه توجد بعض وال، أ1)الضم
ا، ب ها تستخلص ضم مم امتحدة، ولك دا  ال إعتبار نص صريح  ميثاق ا ا مهمة لتحقيق ا

مية، إما  ما قررت إنشاء اهيئة ا ا العام، ومن ث فإن الدول حي رج عن إطار ظمة، وا  جاءت ها ام
يةإختصاصقررت  الوقت ذاته ما يلزمها من  ة أوضم دافها وغاياها. لات صر ها من بلو  أ     تمكي

ية،  و من من اللجوء إ الوسائل القضائية، وفقا لسلطاته الضم لس ا ع  اءاً عليه فإنه ا يوجد ما م ب
من والسلم الدولين. وبغرض إثراء مسألة شرعية  قيق ا دفه الرئيسي   ما دام ذلك يصب  إطار 

جة ألية، تقدمت غرفاحكمة الدو  ا   ائية ليوغسافيا ة اإستئ ا أن احكمة الدولية ا خرى مفاد
اءاً على قانون  ية، ا مكن تأسيسها إا ب  Established by)السابقة شأها  ذلك شأن احاكم الوط

lawيئة قادرة على أ2)أ ذا امصطلح، بأنه يستهد  وجود  اذ. وفسرت  ا بشكل  إ فيذ القرارات وت
من.إلزا سبة جلس ا ال بال و ا  مي على أرض الواقع، كما 

، فقد  و اءًا عل ما م ذكر اب ا اجال بأن ند برأي من   يسمح ل لس ا حول مدى صاحية 
اداً  39إنشاء احاكم الدولية امؤقتة.فعلى خا  الرأي القائل بتفسر نص امادة  تفسرا موسعًا است

ظرية  ص امادة  ختصاصاإل ، فإنه وتطبيقا ل س 02الفقرة  36الضم ظام ا اسي حكمة العدل من ال
ديكون ت الدولية كمة  لعمم امتحدة يأسيسات الدولية ما فيها اميثاق التفسر امعا من صاحيات 

صوص تفسر العدل الدولية ا   من، وبالتا فإن ما جاء  قرار غرفة اإستئ  امادة وليس جلس ا
تعوز امرجعية القانونية، كما أن فتح الباب أمام تفسر وتأويل ما جاءت به نصوص اميثاق  39

ائية وخاصة فقطاستجابة  اصة  وضاع إستث ها ا قد يؤدي بالدول الكرى  اجلس بأن تغلب مصا

                                                           

لد الطراونة.مرجع سابق.ص -1  152د/
ة بلخر، مرجع سابق، ص  -  .74د/ حسي
ظر الرأي اإستشاري حكمة -  ية، ي كثر تفسر حول ضرورة اللجوء إ نظرية السلطات الضم ، 11/04/1949العدل الدولية الصادر بتاريخ: و

م امتحدة، الذي جاء فيه: ضرار امتكبدة  خدمة ا  وامتعلق بقضية التعويض عن ا
- « Selon le droit international, l'organisation doit étre considérée comme possédant (des) 

pouvoirs qui, s'ils ne sont  pas expuessément énoncés dans la charte, sont, par une 

conséquence nécessaire, conférés à l'organisation en tant qu'essentiels ». I. C. J. Rec 1949, P 

182. 

 .34د/ مرشد أمد السيد، ود/ أمد غازي اهرمزي، مرجع سابق، ص -2
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ظمة الدولية لعمم امت يد بام ا على حساب الشرعية الدولية، ومن ث قد  حدة عن بلو  مقاصد
دافها الرئيسية.  وأ

خر أن نشر من متصرفا م يبقى  ا لس ا ا  ذ من  41وجب امادة أن التدابر القضائية ال ا
مي وحة للمجلس موجب  اميثاق ا د مرجعيتها  الصاحيات امم من اميثاق، وال  24امادة إما 

مم امتحدة، سريعا وفعاا، يعهد رغبة  -1»جاء فيها على أنه:   أن يكون العمل الذي تقوم به ا
، ويوافقون على  من الدو من بالتبعات الرئيسية  أمر حفظ السلم وا لس ا أعضاء تلك اهيئة إ 

ذ التبعات... هم  قيامه بواجباته، ال تفرضها عليه  ذا اجلس يعمل نائبا ع  .«أن 

ا–بذلك يعتر  و من بالتدخل السريع واإستعجا -حسب رأي لس ا  الصراع  أن تصر  
طر مم امتحدة، إما مرد القيام بواجباته ال تفرضها عليه  اليوغسا ا عضاء  ا نيابة عن الدول ا

من   .24الدولين وفقا للمادةتبعات حفظ السلم وا

ا  على صعيد قانوي آخر و على أن:  من اميثاق الذي جاء فيه 29نص امادة  بعادإستفإنه ا مك
شئ من الفروع الثانوية، » من أن ي داءجلس ا ن تصلح كترير أ. وال مكن «وضائفه مايرى له ضرورة 

من  من العام امقدم جلس ا من  إنشاء احكمة الدولية، بدليل ما جاء به تقرير ا لس ا مبادرة 
لس ااماح»على أن:  ب أن تؤسس من قبل   .«من اميثاق 29ادا إ امادة ن استكمة 

قائص حول عدة نقاط اماحظاتسجلت بعض  ثانيا: من حيث السير العام للمحاكمات:  تعد وال
احية القانونية ها: من ال ة، نذكر من بي زا ياد وال اكمة تتصف با ي   ضرورية 

ن كل من امدعي العام ومعاونيه من قبل يلتع انظر  يئة اإدعاء وقلم احكمة إستقاليةعدم  -01
ول  فيتم تعي من، أما الكاتب ا لس ا ذا عليرئيس  من العام لعمم امتحدة، و  ىه من طر  ا

ياد. ستقاليةهم بطريقة فيها نوعاً من اإيعكس قضىاة احكمة الذين يتم تعي  وا
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ه خصما وحكما  نفس الوقت،  مدعي العام بن التحقيق واإهاممزدوجة للالوظيفة ا -02 عل م
مر الذي يعيد ل ان احاكمات العسكرية حكما وعليه كان يفضل حصر  .نورمبور  وطوكيو عذ

زائية. ظم ا و مستقر عليه  معظم ال  مهمة امدعي العام  توجيه اإهامات، كما 

اط به مهمة القبض على امتهمن بإفتقار اج -03 رائم الدولية  إرتكابتمع الدو إ جهاز ي ا
مر الذي يؤدي إ افاهم من العقاب.  وتقدمهم للمحاكمة، ا

ساسي للمحكمة الدولية )امادة  -04 ظام ا ص عليها  ال سبة للجزاءات ال م ال أ. م 24بال
بس، دون  ا فقط  عقوبة ا كم ها نظرا لفظاعة ووحشية حصر ذكر لعقوبة اإعدام ال يفرض ا

، خاصة وأن كل ال زاع اليوغسا رائم ال ارتكبت خال ال بثقة عن انقسام يوغسافياا  دول ام
ائية. ها ا  اإشراكية تأخذ هذ العقوبة  قواني

ضرار امادية وام -05 امة عن الفالتعويض عن ا وية ال ال تلحق امتضرر )اج  و عل اإجراميع
ظام  . إا أنه م يرد  ال عليهأ، مبدأ تقتضيه العدالة سواء على مستوى القضاء الوط أو القضاء الدو
طرة  رائم واإنتهاكات ا ساسي حكمة يوغسافيا السابقة ما يشر إ تعويض امتضررين من ا ا

هة للقانون الدو اإنساي و  قوق اإنسان ال وقعت  يوغسافيا السابقة، وا إ ا للقانون الدو 
هة امخولة بدفعه. ذا التعويض، وا إ ا كم وتقدر   ال 

امة نظامها من قصور ورغم ما شاب كمة يوغسافياصفوة القول أن  و  إا أها اعترت خطوة 
ائي دو دائم سيد قضاء ج ال نظرا م و  ائية دولية، اسيما   ا أقرته من مبادئ وقواعد ج
ائية الدولية الشخصية.  امسؤولية ا

ائية المؤقتة لرواندا:  المطلب الثالث: المحكمة الدولية الج

كم   التوتسي"" و""الهوتونتيجة ما خلفه الصراع العرقي بن  ، من أ1)روانداحول السلطة وا
قوق اإنسان، امتدت بادة ماعية، وانتهاكات جسيمة لكافة القواعد اإنسانية جرائم إو  ارز فظيعة و

                                                           

ظبن اهوتو والتوتسي، روانداحول خليفة الصراع   -1 نأ، مرجع سابق ص  ر:ي مد سعيد )شا مد عادل  ا. 393د/  وما بعد
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ا لتط وارآثار زاع ذروته بعد حادثة إسقاط الطائرة ال كانت تقل رئيسي  .ال ح الدول ا ومع بلو  ال
اء عودهما من مفاوضات السام بـ"أ ومهورية بورندي رواندامهورية  زانيا   أروشا"ث بت

مي لوضع حد للقتال أ1)06/04/1994 مر التدخل ا ضرورة وعلى  .أ2) رواندا. استدعى ا
رائم ذ ا من  مساءلة مرتك  لس ا شأ هذا الغرض، وبالفعل تدخل  ائية ت كمة دولية ج  -أمام 

مم امتحدائما موجب الفصل  امتصرف -وللمرة الثانية كمة دة وأالسابع من ميثاق ا اصة  رواندانشأ  ا
 .أ3) 1994عام

ائية للالفرع اأو   . رواندا: تأسيس المحكمة الدولية الج

ساسي للمح ظام ا ائية لرواندا مؤلفا من كجاء ال مادة، اقتبست معظم أحكامها  32مة الدولية ا
ائية ليوغسافيا السابقة، ساسي للمحكمة الدولية ا ظام ا وقد بلغت درجة التشابه  ونصوصها من ال

ساسية، كهيئة امتن إ حد إشراكهما  بعض امكبن اح إدعاء العام، وكذا دائرة رافق القضائية ا
ا ، وتفاديا للتكرار ح اإستئ م ا ديث فقط على أ ختصر ا كام والقواعد ال ميزت ها احكمة س

 .روانداالدولية ل

 

                                                           

 .55د/ على يوسف شكري، مرجع سابق، ص  -1
 .40د/ سوسن مر خان بكة، مرجع سابق، ص   -
ا. 295د/ على عبد القادر القهوجي/ مرجع سابق، ص  -   وما بعد
زانياأ امرم عام   - ار )أروشا بت ة مراقبة دولية تابعة لعمم امتحدة  1992بعد انتهاك اتفاق وقف إطاق ال من  لس ا دا  رواندا، أنشأ  وأوغ

ا امشركة، وبتاريخ  رواندامراقبة عدم وصول امساعدات العسكرية إ  موافقته على  بقصد 812أصدر اجلس قرار رقم  12/03/1993عر حدود
هما مراقبة تدفق اإمدادات العسكرية إ  روانداتلبية طلب  دود بي شر مراقبن دولين على ا دا ب ذا القرار، روانداوأوغ من  لس ا . وقد عزز 

دود امشر 1993/ جوان/ 22بتاريخ  846باصدار القرار رقم  ة امراقبن الدولين مراقبة ا كة بن الدولتن، ميت بـ , امتعلق بإنشاء 
"UNOMUR( "United Nation Observer Mission Ugand. Rwanda.)  ة من إنشاء  لس ا و بادرة أخرى قرر 

ة امساعدة ل رواندافظ السام    UNAMIR "– (United Nationsالتابعة لعمم امتحدة " روانداأطلق عليها إسم "

Assistance Mission for Rawanda.)  ة امراقبن الدولين ها فيما بعد مع   .UNOMURوال م د
 

م الوثائق اامية  بشأن اجازر الرواندية:-  أ

- UN.DOC ,SC.RES/935,JUNE01,1994. 

- - UN.DOC :5/1994/1125,8/1994/906,5/1994/879. 

- -UN.DOC,SR.RES/955,NOVEMBER08.1994. 
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 .تشكيل المحكمة : أوا

ساسي للمحكمة الدولية ل 11امادة  نصت ظام ا على أن احكمة تتألف من أحد  رواندامن ال
تخبا من ق معية العامة لعمم امتحدةعشر قاضيا م وات، يوزعون على ثاث  بل ا لواية مدها أربع س

ا  سة قضاة، تتكون من م دوائر، دائرتن إبتدائيتن، وكل دائرة مؤلفة من ثاث قضاة ودائرة إستئ
ي نفسها التابعة للمحكمة الدولية ليوغسافيا السابقة  .أ1)و

طرة   إرتكابوأمام العدد الكبر للمتهمن ب رائم ا ذ  روانداا من إ تعديل  لس ا اضطر 
امادة بزيادة عدد الدوائر اإبتدائية إ ثاث دوائر، ورفع عدد القضاة إ ستة عشر قاضيا كما حدد 

 .أ2) 2010مدة واية احكمة إ غاية هاية عام 

رائم يوجد مكتب لإدعاء العام باإضافة إ دوائر احاكمة و مسؤول عن التحقيق  ا وماحقة  و
امدعي العام »على أن:  رواندانظام احكمة الدولية لمن  03الفقرة  15 نص امادة  اجرمن، وقد جاء

من العام لعمم امتحدة، مارس سلطاته   للمحكمة الدولية ليوغسافيا السابقة، امعن من قبل ا
ذا أ3)«أيضاً  رواندااحكمة الدولية ل م عن  اإرتباط بن احكمتن العديد من الصعوبات ، وقد 

من إ  لس ا مر الذي اضطر معه  اصة، ا كمة طبيعتها ا والعراقيل العملية، خاصة وأن لكل 
ذ ا ظر   امتضمن تعديل امادة  ،1503رقم  قرار 28/03/2003مسألة، وأصدر بتاريخ إعادة ال

ساسي للمحكمة الدولية 15 ظام ا ة ما بن وظيفة اإدعاء العام امشرك وفصل بذلك، رواندال من ال
كمة مدعي عام مستقل احكمتن،  .15/09/2003وذلك إبتداءا من  وأصبح لكل 

                                                           

كمة  -1 و ،  ار ة العاشرة، العدد رواندافريدريك  مر، الس وانب القانونية، اجلة الدولية للصليب ا يف 58، عرض لبعض ا ، ص 1997، ج
651. 

2- UN. DOC, SC. Res/1824, July 18, 2008. 

و أول مدع عام للمحكمة الدولية ليوغسافيا السابقة و  -3 وب إفريقياأ   خلفه "لويز أربور" عام ، ثروانداالسيد: "ريتشارد غولدن ستون" )ج
من الفاصل بن مكت اإدعاء للمحكمتن. ث تعين 1996 لس ا ، ث "كارادي بونت" سويسرا، ث "سرج براموتز" البلجيكي. وبعد قرار 

 .2006الدولية، ث خلفه السيد "حسن بوبكر جالو" عام  روانداالكامروي "برنار مونا" كمدعي عام حكمة 
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ذ ا و اك قلم احكمةإ جانب  الذي يتو مهمة اإشرا  على كافة  جهزة القضائية، 
عمال اإدراية والتسرية للمحكمة، ويرأسه ام فس الشروط ا تار ب ول،  سجل أو الكاتب ا

صوص مسجل احكمة الدولية ليوغسافيا السابقة.  واإجراءات ال م اإشارة إليها 

و ة " رواندامقر احكمة الدولية ل إختيارخر أنه م  ا ن زانيا، وذلك موجب قرارأروشامدي  " بت
من ر  لس ا ب 22/02/1995الصادر بتاريخ  977قم ا نظرا  روانداالذي استبعد أن يكون مقر

ية والسياسية فيها م وضاع ا  .أ1)لعدم استقرار ا

 .المحكمة إختصا : نياثا

ساسي للمحكمة الدولية ل ظام ا و من ال تص محاكمة  رواندانصت امادة ا على أن احكمة 
شخاص الذين يشتبه  قيامهم سيمة للقانون الدو  ا ا من اإنتهاكات ا بأفعال اإبادة، وغر

اكمة مواط رواندااإنساي، على إقليم  لى  قيامهم هذ اإنتهاكات ع الذين يشتبه رواندا، وكذلك 
اءاً عليه.أ2)1994ديسمر من عام  31جانفي و 01قاليم الدول اجاورة،  الفرة الواقعة بن أ فإن  وب

 حددت كاآي: رواندال ات احكمة الدوليةإختصاص

فعال  رواندامن نظام احكمة الدولية ل 4، 3، 2شارت امواد أ عي:موضو ال ختصا اإ -01 إ ا
ماعية  امادة الثانية، وقررت  ظر فيها، فجاء ذكر جرمة اإبادة ا عقد للمحكمة واية ال رائم ال ت وا

رائم ضد اإنسانية اصإختصامادة الثالثة  رمة  احكمة با ذ ا ا، واشرطت أن تكون  وعددت صور
موعة من السكان امدنين أيا كانت، بسبب  هجي وشامل موجه ضد  جوم م قد ارتكبت  إطار 

.  إنتمائها الوط أو السياسي أو العرقي أو الدي
                                                           

زانيا مقرا للمحكمة الدولية ب م يكن -1 زانيا شاركت  بعض  روانداإختيار "أورشا" بت ا، ذلك أن ت من باختيار لس ا يث انتقد قرار  ل إماع، 
ذا من جهة، ومن جهة أخرى م يثبت عمليا وجود مقرات وب أساسية للهياكل القضائية ام ياد  كونة حكمة أعمال القتال وبالتا ا تتمتع بصفة ا

مود عمر احزومي، مرجع سابق، ص  رواندا ظر  ذلك: د/   .175الدولية، تسهل من مهامها وأعماها. ي
2-  Article 01: Compétence du tribunal international pour le Rwanda: « Le tribunal 

international pour le Rwanda est habilité a !juger les personnes présumées responsables de 

violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda, et 

les  citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territ oire 

d'Atats voisins, entre 1er Janvier et le 31 décembres 1994, conformément aux  dispositions du 

présent statut ». 
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شخاص الذين يرتكبون كمةمحا  احكمة إختصاصأما امادة الرابعة فقد نصت على       ومعاقبة ا
سيمة إ إرتكاب  -كانت  بأية صفة –أو يشاركون  يف لعام ياتتفاقاإنتهاكات ا  1949 ج

زاعات عامت 1977اسيما امادة الثالثة امشركة، والرتوكول اإضا الثاي لعام  ماية ضحايا ال لق 
زاع الروندي ذو طبيعة غر إعتبارب سلحة الداخليةام   دولية.أن ال

شخاص  رواندااحكمة الدولية ل إختصاصإقتصر الشخصي: ختصا اإ -02 اكمة ا على 
ظامحسب ما أ ن فقطيعيالطب امسة من ال ت امادة السادسة مسؤوليتهم  .أ1)شارت إليه امادة ا وتضم

ظر عن مس -نظام احكمةامشار إليها   –م للجرائم إرتكاهالشخصية عن  توياهم ومدى بغض ال
ائية  فيذ، أو إعطاء أو مسامتهم ا فيذسواء بالتخطيط، التشجيع، التحريض، الت  .امر بالت

رائم  المكاني والزماني: ختصا اإ -03 ظر  ا تصة بال جاء  نص امادة السابعة أن احكمة 
ذا  م الروندي ما فيه اإقليم الريا  اإقليإرتكاهواإنتهاكات ال م  وي، كما متد  اها ا و

طرة ال تليشمل الدول اجاورة امتضر  ختصاصاإ ن الروندين سبرة من اإنتهاكات ا ب فيها امواط
طاق الزم .أ2)قاليمها أ و الفرة هاإختصاص ممارسة احكمة أما عن ال ، فقد حددته ذات امادة، و
 .1994ى من عام 31/12ــــــ  01/01عة ما بن ]الواق

ساسي للمحكمة الدولية ل المشترك: ختصا اإ -04 ظام ا ة من ال ، على روانداأقرت امادة الثام
اءاً على  رواندامبدأ مو احكمة الدولية ل صوص عليها  نظام احكمة، وب رائم ام ظر  ا وأولويتها لل
ها  اصية، مك أن تطلب رميا من القضاء الوط  -و أي مرحلة كانت عليها الدعوى –ذ ا

ساسي. التخلي عن نظر الدعوى امرفوعة أمامه، مصلحتها طبقا ظامها ا  ل

                                                           

1-Article 05: compétence ratione personal: « Le tribunal international pour le Rwanda a 

compétence à légard des personnes Physiques conformément aux dispositions du present 

statut 

2- Article 07: compétence ratione loci et compétence ratione temporis: «La compétence 

ratione loci du tribunal international pour le Rwanda S'etend au territoire du Rwanda, 

ycompris son espace terrestre et Son espace aérien, et au territoir d'Etats voisins en cas de 

violations graves du droit international humanitaire commises par des citoyens rwandais. La 

compétence ratione temporis du tribunal international S'etend à la periode commençant le 

1ere Janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 1994 ». 
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 : رواندافيا السابقة و يوغسامحكمتي تقييم  :نيالفرع الثا

 ة من القواعد وامبادئ القانونيةمل روانداو  يوغسافيا السابقة من حكان الدوليتابتر أفرزت التج
ظومة القان ائي، و سامت بفعالية  تطوير م عمال القضائية الدوليةعدتقد ون الدو ا ال  ا أو ا
ائية )العرفية  اها التفاقواإأنقلت القاعدة الدولية ا ال تطبيقي وعملي، وكرستيةأ من  ا ظري إ 

و إقرا ائي دو دائم.ر وإبالفعل اإنطاقة   نشاء قضاء ج

 .ا: تكريس بعض المبادئ القانونيةأو 

ائية الدولية: -01 كمة نورمبور بعد أن أ مبدأ إزدواجية المسؤولية الج إ امسؤولية  شارت 
ويةائية الدولية ا فراد الطبيع للدولة وهيئاها امع نظمة يوكذا مسؤولية ا رائم الدولية، عادت ا ن عن ا

ساسية حكم يوغسافيا السابقة و  كثر من ذلك م تطبيق روانداا ذا امبدأ. وا  على هللتأكيد على 
ول يوغسافيا عسكرية على دو  جزاءات ديبلوماسية واقتصاديةأرض الواقع، وذلك من خال فرض 

ادية و  من  رواندااإ لس ا  و ذات الوقت تأكدت -متصرفا موجب الفصل السابع–من قبل 
فراد ظر عن صفاهم ووضائف–مسؤولية ا طرة للقانون الدو اإنساي  -هموبغض ال عن اإنتهاكات ا

قوق اإنسان  إقليم الدولتن.  و

ائي الدو امؤقت حكم يوغسافيا  دة:مبدأ محاكمة الرؤوساء والقا -02 ارب القضاء ا أثبتت 
اكمة رؤوساء الدول والقادة واموظفن السامن  الدولة، وعدم اإعتداد  روانداالسابقة و  عن 

اكمة رئيس دولة يوغسافيا الفيدرالية اصانتهم وإمتياز  ية. فقد م  هم امقررة هم موجب القوانن الوط
يك موتشيلو" وكذا رئيس الرمان الصري السابق "فيتشيسلوبدان ميلوسالسابق " ". أمام كراشي

كمة  حكم بالسجن امؤبد  الدولية، فقد رواندااحكمة الدولية ليوغسافيا السابقة، أما على مستوى 
ة تابا  "بول أكاسيو جون"على  .أ1)02/09/1998عمدة مدي

 

                                                           

 .307القادر القهوجي، مرجع سابق، ص د/ عبد  -1
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يم بعض الجرائم الدولية، وتطثانيا: التأكيد على  ائي الدوليمفا  .بيقها أمام القضاء الج

ظامان اا ديد  رواندااسيان حكم يوغسافيا السابقة و سعتمد ال اموضوعي  ختصاصاإ 
فعا حكمتنللم رائم الدوليةعلى ا عرا   ال م اإعرا  ها مسبقا ل غر امشروعة وا سواء  ا

كمة نورمبور  العسكرية،  ياتتفاقاإالدولية أو  سب الدولية، أو ح من خال مبادئ  إا أن ما 
رائم. هاتن احكمتن ذ ا انب التطبيقي لبعض   و ا

ائية  جرائم اإبادة الجماعية: -01 ساسي للمحكمة الدولية ا ظام ا أقرت امادة الرابعة من ال
ائية للي ساسي للمحكمة الدولية ا ظام ا  إختصاص، على روانداوغسافيا السابقة، وامادة الثانية من ال

شخاص الذين يرتكبون جرمة إبادة س. احكمتن  متابعة ومعاقبة ا  ا

ساسن للمحكمتن الدول و ظامن ا أوردوا نفس التعريف الذي جاءت  تنياماحظ أن واضعوا ال
ماعية والعقاب عليها لعام إتفاقبه  . وبذلك م التأكيد على الطابع 1948ية قمع جرمة اإبادة ا

ظر عن أي إرتباط ية، واتفاقاإ اإلزامي هذ ، وبغض ال د أساسه القانوي  العر  الدو      لذي 
 .أ1)يإتفاقأو إلتزام 

رمةأما  انب التطبيقي هذ ا كم ال عن ا كمة فيعتر ا س الدولية ضد رئي روانداذي أصدرته 
 رائم إبادة ماعية ضد التوتسي أول حكم دو هإرتكاببتهمة  04/09/1998بتاريخ  روانداوزراء 
ع جرمة اإبادة لعام إتفاقيدخل  كم  1948ية م ، كما جاء  ا ائي دو حيز التطبيق أمام قضاء ج

ماعية ال  2007 ليوغسافيا السابقة عامالذي أصدرته احكمة الدولية  ازر اإبادة ا صوص 
ة "ارتكبتها القوات الصربية   تشامدي  19/07/1995ــــــــــــــــ  26/05 الفرة ما بن  "سري بري

                                                           

ي أساس اتفاقية قمع اإبادة لعام1951جاء  الرأي اإستشاري حكمة العدل الدولية لعام  -1 معر  ها من قبل  1948 ، بأن امبادئ ال 
ظر عن أي ارتباط اتفاقي. مم امتمدنة، على أها إلزامية للدول بغض ال  ا

- « Les principes qui sont à la base de la convention sont des principes reconus les Nations 

civilisées comme obligeant les Etats méme en dehors de  tont lien conventionnel ». CIJ, 

affaire relative à la question des réserves à la convention pour la prévention et la répression du 

crime de génocide, Avis consultatif, Rec, 1951, P 23. 
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ائي الدو امؤقت على فعالية اتأكيد صوص القضاء ا وتطبيقها على أرض  القانونية  تفعيل ال
 .الواقع

ساسن حكم يوغسافيا السابقة و  جرائم الحرب: -02 ظامن ا  روانداعلى الرغم من تشابه ال
رب، و  رائم ا فعال امشكلة  كم ا  ياتإتفاقما على إعتمادبشأن تأسيس القواعد القانونية ال 

يف لعام  ديد نصوص التطبيق أمام كل  ،كمرجعية قانونية هذ القواعد1949ج إا أهما مايزا  
زاع  كل من الدولتن.الكمة، و   سبب  ذلك إختا  طبيعة ال

سب زاع  يوغسافيا السابقةفال ا  ة لل " أنه: TADICبشأن قضية " فقد جاء  قرار دائرة اإستئ
طقي والغائي للمادة ال» من والتفسر ام لس ا ، فإن  ضوء نية  ثالثة امشركة، والقانون الدو العر

تج بأن  ا  تست عمال  يوغسافيا السابقة سواء   إختصاصدائرة اإستئ احكمة يشمل ميع ا
. و و. «نزاع داخلي أو دو تلطة داخلي ودو زاع اليوغسا كان ذو طبيعة  كان  بالتا فإن ال

د  شخاصاليتوجب على دائرة احاكمة ع زاع  ظر  التهم اموجهة إ ا دد طبيعة ال  مكان أن 
رائم امرتكبة. رب.  يتحدد القانون الواجب التطبيقوبالتاوزمان ا  وتتميز بذلك جرائم ا

ا بصدد نزاع مسلح دو يف لعام  ياتإتفاقفإنه يتوجب تطبيق نصوص  فإذا ك والرتوكول  1949ج
ول امتعل زاعات امسلحة الدولية لعام اإضا ا ماية ضحايا ال زاع امسلح  . أما إذا كان1977ق  ال
يف وكذا قواعد الر  ياتتفاقفإنه يتم تطبيق أحكام امادة الثالثة امشركة إ ذو طابع غر دو توكول و ج
زاعات امسّلحة الداخلية. 1977اإضا الثاي لعام  ماية ضحايا ال  امتعلق 

كمة  صوص  رب  ونظرا  الدولية روانداأما  زاع كان داخليا، فقد حصرت جرائم ا ن ال
 .1977توكول اإضا الثاي لعام و والر  ت أحكام امادة الثالثة امشركةانتهاكا

رمت الجرائم ضد اإنسانية: -03 ظام ا ن السابقتنعلى عكس ا امسة من ال ساسي فإن امادة ا
ظام ا مة يوغسافيا السابقةحك ا على الدولية إعتمدت روانداساسي حكمة وامادة الثالثة من ال

فعال ال تشكل جر  رم ا صوص  كمة نورمبور    ال –ئم ضد اإنسانية اماخلصت إليه أحكام 
 .-ي أو عر سابقاإتفاقم تعر  ها أساس قانوي 
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رائم  التطابق الكلي بن نصي امادتن بالرغم من و فعال ال تعد من قبيل ا من حيث وصف ا
كمة يوغسافيا السابقة  ما م يشرط نظام  ضد اإنسانية، إا أنه م تسجيل إختا   تعريفها، فبي

كمة  إرتكابأية رابطة   زاع امسّلح. فإن  رمة زمن ال  طا مقيداً أضافت شر  دوليةال روانداذ ا
فعال امرتكبة امكونة للجرمة ضد اإنسانية مفاد هجية،  بأن ا      ب أن تكون نتيجة مارسات م
طاقأو و  جوم واسع اسعة ال ية، أو عرقية  نعلى أي مدني وكجزء من  سباب قومية أوسياسية أو أث و

ية  .أ1)أو دي

خر و من  روانداالدوليتن امؤقتتن ليوغسافيا السابقة و تن ماءت به احكجإ أن ما  لص  ا
ممارسات التطبيقية او  أحكام ومبادئ قانونية، غرت الكثر من امسارات والدراسات الفقهية والقانونية 
، وأعطت بذلك دفعا قويا للحقوقن ورجال ائي الدو ال القضاء ا ظر    السياسة  العام لل

ائية دائمة، تعزز وتؤ كمة دو  إنشاء  وندية صيله من مكاسب   وتطبق كد وتطورلية ج ما م 
م من ذلك أن تفعل الصفة الردعية  ائي بشقيه اموضوعي واإجرائي، وا ال القانون الدو ا

قوق اإنسان. سيمة للقواعد اإنسانية و طرة وا  للقاعدة الدولية للحد من اإنتهاكات ا

ائية ال لثالث:المطلب ا  . مدولةالمحاكم الج

اءا على طلب بعض الدول ال ية إنعكاساهو   عانت ويات الصراعات الداخليةب ا السلبية على ب
و مؤسساها الدستورية، ال أضحت زاعات و ذ ال مم امتحدة  عاجزة عن وقف  ا تدخلت ا –آثار

من لس ا اط ها مهمة مساءلة  -مثلة   ائية، ي باستحداث مط جديد من احاكم الدولية ا
ذ الدول، ميت باحاكم  قوق اإنسان، داخل  طرة  رائم الدولية واإنتهاكات ا مرتك بعض ا

ائية امدولة أو امشركة.  ا

                                                           

 .124د/ مرشد أمد السيد، ود/ أمد غازي اهرمزي، مرجع سابق، ص  -1
مود العزاوي، مرجع سابق، ص  -     .298د/ مى عبد الباقي 

-Article 03 (ICTR): « le tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les 

personnes présumées responsables des crimes suivant lorsqu'ils ont èté commis le cadre 

gènéralisée et sysyématique dirigèe contre une population civile qu'elle soit, en raison de son 

appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou relegieuse... » 
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ائية المدولةالفرع اأول: مفه  . وم المحاكم الج

ية بن الدولة ال طالبت بامساعدة القضائية إتفاقا موجب أجهزة قضائية يتم إنشاؤ  امدولة احاكم
من مساءلة لس ا اكم مستحدثة من قبل  ي  مم امتحدة، و فراد ج وا ائيا عن أفعال ومعاقبة ا

ة ا  دولةإرتكاهم  غر مشروعة دوليا ا سبب حرب أب معي ذ الدولة عجز لية، بعد أن سجلت 
تلفة، أمها ضعف جهاز وأ عتباراتمساءلتهم ومقاضاهم إ عن ا امراكز وكذ ا القضائيسباب 

 شخاص امتابعن قضائيا.الوظيفية والقيادية لع

تلط وعليه فإن يا ودولياأاحاكم امدولة ذات طبيعة  ددة مإختصاصمارس  ة أو مشركة )وط ن ات 
رائم تلبية إحتياجات أملتها الضرورةحيث الزمان وامكان، ويتم إنشاؤ  ادة جل إع ا بعد وقوع ا
من واإستقرار داخ  ل الدولة امتضررة.إستتباب ا

ذا ال أوا: خصائصها: صائصيتميز  تلف عن ا وع من احاكم نملة من ا حاكم الدولية علها 
ائية من ا لس ا ا  زاع الرو  امؤقتة ال أنشأ زاع اليوغسا أو ال اسبة ال  ندي.ام

اءاً على طلب تتقدم به دولة عضو  حيث يتم إنشاؤ  الصفة المشتركة للمحاكم المدولة: -01 ا ب
مم امتحدة منتعاي صراعًا مسّلحا داخليا، وب ا لس ا هاز  - عد دراسة الطلب، يقوم  بصفته ا

مية فيذي للهيئة ا ساسي صدار قرار يتضمن إنشاء احكمةبإ-الت دد نظامها ا وتاريخ  امشركة، و
اءاً على اإ  وال تعد جزءاً ا يتجزأ من القرار. ية امرمة مع الدولةتفاقسرياها، ب

 الشروط القانونية التالية: ضي صفة اإشراكتكما تق

وأن القانون اله  ائي  ول وط ا ومكن اإسرشاد بأصول احاكمات  ،الواجب التطبيق  امقام ا
ائي إذا اقتضت الضرورة ذلك. ية، وبامقابل مكن تطبيق قواعد ومبادئ القانون الدو ا  الوط

ين هيئة القضائية للمحكمةأن اه  كثرية للقضاةشريطة أ تتكون من قضاة دولين ووط  ن تكون ا
من العام لعمم امتحدة.يوكذا رئاستها، ويتم تعي الدولين  هم من قبل ا
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من العام لعمم ييتم تعي دعي العام الدو ونائبه الوط وكذا رئيس قلم احكمةام ه هم من قبل ا
ة.أو دولة  ودون تلقي تعليمات من أية جهة،   أداء مهامهم إستقاليةامتحدة، ويتمتعون ب  معي

ية الجزائية: -02 اصية أولوية المحاكم المدولة على المحاكم الوط ق  مقاضاة  ذ ا تعطيها ا
رم، وذلك  حالة ما إذا ثبت للمحكمة ية عن ذات ا كمة وط اكمتهم أمام   أشخاص سبقت 

مام  أن التقاضي أأو شاها عيب إجرائي أو موضوعي، مع اإشارة إ امدولة أن احاكمة كانت صورية
افية، وتصدر أ ذ احاكم يكون على درجتن صواتإبتدائية واستئ هائية بأغلبية ا ي غر  حكامها ال و
 قابلة للطعن فيها أو مراجعتها.

ظر   هاإختصاصذ احاكم مارس  المحاكم المدولة: إختصا  -03 ا قبل إرتكاهجرائم م بال
رائم امرتكبة الفةيعد ذلك  شاء احكمة ذاها، واإن زائية، ذلك أن ا  مبدأ عدم رجعية القوانن ا

اكمة  الشخصي ختصاصاإأما من حيث  .بطبيعتها ا تتقادم مرور الزمن فهي تقتصر على متابعة و
مياآشخاص الطب صانات امقررة هم موجب  عن فقط وا تعتد مراكز ية، أو با أو بصفتهم الوط
ية.  القوانن الوط

ا من الدول واهيئات،  -04 موع اهبات والترعات ال تتلقا يتم مويل احاكم امدولة  الغالب من 
مم امتحدة.  وا يدخل  ميزانية ا

ائية المدولة:أثانيا: ديثة انظرا للمميزات ال مية المحاكم الج ذ احاكم ا  نفردت ها 
ائي الدوا مكن إغفاه ت أميةبوخصوصيتها، فقد إكتس ال القضاء ا : ا    لت بوضوح، 

من ال نتقاداتتفادي اإ -01 اصةبشأن إنشائه  وجهت جلس ا متصرفا  للهيئات القضائية ا
ية وتدخله  الشؤون الداخلية للدول، موجب الفصل السابع واإنتقائية   وانتهاكه مبدأ السيادة الوط

ذ احاكماته، ذلك أن إقرار  اءاً على طلب من الدولة ذاها،  وبإبرام  نشاء مثل  ها  إتفاقإما يكون ب بي
الة إا إعماا لصاحيات ذ ا من   لس ا مم امتحدة، وما تدخل  امقررة موجب مواد  هوبن ا

مية. عضاء  اهيئة ا يابة عن الدول ا  الفصل السابع،  العمل بال
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رات والتجارب الدولي -02 ائي الدواإستفادة من ا ال القضاء ا رمة الدولية،  ة   ومكافحة ا
ذا  مط من احاكمخاصة وأن  كم يوغسافيا ال رب  السابقة لعام  ظهر إ الوجود بعد 

 .1994لعام  روانداو 1993

ينامسامة  تطوير الق -03 ائين الوط ية  انون والقضاء ا من خال امزج بن القواعد الوط
ه سبل وإجراءات تج ع رة اإفات من العقاب، ومن   جديدة والدولية، والذي قد ي د من ظا كفيلة با

ائية. قيق العدالة ا  ث 

ائية امدولة حرص اح -04 ائية الاكم ا امقررة لسر احاكمات  دوليةعلى تطبيق امعاير وامبادئ ا
زيهة، وكفالتها للضمانات القانوني قوق اج ة والقضائية لعالعادلة وال شخاص امتهمن، وكذا مراعاها 

 عليهم والشهود.

ياز اهيئة القضائي -05 ي من أطرا  ضمان عدم إ صومةة  ايدين،  هما تضم ا من قضاة دولين 
لين فقط،  طرة مشكلة من قضاة  رائم واإنتهاكات ا ظر  ا بعكس ما لو كانت احكمة ال ت

أو أحد أطرافها، أو قد مارس  ر أعماهم وأحكامهم بشكل أو بآخر بظرو  القضيةوالذين قد تتأث
م بذلك عن مهامهم ا عليهم ضغوطات  لقضائية.يد

ائية المدولة  . الفرع الثاني: تطبيقات المحاكم الج

من وال حققت نتائج عملية،  لس ا ا  ائية ذات الطبيعة امشركة ال أنشأ من احاكم ا
كمة  كمة سراليون،  د:  طرة،  فعال ا رب وا رمي ا ال مقاضاة  وأضافت توجها جديدًا  

 واحكمة الدولية لكمبوديا.تيمور الشرقية 
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 .(1)سيراليونبالخاصة محكمة المدوّلة أوا: ال

مية، مت امو ية امرمة بن دولة سرالتفاقواإ من العام لعمم امتحدةبعد تقارير ا افقة يون واهيئة ا
ساسي للمحكمة ظام ا  .أ2)2002وال باشرت مهامها عام  على ال

ظام  -01 ساسي للمحكمة  تضمن اأساسي لمحكمة سيراليون:مامح ال ظام ا ت  مادة 25ال بي
ها و  خاها طبيعة احكمةمن   اها.إختصاصوتكوي

يئات: : تكوين المحكمة:1-1  تتألف احكمة من ثاث 

سب نص اما الغرف: -أ ساسي للمحكمة غر  ابتدائية 13دة تضم  ظام ا مثل الدرجة  من ال
و من العام لعمم  للتقاضي، وتتكون من ثاثة قضاة واحد سراليوي ا هما ا ان دوليان، يعي وإث

افية امتحدة، هم تضم مسة قضاة، تعن وغرفة إستئ ن م هم يوثاثة دول حكومة سراليون اث ن يعي
من العام. ويقوم قضاة الغرفتن ب و  ذات إختيارا افية، و  الوقت رئيس احكمة رئيس الغرفة اإستئ

ا  قضاة احكمةأ. امدولة ر  ما عن الشروط القانونية الواجب توافر ال القانون فهي الكفاءة وا ة  
ائي قوق اإنسانالدو ا ياد وا ، والقانون الدو  لقانون الدو اإنساي، باإضافة إ صف ا

ة، ومدة تعي زا وات يوال ي ثاثة س  .أ3)قابلة للتجديدهم 

ظام ا 04الفقرة  15مادة نصت ا يئة اإدعاء العام: -ب ساسي للمحكمة، على أنه يتم من ال
تار من امدعي العام للمحكمة من قبل ا نيتع من العام لعمم امتحدة، ويساعد  مهامه نائبا 

                                                           

ذ بداية عام  -1 كومة وجبهة الوحدة الثورية، م لية ال اندلعت بن ا رب ا . بسراليون، انتهاكات 22/05/1999وإ غاية  1991شهدت ا
طر،  ذا الوضع ا قوق اإنسان، ولقواعد القانون الدو اإنساي، وارتكبت فيها أبشع صور التقتيل والتعذيب. وأمام  كومة صارخة  طالبت ا

رائم. وبالفعل إستجاب اجلس هذا الطلب، مصدرًا قرار رق ذ ا جل مقاضاة امسؤولن عن  من،  لس ا , 1315م السراليونية بامساعدة من 
طرة  سرال14/08/2000بتاريخ  رب ا ائية حاكمة امسؤولن عن ارتكاب جرائم ا كمة ج لس . يون. وامتضمن ضرورة إنشاء  ظر  وثائق  ي

من الرمية:   .UN. DOC. SC/Res/1315/, 14, 2000ا

دة معمر يشوي، مرجع سابق، ص  -2  .87لي
 .175د/ مرم ناصري، مرجع سابق، ص  -   
ساسي حكمة سراليون. 03و/ الفقرة  01الفقرة  15امادة  -3 ظام ا  من ال
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ية توج كجهة مستقلة للمحكمة  مة سراليون، ويعمل جهاز اإدعاءطر  حكو   هاتيدون خضوعه 
ا.  أو تعليمات أيا كان مصدر

ظام ا 16شارت امادة أ قلم المحكمة: -ت إ مهام امسجل الذي يتو  ي للمحكمةساسمن ال
من العام بعد التشاور مع رئيس احكمة، ي اإداري للمحكمة، على أن يتم تعيالتسير ه من قبل ا

موعة منوات وتكون مدة وايته ثاث س لن. قابلة للتجديد، ويساعد  أداء مهامه   اموظفن امؤ

ظام اات المحكمة:إختصاص: 1-2 رائم، ات احكمة من إختصاص ساسيحدد ال حيث ا
شخاص، والزمان.  كاآي:وا

و الفقرة  الموضوعي: ختصا اإ -أ ظر 01حسب امادة ا ظام، فإن للمحكمة الواية لل . من ال
رائم:   نوعن من ا

رائم ضد اإنسانية )امادة الثانيةأ، وانتهاكات امادة :اإنتهاكات ضد القانون الدولي اإنسانيه  ا
يف لعام ياتتفاقالثالثة امشركة إ )امادة الثالثةأ،  1977 والرتوكول اإضا الثاي لعام 1949 ج

شآت وامدنين مادة الرابعة على اإنتهاكات اونصت ا طرة للقواعد اإنسانية كاهجوم امتعمد على ام
طفال دون  يد ا عمال القتالية. 15وبعثات حفظ السام، و ة للمشاركة  ا  س

ي لسيراليونه  ظام ا: حيث نصت امادة ااإنتهاكات ضد القانون الوط ي على ساسامسة من ال
رائم امتعلقة بإساءة  إرتكبواشخاص الذين حاكمة ا سلطة احكمة طفال ما فيهم  إستخداما ا

رائم امتعلقة بتدمر اممتلكات موجب قانون الضرر لعام  ات، وا  .1861الب

و الفقرة  الشخصي: ختصا اإ -ب ص امادة ا ظام 01تص احكمة وفقا ل مقاضاة  من ال
شخاص الطبيعي رائم امذكورة سلفا،يوامسؤولن الرئ نا فظ السام، سين عن ا     ما فيهم امكلفن 
أو قادرة  الذين يتجاوزون امهام امكلفن ها، وا تكون الدولة ال أرسلتهم راغبة أو امبعوثن الدولين
اكمتهم.  على 
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رائم ال ارتكبت  سراليون ابتداءًا من  الزماني: ختصا اإ -ت ظر  ا تصة بال احكمة 
ديد هاية هذا 30/11/1996 ذ احكمة. ختصاصاإ. دون  د إنشاء  زاع ع  سبب استمرار ال

ائية الدولية على نفس  المشترك: ختصا اإ -ث ، روانداامؤقتة ليوغسافيا السابقة و هج احاكم ا
ظام  ة من ال ية، وها حسب ما جاء  نص امادة الثام ولوية على احاكم الوط فإن حكمة سراليون ا

ية، إحالة القضية إليها، و أي مرحلة كانت. ساسي، أن تطلب رميا من احاكم الوط  ا

اكمة امتهم و اكمتهم أمام القضاء الوط–ن للمحكمة أيضا صاحية إعادة  إذ  -بعد أن مت 
ية كانت صورية رائم امرتكبة )امادة ثبت أن احاكمات الوط ، أو أن العقوبات ا تتوافق وجسامة ا

 التاسعةأ.

 . وسلبيات محكمة سيراليون المدولة إيجابيات -02

تائج : اإيجابيات2-1 ذ احكمة على ملة من ال ها:: أسفرت   القانونية، نذكر من بي

ائية الدولية للفرد:  في -أ       أو شارك، عتر كل شخص طبيعي خططالتأكيد على مبدأ امسؤولية ا
رائم امذكورة  أو أمر أو حرض ساسي أو ارتكب جرمة من ا ظام ا مسؤوا أمام احكمة، وذلك  ال

صانة امقررة له، وتطبيقا لذلك أصدرت وا با سيتهعتداد مركز الوظيفي أو القيادي أو جدون اإ
" تايلور شارليبري "لشخصا، ما فيهم الرئيس ال 13مذكرات إهام ضد  2003احكمة  مارس 
بهة الثورية الذين  04/06/2003الذي أدين بتاريخ:  رب  إرتكبوابسبب دعمه لقادة ا جرائم ا

رائم ضد اإنسانية  سراليون  .أ1)وا

                                                           

لس . ث توقيف 2006/ مارس/ 29بتاريخ  -1 اصة بسراليون، وبعد تدخل  يجرية، وم تسليمه إ احكمة ا شارل تايلور من قبل السلطات ال
اكمته اي، وبدأت  كمة ا ت نقل امتهم إ سجن  اي، تضم ايات الدولية با كمة ا كمة سراليون و من م إبرام اتفاقية بن    ا

21/07/2006. 
كمة سرا - اك أية مساومات معهم.ويذكر أن   ليون كانت حازمة  إدانة اجرمن، ما فيهم تايلور، وأكدت أنه لن تكون 

=« I L- ne Saurrait y avoir de marchandages pour des criminels de. Geurre comme charles 

Taylor ». 
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م ما و ذ احكمة أ و  انفردت به  ا مبدأ امسؤولية الفردية،  مادة السابعة جاءت به اما  إقرار
ساسي شخاص الذين تبلغ من نظامها ا م  ال نصت على سلطة احكمة  مقاضاة ا  15أعمار

خذ بعن اإ ة فما فوق، مع ا شخاص ال عتبارس يل ا م ضرورة تأ ة 18و  15مابن بالغة أعمار  س
خص حقوق الطفل.  وفق معاير حقوق اإنسان وبا

على -ب ائية،  إقرار مسؤولية الرئيس ا وعدم اإعتداد بأوامر كحجة إعفاء امرؤوسن من امسؤولية ا
ففا للعقوبة.  إا أها قد تكون سببا 

شخاص، والذين  -ت وح لبعض ا رائم امشار إليها  نظام  إرتكبواعدم اإعتداد بالعفو امم إحدى ا
فعال. ب مقاضاهم وإقرار مسؤوليتهم عن تلك ا  احكمة، وبالتا 

وحة للمتهم  -ث الدولية وكذا القوانن  ياتتفاقاإوفقا ما جاءت به امواثيق و  كفالة الضمانات امم
ية لسراليون )حسب امادة   من نظام احكمةأ. 17الوط

عقوبة  إستبعادمع  بالسجن امؤبد كأقصى حد، العقوبات امقررة لعشخاص امداننديد  -ج
ساسي للمحكمة إ إ 19شارت امادة اإعدام، وقد أ ظام ا مكانية حكم احكمة مصادرة من ال

صول عليها بطرق غر شرعية، وإعادها مالكيها الشرع موال ال م ا ة ن، أو إ دولياممتلكات وا
 .سراليون

فيذ أحكام احكمةالتعاون  -ــــح حكام يكون  22نصت امادة  ثحي الدو بشأن ت فيذ ا على أن ت
اجة  إحدى الدول ال أبرمت  كم يوغسافيا السابقة. إتفاق سراليون، وإذا اقتضت ا ية مع 

ت رغبتها وا روانداو  فيذ أحكامها، أو  الدول ال أعل فيذ العقوبات، بعد جل ت ا  ت ستعداد
ت رقابة احكمة امدولة.إتفاقإبرامها  حكام فيها  فيذ ا ذا الشأن، ويكون ت  ية مع احكمة  

كمة سراليون من إإتسمما  رغم : السلبيات:2-2 ساسي شابه  ابيات، إا أنت به  نظامها ا
ها: بعض القصور  ومل  طياته بعض السلبيات، نذكر من بي
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ساسي حكمة سراليون 5-2 نصوص امواد ) م يرد-أ ظام ا  ختصاصاإامتعلقة ب–أ من ال
رائم -اموضوعي ذ ا مر الذي أغفل  تفصيا أو توضيحا عن  ا على سبيل العموم، ا وإما جاء ذكر

طرة ال ار  فعال ا رم بعض ا العمالة القسرية، بر  إستخدام، كتكبت  الصراع السراليويمعه 
يدي، وتقويض القيم الثقافية رجل وا ار بالرقيق جتماعوالعاقات اإ ا ية عمداً، وجرمة اإسرقاق واا

ا  فعال وغر ذ ا زاع امسّلح  البلد،... كل  اء ال حرمت رغم مارستها على نطاق واسع أث
 ومعاقبة مرتكبيها أمام احكمة امدولة. من إقتصاص حقوقهمامتضررين 

ساسي4امادة ) أن -ب ظام ا قل من  /جأ من ال طفال ا يد ا  15وامتعلقة بامعاقبة على جرمة 
طفال بعد  يد ا رمة إا إذا ثبت  ذ ا ة  القوات امسّلحة، عيب عليها أها ا تعاقب مرتك  س

م. خطفهم. و طفال ويشركهم  الصراع برضا د ا  بذلك استبعدت من العقاب كل شخص 

زمة التمويل وعدم وصول الترعات  -ت عدم فعالية احكمة  ماحقة ومعاقبة اجرمن، نظرا 
ذ  شة، وأن  الة امالية للمحكمة  من العام لعمم امتحدة بالقول أن ا مر الذي دفع ا امطلوبة، ا

جلها  .أ1)مشكلة ستقف حائا دون قيام احكمة بالغرض الذي أنشأت 

سا عدم -ث ظام ا ائية لعام مكمن نظام  سي حكمة سراليوناستفادة ال – 1998ة روما ا
يئة قضائية دوليةإعتبار ب م  موذج امتكامل  رائم امعاقب عليها،  - ال ديد ا اسيما من حيث 

اة، وعدم اإ والتحديد الدقيق  فقط على اجرمن الرئيسن. قتصارلصفة ا

كمة سراليون  -ج من ذات الطابع السياسي وامصلحي، فبدا  -بشكل كبر–تأثر  لس ا بقرارات 
ساسيمن التدقيق وال بالصراع  تمامواإ تمحيص  تفاصيل احكمة امدولة ونصوص نظامها ا

طر  رائم ا من ذات الصلة الداخلي، وكذا ا لس ا ، لوحظ أن معظم قرارات  اء ة ال ارتكبت أث
و ماية  ها  زاع امسّلح  سراليون كان اهد  م اطق إنتاج اماسبال ية بشأهاوفرض تدابر أ م  .أ2)م

                                                           

من رقم  -1 لس ا  .1548/2003الفقرة السادسة من قرار 
من رقم   -2 لس ا اطق إنتاج اماس، وقرر اجلس ملة  1306/2000قرار  كومة على م ه على ضرورة سيطرة ا امسة م الذي نص  الفقرة ا

اطق بداية من  ذ ام ماية  ية الازمة  م  .05/01/2002من التدابر ا
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ائية     .(1)ولة لكمبودياالمدثانيا: المحكمة الج

كومة  من العام وا م بن ا ، تقضي بإنشاء 2000 عام الكمبودية  م التوصل إ مذكرة تفا
ذ امذكرة إ  بعد أن م استحداث غر  غر عادية ية هائية إتفاقكمة مّدولة لكمبوديا، وترمت 

ائيةأ ين حاكمة  ن إي احاكم الكمبودية، تسمح مشاركة قضاة دول )إستث جانب القضاة الوط
رائم طرة اجرمن من مرتك ا  .ا

ظام اأساسي لمحكمة كمبوديا: -01 ساسي للمحكمة  ضم مامح ال ظام ا موزعة  مادة 48ال
يئات قضائية: 17على   فصل.وتتكون احكمة من ثاث 

ائية: الغرف:1-1  ،10/08/2001عليه  امصادق  ا موجب القانون الكمبوديم إنشاؤ  اإستث
ا م ي بدور ي ثاث غر  قسمة إو ة الكمبودية. تبعا لدرجات التقاضي على مستوى احاكم الوط

كمة أول درجة ائية تضم قاضن دول ففي  ن، والغرفة امتواجدة على يوط 03ن وياك غرفة إستث
كمة اإ ا  تتكون من مستوى   ة دولين، أما  احكمة العلياث قضاوثا قضاة كمبودين 4ستئ

هم كمبودين و 05قضاة،  09فتتكون من   سية كمبوديةدولين. ويكون رئيس كل غرفة من ج 04م
.  ونائبه دو

على نصت على أن  من نظام احكمة 12فإن امادة  ص طريقة تعين القضاةما يف و للمجلس ا
ق  تعين  للقضاء  كمبوديا يا من امشهود 12ا ائية قاضيا وط مور ا رة  ا وحقوق  هم ا

من العام لعمم امتحدةف ر العادية. أما القضاة الدولينللعمل  الغر  غ اإنسان قائمة تضم  يقدم ا
على  12 هم كقضاة أ 09للقضاء الذي يعن إما مرشحا إ اجلس ا  .إحتياط 03ن ويصلم

                                                           

كم  كمبوديا  الخمير الحمرمارس نظام " -1 . 06/01/1979إل غاية  17/04/1975الدمقراطية  الفرة اممتدة من " امتزعم مقاليد ا
قوق اإنسان، راح ضحيتها ما يقارب مليوي شخص.و بعد مرور عقدين من  أبشع صور القتل والتعذيب، وارتكب جرائم إبادة وإنتهاكات صارخة 

مم ام ظام، طلبت حكومة كمبوديا امساعدة من ا ذا ال كمة تع مقاضاة امسؤولن والقادة 1997تحدة عام الزمن على سقوط  . من أجل إنشاء 
مر. وبوت بولمن نظام " مر ا ها، والقانون " زعيم ا ذ احكمة، وكذا طريقة إنشائها وتكوي الواجب التطبيق  بعد طول مفاوضات حول طبيعة 
 أمامها.
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صوص صدور قر  غر  نصت على أن قرارات ال نظام احكمةمن  14فإن امادة  ارات احكمةأما 
ائية  تصدر باإماع إذا أمكن ذلك، و حالة  –وعلى كافة مستويات ودرجات التقاضي  –اإستث

كمة اإست 05قضاة  غرفة احاكمة، وبأغلبية  04التعذر، فإها تصدر بأغلبية  ا  قضاة   ئ
 قضاة  الغرفة غر العادية للمحكمة العليا. 06وبأغلبية 

يئة التحقيق:1-2 ، تلقى ع قاضي من كمبوديا ،تتكون من قاضين :  لى عاتقهما مهمة واآخر دو
دلة امتحصل عليها من امصادر امختلفة، وهم  ذلك العمل موجب قوا التحقيق امشرك عد موجب ا
زائية الكمبوديةاإجراءات   .أ1)وكذا القواعد اإجرائية امتبعة أمام احاكم الدولية ا

يئة اإدعاء:1-3 مسؤوان عن  امدعي العام من مدع عام كمبودي ومدع عام دو يتكون مكتب : 
ها حسب نص اماد ظام  16ة إصدار وتوجيه اإهامات طبقا لقواعد اإجراءات الكمبودية، ومك من ال

س .إاسي للمحكمة ا  تباع القواعد اإجرائية امقامة على امستوى الدو

قضاة التحقيق أو امدعن العامن يتم فضه عن طريق إ أن أي خا  بن  شارت ذات امادةأ و
ان دوليان، يتم  ة كمبودينال تتكون من مسة قضاة، ثاث غرفة احاكمة فس طريقة إختيار وإث م ب

ائية الثاثة. إختيار  قضاة الغر  اإستث

ظيم نشاطات  : دائرة اإدارة:1-4 هاز اإداري امشر  على عمليات التسير، وت ي مثل ا و
سية كمبودية،  احكمة، وعقد جلساها، وماية الشهود والضحايا،... و يتو إدارها مدير من ج

من العام   .أ2)لعمم امتحدةويساعد  مهامه نائبا يُعن من قبل ا

ساسي للمحكمة  ات المحكمة:إختصاص -02 ظام ا  اها كاآي:إختصاصحدد ال

رائم ال مكن  8-3شارت امواد من أ الموضوعي: ختصا اإ: 2-1 من نظام احكمة إ نوع ا
ظر فيها اكمة كل متهم  -أي احكمة–خرة . فإن هذ ا03. فبموجب امادة للمحكمة ال ق   ا

                                                           

ساسي للمحكمة. 23امادة  -1 ظام ا  من ال
ساسي للمحكمة. 32، 31، 30امواد  -2 ظام ا  من ال
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ائي الكمبودي لعام  إرتكابب رمها القانون ا ، ال  جرائم القتل والتعذيب، واإضطهاد الدي
 امعّدل. 1956

ماعية، وفقا إ ي و ظر كذلك  جرائم اإبادة ا ع ومعاقبة جرمة اإبادة لعام تفاقت ية م
رائم ضدأ1)1948 مراإن . وكذا ا مر ا طاق   سانية ال ارتكبها ا ظم وواسع ال جوم م كجزء من 

سيمة إأ2)ضد السكان امدنين يف لعام  ياتتفاق. واإنتهاكات ا . وجرمة تدمر أ3)1949ج
زاع امسّلحاممتلك عيان الثقافية لعام تفاقطبقا إ ات الثقافية خال ال  .أ4)1954ية ماية ا

ظام 08ة موجب اماد و رائم ال ا من ذات ال ظر  كافة ا رتكبت ضد فإن احكمة ها صاحية ال
شخاص احمين دوليا حكام  ا ا لعام إتفاقطبقا   للعاقات الديبلوماسية. 1961ية في

و والثانية من نظام احكمة،  الشخصي: ختصا اإ: 2-2 اءًا على نصوص وأحكام امادتن ا ب
اكمة كبار امسؤولن والقادة  نظام " كمة كمبوديا امّدولة إن وايةف بول تقتصر على متابعة و

طرةبوت رائم ا ية والعرفية ذات تفاقوكذا القواعد اإ لقواعد القانون الدو اإنساي " السابق، عن ا
قوق اإنسان، والقانون الوط الكمبود تص بذلكالصلة  ي ا  شخاص اإمحاكمة  ي. و  يةعتبار ا

رائم إرتكابجانب الذين إضطلعوا  وا ا ظام إ ذ ا  ا.رتكاهأو ساندوا ودعموا ال

ائية الدولية اعلى غ و ساسي على أكدت  نظامها ا كمة كمبوديا فإن خرىرار احاكم ا
اة يفلتون من العقاب.مبدأ امسؤولية  ائية الفردية، وعدم ترك ا من  29فإن امادة  و ذات السياقا

صب الرمينظام احكمة، أقرت مسؤولية الرئيس ا صل من  على وعدم الدفع بام أو القيادي له للت
زاء، وأن أوامر ا تع  في امرؤوسن من العقاب.امسؤولية وا

صوص نظ طرةام العفو املكي الذي طال بعض اأما  ة  إطا شخاص عن جرائمهم ا ر امصا
مم امتحدة  ية، فإن ا ة م و تدارك –الوط اكمة اجرمنها معا هم، وضوع جواز إعادة     امعفو ع

                                                           

ساسي للمحكمة. 04امادة  -1 ظام ا  من ال
ساسي للمحكمة. 05امادة  -2 ظام ا  من ال
ساسي للمحكمة. 06امادة  -3 ظام ا  من ال
ساسي للمحكمة. 07امادة  -4 ظام ا  من ال
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ؤاء  أو الذين حوكموا صوريا، والذي م يتم اإشارة إليه  نصوص نظام احكمة أكدت على أن 
شخاص ا يتمتعون بأي حصانة، وأن اكمتهم ها  ،أ1)من جديد أمام احكمة مكن ماحقتهم و
زيهة  .أ2)شريطة مراعاة مبادئ احاكمة العادلة وال

ظر  الزماني: ختصا اإ:2-3 تص بال ساسي للمحكمة، فإها  ظام ا و من ال ص امادة ا وفقا ل
رائم امذكورة سلفا، وال م   .16/01/1979إ  17/04/1975 الفرة ما بن  اإرتكاه ا

كمة ال كانت واحاكمات العملية للمح  بن بداية التحقيقاتمفإن الفاصل الز  احسب رأي و
رائم ال  إرتكابوفرة  03/07/2006بتاريخ  ظر فيها، كفيل بتقا ويض كل تص احكمة بال

هود امبذولة  إطار مقاضاة اجرمن الكمبو  دلة واإثباتاتدا وكذا وفاة العديد من  ين، سبب زوال ا
ذ احكمة أضافت  وامتهمن. ولكن وبالرغم من ذلك الشهود كر أن  ا ا ن ولو بالشيئ  –فإن
هاز القضائي ا -اليسر ائي، وأكدت جدية ا د من إ ترسانة القانون الدو ا مختلط  ا

قوق اإنسان. اإنسانية طرة للقواعداإنتهاكات ا  و

ائية المدثالثا: ا  . ولة الخاصة بتيمور الشرقيةلمحكمة الج

ذ احكمةأنشئ اءًا  ت  ظيمية رقم الاعلى ب ية ال أصدرها اإدارة اإنتقال.15/2000ئحة الت
مم امتحدة بتاريخ امشكلة من قبل  إدارة الشؤون الداخلية  تيمور الشرقية إ  25/10/1999ا

فراد امرتكبن للم جازر جانب اجلس الوط اإستشاري، وذلك من أجل متابعة ومقاضاة ا
زاع امسّلح بن مؤيدي ومعارضي اإنفصال عن أندونسيا  والفضاعات  تيمور الشرقية على خلفية ال

 .1999عام 

ورين وتيم الدولين موعة من القضاة احكمة امّدولة لتيمور الشرقيةتضم  تكوين المحكمة: -1
افية  ينن دوليغرفة إبتدائية تتألف من قاض ،شرقين موزعن على غرفتن ، وغرفة إستئ وقاضي وط

هم دولين 3 قضاة 05تتكون من  سية تيمورية. وإ جانب ذلك يوجد مكتب يوقاض م ن من ج
                                                           

ساسي للمحكمة. 40امادة  -1 ظام ا  من ال
ساسي للمحكمة.من ال 35امادة  -2  ظام ا
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ت إشرا  وسلطة امدعي العام التيموري. كون من مدعي عام دويت ء العاملإدعا ويطبق يعمل 
عرا  الدوليةالقانون التيموري،  القضاة دات وا زاعات  وكذا امعا اء ال ومبادئ القانون الدو امطبق أث
 امسّلحة.

 :ات المحكمةإختصاص -2

تص االموضوعي ختصا اإ 2-1 ئحة اموجب القسم الرابع من ال الشرقيةحكمة امّدولة لتيمور : 
ظيمي ظر  جرائم ا 15/2000ة رقم الت ماعية بال ام ية عإتفاقوفقا للتعريف الوارد  –إبادة ا
رائم ضد اإنسانية – 1948 طاق  وا جوم واسع ال عمال امكونة ها، وال ارتكبت  إطار  وكافة ا
هجي.  وم

ظر  أها كما  رب امتمثلة  اإنتهاكات اتص بال يف ياتتفاقسيمة إجرائم ا وانتهاكات  ج
رب، وكذ القواعد اإنسانية الواجبة التطبيق   وانتهاك ا أحكام امادة الثالثة امشركةأعرا  وعادات ا

زاعات امسّلحة الداخلية، وقد أا مة احك إختصاصائحة إ إمتداد لشار القسم التاسع من ذات ال
رائم ليشمل جرائم  سيالتعذيب، والقتل وا ندو ا ائي ا رمها القانون ا  سي.نية ال 

ول من ال الشخصي: ختصا اإ: 2-2 اإشارة إ أن  أ15/2000ئحة رقم )اتضمن القسم ا
ظ تص بال رائم امرتكبة من قبل ااحكمة  صوص القادة يشخاص الطبيعر  ا ن، وعلى وجه ا

صب الوظيفي أو القيادي لإعفاء  كبار امسؤولن  تيمور الشرقيةو  دون اإعتداد بالصفة الرمية أو ام
ائية.  من امسؤولية ا

فراد فقط  إختصاصصوص  على ضوء مام ذكر و احكمة امدولة لتيمور الشرقية  مقاضاة ا
شخاص اإ اكمة ا ائية  –ومن جديد  –فإها بذلك أكدت  ،يةعتبار دون  على مبدأ امسؤولية ا
ائية الدولية امخالفردية الذي سبق وأن كرس بع عشر كما وأها خصصت القسم السا  .تلفةته احاكم ا
على للتهرب من امسؤوليةوعدم اإحتجاج بأوامر ال مسؤولية القادة والرؤساء واإفات من  رئيس ا

 العقاب.
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ذ احكمة ي:الزم ختصا اإ:2-3  هاإختصاصاحاكم الدولية امؤقتة ب وميزت عن باقي انفردت 
رائم الدولية  ،الزماي ظر  ا عقد لل ماعية، جر )يث أن وايتها ت رائم ضد ائم ااإبادة ا رب، وا

ذ بداية إحتال تيمور ا ثر رجعيوبأ اإنسانيةأ وإ غاية 1975عام  لشرقية من قبل أندونسياأي م
ما يكون 25/10/1999 ظر الزم ختصاصاإ. بي ائي   للمحكمة لل انتهاكات القانون ا
ند ددًا بالفرة اممتدة ما بن 15/2000وحسب القسم الثاي من ائحة رقم ) سينيو ا أ 
 .25/10/1999إ  01/01/1999

انالفرع الثالث: المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة   . بلب

اي  تدخا أميا  14/02/2005" بتاريخ رفيق الحريري"أعقبت عملية إغتيال رئيس الوزراء اللب
اكمة شرا وسريعامبا ذ العملية. و  جل ماحقة و لس  كل من تثبت مسؤوليته عن  ذ  ذلك ا

من قرارات عدة، ّلعل أمها تلك امت كمة دولية باإعا كومة ا تفاقلقة إنشاء  انيةمع ا ظر   للب لل
اكمة ريري مسألة  اب ال وصف ها مقتل ا  .أ1)مرتك جرمة اإر

                                                           

من رقم  -1 لس ا انية على إنشاء احكمة ذات الطابع 2006/ مارس/19الصادر بتاريخ  1664/2006قرار  كومة اللب . امتضمن موافقة ا
ان.  الدو للب

من  القضية ،إصدار للقرارات امتعلقة بتشكيل اللجان التالية:-     طوات العمليه جلس ا  من بن ا
ة تقصي الحقائق: - من الذي أصدر بتاريخ  لج لس ا اءاً على بيان  من العام لعمم امتحدة، نمع 15/02/2005ب . والذي طالب فيه من ا

قائق بشأن قضية ان وبعد وصوها بتاريخ امعلومات وا قائق إ لب ريري, م إيفاد بعثة دولية لتقصي ا باشرت مهامها  25/02/2005 مقتل ا
انن. بتاريخ  دلة، واستجواب الشهود، واإلتقاء مسؤولن لب رمة، ومع ا ة مسرح ا . أهت البعثة أعماها، وخلصت 16/03/2005امتمثلة  معاي

م ما جاء فيه:إ تقرير رفعته إ من العام. وأ   ا

اة أمامه  قيقية هذ العملية إا بعد مثول ا سباب ا ، وأنه امكن التأكد من ا  العدالة. أن عملية إغتيال الرئيس جرت   سياق سياسي وأم

انية، وامخابرات العسكرية السورية تتحمل امسؤولية عن انعدام اه  من اللب ان.أن أجهزة ا ظام  لب ماية وال  من وا

ه طمس العديد من اإثباته  م ع دلة، ما  رمة، وعلى ا فاظ على مكان ا انية بشأن ا من اللب ات م تسجيل إمال جسيم من طر  أجهزة ا
ذ  ذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن عملية التحقيق ال أجرها  جهزة إوالدائل،  اعا مر الذي عرض نتائجها إ الشك  خلل خطر، تارا ا

رمة. ة ال تواجدت  مسرح ا ة امشبو دية. اسيما بشأن التحقيق  الشاح  وعدم ا

ريات التحقيق.ه   وجود أدلة قوية توحي بأن قضاة التحقيق م يكن لديهم سيطرة على 

كومة السورية تتحمل امسؤولية الرئيسية عن التوتر السياسيه  ان. صيلابتدخلها   تف، الذي سبق عملية اإغتيال، أن ا كم  لب  ا
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انيةوض اابعد تف و كومة اللب من ق من العام مع ا لس ا بتاريخ  1757رار رقم أصدر 
كمة ذات طابع دوام 30/05/2007 اكمة كل من تثبت مسؤو  تضمن إنشاء  ليته عن ماحقة و

اي الذي أ ريري التفجير اإر ان 14/02/2005سفر عن مقتل ا من مقدمة ها يتألف نظام ، لب
 مادة. وثاثن

ساسي 07نضمت امادة  تكوين المحكمة: أوا: ظام ا اصة. كاآي: من ال  يئات احكمة ا

ا:الدوائر -1  : وتشمل بدور

 من قاض دو واحد.دائرة اإجراءات التمهيدية: تتكون ه 

ايالدائرة اه  واآخران دوليان. إبتدائية: امكونة من ثاث قضاة قاضي لب

افية: تتألف من مسة ه  ان لب ،قضاةالدائرة اإستئ  خرون دوليون.والثاثة اآ نيانااث

.ه اي واآخر دو اوبان، أحدما لب  قاضيان م

ا رئيس دائرة  يتو مهمة رئاسة احكمة و اءًا على نص امادة  اإستئ وز له ب من  08الذي 
ل أي قاضي ا يكون ت ظامال لول  ضور كل مراحل احاكمة، أو با اوبان  كليف القاضيان ام

لسات.  بوسعه مواصلة حضور ا

                                                                                                                                                                                     

قيقة. جل اكتشا  واستبيان ا  ، قيق دو من، بضرورة إجراء  لس ا . تقدمت البعثة بتوصية إ  اءاً على مام ذكر  وب

ة الدولية للتحقيق: -02 ان، والذي خلص  اللج قائق بلب من لتقرير بعثة تقصي ا لس ا إ أن عمليات التحقيق، ال  -كما أشرنا  –بعد دراسة 
وية الضالعن  العمل اي أمع على ضرورة اكتشا   انية شاها القصور وعدم امصداقية. وأن الشعب اللب ية اللب م جهزة ا اإجرامي امودي  أجرها ا

من قرار رقم ياة ال لس ا اكمتهم. أصدر  ريري ورفاقه، و قيق دولية، أوكلت ها 07/04/2005بتاريخ  1595رئيس ا ة  .  امتضمن إنشاء 
من  كافة الدول  لس ا ان، أو ح خارجه، وذلك بدعوة  دلة اإضافية امتصلة بعملية اإغتيال سواء داخل لب ن مع للتعاو مهمة مع امعلومات وا

قيقة. اي، وال تكون  حوزها، ومن شأها كشف ا ا بكافة امعلومات ذات الصلة بالعمل اإر ة، وتزويد ظر  ذ اللج موسى :واكثر تفصيل ي
ان وتداعياته، موسى، التدخل الدو اإنساي، مشروعية التدخل السو  ، كلية القانون مذكرة مري  لب كادمية اجيسر  القانون الدو والسياسة، ا

ا. 87، ص 2007العربية امفتوحة  الدمارك،   وما بعد
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لق الرفيع، وأن ت يشرط  قضاة احكمة و ةا زا ياد وال رة القضائ توافر فيهم صفتا ا ية مع ا
من العام مدة ثاث ، أداء مهامهم ستقاليةإاوالتمتع ب الواسعة ون من قبل ا وات قابلة  ةويعي س
 .أ1)للتمديد

يئات احمكتب اإدعاء العام -2 فصل عن  و جهاز م وز له أن يطلب: و اصة، وا      كمة ا
 .أ2)أو من أي مصدر آخر أن يتلقى تعليمات من أي حكومة أو

وات، ونوز إعادة تعي العام من امدعي العام الدو من قبل ايعن و ه مدة إضافية يمدة ثاث س
ا ا انيون دد سية، وموظفون لب اي ا كومة. ويساعد مدع عام لب من العام بالتشاور مع ا

 ودوليون آخرون.

را يتو امدعي العام شخاص امسؤولن عن ا صوص عليها  امادة مهمة التحقيق مع ا  02ئم ام
ظام. و رمة، ذلك توجيه التهم امشركة إ أله  من ال فس ا تلفة  شخاص متهمن ب أو نرائم 

اط به مهمة استجواب امشتبه فيهم، واج عليهم والشهود،  ارتكبت  سياق نفس العملية. كما ي
دلة وإجراء التحقيقات اميدانية.  ومع ا

ت إشرا  رئيس: يلم المحكمةق -3 هاز  ذا ا  ، ويتو مهمة إدارة احكمةأ3)احكمة عمل 
دمات ها ه ا يرأسه امسجلو  ،وتقدم ا وز إعادة تعالذي يعي وات، و ه يمن العام مدة ثاث س ي
ا ا دد كومة.مدة إضافية   من العام بالتشاور مع ا

از  و ماية سامة اج عليهم، التتو ضمان  يقوم امسجل بإنشاء وحدة أعماله إطار إ تدابر 
فسية، و  لذين مثلون أمام خرى للشهود اتقدم امساعدات امائمة اوالشهود وعافيتهم البدنية وال

اصة م من يتعرضون للخطر بسبب إداء أولئك الشهود بشهادهم. احكمة ا  ولغر

                                                           

اصة. 09امادة  -1 ساسي للمحكمة ا ظام ا  من ال
اصة. من 11امادة  - 2 ساسي للمحكمة ا ظام ا  ال
اصة 12امادة  - 3 ساسي للمحكمة ا ظام ا  .من ال
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ب للدفاع يضم وكيل دفاع من نظام احكمة على تشكيل مكت 13نصت امادة : مكتب الدفاع -4
اط به مهمة تقدم أو أكثرعام واحد  ومستحقي امساعدة القانونية.   الدعم وامساعدة حامي الدفاعي
د  دلة، وإسداء امشورة وامثو  اإقتضاء إجراء البحوث القانونيةوع ل أمام قاضي اإجراءات ومع ا
ة.  تمهيديةال صوص مسائل معي  أو إحدى الدائرتن 

ا من قبل ا ب الدفاعيرأس مكت اصةرئيسا معي ، وتوكل إليه من العام بالتشاور مع رئيس احكمة ا
امي الدفاع. مهمة تعين موظفي امكتب  ووضع ائحة بأماء 

ظام ا 02حددت امادة  المحكمة: إختصا ثانيا:  ات احكمة كاآي:إختصاصساسي من ال

تص احكمة محاكمة امسؤولن عن جرمة إغتيال رئيس الوزر الموضوعي ختصا اإ -1 اي اء ا:  للب
ايو شخاص اآخر بة بعض اصاوإ "الحريريرفيق " الذي وقع   ن  التفجر اإر
ذا مل كافة اهجمات ذات السياق احكمة ليش إختصاص. ومتد 14/02/2005 نفسه والتماثل مع 
اي ذو طبيعة خطرةمع ،اهجوم ان.  كل عمل إر من  لب  ومن شأنه هديد السلم وا

ظام ا2،3ن )ارت امادت: أقالشخصي ختصا اإ -2 ائية الفردية ساسيأ من ال  على امسؤولية ا
ابية امرتكبة  الفر  إرتكابلكل شخص أسهم   رائم اإر ريري، أو ا ة ما بن جرمة مقتل ا

         أو آمراً  ، أي سواء كان فاعامسامتهوأيا كانت درجة  12/12/2005و 01/10/2004
ططا، أومشجعا، أو مساعداً  فرداً  .أو  رمة م أو  إطار ماعة تستهد  تصعيد  وسواء قام با

شاط اإجرامي  ان ال  .أ1)لب

ذا اجال و وامر العليا ا يعتد   ائية عن  ، وأن الرئيسأ2)بطاعة ا رائم يتحمل امسؤولية ا ا
صوص عليها  ضعون لسلطته وسيطرته الفعليتن.، وال يرتكبها مرؤو 02 امادة ام  سون 

                                                           

اصة.03امادة - 1 ساسي للمحكمة ا ظام ا  من ال
اصة غلى أنه:  03الفقرة  03نصت امادة  -2 ساسي للمحكمة ا ظام ا ائية لكونه تصر  » ... من ال رمة من امسؤولية ا ا يعفى مرتكب ا

فيف العقوبة، إذا رأت  ذ ظر   اصة أن ت وز للمحكمة ا  «.لك إستيفاء مقتضيات العدالة بأمر من رئيسه، إا أنه 
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اصة إختصاصحدد ت: يالمكاني والزماني ختصا اإ -3 اي احكمة ا  ،على كل اإقليم اللب
رائم ال وقعت  الفرة اممتدة ما بن رمة  .12/2005/ 12و 01/10/2004ويشمل كافة ا وا

ابية ب مم امتحدةو أي تاريخ احق تتفق عليه ا 14/02/2005تاريخ اإر انية وا  كومة اللب
من. لس ا  ويوافق عليه 

اصةم 04امادة  : نصتالمشترك ختصا اإ -4 ساسي للمحكمة ا ظام ا على أن تكون  ن ال
ية  ان، وها  ذلك أن تطلب من السلطة القضائية الوط ية  لب هذ احكمة أسبقية على احاكم الوط

رير  ازل عن امعروضة عليها قضية اهجوم على رئيس الوزراء رفيق ا يل ها  هاإختصاصي وآخرين أن تت و
ذ القضية وكذا  القضايا  ن التحقيق   شخاص احتجزون ر قل إليها ا كافة نتائج التحقيق، وي

رائم امرتكبة  الفرةامتع دد 12/12/2005 – 01/01/2004من  لقة با . أو  تاريخ احق 
و من نظام احكمة.  عما بامادة ا

ص اماد–على احكمة  و ساسي 05ة عما ب ظام ا مراعاة مبدأ عدم جواز احاكمة على  -من ال
ية رم مرتن، إا  حالة ثبوت أن احاكمة الوط ياد إ ذات ا أو كانت    أو ااستقال،فتقرت إ ا

و ماية رائم الداخلة   موجهة  ائية عن ا  احكمة. إختصاصامتهم من امسؤولية ا

ان ثالثا: م الماحظات بشأن المحكمة الخاصة بلب صائص. : أ ان نملة من ا كمة لب انفردت 
 ، اصة ذات الطابع الدو ا هإا أ وبالرغم من كوها مط قضائي جديدما أدى إ وصفها باحكمة ا

قد.  م تسلم من ال

ريري -1 من لعملية إغتيال ا لس ا ي جرمة فردية وم -إن تكييف  ع مسّلح   ترتكب  إطار نزا و
اب دو من  بأها جرمة إر ذ  الدولينهدد السلم وا ليس له مايرر قانونا، ذلك أن مثل 

ية  -اإغتياات ا على السياسة الوط طاق واآثار، وبالتا  –وبالرغم من تأثر صورة ال دودة و تبقى 
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تستدعي تدخل اهيئة  ،أ1)وفق القانون الدو اإنساي ا تشكل جرمة ضد اإنسانية، أو جرمة دولية
مية. باإض دد ا ابافة إ أنه ا يوجد تعريف  من   ما يوحي .أ2)رائم اإر لس ا بانتقائية 
الة.  ذ ا

، فإن القضاء الوط ال -2 اب دو ريري جرمة إر ا فرضا أن إغتيال ا و صاحب لإن سلم اي  ب
ظر والبث فيها ختصاصاإ صيل لل اءًا على نص امادتن  ا من قانون العقوبات  315و 314ب

اي اب الدو تستتبع اماحقة القضائية من قبل القانون الوط الأ3)اللب ايل، وأن جرائم اإر والقانون  ب
 .أ4)الدولية ياتتفاقاإالذي نصت عليه العديد من  مبدأ التسليم واحاكمة الدو معاً على أساس

ا بالضلوع  جرمة اإغتي -3 ول احكمة غر قانوي الإهام سوريا وبعض رعايا ان  وا  اصة بلب ا
اكمتهم. ذلك أن سوريا ليس ساسي للمحكمة، وبالتا فهي  اطرف تصاحية متابعتهم و ظام ا  ال

يها حالة ثبوت وأنه  .أ5)غر ملزمة بأحكامه ونصوصه ان تطبيق اإ إدانة أحد مواط ية تفاقفعلى لب
انية السورية -القضائية لتن من قبل امتعلقة بتسليم امطلوبن من مواط إحدى الدو  1951لعام –اللب

تلطة.بوليس امطالبة  ،خرىالقضاء  الدولة ا  تسليمهم حكمة 

                                                           

اصة، أنه:  -1 مر،  ء ال أعربراا إعتبارغر أنه ب»  جاء  تقرير اآمن العام لعمم امتحدة حول احكمة ا من امهتمون با لس ا ها أعضاء  ع
رائم ضد اإنسانية ضمن موضوع اختصاص احكمة. وهذا السبب رائم العامة ضمن قانون  اتوجد حجج كافية إدراج ا رائم على ا اقتصر تعريف ا

اي رائم ضد اإنسانية.«. العقوبات اللب اءاً على القانون الدو اإنساي وا من العام. أن تكون احكمة انشئت ب  وبالتا استبعد ا
 .425د/ علي ميل حرب، مرجع سابق، ص  -2
انية على أنه: من قانون العقوبات ال 314نصت امادة  -3 اد حالة ذعر، وترتكب بوسائل  » لب فعال ال ترمي إ إ ابية ميع ا عمال اإر يع با

دث خطرا عا تجات السامة أو احرقة والعوامل الوبائية أو امكروبية، ال من شأها أن  دوات امتفجرة، وامواد املتهبة وام  315أما امادة «. ما كا
وات، حدد فيها ا عمال الشاقة مدة مس س اب ال ترواحت بن ا رائم اإر شغال الشاقة امؤبدة، واإعدام. لعقوبات امقررة   أو ا

ية لعام  -4 ضة التعذيب وغر من ضروب امعاملة أو العقوبات القاسية أو الإنسانية أو امه ا ع جرمة اإبادة 1984مثل: اتفاقية م ، اتفاقية م
م شخاص امذنبن بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 1948اعية وامعاقبة عليها لعام ا ، مبادئ التعاون الدو  تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة ا

ابل لعام 1973اإنسانية لعام  ابية بالق  ....1979، واإتفاقية الدولية لقمع اهجمات اإر
رضا» على أنه:  1949لعام  من قانون العقوبات السوري 20نصت امادة  -5 أو متدخا أقدم   يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعا أو 

سية السورية مر كذلك، ولو فقد امدعى عليه ا حة يعاقب عليها القانون السوري، ويبقى ا اية أو ج رض السورية على ارتكاب ج          خارج ا
اية أو ا اي )وفقا لإتفاقية «. حة أو اكتسبها بعد ارتكاب ا ضعون للقانون السوري أو اللب ريري  وبالتا فإن السورين امتهمن نرمة اغتيال ا
ال تسليم اجرمن لعام  ائية    أ.1951الث
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ايأن مقر احكمة وأ -4 مارسة  قد يؤدي باحكمة إ الفشل  جهزها من مدعي عام وقضاة با
قل يمي من سلبيات على سر احاكماتصاحياها، ما للبعد اإقل  .أ1)احكمة وكذا ميزانية الشهود وت

ا -5 كومةة صاحي ومامدى، احكمة دستورية دمع حولر الكب الفقهي ا انية ا  على للتوقيع اللب
شئ للمحكمة و  تفاقاإ مهورية. إستبعادام  توقيع وتصديق رئيس ا
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ائي الدولي الدائم:ل الثانيالفص   . التجسيد الواقعي لفكرة القضاء الج

ائية الدولية امؤق           ةتة وعلى اختا  طبيعتها القانونيأثبتت اممارسات الواقعية للمحاكم ا
زاعات امسلحة الدولية والداخلية، وأمام  أو العسكرية د من ال فشلها  التصدي للجرائم الدولية و ا

عرا  الدولية،لإنتهاكات الص امهول نتشاراإ والدخول  دوامة الصراعات الدامية  ارخة للقوانن وا
اجة إ آلية  سباب عر كافة قارات العام تقريبا، زادت ا ولية أكثر فعالية من قضائية دومختلف ا

لم العامي.يساب ذا ا سيد  جل  جل ذلك م تدخر اجموعة الدولية جهدا   قاها ، و

ية سبيل ذلك  و و  ركت اآليات السياسية الوط ظيمات القانونية الدولية، وتوحدت الرؤى  والت
ظر  اط ها مهمة ال ائية دولية تتسم بالدمومة وي كمة ج كثر خطورة وإيام إنشاء  رائم الدولية ا  ا

ذ اهيئة القضائية الدولية، فمشروع إنشاء  صوص  ذا رغم التأرجح  امواقف الدولية  على البشرية، 
مر اهن واجمع على قبوله من اإرادات السياسية امختلفة، فلقد عارضت الدول  يئة ليس با كذا 

مريكية قيام احكمة ما رأالكرى وعلى رأسها الوايات ام يةتحدة ا     ،ته من انتقاص  سيادها الوط
اك و أن  أو ها اإرادة الدولية إ أداة سياسية للتدخل  الشؤون الداخلية للدول، أو أن تكون 

امواقف، انتقائية  نوعية الدعاوى والقضايا احالة إليها، و سبيل ذلك تعسرت امفاوضات وتأزمت 
عمال التحضرية  ته الدول والوفود امشاركة  ا ساسي الذي تب مر الذي انعكس على نظام روما ا ا

هائية  شكل صيغة توافقية مستبعدة  ذلك ا افات واللجان امختلفة، فجاءت نصوصه ال
ازع فيها قائص، غر أن ذلك ا  وامواضيع امت ظام ما شاها بعض الثغرات وال ذا ال يعد عقبة مادام أن 

 قابل لتعديل نصوصه ما يتماشى والتطورات وامستجدات.

ق لم الدو الذي  و ا ذا الصدد  ا   أنه كتب  إا ق بالفعل رغم الصعوبات والعراقيلفما يهم
ور عام للمحكمة  ائية الدولية أن ترى ال فاذ الدو.1998ا ساسي حيز ال عام  ودخول نظامها ا
2002. 

ائية الدولية الدائمة من خال  اول فكرة التجسيد الواقعي للمحكمة ا ا أن نت جل ذلك ارتأي
ذا الفصل إ مبحثن ما:  تقسيم 
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ائية الدولية لعام  ول: اإطار العام للمحكمة ا  .1998امبحث ا

ائية الدولية. ظام القانوي للمحكمة ا  امبحث الثاي: ال

ائية الدولية لروما عام الم   . 1998بحث اأول: اإطار العام للمحكمة الج

ائية الدولية امؤقتة بعد أن انتقد أسلوب احاكم يئة  ضاعف ا جل إنشاء  اجتمع الدو جهود 
دة يرتضي به كل الدول الراغبة   قضائية دولية تتصف بالدمومة، ويكون نظامها  شكل معا

ائية الدولية لعام اإنضمام إل سد ذلك مياد احكمة ا ازعتها العديد من 1998يه، وبالفعل  .ال ت
اقضات، وترمت تلك اإرادة  طت تلك الت ا، إا أن اإرادة الدولية  امواقف امؤيدة والرافضة لوجود

م كثر خطورة دوليا، ا رائم ا ظر  ا اي وتع بال ا ا م حكمة دولية مقر اول أ ا إ ت ر الذي دفع
 احاور ذات الصلة موضوع احكمة الدولية، وذلك من خال امطالب التالية: 

ائية الدولية . هود امبذولة إنشاء احكمة ا ول: ا  امطلب ا

 امطلب الثاي: امواقف الدولية من إنشاء احكمة.

ائية   الدولية.امطلب الثالث: مفهوم احكمة ا

ائية الدولية  . المطلب اأول: الجهود المبذولة إنشاء المحكمة الج

مر اليسر ائية الدولية با از  ،م يكن مياد احكمة ا هود الدولية  سبيل إ حيث استمرت ا
اث وامشاريع والدراساتأكر ة من ا مسون س   صرح قضائي على امستوى العامي ما يفوق ا
كمة 1998هت أخرا بعقد مؤمر ديبلوماسي  روما عام انت ، أسفرت أعماله عن تأسيس أول 

رائم الدولية، وتتسم بالدمومة. ظر  ا عقد ها واية ال ائية ت  ج

هود من خال الفرعن التالين: ذ ا ذا امطلب استعراض  حاول    وس
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                            .1998روما الديبلوماسي لعام  الفرع اأول: الجهود اأممية لما قبل مؤتمر

معية العامة لعمم ام و عام قامت ا ذ دورها ا ال  1946تحدة م شاط غر اعتيادي   ب
ن ا ة القانون  رائم الدوليةتق ذ امهمة  البداية إ  يث أوكلت  ائية دولية،  كمة ج وإنشاء 
جاح، نظرا للخافات  إرتباط بن اموضوعن، ورغم االدو  ة م يكتب ها ال إا أن جهود اللج

رب الباردة  الفرة اممتدة من عام إتسمالسياسية واإيديولوجية ال  إ عام  1946ت ها ا
ائية الدولية امؤقتة، دفع  ير امعطيات على الساحة الدولية، غر أن تغأ1)1989 واستحداث احاكم ا

معية العامة عام  ائية  1995با ساسي للمحكمة ا ظام ا ضرية مهمتها إعداد ال ة  إنشاء 
 الدولية.

ة القانون الدوليأوا: و   :لج معية العامة  دورها ا مبادئ القانون  11/12/1946أقرت ا
تهاالد ها إجراءات احاكمة أمام 1945لعام ائحة نورمبور   و ال تب ، وكافة امبادئ ال قد تسفر ع

اسبة إنعقاد دورها الثانية 1947و عام .أ2)ذ احكمة ا رقم  وم معية العامة قرار  177أصدرت ا
ن عام لإنتهاكات ام دت ها مهمة صياغة تق ، أس ة القانون الدو وجهة ضد امتضمن إنشاء 

 :أ3)السام وأمن البشرية وذلك من خال

ساسي حكمة نورمبور  وأحكامها. -1 ظام ا  صياغة امبادئ القانونية ال اشتمل عليها ال

 إعداد مشروع قانون لإنتهاكات اموجهة ضد السام وأمن البشرية. -2

ة فرعية، وتعين  و ة أعماها من خال إنشاء  ذا القرار باشرت اللج بعد مرور عامن من صدور 
ريكاردو "مقرر خاص إعداد مشروع اإنتهاكات اموجهة ضد السام وأمن البشرية، كما عن الدكتور 

                                                           

1
مود امخزومي -   .183ص مرجع سابق، ،د/عمر 
اوي، ،العيسىد/ طال ياسن  - س ائية ا و د/علي جبار ا ديد طبيعتها،الدولية ،دراسة قاحكمة ا أحكام  تشكياها، أساسها القانوي، ونية  

ديد ضمانات امتهم فيها العضوية فيها، شر و التوزيع، دار امع  ردنليازوري العلمية لل  .28ص ،2009، ا
معية العامة رق -2 G.A.RES.95 ,UNGAOR,1  95م:            قرار ا

ST
SESS,UN.DOK.A/64/ADD - 

مد شريف بسيوي،مرجع سابق،ص - 3  .68د/ 
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ا إنشاءأ1)"ساند ستروم"ستاذ و ا "ألفارو ظر  مسألة ما إذا كان مك جل  ال يئة قضائية دولية  ، 
معية العامة عام  يها من قبل ا س ال م تب وباقي  1948تص محاكمة مرتك جرمة إبادة ا

رائم الدولية  ائية محكمة العدل الدولية. – حالة القبول  –، وبإمكانية أ2)ا  صيص دائرة ج

ألفارو خلص إ أن فكرة ف متعارضة،استها ال جاءت نتائج در  نقدم امقررا 1950 عام  و  
كم نورمبور  وطوكيوأ، وإقرح   ادا إ السوابق الدولية )  ائية دولية أمر مكن است كمة ج إنشاء 

ها و  ساسي هذ احكمة من حيث طريقة إنشائها وتكوي ظام ا اها، إختصاصذلك مشروعا لل
ذ احكمة الدولية نظرا  ض ساندسرومفحن رف .لضمانات امكفولة لعشخاص أمامهاوا قيام مثل 

ضرار  اق ا وع من  القضاء من شأنه إ ذا ال للوضع الذي شهد العام  تلك الفرة، وأن إنشاء 
افع ها.   أ3)بالدول أكثر من جلب ام

ذا التعارض ألقى بضاله ح  و  ة القانون الدو للعلى اماحظ أن  اقشات  تقريرين أعمال وم
ا إ قسمنالسابقن ائية الدولية  ، ال انقسمت بدور ول يؤيد فكرة إنشاء احكمة ا م -ا و
غلبية ذ احكمة  -ا كمة العدل الدولية، والثاي يرفض انشاء  -وفضل أن تكون مستقلة ماما من 

قلية م ا معية الع و،أ4) -و ذا الوضع قررت ا ة 1951السادسة عامامة  دورها أمام  تشكيل 
يف  تتكون من سبعة عشر دولة على تمع  ج دة إنشاء  1951 /01/08أن  جل صياغة معا

ائية الدولية  .أ5)احكمة ا

ة السبعة عشرت  يف )  ة ج ول  ألقت  كمة، ا ذ  من السكرتر تقريران مهمان عن إنشاء 
ستاذ والثاي أعد العام لعمم امتحدة ائي وقتئذ  "pella"ا معية الدولية للقانون ا . وبعد أ6)رئيس ا

                                                           

 .200، صسابق ، مرجععلي عبد القادر القهوجيد/ - 1
س  - 2 شخاص  امتهمون بارتكاب جرمة إبادة ا اكم ا رم اإبادة" أن  اكم الدولة جاء  امادة السادسة من اتفاقية  تصة من  كمة  أمام 

طرا ." ائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون قد قبل بوايتها من  كمة ج  ال ارتكب الفعل على أرضها أو أمام 
 .201،ص رجعنفس ام در القهوجي،د/ علي عبد القا - 3
دة معمر يشوي، مرجع سابق - 4  .98، صل
5
ي -  مريكية،الصن ،إيران،مصر،سوريا،اسرائيل، أورغواي،برو،   اسراليا : ذ الدول  لرا، الوايات امتحدة ا دا، ا ول ،الرازيل ، باكستان،

د.  كوبا،الدامارك، فرنسا، اه
6
ظرريرانكثر تفصيل حول مضمون التق -   .ص مرجع سابق، علي عبد القادر القهوجي،د/: ، ي
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اقشاها التقريرين ال استمرت خلصت إ وضع مشروع متكامل  1951أوت  31إ  01من  م
ة القانونية أ 55يتألف من  ة السادسة )اللج ليل  ،مادة مت إحالته على اللج ال بدأت بدراسة و 
مم امتحدة 7/10/1952يخ القانونية اموضوعية و اإجرائية بتار وانبه كاٍ   وقد اّتضح من  ،مقر ا

اقشات والتعليقات خاصة ال أفصحت  ها الدول العظمى تضاربًا  اخال ام ما أّدى ،  راءع
معية ة السبعة عشر بعد تغير بعض أعضائها وبعد العامة إ إعادة عرضه من جديد ع با لى 
ة  نيويورك عام  إجتماع خرة من إعداد تقرير مفّصل  20وبتاريخ . 1953اللج ذ ا أوت انتهت 

اسبة باإضافة إ إقرار ببعض امبادئ  ا م لول ال يرا عن اموضوع تضمن اإحاطة بكافة جوانبه وا
ائية الدولية . ساسي للمحكمة ا ظام ا  القانونية العامة وكذا ال

ة نيويورك و بعد ا و ة السادسة أصدرت إطاع على تقرير  مشروع احكمة وكذا توصية اللج
ا رقم  معية العامة قرار ذا امشروع إ حن  1954ديسمر  14  898ا  إنتهاءيقضي بإرجاع 

نة القانو  ن أيضاً لعدم احتوائه  وأُرجئ ، أ1)اانتهاكات ن الدو من إعداد مشروع تق ذا التق إقرار 
رمة العدوان ائية  ونتيجة لذلك .على تعريف  ساسي للمحكمة ا ظام ا ظر  مشروع ال َم تعليق ال

ن اانتهاكات لعام  1953الدولية لعام  رمة  نتهاءإ حن اإ 1954ومشروع تق من وضع تعريف 
 .العدوان

مر الذي  على صعيد آخر م يكن من و طرا . ا الّسهل الّتوصل لتعريف جرمة العدوان من كّل ا
اٍن عملت على التوا  معية العامة لتشكيل أربعة  ذى لعدفع با رمةتعريف  ة  ، ا بدأت باللج

و امكونة من مسة عشر عضوا ة الثانية امكونة من تسعة عشر 1954 - 1952) ا أ ث اللج
ة الثالثة امكونة من إحدى وعشرون عضوا ) 1957 – 1954عضوا ) أ 1967 – 1959أ ث اللج

ة الرابعة امؤلفة من مسة و ثاثن عضواً ) لول عام  ،أ1974 – 1967وأخراً اللج أهت  1974و
ا رقم وأقّرت ا ،آخر تلك اللجان أعماها باإماع  14/12/1974  3314معية العامة بقرار

                                                           

معية العامة رقم  -1  أ 6-)د898قرار ا

-GA.RESS.898(09) .UN.GAOR.9th sess.supp.no.21-50.un.doc.A 2890(1954) 

ظر كذلك  -  115د/حيدر عبد الرزاق،مرجع سابق،ص : وي
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ازتعريف جرمة العدوان، رائم الدولية وعلى الرغم من ذلك اإ ن ا ال تق معية العامة    إّا أن ا
رب الباردة عام  ،أ1 )م تبِد أية خطوة جدية  إعادة مراجعة مشروع إنشاء احكمة  1989ومع هاية ا

اطق متعددة من أدى التد من الدولين  م فاظ على السلم وا خل امستمر لعمم امتحدة من أجل ا
احاً، واستجابة لدعوة دولة  ائية أكثر إ كمة ج يد وتوباغوالعام إ جعل الدعوة إ إنشاء  ال  تربي
ائية دولية مدفوعة برغبتها  مكافحة امخدر  كمة ج معية  ،تااقرحت  جوان إنشاء  طلبت ا

ة القانون الدو  عام  القيام بدراسة شاملة مسألة إنشاء احكمة وشكلت لذلك  1990العامة من 
ذ امهمة وقدم أول تقرير عام  ة و استحساها إ 1990فريق عمل تو  نشاء جاء به موافقة اللج

ائية دولية ذات صفة مم امتحدة كمة ج  .أ2)دائمة وها صلة با

جل تسريع وترة وضع اإجراءات وضبط الدراسات وامشاريع لصياغة  هود الدولية  تكاثفت ا
ساسي هذ احكمة ظام ا ذ الفرة ،أ 3)ال أكر وأبشع اجازر  إرتكابخاصة و أن العام قد شهد  

ها إنشاء  اإنسانيةضد  موجب  و.1994و1993 عاميرواندا السابقة و  كم يوغسافيام ع
معية العامة ة خاصة إنشاء احكمة  09/12/1994أ الصادر بتاريخ 49/53)قرار ا م تشكيل 
ائية الدولية  وقامت  ،أوتأ 25 -14أفريل أ و من ) 13-3اجتمعت  الفرة ما بن ) حيث،ا

   .أ4)ضهذا الغر مؤمر دو بدراسة كافة القضايا ذات الصلة مشروع احكمة و نظرت  ترتيبات عقد 
ا و ةب ذ اللج معية ا ءا على ما توصلت إليه   عام أ 50/46لعامة بإصدار قرار رقم )قامت ا

ة التحضرية ال حضر  1995  .ت انعقاد مؤمر روما الدبلوماسيامتضمن إنشاء اللج

 

 

                                                           

ائية الدولية، -1 زائر، ،دار اهدى، عن مليلة د/نبيل صقر وثائق احكمة ا  .12ص ،2007ا
مود -2  .186ص مرجع سابق، امخزومي،د/عمر 
،القرار رقم 09/12/1990  46/45، القرار رقم28/11/1990  45/41القرار رقم  : ذا اموضوع صوص صدرتمن القرارات ال -3
ظر د/ علي عبد القادر القهوجي ، ،09/12/1993 48/31،القرار رقم 05/12/1992 47/33  .219ص ،مرجع سابق ي
اوي،ىياسن العيسطال د/ - سي  .29ص مرجع سابق، ،و د/علي جبار ا
 .187،ص سابق رجعممود امخزومي، د/عمر  -
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ة التحضيرية  . ثانيا:اللج

ا  معية العامة موجب قرار ة التحضرية 11/12/1995الصادر بتاريخ 50/46رقمأوكلت ا اللج
بثقة عن مشروع القانون اقشات للقضايا اموضوعية و اإدارية ام الذي أعدته  مهمة إجراء امزيد من ام

اء  عتبارخذ بعن اإامع ، ة القانون الدو ها أث ظر امختلفة ال م التعبر ع وجهات ال
عماات جتماعاإ وات بداية من مارس .أ1)ل السابقةوا إ أفريل  1996وقد حددت مدة ثاث س

ة مهمتها  ال 1998 ية تفاقوصل إ صياغة نص موحد ومقبول على نطاق واسع إتجل إهاء اللج
ائية الدولية   .أ 2)تتعلق باحكمة ا

ة التحضرية  الفرة من  و اءًا على ذلك اجتمعت اللج إا  1996عام  14/04إ25/03ب
نتقال إ مرحلة لإأها م تستطع صياغة نصوص مشروع نظام احكمة لعدم استعداد الكثر من الدول 

ة ت ،الصياغة جل ذلك قدمت اللج جل و معية العامة  ددة تتمثل   ويلها مهمةوصية إ ا
ظ ث امقرحات ائية الدولية امقدمة من أجل الوصول إ نص موحد ل  .أ 3)ام احكمة ا

ا  وات الثاثات اللجإجتماعاستمرت بعد  1998 ،1996،1997ة التحضرية خال الس
ت   خر ب" إجتماعومك دية والذي عقد  الفرة من زوتفنها ا  04/ 03إ  03/ 16" اهول

هائية  1998/ ساسي ومشروع الوثيقة ال ظام ا از مشروع ال ائية الدولية والذي من ا للمحكمة ا
قاشه و   . أ4)  مؤمر روما إعتمادعرض على امفوضن الدبلوماسين ل

 . الفرع الثاني: الجهود المبذولة خال مؤتمر روما الدبلوماسي

ظمة  17/07/1998إ  15/06انعقد امؤمر الدبلوماسي خال الفرة اممتدة من   مقر م
مم فيذ ،امتحدة لعغذية والزراعة بروما ا معية العامة رقم ل اوت من العام .أ5) 52/160قرار ا قام ا

                                                           

اوي، - 1 سي  .30ص، سابق رجعم د/ طال ياسن العيسى و د/ علي جبار ا
 .13، صنبيل صقر، مرجع سابق -2
مد شريف بسيوي ، - 3  .79ص مرجع سابق، د/
 85ص مرجع سابق، سوسن مرخان بكة، د/ - 4
معية العامة لعمم امتحدة رقم  -5 مم امتحدة رقم  ، وثائق15/12/1997، بتاريخ52/160قرار ا  ./A/RSS/160/52ا
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جل حضور امؤمر  كومية  ها وغر ا كومية م لعمم امتحدة بتوجيه دعوة إ كل التمثيات الدولية ا
ظمة  33دولة و  160وبالفعل م تسجيل حضور مثل        ة دولية متخصصة حكومية ووكال دوليةم

ظمة غر حكومية 236و  إضافة إ احكمتن الدوليتن ليوغسافيا السابقة و رواندا بصفة مراقبن ، م
 أ1).

اقشات من قبل الوفود امشاركة، أنشأ  و سيق أعمال امؤمر والتسريع من وترة ام  إطار عملية ت
ي ان  امعة ،: امكتبأ2)امؤمر أربعة  ة ا دي و ومثلت مهمتها  أ(phillip kirch  ال ترأسها الك
ظر  مشروع  ة تفاقاإ ال اصة بإنشاء احكمة الذي اعتمدته اللج ة الثالثة التحضرية ، و ية ا اللج

قيح نصوصها قبل  ة الصياغة برئاسة امصري شريف بسيوي مهمتها مراجعة امواد وضبط وت ي 
هائي صياغتها ة وثائق التفويض ال  .ة ، وأخراً 

عمال و نتهاءبعد اإ و تائج امتوصل إليها من قبل اللجان  من أشغال امؤمر واستعراض كافة ا ال
ائية الدولية بتاريخ  إعتماد م ،السابقة تامية للمحكمة ا ساسي والوثيقة ا ظام ا ال
ه  أ3)17/07/1998 ي :  07دولة وصوتت  120بعد أن صوتت لصا وفود مشاركة بالرفض و

عت  ام وامت د وإسرائيل والبحرين وقطر والفيت مريكية والصن واه دولة عن  21الوايات امتحدة ا
ظام م فتح باب التوقيع عليه  125وموجب امادة  ،التصويت ذا ال ظام–من  أمام ميع الدول  -أي ال
ظمة  روما مقر مم امتحد م ظل التوقيع مفتوحا  روما  و.07/1998/ 17لعغذية والزراعة  ة ا
يويورك  ،1998/أكتوبر/17ارجية إ غاية بوزارة ا ذا التاريخ فُتح باب التوقيع أمام الدول ب وبعد 

مم امتحدة إ غاية   .31/12/2000مقر ا

وطة ها ستكمال كافة اإجراءات والتدابر الازمة مباشرة إجل  و ائية الدولية مهامها ام احكمة ا
ظامها امعتمد بروما  صوص امتعلقم إنشاء ،وفقا ل ة التحضرية مهمتها إعداد مشاريع ال  :ةاللج
رائم ،  بالقواعد اإجرائية وقواعد إثبات مم امتحدة وامبادئ  إتفاقأركان ا بشأن العاقة بن احكمة وا

                                                           

 .153ص مرجع سابق، زياد عيتاي، د/ - 1
 .86ص رجع،نفس ام د/ سوسن  مرخان بكة، -2
ائية دولية. -3 كمة ج مم امتحدة الدبلوماسي للمفوضن امع بإنشاء  تامية مؤمر ا  الوثيقة ا
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ظمة إ ساسية ام ظام اما والقواعد امالية تفاقا  تفاقواإية امقر بن احكمة والبلد امضيف وكذا ال
اص ب طرا  إا معية الدول ا ظام الداخلي  على صعيد  .أ1)متيازات احكمة وحصاناها وأخرًا ال

من  126سب امادة  الازم تصديقا  60آخر كثف اجتمع الدو جهود للدعوة للحصول على 
فاذ الدو جل دخول احكمة حيز ال ساسي  و ما م فعا بتاريخ  ،نظام روما ا  11/04/2002و

مانة العامة لعمم امتحدة ليصبح عدد الدول  بعد أن أودعت عشرة دول وثائق تصديقها لدى ا
ائية الدولية أن مارس  و دولة 66امصادقة  وايتها القضائية بتاريخ بذلك أمكن للمحكمة ا

 .أ2) 01/07/2002

اءاً على ما تقدم ذكر  و ا أن اإب لص إ نتيجة مفاد دية للجماعة الدولية ادر   ية ا قيقية وال ة ا
هاز قضائي يسعى إ  ا  اد ائية الدولية ذ سبيل إ للت كل العراقيل وامفارقات قيق العدالة ا

رب العامية الثانيةالصعبة والشائكة ال ع ائية  .رفتها السياسة الدولية بعد ا وأن مياد احكمة ا
ذا بالرغم  1998الدولية عام  جياها القادمة و اما لكل اإنسانية و اض عسر يعد مكسبا  وبعد 

 من اعراض البعض عليها وما شاب نظامها من ثغرات وقصور.

ائية الدولية: المواقف الدولية من المطلب الثاني  .إنشاء المحكمة الج

ائي  ل  ذلك ولع .دو دائم بن التأييد وامعارضةتراوحت امواقف الدولية حول إنشاء قضاء ج
جل ستغرقتإترير لطول امدة ال  ية  هود الدولية امض ساسي  إعتمادها ا وبالرغم من .نظام روما ا

سانيد ال قال ها كل ف جج وا إا أن مواقف الكثرين م تكن حض القانون ،ريق على حدى تعدد ا
ذا الطرح أمام امررات غر القانونية  ،أ3)بل حركتها دوافع سياسية  رج عن  ها-ولن نتوقف  

ا كمة  وإما نكتفي -نطاق دراست سس القانونية ال عر ها القائلون بعدم نفعية إنشاء  م ا بعرض أ

                                                           

 .153ص مرجع سابق، عيتاي، زيادد/ - 1
ص امادة  -2 ول من الشهر الذي ي 126ت ساسي  اليوم ا ظام ا ذا ال ائية الدولية على أن"يبدأ نفاذ  ساسي للمحكمة ا ظام ا عقب من ال

من العام لعمم امتحدة".   اليوم الستن من تاريخ إيداع الصك الستن للتصديق أو القبول أو اموافقة أو اإنضمام لدى ا
 .143، صسابق ، مرجعد/ فتوح عبد اه الشاذ - 3



174 

 

ائية  سانيد ال أسس ها الرأي امؤيد للمحكمة  الفرع اأول(دولية )ج و  .)الفرع الثاني(ث ا
ذ احكمة الدولية  خر نستعرض اموقف العري من إنشاء ووجود   .)الفرع الثالث(ا

ائية الدولية الفرع                                               .اأول:الرأي المعارض إنشاء المحكمة الج

و بداية أن  اط اإعراضن ائية دولية ي كمة ج ائ على وجود  قيق العدالة ا ية الدولية ها مهمة 
ن ، سيما مع وجود بعض   هذ امسألة وازال مستمرا حالدو تمامبرز مع أو بوادر اإ ا الرا وقت
ذ احكمةالدول ال تعمل ج دة  سبيل عرقلة  مريكية . ا  أمثال الوايات امتحدة ا

ذا اإ من :أوا: حجج الرأي المعارض سانيد ال ساقها   :ا نذكربن ا

ائي دو يتعارض ومبدأ السيادة -01 الذي يقضي بعدم وجود سلطة تعلو  إن فكرة وجود قضاء ج
ائية الدولية تتعارض و مبدأ  ،كما أن الوايةو إرادة الدولة سلطان  ختصاصاإالقضائية للمحكمة ا

ائي اإقليمي للدولة ذ السيادة. ا ر  م مظا ذا الرأي–وما من دولة أ 1)والذي يعد من أ  -حسب 
ازل عن جزء من سيادها يئة دولية و  تقبل الت ومن ،عرضة للتدخل  شؤوها الداخلية إا كانتلصا 

ائية الدولية احكمة الدولية منث تتحول  صراعات و معاقبة اجرمن الدولين إ  راعية للعدالة ا
ها و بن الدول عتداء من قبل بعض لإ أو حااتو قد تتخذ كغطاء شرعي للحروب ،سياسية بي

 أ2).الدول

حكام الصادرة عن اهيئات  -02 فيذ ا تص بت يئة  و وجود  ية و امتعار  عليه   ح القضائية الوط
ائية الدول،الدولية  ذ اهيئة العلياإا أن احكمة ا مر الذي من شأنه أن يبقي  ،ية تفتقر مثل  ا

طرا   ة إرادة الدول ا ي شئ للمحكمة  تفاق اإأحكامها ر ازل عن جزء -أ3)ام أي ال قبلت الت
ائي-من سيادها ائي دو دو يفرض كذلك وجود قانون ومن جهة أخرى فإن وجود قضاء ج  ج

                                                           

ائي، مرجع سابق د/حسن صا عبيد، -1  .122 ، صالقضاء الدو ا
 76ص د/سوسن بكة، مرجع سابق، -
دة معمر يشوي، مرجع سابق، -2  .98ص  ل
 .207، صدر القهوجي، مرجع سابقعبد القاد/ -3
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د إليه احكمة وتطبق أحكامه ذا القانون ا يوجد، نصوصهو  تست ا  ومثل  ذا اا لذلك يقول أنصار 
ائي  ن إصدار قانون ج رائم ويقرر العقوبات الدولية  موضوعيبضرورة الريث  دد ا  . أ1)متكامل 

روب فقط وبالتا ا جدوى من وصفها بالدائمة وأنه  -03 ون بزمن ا ذ احكمة مر أن دور وفعالية 

فضل اللجوء إ  ائية امؤقتةمن ا ت كتلك ال أنشئ  ،دعت الضرورة لذلك كلما  أسلوب احاكم ا
زاعات امسلحة   يوغسافيا السابقة ورواندا اسبة ال  .أ 2)م

رائم الدولية خاصة وأن معظم الدول القضاء إن -04 ائي الوط كفيل بالتصدي للجرائم ما فيها ا ا
ية وأقرت ها جزاءات ها العقابية الوط رائم ضمن قواني ذ ا ت  وعلى صعيد آخر فإن التجربة  .تب

رائم اماسة بسلم وأمن البشري ذا القضاء  التصدي للعديد من ا اعة مثل   ة .أثبتت فعليا 

اإن -05 ذ احكمة يت عرا   إنشاء  رائم السياسية الذي أقرته ا ومبدأ عدم التسليم  ا
دات الدولية، ذلك أن نظام روما أقر  رائم الدولية واجب على الدول على وامعا أن تسليم مرتك ا

رمة سياسية. ؤاء اجرمن ح ولو كانت ا  ال يوجد على إقليمها 

ذ احكمة يكاد يكون مستحيا  ظل امفارقات السياسية واختا  موازين  إن-06 إنشاء مثل 
ب  تفسر للوضع الدو ومع وجود الدول الكبرة امسيطر  ،القوى بن الدول ة ح أن البعض ذ

مور العامية قد  ائيةعلى زمام ا ؤيد تذلك أنه من غر امتوقع أن  ،ول دون نفعية وجود احكمة ا
ا   اكم ويعاقب فيه رعايا  .مع رعايا الدول الضعيفة  بالتساويذ الدول إنشاء قضاء دو 

ائية الدوليةإ ثانيا:  . عتراض الوايات المتحدة اأمريكية على المحكمة الج

جل تقويض اح هود  مريكية  بذل أي  ائية الدولية م تتوان الوايات امتحدة ا رغم  أ3)كمة ا
اها امتكررة بأها راعية السام وإ من  دعاءاها وتصر وأها لن تدخر أي جهد  سبيل  ،الدولينا

                                                           

، مرجع سابق د/ - 1  .145، صفتوح عبد اه الشاذ
 .  207ص ،سابق مرجع، القهوجي د/عبد القادر -2
مود امخزومي،د/ - 3  .193ص مرجع سابق، عمر 
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كمة روما وإفرا  نظامها ختصاصإ ذلك أها سعت وبش الطرق لعرقلة ،قيق العدالة الدولية ات 
توا ساسي من  ها :ذت  ذلك عدة إو  .ا  إجراءات نذكر م

ظام اأساسي لمحكمة روما -01 مريكي  تسما :سحب توقيعها وعدم التصديق على ال اموقف ا
ائية الدولية بالغموض وعدم الثبات اقشات وجلسات امؤمر التأسيسي للمحكمة ا بدليل أن  ،طيلة م

ذا مريكية رفضت  البداية التوقيع على نظام روما و ازات ال حصلت  الوايات امتحدة ا رغم الت
من سلط اإحالة واإرجاء لع ،عليها لس ا ح  وأن مثلها الدائم -احقا اآي شرحها–ل أمها م

مم امتحدة " مريكية متمسكة وبعمق  صرّح قائا بأن :" "ريدشاردسون بيللدى ا الوايات امتحدة ا
                           أ1) .بفكرة العدالة العامية ولكن ليس بأية شروط تفرض عليها"

مريكية موقفها وقام رئيسها " و تظرة غرت الوايات امتحدة ا تون خطوة غر م "  بيل كلي
ذا قبل بضع ساعات من هاية اموعد . أ2) 31/12/2000ية روما بتاريخ إتفاقبالتوقيع على  وكان 

مريكي " 06/05/2002إا أنه وبتاريخ ، أ3)احدد لغلق باب التوقيعات جورج بوش قام الرئيس ا

                                                           

دة معمر يشوي، مرجع سابق -1  .275، صل
-voir aussi :julien. Detais ,les Etats-Unies et la cour pénale 

internationale ,R.d.f.N=3,2003,p31.site=www.droit-fondamentaux.org. 
 .89، صسابق ، مرجععلي يوسف شكريد/ - 2
ا من  - ذا ا يضع حدا لتخوفات ا  اسبة توقيعه على نظام روما."إن توقيع تون "عر قائا م مريكي "بيل كلي نقاط ضعف نشر فقط إ أن الرئيس ا

ذ الطريقة، فهذ التوقيع يقو  ا ذلك بغر  يث ا مكن ل ذ احكمة  ظام سيسمح   تطوير  ا هذا ال ذ الوثيقة ، فتوقيع ي ماية أعوان مهمة 
مريكيةا ال حقوق اإنسان" لدولة ا ائية الدولية   دا  احكمة ا  ضد اإهامات غر اامؤسسة، و ذلك لتحقيق أ

ها - 3 مريكي نذكر م تها  التوقيع ا سباب ال نرى وجا  : ومن بن ا
يث  أن- 1 مريكي بالتوقيع نابع من إسراتيجية قانونية  سيخول الدول اموقعة امتياز  31/12/2000أن التوقيع على اإتفاقية قبل تاريخ القرار ا

صوص واقراح تعديلها ما يتماشى إجتماعالعضوية   تلف ال اقشة  ق  م مريكية ا طرا  وبذلك يكون للوايات امتحدة ا ات الدول ا
ها بقواعد  دافها ،اسيما ما تعلق م ها وأ من وعاقتها باحكمة.و  اإختصاصومصا لس ا   دور 

ود اإتفاقية، وباا وقعت - 2 اقشة وتعديل ب رمها من م ن عدم التوقيع  اآجال احددة للتوقيعات كماأشرنا له  مريكية  لتا ا لوايات امتحدة ا
مريكية. يبقى أمامها سوى اانضمام إليها بعد فوات آجال التوقيع وقبول نصوص نظام روما كما ا والسياسة ا ذا ما يت  جاءت ،و

فسها كافة الضمانات-3 مريكية م توقع على نظام روما إا بعد أن كفلت ل أو رعية أمريكية  بعدم ماحقة أو مقاضاة أي مسؤول الوايات امتحدة ا
ائية الدولية. رائم تدخل ضمن اختصاص احكمة ا  بتهمة ارتكابه 
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مريكيةاابن ذا بعد أيام قليلة من تصديق الكونغو الدمقراطية  أ1)" بسحب توقيع الوايات امتحدة ا و
ارجية لشؤ  .11/04/2002على نظام روما   الستنالبلد  ون لتعرب فيما بعد وعلى لسان وزير ا

من الدو ساس ،" بأها م تعد ها نية لتكون طرفا  نظام روما  جون بولتون"التسليح وا ذا ا وعلى 
جة ال دفع ها وبالرغم من ا ،فإن أمريكا غر ملزمة بأي أثر قانوي ناتج عن توقيعها السابق

مريكيون  ية ا ائية الدولية ستكون ها نتائج غر مقبولة على السيادة الوط عن موقفهم بأن احكمة ا
مريكي  العام مريكية وهدد امصا والوجود ا قيقي وراء سحب التوقيع يكمن  .ا إا أن السبب ا
ها  قواها  التخو  الذي أبدته أمريكا  إمكانية ماحقة  ا ومن يعملون لصا ود اكمة ج و

 . أ2)العسكرية  كل من أفغانستان والعراق 

ا من خطر -2 ود المتابعة القضائية أمام  إصدار الوايات المتحدة اأمريكية لقانون يحمي ج
مريكين  اعلى قانون ماية  02/08/2002وقع الرئيس جورج بوش بتاريخ  :المحكمة ود ا
ارج  و قانون داخلي يكرس فعليا مبدأ ، أ3)ا مريكي ختصاصاإو واماحظ أن  ،الشخصي للقضاء ا

                                                                                                                                                                                     

اع الوايا-4 ذ احكمة كان نتاج إقت ائية الدولية، ذلك أن نظام  ول دون إنشاء احكمة ا ا على عدم التوقيع ا  مريكية بأن إصرار ت امتحدة ا
ق  إرساء اإ ا ا من الذي يتطلب موافقة الدول الدائمة العضوية.كما أن للدول اموقعة وحد لس ا دة دولية وم يؤسس  إطار  أمام  جراءاتمعا

ظيمية واإدارية واهيكلية ما فيها ترشيح وانتخاب وانب الت اقشة كافة ا  . 89علي يوسف شكري،مرجع سابق،ص/ ..د/احكمة وم
1
 -John ,b,Bolton, the united states and the international criminal court,remarks the federaliste 

society ; Wachington,dc,november,14,2002,in :www.states.gov. 
 .89ص مرجع سابق، د/علي يوسف شكري، - 2
اي،م- 3 ذ القانون بقانون غزو ا م     .the American.Service Members Protection : أيASPAو يرمز له بي  و أ

 ما جاء فيه:

مريكية ترفض اختصاص احكمة -01  نص  ديباجته أنه ا مكن لعهد دو أن يفرض إلتزامات على دولة ليست طرفا فيه والوايات امتحدة ا
ا. ائية الدولية على رعايا  ا

اصة ا-02  ائية ا ظر احاكم ا ذا ا ائية الدولية دون أن مس  من ، فا يسمح حظر أي تعاون أمريكي مع احكمة ا لس ا مشكلة من طر  
كومة الفدرالية بالتعاون مع احكمة الدولية فيما يتعلق بالقبض على  كومات احلية أو ا مريكية وا ذا القانون للمحاكم ا امشتبه هم أو موجب 

مريكية إ ا قيق وتسليم أي شخص أمريكي أو أج مقيم بالوايات امتحدة ا ائية الدولية.إجراء   حكمة ا

ي شخص أمريكي أو أج مقيم بالوايات-03 صيص أية موارد مالية لعمليات التوقيف أو اإحتجاز أوتسليم أو ماحقة  ع  مريكية  م امتحدة ا
 بصفة دائمة.
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ساسييع ذا القانونبه ما جاء  ظام روما ا وض العديد من امبادئ ال شكلت وق د ضربة قوية ل
ائية الدولية ها مبدأ عدم  ،الدعامة الرئيسية لوجود واستمرارية احكمة ا صانة  اإعتداداسيما م با
ائية الفردية .  لإفات من العقاب الدو ومبدأ امسؤولية ا

ائية لحصانة اأمريكيين ياتتفاقاإ-03 جل عرقل :الث ة احكمة من أداء وظائفها  خطوة أخرى 
مريكية إ عقد ملة من اإدت الوايات امتحعم ائية ياتتفاقدة ا تلف الث طرا    مع  الدول ا

ول دون مثوهم أمام احكمة  يها حصانات  ا ومواط ود ح ج طرا  بغرض م نظام روما وح غر ا
ائية الدولية ا للمادة .أ1) ا اءا على تفسر دد العاقة بن  98وذلك ب ساسي ال  من نظام روما ا

طرا  امرتبة عن نظام الدول  إلتزامات أبرمتها مع الدول قبل  ياتإتفاقا امرتبة عن إلتزاماهروما و ا
صانة الدبلوماسية  .نظام روما خاصة فيما يتعلق با

ذ  و نصاعت للضغوطات إمن قبل الكثر من الدول ال  ياتتفاقاإنظرا للتجاوب الذي اقته 
مريكية احية   أ2).ا مريكي الذي يعد باطا من ال ددة والرافضة للتوجه ا صوات ام القانونية تعالت ا

ذ ، سلوب  ياتتفاقاإكون أن  مريكية  ائية أبرمت معظمها نتيجة مارسة الوايات امتحدة ا الث

                                                                                                                                                                                     

ائية أو أي إجراءات أخرى م-04 مريكية.حظر القيام بأي إجراءات للتحقيق والتحري بطلب من احكمة ا راضي ا  ن إجراءات احكمة على ا

مية ،إا أنه -05 د من إمكانية مشاركة قواها ببعض عمليات حفظ السام ا ذا القانون عل ا مريكية موجب  مكن  أن تعمل الوايات امتحدة ا
مريكين من خطر ام ود ا صانة للج ح ا من قرار م لس ا ذ العمليات شريطة أن يصدر  مريكي السماح بامشاركة  إطار  تابعة للرئيس ا

ائية الدولية موجب نص امادة  ساسي. 16وامقاضاة أمام احكمة ا  من نظام روما ا

ائية الدولية باستعمال -06 مريكين وإحالته على احكمة ا مريكي  حالة إلقاء القبض على أحد الرعايا ا ول للرئيس ا كل الوسائل   ذا القانون 
ذا ام رير  جل  مريكي ما فيها التوجهالضرورية   إ استعمال القوة العسكرية واطن ا

 .466، صد/ علي ميل حرب، مرجع سابق -1
ائية معها أو ما ميت باتفاقيات  - 2 مريكية للضغط على الدول و دفعها إ إبرام اتفاقيات ث من الوسائل ال عمدت الوايات امتحدة 
دات معها ، 98 يبية ضد الدول الرافضة لتوقيع امعا  وفاكيا،سل ليتوانيا، استونيا، )كولومبيا، مثل إيقا  امعونات العسكرية عن،استعمال الوسائل الر

يا،  أو الوسائل الرغيبية كإعفائها من العقوبات الدولية.  لغاريا ،أب سلوفي
ذ       صوص الدول ال وقعت مع أمريكا  ا اسرائيل ، وح  01/08/2000فكانت "رومانيا "أول دولة توقع  اإتفاقياتأما  ، وبعد
ها 60وصل عدد الدول اموقعة  14/10/2003تاريخ دول من اقيانوسيا ، ووصل 07دول من الشرق 06أمريكية ، 09دولة افربقية ،30دولة من بي

ذ الدول إ ما يقارب  ة90عدد  ذا امو  2004دولة ،س كثر تفصيل   ائية الدولية: ، ضوع ،اموقع الرمي للمحكمة ا
www.iccnow.org  

http://www.icc/
http://www.icc/
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تلفة الطابع على الدول ا و  امتعاقدة معها التهديد بفرض عقوبات  ذا يت دات لعام قانون و امعا
ذ  .1969 وروي بعدم صحة مثل  معية الرمانية للمجلس ا ت ا  ياتتفاقاإو ذات السياق أعل

دات ور  ،الدولية  نظر القانون الدو للمعا عضاء وامراقبن  اجلس ا  يو وطالبت كل الدول ا
دة حصانة ائية من شأها أن تعرض للخطر  برفض عقد أية معا ائية  ث ذ الدول مع احكمة ا تعاون 

رائم ال تدخل   ال التحقيق وماحقة مرتك ا          أ1).هاإختصاصالدولية  

وا ردنية ال كانت من ا جد أن امملكة اهامية ا ئل الدول امصادقة على أما على الصعيد العري ف
مريكية  إتفاققد أبرمت  ،نظام روما ائية مع الوايات امتحدة ا كما . 16/12/2004ية حصانة ث

مريكا ووقعت معها  خرى استجابت  ي ا ائية تضمن حصانة إتفاقأن مهورية مصر العربية  ية ث
مريكين ن ا  .أ2)امواط

خر لص   ا أن إ نتيجة  ا مري ياتتفاقاإمفاد ودا صانة ج يها تعد انتهاكا كية  ا ومواط
دات، وا سيما فيما يتعلق بقواعد صارخا  ها  التفسر ال جاءما ثبت عليه القانون الدو للمعا

ا إتفاقمن  31/01فحوى امادة  سن نية  1969ية في دة  لفاظ  طبقا للمع"تفسر امعا العادي 
دة   اص ها،و ضوء موضوعها و اإامعا ا الغطار ا ها". ولكن ا مك  –من جانب أخر  -رض م
ه مريكية  سبيل تقإنكار أن ا ائية الدولية قد حققت نتائج ود وامساعي ا ويضها للمحكمة ا

ابية انب العملي. إ  ا يستهان ها من ا

ائية الدوليةالفرع الثاني  . :الرأي المؤيد إنشاء المحكمة الج

ائية الدولية و اا اإذ بناصر أصحا ذاوا بقوة فكرة إنشاء احكمة ا دوا  دعم موقفهم   ست
احيتن ا ة من ال عة وذات الوجا جج وامررات امق دين وداحضن إ ملة من ا لقانونية والواقعية، مف

ساني بذلك ما قال به الرأي   نذكر: د ال أسس عليها امؤيدين رأيهمامعارض، ومن بن ا
                                                           

1 "- A tous les Etats membres et observateurs du conseil de l’europe de refuser de conclure des 
accords démmunité bilatéruax qui compromettraient de quelque maniére que ce soit luer 

coopération avec la cour dans les enquétes et poursuites quelle méne pour crimes relevant de 

sa compétence" 

-Julian Détais,op-cit,sur le site.www.droit fondamentaux.org. 
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ا امطلقأن فكرة ال: أوا ا هم عتقاد بقدسية الدولة وملوكها، وحصانتاإها من وما ساد مع سيادة مع
زالت بسبب تشعب العاقات الدولية وإقرار الدول مبادئ تعاوها امشرك  امطلقة من كل مساءلة قانونية

من الدولين، وكذا قيا قيق السلم وا ظيماتم التكتات اإقليمية جل  ذ  العامية والت وما فرضته 
خر  افة إ أن الواقع مفهوم السيادة امطلقة، إضا قيدت ه هاوواجبات على أعضائ إلتزاماتة من ا

دات و ليا أن الدول نفسها أقرت مسؤولياها الدولية من العملي أثبت ج  ياتتفاقاإخال إبرامها للمعا
ذا الصدد. وبذلك فإن فكر  ائية دولية كشكل جديد من صور التفاوت الدولية   كمة ج ة إنشاء 

رمة الدولية ومعاقبة مرتكب ديث مبدأ سيادة الدول، خاصة يالدو  مكافحة ا ا وامفهوم ا ها، ا يت
ذ احكمة أساسه مبدأ الرضائية.  أ1)وأن نظام 

ائية الدولية مع بإن القول  ثانيا: ائية تعارض احكمة ا يةمبدأ إقليمية القوانن ا مردود عليه،  الوط
ا ح خارج  اكمة رعايا ق   فسها ا ول ل اك دول  اءات، فه ذا امبدأ ترد عليه استث ذلك أن 
يوية  ها ا ماية مصا ائية  ها ا إقليمها وفقا مبدأ شخصية القوانن، ودول أخرى مد من نطاق قواني

ارج بصر   ظر عن مكان  ا رمة.و ال سية مرتكب ا  أ2)ج

ددت وجود اثالثا: طرة ال  فعال ا اولت ا عرا  الدولية ال ت ين ا لبشرية، إن تسارع وترة تق
ديد  ياتتفاقاإوكذا العدد اهائل من  رائم الدولية امختلفة، و ال تعريف ا الدولية ال أبرمت  

س لعام إتفاقأركاها والعقوبات امقررة ها، مثل  ع إبادة ا ن الدو القانو  ياتإتفاق، 1948ية م
ائن ..........فضا عن  ياتتفاقاإ، 1949اإنساي لعام  اصة باختطا  الطائرات وحجز الر ا
حكام ا تلف ا كم يوغسافيا احلصادرة عن  اكم نورمبور  وطوكيو و اية الدولية ما فيها  اكم ا
ائي، كلها أقرت ملة من امبادئ ال استروانداالسابقة  حض حجة تد قر عليها القانون الدو ا

ن ائية الدولية  مارس القائلن بعدم وجود تق د إليه احكمة ا وإصدار  هاإختصاصة موضوعي تست

                                                           

 146 ص ،سابق مرجع، فتوح عبد اه الشاذد/ -1
 .209، صسابق ، مرجعد/عبد القادر القهوجي -
،د/ -2  .148ص ،رجعنفس ام فتوح عبد اه الشاذ
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طأ  ذ القانون، ح وإن تعدداإأحكامها، وبذلك من ا و  تعتقاد بعدم وجود  مصادر خافا ما 
د مصدر  التشريع. ائي الوط الذي   أ1)عليه  القانون ا

مم امتحدة و إن نظام روما رابعا: ائية الدولية هيئة ا لسبإقرار عاقة احكمة ا صوص مع   وبا
من الدولين، و  فظ السلم وا ول  من الراعي ا حه صاحيات  التدخل  حالة اإا اع عن مم ت

د عليها الرأي امتعاون الدول مع احكمة، ي جة ال است د وبصورة قطعية ا عارض بالقول بعدم وجود ف
ائية الدولي فيذ أحكام احكمة ا رضها الدول ال تف إلتزاماتة، كما أن سلطة عليا تسهر على ت

ها واجب التعاون الدو  دات وامبادئ القانونية الدولية تقتضي م أحكام احاكم الدولية ما  إنفاذامعا
ائية الدولية.  أ2)فيها احكمة ا

رائم الخامسا: ائية دولية تتصف بالدمومة، وتكون سابقة لوقوع ا كمة ج ظر دولية أن وجود  ال ت
ددة للجز  ة، وكذا تفادي فيها، و زا ياد وال علها تتسم با ال  نتقاداتاإاءات امقررة ها سلفا، 

و أفضل. ائية على  قيق العدالة ا ائية امؤقتة ما يسمح ها من   عرفتها احاكم ا

ائي يعكذا نلمس أن حاجة اج و ئ بالعام بتحقيق الع تمع الدو إ قضاء ج دالة الدولية، وي
سيمة للقواعد  روق ا رائم الدولية وا اطر ا قوق اإعن  سدت فعليا بإنشاء اإنسانية و نسان، 

 ا.اكمة روما، متجاوزة  ذلك كل ما قيل بشأن عدم نفعيتها وعدم جدو 

 .موقف العربي من إنشاء محكمة روماالفرع الثالث: ال

ويه إليه ب الت ائية بداية أن موقف الدول ما  كمة روما ا وع من الغموض  تسما العربية من  ب
اقش ة التحضرية وم ا امشاركة  أعمال اللج اقض، فبعد أن بذلت وفود ات امؤمر الدبلوماسي والت

ابيةالعديد من ا 1998لعام  سيق تطلعاها، سيما ما تعلق جل توحيد آرائ هود اإ ها ها وت م
ساسيب ظام ا ه صياغة نصوص ال رائم ضم ع من تسجيل وإدراج بعض ا عراض إا. إا أن ذلك م م

ذ الدول  .معظم  فاذ الدو  على احكمة وعدم التصديق على نظامها بعد أن دخل حيز ال
                                                           

 .77د/ سوسن مر خان بكة، مرجع سابق،ص -1
مود امخزومي، -2  .195ص مرجع سابق، د/ عمر 
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 .أوا:اإسهامات العربية ذات الصلة بموضوع الصياغة

اصة بإعداد نصوص نظام  العربية عرت الدول عن موقفها اموحد  أعمال اللجان التحضرية ا
ساسي، وكذا صياغة نصوص امواضيع ال جاء ها القرار  تامية  امشار إليه "و"روما ا  الوثيقة ا

ا رقم  مؤمر روما معية العامة بقرارا سدة  .1998الصادر بتاريخ ديسمر 105/53الذي إعتمدته ا
ه ذلك ما أسفر ب و   ،وزراء العدل العربلس  و       يةول العربات وتوصيات جامعة الدإجتماعت ع

رةجتماعكذا اإ اقشات مؤمر روما ال صاحبت مفاوضات  ات العربية التحضرية بالقا و م
ذ  ،الدبلوماسي صوص  ع القرار الدو  جل كسب قوة  ص من ضرورة توحيد الرؤى و امطالب 
 احكمة.

م امقرحات العربية ال :اإسهامات العربية بشأن نصو  نظام روما اأساسي:01 من بن أ
ساسي. ظام ا هائية لبعض نصوص ال ها:أ1)شكلت أساسا للصياغة ال  نذكر م

 .المتعلقة بالجرائم الدوليةترحات المق-1-1

رمة من مشروع الوثيقة  إستبعادبعد أن م  جريمة العدوان:-أ ساسي ذ ا ظام ا هائية لل ال
 05عدوان ضمن نص امادة دراج جرمة الم إ ختتام مؤمر روماإ قليلة منوقبيل ساعات  ،للمحكمة
ائية ختصاصاإب امتعلقة هود الكثيفة للمجموعة العربيةالدولية نتيجة  اموضوعي للمحكمة ا و  ا

ياز ص على ، موعة عدم اإ رمة و قد كان الدور العري فعاا  قبول بقية الدول امفاوضة لل ذ ا
ه للحل الوسطي القاضي بعدم مارسة احكمة لوايتها إقراحسيما بعد  ،ات احكمةإختصاصضمن 

وات منالقضائية بشأن جرمة ال فاذ عدوان إا بعد مرور سبع س ساسي حيز ال ظام ا ث من و  ،دخول ال
رمة إعتماد ص امادتن  لق هافيمايتع هاختصاصوشروط مارسة احكمة إ ،حكم بشأن تعريف ا وفقا ل
121-123. 

                                                           

ا 397ص ،مرجع سابق ،د/  زياد العيتاي -1  .وما بعد
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ة التات العربقراحلإ كانت :الجرائم ضد اإنسانية-ب دورا  ،حضريةية ال تقدمت ها إ اللج
ابيافعاا  ص ما استقر ،و إ هائي للمادة  عليه ال ساسي حكمة روما ، فبخصوص  07ال ظام ا من ال

رائم  رائم ضد اإرفع اللبس و الغموض عن مفهوم  بعض ا درج ضمن ا سانية و ال قد نال  ت
ا وامبادئ ية تت كذا اإسامية من تعديل و     فقد استطاعت الدول العربية  ،لبعض الدول و القيم الدي

مل القسريا ص امتعلق نرمة ا مل القسري" إكرا 7/2حيث جاء  نص امادة  ،ل "ا /و.أنه :"يع
مل ق ية ربقصد التأث ،و على الوادة غر امشروعةأسرا امرأة على ا موعة من  على التكوين العرقي 

ذا التعريف  ،هاكات خطرة أخرى للقانون الدوانت إرتكابأو  ،سكانال وز بأي حال تفسر  وا 
و مس القوانن  ية على  ملالوط ذ الدول بشأن إباحة نظام روما و  ،امتعلقة با او   بذلك زالت 

ب مراعاة  أحكام  و نصوص  ،الذي وضع للحمل القسريلإجهاض  ضوء التعريف  بيد أنه 
ذ امسألة ية بشأن   .أ1)القوانن الوط

ظام كما أن مدلول جرمة التعذيب الذي جاء  مسودة  ساسيال و امعاناة  ام والذي يستث اآ ا
ة عن عقوبات  ا هود العربية قد ونية مفروضة وفقا للقانون الدوقانال ك وذل ،م تعديله نتيجة ا

""وفقا للقانون ا ذ  عبارة يةلتصبح حسب رأيهم شرعي لدو يبد أن  ،ة العقوبة وفقا للقوانن الوط
ص ا هائي الوارد  امادة ال  أي ا يشمل التعذيب لكن جاء فيه :"يع التعذيب.....و ،/ه07/02ل

جمان فحسب عن  ها أو أو يكونان جز  ،عقوبات قانونيةأم أو معاناة ي  أ2)نتيجة ها."ءا م

رائم ضد اإنساني و على صعيد آخر و اإسامية  فقد أصرت الدول العربية ،ةو سياق متصل با
س"عل نثى فقطوذ ،ى مسألة تعريف مصطلح "نوع ا دون أي مع  ،لك بقصر على الذكر و ا

يم ال إستبعادو  .مغاير آخر ها بعض الدول الغربيةامفا كومية ال   دافعت ع ظمات غر ا و ام
س  ماية القانونية الدوليةدييشمل فئة الشواذ و بالتا يستفلوسعت من مفهوم ا وفعا  ،ون من ا

ا ظام  07/03حيث جاء  نص امادة  ،حت اجموعة العربية  مسعا ذا ال أنه:" لغرض 

                                                           

 . 174ص ،مرجع سابق ،د/سوسن مرخان بكة -1
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ساسي س" يش من ،ا سن الذكرر إ امفهوم أن تعبر "نوع ا نثى  إطار اجتمع ا  او ، و ا
الف ذلك."شري س" إ أي مع آخر    أ1) تعبر "نوع ا

 دول و الوفود امشاركة  نقاشاتعلى غرار باقي ال ::المقترحات المتعلقة بالتعاون القضائي1-2
ائية مباشرة ا ة أثارت مسألة مدى تأثرفإن الدول العربي ،ومفاوضات امؤمر الدبلوماسي حكمة ا

ية و مارسات الدول إ قطة ،اها القضائيةختصاصالدولية على السيادة الوط ذ ال اوز  جل  أو على و
ا قل التخفيف من آثار ساسي يقضي م إدراج  ا ظام ا اإجراءات موجب القوانن   بإتاحةنص  ال

قيق ميع أشكال التعاون الق ال  ية   .الوط  ضائي الدو

ها القرار رقم اإ -02 : فبعد أن م تب 105/53سهامات العربية بشأن المواضيع التي تضم
هائي لل ص ال ساسي حكمة روما الدوليةال ة التحضرية مهمة إعداد اأوكلت  .ظام ا معية العامة للج

ظام  ة عشرة دورات  ا سابقا، و ذلكامشار إليهنصوص امواضيع ذات الصلة هذا ال ذ اللج عقدت 
ذا اإسهام نذكر: .ت فيها الدول العربية بشكل فعليسام ر  م مظا  ومن أ

لس وزرا إجتماعم عقد  1999 عام  2-1 بثقة عن  ة خراء العرب ام   العدل العرب ءللج
ساسي للمحكمة   ظام ا اقشة ال رة، وأوصت بعدم اموافقة على إعادة م ة  تماعإجالقا اللج

تائج امتوصل إليها  مؤمر روما، وال  أكدت من خاها بعض تالتحضرية ح ا يتم امساس بال
ة بعدم تسرع الدول العربية  ذ اللج  التوقيع على نظام مصا الدول العربية ومن جهة أخرى أوصت 

ة التحضرية  نتهاءروما إ حن اإ يويوركمن أعمال اللج ابية  والسلبية ال  و، ب دراسة اآثار اإ
 أ2)ية.تفاقام إ اإمنظ اإ ترتب عن

ة على تب تعريف جرمة العدوان وفق امقرح الذي قدم خرعلى صعيد آ و  هتفقد أوصت ذات اللج
د تها الرمية إعدد من الدول العربية  ورق معية العامة رقم  ت فيه إ قرارمؤمر روما،والذي أست ا
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ة 3314/74 اصب  اللج حت  دعمها للرشيحات العربية للم و بالفعل ، كما  التحضرية، و
ردن الذي  ما حدث مع ة التحضرية.للنتخب مقررا أا  ج

سبة أركان الجرائم ضد اإنسانية: 2-2 رائم من خطورةنظرا ما  بال ذ ا وما أثارته ، انطوت عليه 
و اممارسات داخل  تبعا اختا  اإيديولوجيات والديانا خافات حول مفهومها و أنواعهامن 

فعال الامختلفةاجتمعات  ا بعض الديانات  ، و ح ا يتم إساءة مفهوم بعض ا ظر ا تبيحها أو 
ربية و اإسامية العتداركت الدول  ،وصفها بأها جرائم ضد اإنسانية الشريعة اإسامية و من ثسيما 

رائم ضد  إعتمادوم  ،ذا اموضوع الورقة ال تقدمت ها دولة اإمارات العربية امتحدة حول أركان ا
ة خراء العرب، ال أح لس وزراء العدل العرب الذي وافق عليه ااإنسانية من قبل  ا إ  لتها بدور

ت  تقدمها كورقة وم1999 /25/11بتاريخ  15 دورته  ة التحضرية  رمية  اللج
ذ الورقة . وقد فاوضتDP/39رقم ، وم التوصل  أخر إ حل توفيقي الدول الغربية مضمون 
من  07ص امادة إنسانية وفقا لاتشكل جرائما ضد مكن أن  السلوكيات ال  إعتباربضرورة  يقضي

ساسي ظم القانونية ظورة موجب القان نظام روما ا ون الدو امطبق عموما والذي تعر  به ال
ظام اإسامييالرئ  .سية  العام  ما فيها ال

سب2-3 اتأركان جريمة اإبعاد غير ا ةبال : تقدمت الدول (لمشروع للسكان )إقامة المستوط
والعربية بو  امتن خال الدورة ا ة التحضرية، عرت فيها عن رفضها للمقرحات ال  ثيقتن  للج

م رمة. وكذا اإتقدمت ها الوايات امتحدة ا ذ ا ال جاءت ها الوثيقة  اتقراحريكية بشأن 
توى و  وع ااإسرائيلية ال حاولت إفرا   رمه هذا ال ساسي بشأن  دا  ال جاء ها نظام روما ا

رائم، و  اصة  1949ف الرابعة لعام يية جإتفاقمن  49من جهة أخرى تعديل مضمون امادة من ا ا
 ماية امدنين.

القانونية  عتباراتالعربية من خاله التأكيد على اإستطاعت اجموعة إبعد نقاش طويل  و
قل أو اإبعاد ية السابقة، لتحديد مفهوم و تفاقإاوامرجعيات  الشرعي للسكان، ومن غر أركان جرمة ال

حت  ذلك.القتها الرمية، وبيث دفع الوفود امشاركة إ تب مقرحاها ال جاءت ها وث  فعل 
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سبة لموضوع تعريف الضحايا2-4 كوميةظن حاولت بعض الدول وام: بعد أبال  توسيع مات غر ا
كوميةمات غرظمفهوم الضحية ليشمل ام ضرار تستوجب استفادهم من ماية وما يلحق ها من أ  ا

ساسي  ظام ا ذا بتقدم ورقتها الرمية رقم ) لروما. عارضت الوفود العربية ذلكال  4وسجلت موقفها 
(DPة التحضرية ضمن القواعد  عليه بشأن تعريف الضحايا، وقد مت اموافقة إجرائية امن قبل اللج

 وقواعد اإثبات.

 .نضمام إلى محكمة رومااإمن التصديق و  ثانيا: موقف الدول العربية

ساسي حكمة روما و  ظام ا لصكوك ابالرغم من امشاركة الفعالة للدول العربية  صياغة نصوص ال
ظام املحقة به ذا ال ها على  يث أحج ،وتوقيع ثاثة عشر دولة م مت إا أن اموقف مافتئ أن تغر، 

هائواإ معظم الدول العربية عن التصديق سباب، ية روما. ولعل مرد ذلك لإتفاقي بلتزام ال لعديد من ا
 نوجز بعضها  مايلي:

ن التصديق على امتعار  عليه أ :مة الدستوريةعلى نظام روما بسبب عدم المواء اإعتراض-01
دات الدولية يستلزم من الدول يةمواء امعا ها وتشريعاها الوط و   الدولية،ا إلتزاماهو  ماشيا مة قواني

ية صوص الوط  امتعارضة مع القوانن الدولية. ذلك تسعى إما لتعديل أو إلغاء ال

قطةلعل التخو  الذي أبدته  و ذ ال ا  ا الدستوريةسيم الدول العربية ا  ا فيما يتعلق بقواعد
ا تعديلها، وكذا  يم القانون إنعكاساتوالتعقيدات ال قد يثر ية والثوابت ال ذلك على بعض امفا

و الذي أخر إنضدرجت عليها ا ساسي.لدساتر العربية،   أ1)مام الدول العربية إ نظام روما ا

ا-لكن  ، سيما وأن التجربة الدولية أثبتت أن  -وحسب رأي ذا التخو  ا يوجد ما يرر فإن 
ساسي  ظام ا و يتوافق مع ال أت إ تفسر نصوصها وأحكامها الدستورية على  العديد من الدول 
عباء امتمثلة  تعديل الدستور وإجراءاته امعقدة وما قد ائية الدولية، وبذلك تفادت ا  للمحكمة ا

مر  .رتب عليه من تأخر  التصديقي اكمها الدستورية ا السها و  حن أن دوا أخرى حسمت 

                                                           

دة معمر يشوي، مرجع سابق، ص -1  .136ل
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ها فرنسا لصا تع ائية الدولية ، و م ساسي للمحكمة ا ظام ا       ديل الدستور ماشيا ونصوص ال
ديد امسائانتهجت أسال  اآخر من الدول كبلجيكا و لوكسمبور  و البعض  ل الدستوريةلوب 

 جب تعديلها  امستقبل القريب مع عدم اممانعة  التصديق.الوا

اكمة اسرائيل عن  جل  كمة روما مكسبا قانونيا لصا الدول العربية  ا نرى أن  اءا عليه فإن و ب
راضي العربية احتلةجرائمها امس اوفها بشأن عدم تمرة  ا  اقتسإ، ومن ث وجب عليها تبديد 

ظام. ذو حذو معظم الدول ال صادقت على ال ا مع نظام روما، و أن   دساتر

ظام روما اأساسي بعض اإشكاات القانونية التي أثارتها-02 : نذكر على سبيل المواد القانونية ل
 امثال:

يةا2-1 وليةلتعارض مع السيادة الوط  تشكل مساسا بأها : من بن امواد ال يفهم من قراءها ا
طرا  و  ية للدول ا قها  مارسة صاحياها القضائية:إبالسيادة الوط  نتقاص 

ا." ،رتأت ضرورة ذلكإإذا  :" للمحكمة03/03امادة -أ  ذلك  و أن تعقد جلساها خارج مقر
ائية الدوليةإشارة  ها مارسة صاحي إ أن احكمة ا و الفصل   ،دولة مااها القضائية فوق إقليم مك

ا. ص رعايا صها أو   قضايا 

ظام كما ،:"مكن للمحكمة أن مارس وظائفها و سلطاها04/02امادة -ب صوص عليه  ال و م
ساسي  قليم  أية دولة أخرى."فوق إ ،يرم هذا الغرض إتفاقتضى و مق ،قليم أي دولة طر  إ ا

         طحتياطي أو طلبا بالضبال تتلقى طلبا بالقبض اإ طرا ال ألزمت الدول ا 59امادة -ت
اذو اإحضار ب  .لى الفور للقبض على الشخص امععخطوات  إ

ا صوص و غر لة أها ذ ال ول و ية تبدو و ا نرى عكس إا أن ،تتعارض مع مبدأ السيادة الوط
ائية الدولية ا تشكل سيابي ذلك بية مستقلة عن إرادة الدول دةد أن احكمة ا ي ال  ،أج بل 

ةشكلتها موجب إراده دات الدوليةوأن استقرار العمل الدو على أن انضمام ا ،ا الصر  لدول إ امعا
ية وليس يعد  لتزام هاواإ ر مارسة السيادة الوط هاأ جرامظهر من مظا ا و دعما لرأ ،و انتقاصا م ي
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ذ امسألة فإن ائية الدولية تكميلي و ليس سيادي على القضاء   إختصاص صوص  احكمة ا
.  الوط

أثارت العديد من الدول ما فيها العربية مسألة التعارض بن مبدأ  :التعارض مع مبدأ الحصانة 2-2
ية كرئيس الدو  ا لبعض الفئات الوط ا دساتر صانة ال تقر كومةا وبن ما  ،و الرمانين  لة و رئيس ا

ظمه امادة  ظام ا 27ت اصة بعدم اإعتداد من ال بصفة الرمية إعفاء أي ساسي حكمة روما ا
ائية الدولية شخص مر الذي دفع بالدول العربية إ الريث قبل تصديقها عل .من امسؤولية ا ى ا

حكمة الدولية، كل ذلك موظفيها أمام اها وقادها وكبار نظام روما واإلتزام بأحكامه خشية مثول رؤسائ
ا  حق شعوهم. ظل اإ رائم ال اقرفو قوق اإنسان وا  نتهاكات الصارخة 

ذ امسأل و صوص  ا نرى أردا على ما م طرحه  الدول العربية التسريع نه يتوجب على ة، فإن
ساسي، سيمالإنضمام  ظام روما ا حداث ا ل ذ الدول بعدما عر  ل شهدهبعد التطورات وا ا 

صانة اميبالرب ظر  ا كام العرب وعن ضرورة إعادة ال قررة هم ع العري، الذي كشف عن استبداد ا
ية، ح ا تكو  رائمهم وانتهاكاهم وتعموجب القوانن الوط  ديهم على القوانن.ن غطاء 

 تها:اقيقات في دولة طرف دون حضور سلطفيما يتعلق بممارسة المدعي العام إجراء التح 2-3

ساسي فقره 99فقد أجازت امادة  ي العام أن يباشر بعض للمدع ا الرابعة من نظام روما ا
يد لطلباته امساعدة امقدمة إ دولة طر ، دون حضور سلطاإجراءات ا فيذ ا أو إذن    ها اازمة للت

ها، ما فيها عقد لقاء مع شخص أو أخذ  ه على أسام ة موقع عام  س طوعيأدلة م     أو إجراء معاي
مر الذي فسر البعض أنه انتهاك لسيادة الدولة أو أي مكان عام آ ذ الدولة، ا خر داخل إقليم 

ية.  الوط

ن نؤيد رأيهم  – ينإا أن الكثر  ص و شروط تطبيق–و ذا ال مل امبدأ التك سيدا هيرون  
ساسيالذي أكد نظام  اوزا  ، واروما ا حوال مساسا و  ية يشكل بأي حال من ا للسيادة الوط

اول العديد من وامساعدة القضائية  للدولة الطر ، بدليل أن الباب التاسع امتعلق بالتعاون الدو ت
ها إلزام  د مارسة امدعي العام لصاحياته، من بي امدعي اإجراءات الكفيلة باحرام سيادة الدول ع
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ة مع الدولة الطر  اموجه إليها طلب التعاون قبل مارسة  العام بالقيام بكافة إجراءات التشاور اممك
 .99/04امقررة  امادة هصاحيات

خرى، : الدول العربيةفيما بتعلق بسلطات مجلس اأمن 2-4  رأت  والعديد من الدول ا
من موجب اما ساسي 16ب و/ 13دتن الصاحيات اموسعة جلس ا تقويض  من نظام روما ا

جله للمحكمة و ل رج-لهد  الذي وجدت  ذا اموضوع إ جزء احق من وس ديث عن  ئ  ا
 .-ذ الدراسة

ذ  صفوة القول و ا من التحفظات ال اإعراضأن كل  أبدها ودفعت ها الدول العربية ات وغر
ظام واإها من عدم التصديق ا يرر موقف ساسي حكمة روما، بدليل أن نصوص ال ظام ا نضمام إ ال

جل ترسيخها خال  صيغت بشكل يتوافق وامتطلبات القانونية ال نادت وكافحت الدول العربية 
و  كمة روما، وكان أجدر همن امراحل ا ذا امكسب  اإنشاء  اح  أن تكمل مسرها  إ

، ا ية ترر ها موقف أالقضائي الدو فسها حججا وا لق ل ه.ن   ها السل م

ائية الدولية المطلب الثالث:  .مفهوم المحكمة الج

ساسية من نقائص وثغإوما  ائية الدولية الظرفيةعلى نقيض احاكم ا قانونية ت راعرى أنظمتها ا
هج اإ ائية الدوليةتفاقفإن اللجوء إ ال ب العديد  أ1)لروما ي  تأسيس احكمة ا ا على  ساعد

هاز اإعراضو  نتقاداتمن اإ ذا ا احية القانونية، وعليه سو  ندرس  ات الدولية وا سيما من ال
صائص م ا ول، مع ذكر أ ن طبيعته القانونية  الفرع ا ، مبي اءا على ها ب يزال م القضائي الدو

ساسي لعام    الفرع الثاي. 1998نظامه ا

 

                                                           

ائية الدولية غر دقيقة و ا تتاءم مع فرع القانون الدو الذي تطبقه ، أي القانون الدو ا - 1 ائي ،و بذلك  اك من يرى أن تسمية احكمة با
ب أن يتم تقدم الصفة الدولية للمحكمة على طبيعة  ائي ،إا أن امتفق عليه ر غم ما أثارته التسمية من نق إختصاصهاكان  فقهية ، أن اشات ا

ي بذلك ا تثر أي غموض أو لبس  من حيث طللمحكمة اختصاص دو   بيعتها القانونية الدولية.، و
 .313، صد/ عبد القادر القهوجي، مرجع سابق -
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ائية الدوليةالفرع اأول: الطبيعة الق  .انونية للمحكمة الج

ائية ديد شخصيتها  ،ا أواها تعريفالدولية يقتضي م إن البحث  طبيعة احكمة ا ومن ث 
لها للعمل ب ساسي.  مارسة صاحياها إستقاليةالقانونية ال تؤ  امقررة ها موجب نظامها ا

ائية الدولية أوا:  .تعريف المحكمة الج

و ساسي لعام  نصت امادة ا ائية دولية" :على أنه 1998من نظام روما ا كمة ج شأ هذا  " ت
يئة دائمة ها السلطة، ممارسة  رائم شخاص اعلى  هاإختصاصاحكمة" وتكون احكمة  إزاء أشد ا

ذا  الدو تمامخطورة موضوع اإ حو امشار إليه   ساسي، وتكون احكمة وذلك على ال ظام ا ال
ضلكمم ية، و ائية الوط ذا  احكمة وأسلوب عملها إختصاصع ة للوايات القضائية ا حكام 

ساسي". ظام ا  ال

ائية الدولية اكمة دائمة أس مستقلة يئة قضائية فاحكمة ا ومعاقبة سها اجتمع الدو هد  
رائم ال تشكل هديدا ل ي  إنسانية ولعمن والسلم الدولينمرتك أخطر ا ، و ويؤمها القانون الدو

رب وجرمة العدوان.اإ رائم ضد اإنسانية وجرائم ا ماعية، وا  أ1)بادة ا

ا لها لبسط نفوذ  ئية الدولية شخصية قانونية دوليةكما أن للمحكمة ا حاكمة  هاإختصاصتؤ
شخاص وية ا رائم خطورة رتكبوااالذين  وليس الدول أو الكيانات امع  .أ2)أشد ا

شأ كيان قانوي دو دائم" :بأها "يونيمحمد شريف بس"فقد عرفها الدكتور   ذات السياق و  ت
دة  اكمة مر اتفق أطر اموجب معا ا فها على ضرورة التحقيق و رائم خطورة وأكثر تمامتك أشد ا ا إ

"  أ3)من جانب اجتمع الدو

                                                           

دة معمر يشوي - 1  .91، صسابق ، مرجعل
 .17، صنبيل صقر، مرجع سابق -2
اوي،د/ طال ياسن عيسى،و د/علي جبار  - 3 س  .47ص مرجع سابق، ا
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د  :بأها ،"أحمد أبو الخير عطية"كما عرفها الدكتور  طلب ال"جهاز قضائي دائم تعقد جلساته ع
ظمها  اي، ت ا ا ساسي، مقر ظامها ا ظر  أي قضية تعرض عليها طبقا ل بن  توقعية امقر،إتفاقلل
ظم العاقات بن احكمة وبن الدولة امضيفة."  أ1)احكمة وبن دولة امقر ال ت

ان طالب عبد الشهيد"أما الدكتور فعرفها بأها:"مؤسسة دولية قضائية مستقلة ودائمة ذات  ."س
دة اموقع عليها  روما عام  إختصاص ائي أنشئت موجب امعا اكمة 1998ج ، لغرض التحقيق و

شخاص الطب ت إليه امادة وفق ما أشار  رائم خطورة على امستوى الدوعن الذين يرتكبون أشد ايا
امسة من نظامها ذ احكمة، علما بأن ا ا الدول وا خرة ليست كيانا فوق والذي ستعمل وفقا له 

ائي الوط وإما مكملة له"يدب  أ2)ل على القضاء ا

خر، على أها مؤسسة دولية قانونية قائمة على معا دة ملزمة فقط للدول كما عرفها البعض ا
طرا  فيها ي كيان ماثل لغر من الكيانات الدولي ا ي وليست كيانا فوق الدول بل  ة القائمة، و

ية وإما ملوايات الن ابذلك ليست بديا ع ائية الوط ة ها وبالتا فهي امتداد لكمقضائية ا
ائي اإ ختصاصلإ ي القضاء ا ائي الوط أو مع آخر   أ3)له. حتياطيالقضائي ا

ي كذلك تلك اهيئة الدولية الدائمة ال مارس  و ائية الدولية  اها على إختصاصاحكمة ا
شخاص الذين  ،يرتكبون اا طرة ضد اجتمع الدو ات ختصاصإمكما  هاإختصاصويعد  رائم ا

ها من ا لس ا تلف عن التسويات السياسية ال يقدمها أحيانا  ية، كما أنه  ت القضائية الوط
ائية بالشخصية القانونية الدولية، وها  لية اوترتبط بامصا الدولية امختلفة، وتتمتع احكمة ا

ي من ث تعد  رائم الدولية، و اكمة ومعاقبة مرتك ا  من حيث القانونالقانونية ممارسة وظائفها  

                                                           

ر أمد  -1 هضة  عطية،د/ أبو ا و دار ال ظر فيها، الطبعة ا تص احكمة بال رائم ال  ساسي وا ظام ا ائية الدولية الدائمة، دراسة لل احكمة ا
رة شر، القا  20، ص1999، العربية لل

ساسي لعام  - 2 ائية، دراسة قانونية وفق نظام روما ا ان طالب عبد الشهيد الظفري، ضمانات سامة أحكام احكمة الدولية ا مذكرة ، 1998 س
 09، ص2003ماجستر، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 

 446د/ميل على حرب، مرجع سابق، ص -3
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ذ اإجهازا قضائيا دوليا مستقا ، و  ائية الدولية متميزة ومستقلة عن تعد  ستقاليةكم  احكمة ا
مم امتحدة.  أ1)اهياكل التابعة ا

اء ا أن على ما تقدم اوب ائية الدولية بالقول أها:  فإنه مك ندلو بدلونا  موضوع تعريف احكمة ا
ائية الدولية، من خال بسط نفوذ  مؤسسة دولية دائمة" ذات طابع قضائي، غايتها تعزيز العدالة ا

فراد مهما كانت رتبإختصاص ا على كل ا رائم خطورة ذاتا  هم وصفاهم الذين يرتكبون أشد ا
ا امادة ، الدو امشرك تماماإ تص  05وال جاءت على ذكر ظام، وليس على الدول ال  من ال
ز  كمة العدل الدولية.اب ا   عاها وقضايا

لتها أن تكتسب احكمة جاءت نتا  و ت العديد من امبادئ القانونية ال أ دة دولية، تضم ج معا
عمم امتحدة، مع التأكيد على أن بذلك عن أية تبعية مباشرة ل لشخصية القانونية الدولية، وتستقيلا

، وبذلك امارس احكمة أي هاإختصاص ائي الوط ية على يعتر مكما للقضاء ا ة صاحية فوق وط
صوص عليها  نظامبتو إا الدول، ساسيافر الشروط ام  ".ها ا

ائية الدولي ثانيا:  .ةالشخصية القانونية للمحكمة الج

ساسي على أنه: 04نصت امادة   "من نظام روما ا

لية القانونية الازمة ممارسة وظائفها ،ون للمحكمة شخصية قانونية دوليةتك -01 كما تكون ها ا
ا. قيق مقاصد  و

ساسي،   -02 ظام ا ذا ال صوص عليه   حو ام للمحكمة أن مارس وظائفها وسلطاها، على ال
 ."خاص مع أية دولة أخرى، أن مارسها  إقليم تلك الدولة إتفاقإقليم أية دولة طر ، وها، موجب 

                                                           

ايف، العاقة التكا - 1 مد حسن ال لة جامعة دمشق للعلوم ااقتصادية والقانونية،لؤي   ، ائية الدولية و القضاء الوط  داجل ملية بن احكمة ا
 .529، صالعدد الثالث،  27
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ائي، يكرس نظام روما مبدأ  و ول مرة على مستوى القانون الدو ا هاز  ةإستقاليبذلك و ا
ه  بثق ع كمة روما  –القضائي الدو ام حها الشخصية القانونية الدولية ب –أي  ا إعتبار وذلك م

رائم الدولية  مؤسسة دولية دائمة ذات طابع قمعي  شد خطورة.اوعقاي مرتك ا

و متعار  و قوق وتقع على عاتقه  عليه فإن الشخص القانوي الدو كما  ، تبن إلتزاماتيتمتع 
. ويستمد أإختصاصوحدود صاحياته و  مركز القانوي  ليته القانونية من القانوناته  القانون الدو

عضاء امكونن له. الدو  أ1)والدول ا

ساسيمن  04من امادة  01بالرجوع إ الفقرة  و ظام ،نظام روما ا ذا ال د أن واضعي  ا   فإن
ذ الشخصية من دعم عرا  قرروا اإ حه  الصريح بالشخصية القانونية للمحكمة الدولية، ما م

ويه، أ .وتسهيات ح تباشر احكمة صاحياها وسلطتها على أكمل وجه ب الت ا  نه  حالة و
خرة القانونية للمحكمة،عرا  الصريح بالشخصية عدم اإ ذ ا تثبت من تعليل ماثل ما طبق  فإن 
ا  بالشخصية القانونية الدو  على مم امتحدة، الذي ا يتضمن ميثاقها اعرافا صر ضمة، يئة ا لية للم

مر الذي تطلب إ كمتفا ذا الشأناء  صوص  ة  ة العدل الدولية  ا عن  قضية التعويضات ال
مم امتحدة لعام   .أ2) 1949خدمة ا

ائية الدوليةلدولية أما حدود الشخصية القانونية ا من نظام روما  04، فرغم أن امادة للمحكمة ا
د من الشخصية القانونية للمحكمة  ساسي، م تتضمن أي شرط  الدولية، ومع ذلك ا مكن أن ا

دودة، ويتضح ذلك من خال سريان  يقصد بذلك أن تتمتع احكمة بشخصية قانونية دولية غر 

                                                           

ائي الدو ، اجلة الدولية -1 ية  القضاء ا اصر فوق وط ائية الدولية،و نشوء ع مر، عدد ساشاردلفلودر، الطابع القانوي للمحكمة ا للصليب ا
 .153، ص2002عام 

ظمة الدولية متلك حقوق و توجب عليها - 2 كمة العدل الدولية رأيها اإستشاري إ أنه ما دامت ام ، فهي متلك شخصية  إلتزاماتخلصت 
 دولية ، و بالتا ها القدرة على التحرك على امستوى الدو ،طبعا دون أن تصبح دولة فوق الدول.

-voir :cour internationale de justice:la réparation des dommages subis au service des nations 

unies ,avis consultatif du 11/04/1949. 

-voir aussi : les Nations Unies et le droit international humanitaire, colloque, geneve, le 

19,20et 21 octobre 1995a l’ocassion du cinqantiémme anniversaire de l’ONU, Editions 

pedone, Paris, 1996. 
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طرا  فيها ب اها فقط علىإختصاصصاحياها و  ا موضوع من إعتبار الدول صاحبة السيادة، ا
:  اموضوعات الرئيسية للقانون الدو

م اآثار القانونية ام و حق  عرا  بالشخصية القانونية الدولية حكمة روما. نذكر:رتبة عن اإمن أ
دات الدولية إبرام ائيحق امشاركة  وضع قواعد القانون الدو ،أ1)امعا ك من خال تعريف وذل ا

رائم الدولية قيح ،ديد أركاهاو  ا و تعديل نظامها مع ما يتماشى و امستجدات على  و العمل على ت
ظام اما ،الساحة الدولية زاعاتو  سؤولية الدوليةام مل، للمحكمة امستقل ال  حق التمثيل،أ2)تسوية ال

..  أ3)الدبلوماسيةالدبلوماسي وإقامة العاقات   ....ا

ظام اأساسي للمحكمة الفرع الثاني: الخصائص  .المميزة لل

صائصم ائية الدولية نملة من السمات و ا تلف عن باقي ا يزت احكمة ا جهزة جعلتها 
خرى دة دوليةأمها طريقة إنشائها  لعل ،القضائية الدولية ا و كذا إنطواء  ،و ال كانت  شكل معا
ساسي على  صوص  ،قاعدة عدم جواز التحفظ على نصوصهنظامها ا ظر الزم  و على قاعدة ا

 تعديل نصوصه.

دة دولية و معا ائية الدولية  ظام اأساسي للمحكمة الج ساس :أ4)أوا:ال ظام ا ي للمحكمة ال
ائية الدولية دة دولية ملزمة انصبت  ق إليه بتجمع إرادات دولية توافقيةم التوصل  ا الب معا

                                                           

ها  -":03نص امادة  ومثاها:-1 طرا  يرمه بعد ذلك رئيس احكمة نيابة ع تعقد احكمة مع الدولة امضيفة اتفاق مقر تعتمد معية الدول ا
اءا على ما نصت عليه امادة....."كما للمحكمة أن ترم اتفاق خاص مع أية دولة  جل مارسة صاحياها  إقليم تلك الدولة ب  4غر طر ، 

ظام، وباإضافة إ ذلك تسمح امادة  02الفقرة ساسي للمحكمة بإبرام اتفاقيات تعاون مع أي دولة ليست 5الفقرة  87من ال /أ من نظام روما ا
 دة القانونية.طر   نظام روما بشأن التعاون الدو وامساع

 من ااتفاق الدو بشأن العاقة بن احكمة و اآمم امتحدة.  22امادة  - 2
ائية الدولية 119امادة  - ساسي للمحكمة ا ظام ا  من ال
ساسي. 48امادة   -3  من نظام روما ا
  .من اإتفاق امتعلق بامتيازات احكمة و حصاناها 03امادة  -
اص بامتيازات احكمة و حصاناها 08امادة  -  .من اإتفاق ا
دات لعام /أ من اتفاقية في2نصت امادة  -4 دة تع اتفاق دو 1969ا  لقانون امعا ضع   ، يعقد بن دولتن أو أكثر كتابةعلى أن:"امعا و 

, سواء م  وثيقة واحدة أو أكثر, وأيا كانت التسمية ال تطلق  عليه." للقانون الدو
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ائي الوطمخض ،طرافها ها إنشاء مؤسسة قضائية دائمة مكملة للقضاء ا و ا تعتر كيانا  ،ت ع
ي كيان ماثل لغر من الكيانات الدولية القائمة فوق الدول  أ1) .بل 

ذ الط و كمة روماتفاقبيعة اإعليه فإن  ظام  شأنه  ذلك  نتائج قانونية عدةتب عليه ر ي ية ل
ماعيةشأن   دات الدولية ا ها: ،كافة امعا  م

ظامأن الد- ذا ال أو اإنضمام  إما بالتصديق  لكإا إذا عرت صراحة عن ذ ول ليست ملزمة بأحكام 
 أ2)حق.اا

دات الدوليةأنه خض- صوص عليها  وفقا إج-ع لكافة مراحل امعا ا إتفاقراءات ام لقانون  ي في
دات ساسي حكمة روما -امعا ظام ا  ،1998مؤمر دبلوماسي عام   وليد مفاوضات مت فال

صوص ا إنتهىو  هائية ل رير الصياغة ال ظامامتفاوضون إ  ث  ،عتمادو من ث طرح للتصويت و اإ ،ل
فاذ الدو و دخوله حيز  و أخرا مرحلة التصديق  .ح الباب أمام الدول للتوقيع عليهفت  بعد استكمال ال

ظام.ما فتح الباب أمام باقي الدول لإك،الشروط القانونية  نضمام الاحق هذا ال

ساسي للمحكمة تسري عليه تقريبا كل القو - ظام ا دات الدوليةإن ال مثل قواعد  ،اعد امتعلقة بامعا
ثار القانونية....... ،و التطبيق امكاي و الزماي ،رالتفس  و ا

ائية الدولية ظام اأساسي للمحكمة الج  .ثانيا:عدم جواز التحفظ على ال

دات الدولية الواردة  لتزاماتفرد من جانب الدولة امتعاقدة لإعبارة عن تقييد م التحفظ على امعا
دة اسبة اإقدام على  بأنه كما مكن تعريفه. أ3) امعا عمل إرادي من جانب واحد تتخذ الدولة م

                                                                                                                                                                                     

دات لعام من اتفاقية في 01أما امادة  - ا لقانون امعا كمه القانون الدو امرم  صورة  1986ي ي كل اتفاق دو  دة  ، فقد جاء فيها أن امعا
ظمات الدولية.  ظمات دولية، وكذلك كل اتفاق  ام ظمة أو عدة م  مكتوبة بن دولة أو عدة دول، أو م

ردن,طبعة د/عروبة ج - 1 شر و التوزيع,ا قوق اإنسان,دار الثقافة لل رزجي,القانون الدو   510,ص 2012بار ا
، بدون دار نشر، الكويت ،طبعة  - ائي الدو  .115ص2005د/ خالد طعمة صفعك الشمري، القانون ا
ائية  -2 ساسية للمحكمة ا شور  ا ،الدوليةد/أمد أبو الوفاء, امامح ا ائية الدوليةحم ائية ا إعداد  ،و التشريعية امواءامات  الدستورية ،كمة ا

شور  ،امستشار:شريف عثلم مرم ة الدولية للصليب ا  .28ص ،2006 ،الطبعة الرابعة ،ات اللج
دة معمر يشوي -  . 109ص ،مرجع سابق ،ل
مد يوسف علوان -3 شر ،امصادرالدو العام, امقدمة و القانون  ،د/  .189ص ،الطبعة الثالثة ،دار وائل لل
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داتاإرتباط بإحدى امع د من آ ا دة مستهدفة من ورائه ا  إستبعادب  مواجهتها ةيامعثار امعا
و ،بعض أحكامها من نطاق ارتباطها حكام تفسرا خاصا يتجه  ذ ا  تضييق أو بإعطاء بعض 

ا.  أ1)مدا

سب  وو التحفظ  د"د" ما نصت عليه امادة الثانية الفقرة ا  ،واحد "اإعان من جانب و: الب
د  ،أو تسميته ،أيا كانت صياغته دةيصدر عن الدولة ع د قبوها  ،توقيعها أو تصديقها على امعا أو ع

ح إستبعاده تستهد  الدولة من ورائ ،مها إليهاأو موافقتها أو انضما ة  أو تعديل أثر قانوي  كام معي
دة من حيث سرياها عليها.  "امعا

ساسي، فإن اما و ه 120دة بالعودة إ نظام روما ا عما  -عيحظرت التحفظ بشكل قط م
ا إتفاقمن  19/01ص امادة ذلك ب داتية في وز إبداء أية "حيث جاء فيها: -لقانون امعا ا 

ساسي ظام ا ذا ال ساسي ذلكو لعل مرد ."فظات على  ظام ا ب واضعي ال ثار القانونية ل و 
زئ ،ها التحفظرتبي ال قد ظامو امتمثلة   فاظ ، الذي حرصوا أن يكون كا ا يتجزأ ة ال و بالتا ا

 ية و تكامل نصوصها.تفاقعلى الوحدة اإ

فظ دولة ما على ب ساسي للمحكمةضف إ ذلك أن  ظام ا من شأنه تشجيع  ،عض أحكام ال
طرا  على مارسة حقها  التحفظ عما بقاعدة "امعاملة  و بالتا تشتيت  ."بامثلبقية الدول ا

طرا  ظام  ا  أ2)مواجهة بعضهم البعض. و مدى إلزامهم بأحكام ال

طرا ، ذا وا مكن إغفال قاعدة التعاون الدو بن  دا  الدول ا فيذ نصوص وأ جل ت
اك نصوص عديدة،  ساسي للمحكمة ، فإذا حدث وأن مح بالتحفظ لكانت  ظام ا وأحكام ال

ذا من شأنه إفرا  تلك وخاصة  ور اعراض لدى العديد من الدول، سيتم التحفظ عليها، و ال تكون 

                                                           

ميد -1 مد سامي عبد ا  .211ص  ،مرجع سابق ،الدولية ، القاعدةأصول القانون الدو العام ،د/
دة معمر يشوي -2  .119ص ،مرجع سابق ،ل
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ساسي ظام ا توا وبالتا التأثر سلب ال ائية الدولية لى عمل احكمةا عمن  و لرما ح  ا
ا.  أ1)وجود

ساسي للمحكمة على مبدأ  على الرغم من تضمن و ظام ا  أن نصدم جواز التحفظ عليه، إا عال
ه 124امادة  اءا أورد م رب، حيث أجازت  استث صوص مارسة احكمة لصاحياها بشأن جرائم ا

طرا  بأن تعلن عدم قبوها ب ظام باحكمة مدة س إختصاصللدول ا وات من بدء سريان ال ع س
ساسي عليها، وذلك يتعلق  رب الوارد يتعلق ن افيما ا  نص امادة رائم ا لدى حصول  08ذكر

نإ رائم  أقاليمهم، واماحظ على أن  إرتكبوامن تلك الدول قد  دعاء بأن مواط جرمة من تلك ا
ذ لقانونيناالعديد من  فظ مكن إبداؤ  ايعترون  من قبل أية دولة تريد أن تصبح طرفا  اإعان مثابة 

ساسي لروما، ذلك أه  ظام ا ق ستستبعد تطبما ذا ال ذا ا ظام يمارستها  ق جزء من أحكام ال
 عليها.

ظاملز الحظرا ثالثا:  .ماني المتعلق بتعديل نصو  ال

طرا  إ إضفاء صفة اإستقرار واإ سعيا من ساسي، فقد الدول ا ظام ا حكام ال ستمرارية 
ه على حظر زماي مدة سبع 121نصت امادة  فاذ م ظام حيز ال وات من دخول ال ، ا مكن  س الدو

صوصه بالتعديل أو  ذا الصدد امراجعة. وخاها امساس ب ذ امدة كف فقد برر   يلة البعض أن 
قص والثغرات ال تعريبتعويض وتبيا ظام، وبالتا يأي التعدي ن أوجه ال ل أكثر انسجاما وماشيا مع ال
اجة الفعلية إليه.امستجد  ات وا

ائية الدولية المبحث ظام القانوني للمحكمة الج  .الثاني:ال

ائية الدولية ل ح ائية عدوار اموكلة ها  سبيل تؤدي احكمة ا قيق العدالة ا رائم و مكافحة ا
ان العامي، وبي كيبة اهيكلية والبشرية هذا الصرحالدولية، كان ازما وضع نظام قانوي ها يوضح الر 

هس عن أي تداخل اها امختلفة لرفع اللبإختصاص جهزة بي ية الخرى اقضائية الا وبن ا          وط
                                                           

ماعية لعام عرفت اتفاقية م -1 ا مبدأ عدم التحفظ على نصوصها، كون أن  1948كافحة اإبادة  توا ذا التحفظ من شأنه أن يفر  اإتفاقية من 
طرة ومعاقبة مرتكبيها. رمة ا ذ ا جل إنقاذ اجتمع الدو من  و مكافحة جرمة اإبادة، وكذا التعاون الدو  قيقي و  ا
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ظم  الأو  ، وكذا قواعد أشخاالوقت عاقة احكمة بباقي نفس دولية، وي ص القانون الدو
ظر  الدعاوىة يوامقبول ختصاصاإ سباحا لل ساسي، ومن ث كان عل لة أمامها  ا أن ينظامها ا

ذا امبحث حو التا : تشكيل احكمة بدور نقسم  ولأ، إ ثاثة مطالب على ال  )امطلب ا
 .)امطلب الثالثأختصاصاإها ممارسة القواعد الواجب مراعاا)امطلب الثايأ، اهإختصاص

 . اأول:تشكيل المحكمة المطلب

ساسي حخصص الباب الرابع ل ظام ا  34يث حددت امادةها، حلتكوين احكمة وإدار  كمة رومال
ه أجهزة اح :م حو التا  كمة على ال

 يئة الرئاسة. 
 ا ، وشعبة ابتدائية وشعبة مهشعبة اإ  .يديةستئ
 مكتب امدعي العام. 
 قلم احكمة. 

ائية اباإ و  جهزة، فإن احكمة ا ذ ا متمثلة  قضاة م تركيبة بشرية ضلدولية تضافة إ 
سى  م وفق شروط وصفات خاصة إختيار احكمة الذين يتم  ذا دون أن ن كذلك معية الدول و

طرا  هاز التشريعي للمحكمة. ا خرى مثابة ا ي ا  ال تعد 

جهزة امختلفة للمحكمة وتركيبتها  و ذا امطلب التعر  إ ا حاول من خال  اء عليه س ب
 العضوية، من خال الفروع التالية:

ائية الدولية  .الفرع اأول: قضاة المحكمة الج

تارون باإ 18احكمة من تتكون  ي ،أ1)بنتخاقاضيا  ئة الرئاسة والشعب امختلفة ويتوزعون على 
 .ة ها الوظائف القضائيةطو ام

                                                           

كمة  -1  كومات، ذلك أن قضاة  بة  ذلك أسلوب التعين من قبل ا ائية الدولية بأسلوب اانتخاب اختيار قضاها، متج أخذت احكمة ا
م وشخصهم، لذلك فإمكانية تعرضهم للضغوطات والتهديد وامساومات الكبرة  حالة فراد وحريتا ما  روما يصدرون أحكاما ذات صلة مباشرة با
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ساسي 35ادة قد نصت ام و ظام ا حيث جاء   .القضاة وطريقة عملهم إختياريفية على ك من ال
زين  تخب ميع القضاة للعمل كأعضاء متفرغن للمحكمة، ويكونون جا و على أنه:" ي فقرها ا

ذا ا ذ بداية وايتهم..........للخدمة على   ".ساس م

 . القضاة إختيارأوا: كيفية 

اء طرا  تتو  36على ماورد  نص امادة  اب ساسي فإن معية الدول ا ظام ا  إختيارمن ال
اضرة وامشركة  عضاء ا جل ذلك يتم وضع وإالقضاة بأغلبية ثلثي الدول ا عداد  التصويت، و
ائية الدولية. صب قاضي باحكمة ا  أ1)قائمتن بامرشحن م

ا :"أ"القائمة - ال القانون ا ئي واإجراءات توي أماء امرشحن الذين تتوافر فيهم كفاءة ثابتة  
رة ا ائية وا ال الدعاو الا ام، أو بصفة ماثلة أخرى    ىزمة سواء كقاضي أو مدعي عام أو 

ائية.  أ2)ا

ال ال ةتضم أماء امرشحن الذين تتوافر فيهم كفاء :القائمة "ب"- نون الدو ذات الصلة قاثابتة  
ال عمل قانوي قانون  نساي واإباموضوع، مثل القانون الدو  ية واسعة   حقوق اإنسان وخرة مه

 أ3)ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة.

ق أن تقدم  و طرا ، ويكون  ذلك لكل دولة ا ذ الرشيحات من قبل الدول ا يتم تقدم 
ب أن يكون من أحد رعايا الدول حا واحد فقط، دون اشراط كونه أرشم ا، إا أنه  حد رعايا

طرا  . ظام  36من امادة  8شريطة مراعاة أحكام الفقرة أ4)ا  ااساسي للمحكمة.من ال

                                                                                                                                                                                     

ذ الضغوط وفتح اجال أمام احكمة للعمل بكل اسإذ م عن  ايد، إبعاد م بشكل  اذ ا تأي أمية ا هم من حكوماهم، ومن  تقالية . ا م تعيي
ظر:  ذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص-كثر تفصيل ي  51د/ براء م

ساسي 36/5امادة  - 1  .من نظام روما ا
ساسي. 02 / أ/3/ 36امادة  -2  من نظام روما ا
ساسي. 02/ ب/ 3/ 36امادة  -2  من نظام روما ا
ساسي.4/ 36امادة  -4  /ب من نظام روما ا
عمال التحضرية للمحكمة عا - ل نقاش خال ا طرا ، فإها كانت  دير بالذكر بشأن مسألة اشراط كون امرشح من رعايا أحد الدول ا م وا

طرا  فقط،،يكون حافزا لدول العام كي تصبح طرفا  1996 قاش إ القول بضرورة قصر الرشح على رعايا الدول ا ب جانب من ال ، حيث ذ
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صوص الكفاءة والتمثيل ا ضافة إباإ و  ب أالشروط اموضوعية  ن تتوافر  امرشح لعادل، 
صب  ة. يقاضم زا ياد وال خاق الرفيعة وا ائية الدولية ا  لغة واحدة على  ةوالطاق أ1)باحكمة ا

قل من لغات العمل باحكمة.  أ2)ا

يثبت توافر الشروط القانونية للقاضي، عقد  الرشيحات امصحوبة ببيان تفصيلييتم بعد تقدم 
جل اإقراع ا إجتماع طرا   ن نظام م 112ص امادة لسري بقضاة احكمة عما بمعية الدول ا

ساسي، ويشرط  صل أي مرشح قاضيا  نتخابإاحكمة ا طرا  أن  على أغلبية ثلثي الدول ا
تار القضاة  اضرة ال صوتت و صوات. 18ا اصلن على ا و حالة عدم أ3)للمحكمة من بن ا

فس إعمليات  إجراءن القضاة، فإنه يعاد معدد كا  إنتخاب ول، إجراءات اإقراع متعاقبة ب قراع ا
 أ4)قاضي . 18ن استكمال العدد القانوي 

أن تقرح زيادة عدد القضاة، مع توضيح  عن احكمة هيئة الرئاسة نيابة  2 /36قد أجازت امادة  و
ذا اإا ظر  قراحسباب ال دعتها إ ذلك، ويتو امسجل فورا تعميم  طرا  لل على ميع الدول ا

على أغلبية ثلثي أعضاء معية الدول، ويدخل  قراحاإ لا إذا حصادة العدد هائيا إفيه، وايصبح زي
معية. فاذ  الوقت الذي تقرر ا  حيز ال

اصبهم :  ثانيا:اأحكام المتعلقة بعمل القضاة بالمحكمة د يشغل القضاة م وات، وع مدة تسع س
تخب نتخابإأول  تار بالقرعة أيضا ثلث تار بالقرعة ثلث القضاة ام وات، و ن للعمل مدة ثاثة س

وات. وات، ويعمل الباقون مدة تسع س تخبن للعمل مدة ست س  أ5)القضاة ام

                                                                                                                                                                                     

وز أن ال طرا  بل  ب رأي آخر إ عدم اإقتصار على رعايا الدول ا ساسي للمحكمة،  حن ذ خرى أيضا، من ظام ا يشتمل رعايا الدول ا
لن لتو شخاص امؤ ة التحضرية عن  أجل استقطاب أفضل ا مم امتحدة تقرير اللج صب القضاء  احكمة ، يراجع وثائق ا م

 . 10، ص1996آب 30 -آذار 25للفقرة من  دورهاأعمال 
ساسي3/  36امادة  - 1  ./ أ من نظام روما ا
ساسي3/ 36امادة  - 2  ./ ج من نظام روما ا
 ساسي.ا/ أ من نظام روما 36/6امادة  -3
ساسي.6/ 36امادة  -4  / ب من نظام روما ا
ساسي9/ 36امادة  -5  ./ أ من نظام روما ا
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وات، ويستمر خترأقد  إذا كان ملةالقاضي مدة كا إنتخابوز إعادة  و  مدة واية من ثاث س
ظر فيهما أمام الدائرة امعن ها القاضي  ا  يكون قد بدأ ال اكمة  أو استئ صبه إمام أية   م

دير بالذكر أنه م .أ1)فيةابتدائية أم اإستئقاضي سواء اإال مانية عشر قاضي للمحكمة أول  إنتخابوا
طرا    معية الدولالتأسيسي  جتماعخال اإ القضاة اليمن أمام  . وقد أدى11/03/2003ا

و قاضي "  ا و م س "، وذلك كإشارة لبدء نشاط احكمة وانتخب القاضي دسين فليبسأكر
 أ2)" رئيسا ها.رشيفليب ك"

ت امادة تض خرعلى صعيد آ ظام 37م ي سبب كان  حالة شغ من ال صب قضاة احكمة  ور م
حية أو اإستقاكالوفاة أ الة يتم .ة لو امرض أو الت ذ ا صب  إنتخابففي  قاض جديد لشغل ام

صوص عليها  امادة  فس اإجراءات ام ساسي، وي 36الشاغر  ب ظام ا تخب من ال كمل القاضي ام
وز إعادة مدة واية سلطت إذا كانت  36حكام امادة مدة واية كاملة ودائما وحسب أ هإنتخابه، و

وات أو أ  أ3).قلامدة ثاث س

ظام امن  40بغية التأكيد على استقال القضاء وضمانا لتحقيق العدالة، فقد نصت امادة  و ل
ساسي على ملة  ضر علإنتخابال تقع على عاتق القاضي مجرد  لتزاماتاإا يه مارسة أي ه. حيث 

نشاط ذي طابع لة أي و زامثر على الثقة به أو يفته القضائية أو مكن أن تؤ نشاط قد يتعارض و وظ
.  مه

                                                           

ساسي36/9امادة  -1  ./ ب من نظام روما ا
دة معمر ي -2  225وي، مرجع سابق، صشل

كم يوغسافيا السابقة، و  - ائية الدولية، بعكس ما كان معمول به   تهجه احكمة ا و إ أن أسلوب اإقراع الذي ت  إختيار  رواندا ون
اب صلية، وبالرغم من ا اصب ا م واستقاليتهم.القضاة  حالة شغور ام ا نرى أن عملية اإقراع  أ3)ياته ا سيما من حيث ضمان حياد إا أن

طرا  إجتماع اإقراع من شأنه عر  طرا  لتقدم ترشيحاها، وعقد معية الدول ا ذ توجيه الدعوة إ الدول ا قلة عمل أجهزة وإجراءاها الطويلة، م
فضل استحداث نظام القضاة اإ ا الشغور، وعليه فإنه يكون من ا موعة من امرشحن الذين م احكمة ال حدث على مستوا حتياطي، يضم 

صلوا على أصوات أكثر من بن  زمائهم ح تكون للمحكمة قائمة للبداء تلجأ إليها مباشرة  هم  ، ولك و حالة  يفوزوا  اإنتخابات ا
الةال تتطلب من رئاسة احكمة زيادة عدد القضاة.  حدوث أي شغور، أو ح  ا
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ت مسألة حياد القاضي، كضمانة أساسية أخرى لتطب 41أما امادة  ظام فقد عا ق يمن ذات ال
ا وز للقاضي اإقواعد العدالة ا  شراك  أي قضية مكن أن يكون حياد فيهائية الدولية، فا 

سباب،  ي سبب من ا حى موضع شك  ظر  أي قضية سبق له اوي إشراك فيها بأي صفة عن ال
ائية متصلة ها على الصعي اء عرضها على احكمة، أو  قضية ج ل أث د الوط تتعلق بشخص 

حىأو امقاضاة، التحقيق سباب  وي ص عليها  القواعد اإجرائية القاضي أيضا  أخرى ال قد ي
ل التحقيقوقواعد اإثبات، و  حية القاضي. أو امقاضاة للمدعي العام والشخص   طلب ت

تهي إما بالوفاة أو اإواية  إنتهاءأما عن أسباب  مدة الواية  إنتهاءستقالة أو العزل أو القضاة فت
 .أ1)القانونية 

ائية الدولية   .الفرع الثاني: أجهزة المحكمة الج

ائية  هد  لل اقيقالدولية تتكون من عدة أجهزة على غرار باقي احاكم الدولية، فإن احكمة ا
تص ها ما  جله، فم ظر  القضايا امطروحة أمام احكمة وتصدر أحكاما بشأها،  الذي وجدت  بال

سن للمص إدارية تتو ةوأجهز  ،همة اإدعاء العامم ضطلع وأخرى ت ظيم السر ا ت امختلفة ا واهيئات
 للمحكمة.

يئة رئاسة المحكمة   .أوا:

يئة قضائية فيها، تتشكل وفقا ل مثل السلطة العليا م  ظام  38ص امادة للمحكمة وأ من ال
ساسي  ول والثاي ويتم ا ويعمل كل  ،أ2)غلبية امطلقة للقضاةام بإنتخاهمن رئيس احكمة ونائبيه ا

                                                           

 .108لى يوسف الشكري، مرجع سابق، صد/ ع -1
ذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، -  .71ص  د/ براء م
تلفة بشأن كيفية إنتخاب رئيس احكمة ونائبيه، حيث إقرح البع - 2 ائية الدولية، ظهرت أراء  ساسي للمحكمة ا ظام ا اقشات ال ض أن خال م

معية العامة لعمم طرا ، ورأي ثالث قال  يتم إنتخاهم من قبل ا ة من الدول ا ة معي امتحدة و رأى طر  آخر طرح فكرة اإنتخاب من طر  
ساسي للمحكمة  امادة ظام ا و الرأي الذي أخذ به ال  . 38بأن يتم إنتخاهم من قبل قضاة احكمة و
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ن  وات، أو  هم مدة ثاثة س وز إعادة  إنتهاءم مرة  مإنتخاهمدة خدمته كقاضي أيهما أقرب. و
 .أ1)واحدة

هاز و ذا ا مية  ب على الرئيس التفر  التام ا أعضاؤ مسؤوليات ال يتواوثقل ا نظرا   فإنه 
اصبهم مجرد  ول رئيس ، مإنتخاهدمة م ائب ا ساسي أن يستخلف ال كما أوجب نظام احكمة ا

لول  ائب الثاي  ل الرئيس  حالة غياب كل من احكمة  حالة غيابه أو عدم صاحيته، ويقوم ال
حي ول أو ت ائب ا  أ2)هما.تالرئيس وال

اء مكتب امدعي  يئة الرئاسة فهي اإدارة السليمة للمحكمة، باستث صوص امهام ال تؤديها  أما 
ي ت سيق معه و /ب القيام بكافة 38/3طلع مسؤوليتها.كما خولتها امادة ضالعام الذي تعمل بالت

اات:وكلة هامهام ام ا  ثاث  ساسي للمحكمة، وال مكن حصر ظام ا  ا موجب ال

ظيم اإداري لتشكيات المهام اإدارية-01 سن، والت يئة الرئاسة على السر ا : حيث تشر  
خرى للمحكمة، وكذلك إدارة اهياكل ذات الطابع اإداري مثل قلم كتاب  جهزة القضائية ا ا

 وحدة اج عليهم والشهود.و احكمة، 

اسبض: تالمهام القضائية-02 ظيم ام ععمال القضائية لدوائر احكمة ل طلع مهمة تسهيل الت
ساسي، فيما يتعلق بأحكام الطعن  19ضافة إ امهام اموكلة إليها موجب نص امادة اإب ظام ا من ال

طرا ة الدعو ياحكمة أو الطعن بعدم مقبول إختصاصلعدم  ضافة إ ذلك، مكن هيئة اإب، ة من ا
يقدمه امسجل بعد  إقراحها يالرئاسة أن تقوم بصياغة مشروع مدونة السلوك امه للمحامن بعد تلق

يل اهيئة الرئاسية اتش طرا  إاور مع امدعي العام، ومن ث  معية الدول ا  أ3).عتمادمشروع 

                                                           

دي  -1 ائية الدولية  فيفري فليب كيرشم انتخاب الك كما م تعين   11/04/2006وجددت له الواية   2003، كأول رئيس للمحكة ا
ائب أول، والسيدة   A- Kuenyehiaالغي السيد  ائب ثاي. Elizabeth oddoك  من كستاريكا ك

ساسي  2/ 38امادة  -2  .من نظام روما ا
 عد اإثبات.من القواعد اإجرائية و قوا8القاعدة  - 3
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عاقات احكمة الدولية بباقي  يئة الرئاسة دورا بارزا   تعزيزيث تلعب  :العاقات الخارجية -3
مم امتحدة.االكيانات الدولية  يئة ا  أ1)خرى،  ما فيها 

 . والدوائر ثانيا:الشعب

ي الشعبة التمهيدية والشعبةبثاث  34حددها امادة  ا ، اإبتدائية وشعبة اإ شعب  ستئ
ساسي للمحكمة . أ2)القضائية  كل شعبة بواسطة دوائرالوظائف س ومار  ظام ا ص  ال وقد م ال

ات واعلى وجوب مراعاة التوافق بن طبيعة امهام ال تؤديها كل شعبة و  ائي ت  القانار امؤ ون ا
ائية  .واإجراءات ا  أ3) القانون الدو

 أ4)من عدد من القضاة ا يقل عن ستة بشعبة ما قبل احاكمة، تتألف وتسمى :الشعبة التمهيدية-1

وز أن تتشكل فيها، سن لعمل الشعبة. أكثر من دائرة مهيدية إذا اقتضى و  يث يتوأ5)ذلك السر ا
ون مدة إدارة  وات أو ح مهمة الدائرة التمهيدية من قاضي إ ثاثة قضاة، ويعي  إنتهاءثاثة س
ا. ىالدعو   )6(ال يكونون قد باشرو

يث  و للشعبة التمهيدية أمية قصوى  عمل احكمة ا سيما  عاقاها نهاز اإدعاء العام، 
طرا العتر مزة ترقابية على عمل امدعي العام، و  تؤدي وظيفة ه وبن الدول ا كما أها تقوم .وصل بي

                                                           

ص امادة  -1 د  23وفقا ل جل إبرام إتفاق  يئة الرئاسة  ائية الدولية مثلة   مم امتحدة واحكمة ا سيق بن ا ساسي، م الت من نظام روما ا
 العاقات بن امؤسستن الدوليتن.

ساسي:"مارس الوظائف القضائية 39/2امادة  -2  للمحكمة  كل شعبة بواسطة دوائر..."/ أ من نظام روما ا
ساسي  01/ 39امادة  -3  .من نظام روما ا
ساسي 01/ 39امادة  -4  .من نظام روما ا
دت اهيئة الرئاسية للدائرة ا -5 يث أس لتمهيدية م إنشاء ثاث دوائر مهيدية داخل الشعبة التمهيدية للمحكمة، نظرا للقضايا امطروحة أمامها، 

دها للدائرة التمهيدية الثانية وقي  د أس و حالة مهورية الكونغو الدمقراطية, وحالة أوغ أحيلت دعوة ثالثة إ احكمة من قبل إفريقيا  2005ا
دت للدوائر التمهيدية الثالثة يراجع  ذلك:  الوسطى، أس

طرا   نظام روما ا - ائية الدولية، معية الدول ا اي )احكمة ا ائية الدولية، الوثائق الرمية، الدورة الثالثة، ا أ 10-6ساسي للمحكمة ا
 .أ icc- ASP/ 10/3، الوثيقة رقم )2004أيلول، 

ساسي.3/ 39امادة  -6  / أ من نظام روما ا



205 

 

ق ا إعتمادب صها ومراجعتها يحشخاص، بعد مالتهم امقدمة إليها من قبل مكتب امدعي العام 
 )1(.بتدائية للمقاضاةقبل إحالتها للشعبة اإ قيق فيهاوالتد

وات أو ح إمام  :بتدائيةالشعبة اإ-02 تتألف من عدد ايقل عن ستة قضاة يعملون مد ثاث س
ي بذلك البديلة فعليا، ومارس الشعبة اإا و أي دعوى يكونون قد باشر  بتدائية إجراءات احاكمة، و

يث تعتر و الفعلية للمقاضاة،  ا  أمام الشعبة درجة التقاضي ا ، وأحكامها قابلة لإستئ
افية.اإ  ستئ

يث يقوم ثاثة من قضاة الشعبة اإبتدائية مكن كذلك تشكيل أكثر من دائرة ابتدائية واحدة، ح و
وز لقضاة الشعبة اإبتدائية اإ بتدائية.مهام الدائرة اإ لتحاق مؤقتا بشعبة ما قبل احاكمة أو العكس، و

قق حسن سر العمل باحكمة،  يئة الرئاسة أن  ذلك ما  تبإذا رأت  أي  شرط عدم السماح 
ي قاضي باإشراك  الدائرة اإ ا ظر  من الظرو   اء نظر  أية دعوى، إذا كان القاضي بتدائية أث

ظر  تلك الدعوى.  )2(قد اشرك  مرحلة ما قبل احاكمة لل

افية:الشعبة اإ-03 ا  من ميع قضاة الشعبة، من مسة قضاة، وتتألف دائرة اإ ةمؤلف ستئ ستئ
خرى حفاظا على تهميامدة و ويعملون  اوب مع قضاة الشعب ا وز هم العمل بالت صاب  وا  ال
 أ3)القانونية.

ظر بالطعون  العديد من القرارات ال و هة امختصة  ال ا  ا ا تعتر شعبة اإستئ  تصدر
هائية الدوائر التمهيدية واإ حكام ال ظر  ا بتدائية، وكذلك الفصل  قرارات امدعي العام وإعادة ال

ها.  الصادرة ع

جهزة الرئيسية للمحكمة يعتر مكتب : ثالثا: مكتب اإدعاء العام ائية امدعي العام من ا الدولية،  ا
و مهمة  عام يتو جهزة احكمة  أداء وظائفه، ويرأسه مدعيجهاز يعمل بصفة مستقلة عن باقي أ و

                                                           

 .451د/ ميل علي حرب، مرجع سابق، ص -1
ساسي 04/ 39امادة  -2  .من نظام روما ا
ساسي/ 39/3امادة  -3  .ب من نظام روما ا
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ظيم امكتب وإ خرى، ويساعد الرئيس نائب أو أكثر وعدد من اموظفن ت دارة شؤون موظفيه وموارد ا
يئة اإدعاء.ا لن للعمل    مؤ

ا  شخص امد صوص الشروط الواجب توافر / 42فقد حددها امادة  عي العام أو أحد نوابهأما 
سيات  ي أن يكون امدعي العام ونوابه من ج ائية الدولية، و ساسي للمحكمة ا من نظام روما ا

خاق وأن  ،عون بوظائفهم على أساس التوزعويضطل)1(تلفة. يكون امدعي العام ونوابه من ذوي ا
ب أا ال اإدعاء العام، لرفيعة والكفاءات العالية، و            ن تتوافر لديهم خرة عملية واسعة  
ائية وأ احاكماتأو  قل من ن يكونوا ذوي معرفة متازة وطاقة  لغة واحدة على  القضايا ا ا

 أ2) احكمة. لغات العمل

ائية  إختيارفإن  ،ائية الدولية السابقة الظرفيةخافا للمحاكم ا و امدعي العام للمحكمة ا
صوليتم عن طريق اإ لروما الدولية صب على  قراع السري وليس التعين و غلبية امطلقة اامرشح للم

طرا . فسأ3)عضاء معية الدول ا ام من بن امرشحن نواب امدعي الع إختيارالطريقة يتم  وب
طرا . ويتو   معية الدو م  قائمة يقدمها امدعي العام إالواردة أماؤ  م اكل من امدعي العل ا

وات، ما م يتقرر هم وقت  اصبهم مدة تسع س وز إعادة إنتخاهونوابه م م إنتخاهم مدة أقصر، وا 
 أ4).

سأما عن مهام مكتب اإدعاء  ظام ا وقواعد اسي للمحكمة والقواعد اإجرائية العام، فقد بن ال
ها تلقي اإحاات وأية معلومة موثقة عن جرائم تدخل  إختصاصاإثبات  ات امدعي العام، م

                                                           

تلفة دون اشراط  42امادة  02أشارت الفقرة  -1 سيات  ساسي للمحكمة أن يكون امدعي العام أو نوابه من ج ديد، أن  من نظام روما ا أو 
طرا  أوا و ذلك فتح الباب استقطاب الكفاءات القضائية من كافة دول العام العضوي ة وغر العضوية، وبالتا تطوير يكونوا رعايا للدول ا

صب أول مدعي عام للمحكمة  اعة وفعالية جهاز اإدعاء العام للمحكمة، وبالفعل فقد ترشح م هم  66مرشح من 198وضمان   46دولة من بي
 مرشح من دول ليست أطرا . 

ساسي 03/ 42امادة  -2  .من نظام روما ا
تي القاضي  -3 رج يسم انتخاب ا سودا، و السيدة 2003كأول مدعي عام للمحكمة  جوان   او كامبو لوري من غامبيا بتاريخ  فاتو ب
صب بدعم 2012/ 15/06 صب  66. بعد أن حظي ترشيحها للم ائية الدولية، ما قاد إ انتخاها بالتزكية م عضاء  احكمة ا من الدول ا

 .2011امدعية العامة للمحكمة  ديسمر عام 
ساسي. 42/04امادة  -4  من نظام روما ا
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كمة حالتها على دوائر احإاع مهام  التحقيق فيها ومن ث طضاإاحكمة بغرض دراستها و  إختصاص
ريك الدعوي  15جازت امادة فيها، كما أللمقاضاة والفصل  ساسي للمدعي العام  من نظام روما ا

رائم.  من تلقاء نفسه على أساس امعلومات امتعلقة بتلك ا

ب البعض للقول بأن نظام روما ا و ائية الدولية يقد ذ عد السابقة الدولية ال ساسي للمحكمة ا
ح امدعي العام صاحيات واسعة، وتقدير م فيها تدوين صاحيات امدعي العام ية ، وأنه م موجبه م

ائي الوط ما أثار بلغت درجة اإشرا  والرقابة على نظام اإ . اإعراضدعاء ا  أ1)القانوي والدو

ساسي للمحكمة على امدعي العام من نظام روما ا 42من امادة  8،7ن اوقد حظرت الفقرت 
ق لكل شخص خاضع ونوابه، اإشراك  م فيها موضع شك، و  أية قضية مكن أن يكون حياد

حي للتحقيق أو الة طلب ت ذ ا تص دائرة امقاضاة   ا  بالفصل  أية ستئإاة امدعي العام، و
حي  ة امدعي العام أو أحد نوابه.شكوى تتعلق بت

اء مباشرة امدعي العام ونوابه لص و صانات واإ يتمتعون احياهمأث ح لرؤساء با متيازات ال م
هم من أقوال وكتابات بصفة رمية،  إنتهاءالبعثات الدبلوماسية، وح بعد  مدهم فيما يتعلق ما صدر ع

غلبية امطلقة للقضاة. هم إا با واب.أ2)وا ترفع ع سبة ل  وبقرار من امدعي العام بال

هاز اإداري للمحكمةيعد قلم احكمة  :قلم المحكمةرابعا: ت إشرا  رئاسة  .مثابة ا ويعمل 
تخب من ق هيرأس،و احكمة غلبية امطلقة باإمسجل ي صبه مدة قر بل القضاة با اع  السري، ويشغل م
وز إعادة  مس وات و  أ3)ه مرة واحدة.إنتخابس

ة اج عليهم والشهود من نائب امسجل واموظفن، ووحد قلم احكمة باإضافة إ رئيسه يتكون و
شئ ماية واال ي من للمج عليهم والشهود الذين مثلون أمام احكمة، ها امسجل لضمان تدابر ا

                                                           

ذ الصاحيات الواسعة ، وذل - 1 د من  ك نظرا لإختافات الدولية حول صاحيات امدعي العام ، فقد تقدم الوفد الفرنسي باقراح من شأنه ا
ساسي للمحكمة كحل  ظام ا ذا اإقراح ضمن ال راء امتضاربةبإنشاء الشعبة التمهيدية ، و بالفعل م تب  ظر: توفيقي بن ا علي ميل د/ -:    ي

 .452حرب ،مرجع سابق ، ص 
ساسي للمحكمةأ / 5/ 48امادة  -2 ظام ا  .من ال
ساسي للمحكمة5/ 43امادة  -3 ظام ا  ./ من ال
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وكذا ماية الغر الذين مكن أن يتعرضوا للخطر بسبب إداء الشهود بشهاداهم، ويتم ذلك بالتشاور 
 أ1)العام.مع مكتب امدعي 

ساسي للمحكمة 3/ 43ة سب نص اماد و خاق  من نظام ا يشرط  امسجل ونائبيه ا
قل من الرفيعة والكفاءة العالية، وأن يكو  لغات احكمة نوا على معرفة متازة وطاقة  لغة واحدة على ا

اصبهم  احكمة. ساب م  أ2)، وأن يعما على أساس التفر  

 .جمعية الدول اأطراف الثالث: الفرع

اد ساسي للمحكمةتضمن الباب ا ظام ا حكام ام ي عشر من ال صوص وا نمعية الدول  ةتعلقال
وطة ها، ونظام التصويت ه طرا ، سواء من حيث التكوين أو امهام ام اها إجتماعوكذلك  اا

فيذ أ ر إطار السو  .ودوراها سن للجمعية وت الثانية نظامها الداخلي  الدورة  إعتماد م دافهاا
 أ3).2003مايويورك عبال عقدها 

 . الطبيعة القانونية لجمعية الدول اأطراف أوا:

ساسي للمحكمة على أنه:المن  112نصت امادة  طرا   -1 "ظام ا شأ هذا معية للدول ا ت
اوبون  وز أن يرافقه م معية  ساسي، ويكون لكل دولة طر  مثل واحد  ا ظام ا ذا ال  

وز أن يكون  ساسي أو علىلومستشارون، و ظام ا خرى اموقعة على ال تامية صفة  لدول ا الوثيقة ا
معية........."بقامرا  ة  ا

ص هاز ال فإن سب ال طرا  تعتر مثابة ا طرا  اموقعمعية الدول ا ة تمثيلي لكل الدول ا
ب البعض إ وصفوام ائية الدوليةصادقة معا، وقد ذ هاز التشريعي للمحكمة ا حن ، فأ4)ها با

معية العامة ال تدير الشؤون العامة  ساسي للمحكمة  ،عمم امتحدةلشبهها البعض با ظام ا وال
                                                           

ساسي للمحكمة 6/ 43امادة  -1 ظام ا  .من ال
 من القواعد اإجرائية وقواعد اإثبات. 16القاعدة -
ساسي للمحكمة 05/ 43امادة   -2  .من نظام ا
طرا ،  -3 ائية الدولية، الدورة امعية الدول ا  .أAS/ICC/13لوثيقة رقم )، ا2003أيلول 11إ  8، من الثانية، نيويوركحكمة ا
 .304ص مرجع سابق، ،د/ زياد عيتاي - 4
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ا وبامتياز حق   والتعامل ا،هاميزانية والتصديق علي إعتمادو  القضاة وامدعي العام وامسجل إنتخابأوا
طرا ، وقبول طلبات   أ1)مام .....اإنضمع الدول ا

معيةأما عن نظام الع ساسي للمحكمة أم ضوية  ا ظام ا طرا   ال  افهي تقتصر على الدول ا
تامية فإن ها صفة امراقب فقط، وبالتا ا  ظام أو على الوثيقة ا الدول ال اكتفت بالتوقيع على ال

معية وا ترشيح قضاة أو مدعي عام   أو مسجل للمحكمة. ق ها التصويت على قرارات ا

دير بام و طرا  بالدول  ةاحظا ساسي للمحكمة م يشر إ عاقة معية الدول ا ظام ا أن ال
مر الذي م تداركه  ا ح الغر، ا ظام الداخلي للجمعية الذي م د بداية كل دورة ل معية وع لرئيس ا

ضور أعماهامن دور  ها  طرا ، لكي تعن مثا ع ذا ، وأن يد اها أن يدعو أيا من الدول غر ا
ميد أ2)بيانه.باممثل  ذا امسلك ا معية،  صوص امسائل امطروحة على ا وأن يعر عن آراء دولته 
و الذي م قل قبول  اإنظمام إ احكمة، ن شأنه أن يدفع بالدول قدما  احكمة  إختصاصأو على ا

ة أو بأن ترم معها  لس  ياتإتفاقنصوص جرمة معي ظر إ صاحية  تعاون مع احكمة، كما أنه وبال
من   ريك الدعاوىا  أمام احكمة ح لو كانت الدول ال حركت  حقها اإدعاء العام، و

ساسي، فإ ظام ا عماليست طرفا  ال ذ الدول  ذ امسائل، أن حضور  اقشة  معية وم مر ل ا
دا  احكمة دالةقيق الع لة مهم جدا لكفا  أ3).بشكل يتاءم وأ

معية مهامهامن أ لدول اأطراف:أجهزة جمعية ا ثانيا:  ها. م إنشاء مكتب وأمانة خاصة جل أداء ا

                                                           

ستاذين  -1 احية  ":يوسفمحمود، باسيل  خليل ضاريو ذلك يقول ا معية جهازا من أجهزة احكمةكما أها ليست من ال و إن م تكن ا
احية اإدارية وامالية العامة، فضا عما ها ها إا أها مع ذلك ذات ارتباط وثيق باحكمة من ال من صاحية تعديل  القضائية جهازا يفوقها أو أعلى م

ساسي وقواعد اإجراءات واإثبات ظام ا رمة، ما  ذلك امتصلة باآليات اإدارية وامالية لعمل احكمة ال اصر ا و يع صلتها الوثيقة     ات وع أو 
ظام القضائي أيضا ذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، صد/–". بال  .179براء م

طرا . 92امادة  -2 معية الدول ا ظام الداخلي   من ال
كومية سامت وباسهاب  امؤمرات التحضرية ال سبقت  -3 ظمات غر ا فى على أحد أن ام ائية  إعتمادا ساسي للمحكمة ا ظام ا ال

طرا   مر الذي دفع نمعية الدول ا فاذ الدو من خال حث الدول على اإنظمام إليه ا اي  دخوله حيز ال إ الدولية، وأثرت بشكل إ
ضور  ا الفعال، ومن ث السماح ها  معية دون أن يكون ها صفة العضو أو اإجتماعاإشادة بدور معية ات ا ظر  ذلك، الوثيقة الرمية  مراقب ي

طرا  رقم )   .أicc- ASP/2/RES.8الدول ا
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ن ومانية عشر عضوا انتخبتهم معية مكتب مؤلف من رئيس ونائبجيكون لل :لجمعيةامكتب -01
وات. معية مدة ثاث س معية  إنتخابيث يتم أ1)ا عضاء باإقراع السري ما م تقرر ا  إختيارا

ي يشرط  امرشحن أن يكونوا من بن مثل وأ2)ا بدون اقراع.قائمة مرشحن متفق عليه مرشح أو
طرا  حسب ما جاء   ظام الداخلي للجمعية، مع ماحظة أنه م يرد  29نص امادة الدول ا من ال

 ه.امرشح وخرته لعضوية امكتب أو لرئاستعلق بكفاءة الشخص أي شرط يت

ظم القانونية الرئ و اسب لل غرا العادل والتمثيل ام سية يللمكتب صفة مثيلية مع مراعاة التوزيع ا
تمع كلما دعت الضرورة إ ذلك وا تقل أ3)بالعام . ة عن اتهإجتماعوأن   أ4).مرة واحدة بالس

صوص مهام امكتب معية  أما  ول لرئيسهفهو يساعد ا صاحيات   القيام مسؤولياها، حيث 
هاعدة  ق  :م ظام الداخلي، وإعطاء ا لسات، وإدارها وكفالة مراعاة أحكام ال افتتاح واختتام ا

اقشة موضوع ما من  قاش، وإعان القرارات، وله أن يعلق أو يؤجل م سئلة وال بالكام وطرح ا
معية أطروحة  جدول وضوعات امام معية،عمال ا ت سلطة ا  ،ويظل الرئيس  مارسة وظيفته 

ق له  طرا ، فإنه ا  حد الدول ا صب اإداري للرئيس وصفته التمثيلية  وتفاديا للتعارض بن ام
ة  خر من أعضاء الوفد للمشاركالذي يتو مهامه، بل يعن عضو آ اإشراك  التصويت، وا نائبه

ه. لسات  ىحدا اضطر الرئيس للتغيب عن إذإ وأ5)التصويت بدا م ها، يعن أا حد أو عن جزء م
الة نفس صاحيات وواجبات الرئيس.نوابه مهمة الرئاس ذ ا ائب    أ6)ة امؤقتة، ولل

ا جهاز إداري يشر  على باقي أجهزة إعتبار معية اسيما بالعمل ا ر تسي :اأمانة-02
معية قرارا  أ7)احكمة. معية  2003أيلول  12فقد أصدرت ا مانة الدائمة  يتضمن إنشاء "ا

                                                           

ساسي للمحكمة.3/ 112امادة  -1 ظام ا  / أ من ال
طرا . 78امادة  -2 معية الدول ا ظام الداخلي   من ال
ساسي للمحكمة.3/ 112امادة  -3 ظام ا  / ب من ال
ظ3/ 112امادة  -4 ساسي للمحكمة./ ج من ال  ام ا
ظام الداخلي للجمعية. 30امادة  -5  من ال
ظام الداخلي للجمعية. 31امادة  -6  من ال
يئة الرئاسة وامدعي العام وامسجل فيما يتعلق بإدارة 2/ 122نصت امادة  -7 معية تقوم ب:"توفر الرقابة اإدارية على  / ب على أن ا

 احكمة....."
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ساسي " طرا   نظام روما ا معية، يدتعمل  أ1)الدول ا تار مكتب يت سلطة ا ا مدير  ر
طرا ، ويشرط فيه امعرفة الشاملة بأغراض ومبادئ احك معية بالتشاور مع الدول ا مة، وأن ملك ا

.ير مهارات تس  ية وإدارية واسعة مكتسبة على الصعيد الدو

ا مباشرة و مانة بتقدم تقارير صوص أنشطتها وتتمتع تقوم ا معية  مانة وموظفيها بذات  إ ا ا
صانات و   أ2).احكمة امتيازات ال يتمتع ها موظفو إاا

خر مكن القول أن معية الدول ا و حت  انتهاج سياسة ا ظيم اإداري  طرا   الت
ذا  جهزها مانة، دون أن نغفل ما ورد  امادة سواء على مستوى مكتبها أو على مستوى ا
معية ه 112/4 ائية بشأن إمكانية إنشاء ا ساسي للمحكمة ا ظام ا يئات فرعية م اقتضت من ال
اجة  غراض التفتيش والتقييم والتحقيق  شؤون احكذلك ما  ذلك إنشاء آلية رقابا مة ية مستقلة 

 اقتصاد  نفقاها.اكفاءة احكمة و   وذلك لتعزيز 

ساسي  02/ 112حددت امادة :  اتهاإختصاصمهام جمعية الدول اأطراف و  ثالثا: ظام ا من ال
ائي ذا باإضافة إ  اتإختصاصالدولية،  ةللمحكمة ا معية،  ملة من الصاحيات ال خوها ا

ا نظامها الداخلي.  إيا

ومدونة أركان أ3)ا لقواعد اإجراءات وقواعد اإثبات،إعتمادمشاريع القوانن والقواعد مثل  إعتماد -
رائم ظام الداخلي،أ4)ا  تفاقاإو  ، أ7)6متيازات وحصانات احكمةإية إتفاقو  أ6)5للجمعية ذاته وال

اص بالعاقة مم امتحدة ا  أ8).بن احكمة وا

                                                           

ائية الدولية الوثيقة رقم :معية الدول  -1 طرا  للمحكمة ا  RES /2 /ICC-ASP/3ا
طرا . 37امادة  -2 معية الدول ا ظام الداخلي   من ال
ائية الدولية. 1/ 51امادة  -3 ساسي للمحكمة ا ظام ا  من ال
ائية الدولية. 9/1امادة  -4 ساسي للمحكمة ا ظام ا  من ال

ائية الدولية.من ا 9/ 112امادة  -6 ساسي للمحكمة ا ظام ا  ل

 

ائية الدولية. 48امادة  - ساسي للمحكمة ا ظام ا  من ال

 

ائية الدولية. 02امادة  - ساسي للمحكمة ا ظام ا  من ال
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ساسي للموظفن. إقراحاموافقة على  - ظام ا صوص ال  امسجل 

ائية الدولية إعتماد - ساسي للمحكمة ا ظام ا صوص ال  .التعديات 
ظر  تقارير وأنش - اذتب، و ة امكطال اسبة فيما يتعلق ها. اإجراءاتإ  ام

زاءات و قضاة احكمة  إنتخاب - هة الوحيدة ال تستطيع فرض ا ي ا امدعي العام وامسجل، و
اذالتأديبية بعزهم، أو  قهم. إ  تدابر أخرى 

ظر  مسألة التعاون الدو مع احكمة، و - فيذ أحكامها وقراراها. ال  ت

اصة بعمل اح - مور ا طرا ، فيما يتعلق با زاعات ال تقع بن الدول ا  كمة.تسوية ال

ظر  ميزانية احكمة والبث فيها -  .ال
ساسي للمحكمة ومع القواعد اإجرائية وقواعد اإثبات. - ظام ا  القيام بأية مهمة أخرى تتسق مع ال

ائية الدوليةإختصاصالثاني: المطلب  .ات المحكمة الج

ائية الدولية، مدى اإختصاصتتحدد  لية أجهزها القضائية ت احكمة ا ظر  الدعاوي أ لل
ظام ا ساسي امطروحة أمامها، والفصل فيها وا يكون ذلك إا مقتضى ما أوردته نصوص ال

نواع  اظمة   .اتختصاصاإللمحكمة، ال

ائية ا و مية احكمة ا ظر فيهانظرا  رائم ال ت بلها، فقد م ولعشخاص امتابعن من ق لدولية وا
ساسي موضوع من صيص الباب الثاي والمقبولية والقانون الواجب  ختصا اإ"نظامها ا

امكاي،  ختصاصاإلزماي، ا ختصاصاإ،اتإختصاصه إ أربعة في ختصاصاإقسم ".و التطبيق
ذا ما  ختصاصاإالشخصي، و  ختصاصاإ حاول التفصيل فيه  الفروع اآاموضوعي، و  تية.س

 . والمكانيالزماني  ختصا اإالفرع اأول: 

تطرق )أواأ لإ ساسي ا ختصاصس ظام ا م اإشكاليات القانونية ال طرحها ال لزماي وأ
صوص س  .امكاي )ثانياأ ختصاصريان أحكامها من حيث الزمان، ولإللمحكمة 
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ساسي11 نص امادة جاء : يلزمانا ختصا اإأوا:  ظام ا  ليس للمحكمة -1" : من ال
ساسي إختصاص ظام ا ذا ال رائم ال ترتكب بعد بدء نفاذ   .إا فيما يتعلق با

وز للمحكمة أن  افذا أصبحت دولة من الدول طر إ- 2 ساسي بعد بدء نفاذ ا  ظام ا ذا ال  
سبة لتلك الدولة،ما  هاإختصاصمارس  ظام بال ذا ال رائم ال ترتكب بعد بدء نفاذ  إا فيما يتعلق با
 "12من امادة  03تكن الدولة قد أصدرت إعانا موجب الفقرة  م

ص امتقدم ائية الدولية  ما يفهم من ال رائم ال إا  إختصاصأن ليس للمحكمة ا فيما يتعلق با
ص القانوي بأثر  ساسي، و ذلك إعمال للمبدأ القانوي عدم سريان ال ترتكب بعد نفاذ نظامها ا

 بأثر فوري ومستقبلي فقط. رجعي ونفاذ أحكامه

ائية الدولية مارسة  و رائم امذكورة  ا هاإختصاصعليه ا يكون للمحكمة ا من  05مادة بشأن ا
ساسي إا إ ول نظامها ا فاذ الدو وذلك  اليوم ا ظام حيز ال رائم، بعد دخول ال ذ ا ذا ارتكبت 

ص امادة  من الشهر الذي يعقب اليوم الستن من تاريخ الفقرة  126إيداع الصك الستن عما ب
ساسي  ظام ا و من ال ظام ساريا بتاريخ ،ا ذا ال قق فعليا حيث أصبح  و ما  و

01/07/2002. 

وز للمحكمة مارسة  س هاإختصاصكما ا  ظام روما ا اسي بعد دخوله  حق الدولة ال قبلت ب
فاذ الدو ول من الشهر الذي يعقب اليوم الستن  حيز ال سبة ها، وذلك  اليوم ا إا بعد نفاذ بال

 أ1)من تاريخ إيداع صك تصديقها، أو قبوها أو انضمامها أو موافقتها.

صوص  جهتها إا موجب إعان يودع ا مو  هاإختصاصدولة غر طر  فإن احكمة ا مارس أما 
رمة  هاإختصاصبقبوها الصريح ممارسة احكمة  ه الدولةى مسجل احكمة تعر  فيلد فيما يتعلق با
 .البحثقيد 

                                                           

ساسي للمحكمة. 02/ 126امادة  -1 ظام ا  من ال
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ائية الدولا ختصاصاإفإن  صة ما سبق طرحهكخا و ية أساسه عدم الرجعية، لزماي للمحكمة ا
ائية عن جرائم سبق وعدم امساء ساسي للمحكمة، وبذلك تفادت  اإرتكاهلة ا ظام ا قبل نفاذ ال

ائية الظرفية.إا وأنه بالرغم من اإ ها  تسماابية ال احكمة انتقادا قانونيا كان قد وجه للمحاكم ا
ساسيال ال  ظام ا ديد  ا نسجللزماي، إا أا ختصاصاإ   أ1):حظاتبعض اماعليه  ن

اء -01 ساسي ال جاء فيها 24/02الذي أوردته امادة  اإستث ظام ا  حالة حدوث تغر ": من ال
هائي يطبق القانون  كم ال ة قبل صدور ا ل صلح للشخص ا القانون امعمول به  قضية معي

ذ امادة خرج عن القاعدة العامة،التحقيق أو امقاضاة أو اإدانة ساسي   ظام ا ويسمح  ."أي أن ال
ائية الدولية، و إذا كانت أصلح للمتهم ،و يكون القانون أصلح  برجعية القاعدة ا للمتهم كما 

فف من  ،متعار  عليه إذا كان ا يعاقب على فعل كان يعد جرمة  ظل القانون القدم أو كان 
صلح مع القانون القدم الذي ارتكب  ظله الفعل اإجرامي شريطة أ االعقوبة قياس ن يصدر القانون ا

كم هائيا. التن قبل أن يصبح ا   كلتا ا

ساسي عليه ففي حالة تغر و ظام ا ديدة تعطي مراكز  و كانت القواعد أو تعديل نصوص ال ا
ديد إ فإن مصلحته تقتضي أفضل للمتهم صر  تطبيق القانون ا فعال ال أن ي  اماضي علي ا

ذا القانون وسريانه، شريطة أن ا يكون قد حوكم عليها هائيا.ارتكبها امتهم قبل    نفاذ 

ا نرىإا أ ص م يكن بالسلوك احمود لو  أن ن ذا ال ائية اتب  ساسي للمحكمة ا ظام ا ضعي ال
رائم امرتكبة وال تدخل   احكمة خطرة ونتائجها وخيمة، وبالتا ا  إختصاصالدولية، كون أن ا

صح للمتهم، فهذا يالتعاطف مع مرتكب ب جة مبدأ القانون ا ديدة  حهم امتيازات القوانن ا ها وم
                                                           

رائم الواردة  امادة -1 دات  5اك من يرى أن ا رمة قبل ذلك  امعا ي أفعال  ظام، وإما  ساسي للمحكمة م يستحدثها ال ظام ا من ال
بذ  جة مبدأ عدم رجعية نظامها أمر غر  ائية  ا  من نطاق اختصاص احكمة ا عرا  الدولية وبالتا إستبعاد لى واضعي  وعليه كان يفرض ع.وا

ظام تضمن امادة جب اختصاص احكمة  مواجهة  11نصوص ال و والثانية ليست من شأها أن  ا أن أحكام الفقرتن ا ه الفقرة الثالثة، مفاد م
ادا إ مبادئ القانون الدو العام ،وأن انصرا  العقوبات بأثر رجعي لن يؤ  ظام است رائم السابقة على نفاذ ذلك ال دي إ اإضرار بامركز القانوي ا

 للمتهم .
صاناتأ، د - دي ا ائية الدولية، ) ث مقدم إ ندوة احكمة ا ائية الدولية ، مد عتلم، نظام اإدعاء أمام احكمة ا -3مشق د/ حازم 
 817ص 2001نوفمر 4
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ائية الوطإو  خرا ا  القوانن ا دودة، وأن الغان كان صا ا  رائم امرتكبة بسيطة وآثار ية ية كون ا
و إصاح الفرد، فإنه على العكس من ذلك  القوانن ا لدولية ال تتطلب الصرامة   من العقاب 

ذ امادة و  و الزجر  الردع ائية الدولية وعليه يفضل تعديل  ها. إستبعادوإقرار العدالة ا  الفقرة الثانية م

من وفقا لصاحياته امقررة له موجب امادة  -02 لس ا /ب من 13إن اإحاات ال يقوم ها 
ظا ساسي من شأها خرق قواعد ال من  مكن أن  لس كون   ،الزماي ختصاصاإم ا ل إ يا

من والسلم الدولين، ،احكمة أية حالة سواء ارتكبت من دولة طر  أو غر طر   من شأها أن هدد ا
ظام، رج احكمة عن الوبالتا مكن   ال ا .لزماي ا هاإختصاصقيود امقررة ها بشأن لإحالة أن 
د عدم سيما   .إعان القبول الصادر من قبل الدولة غر الطر ع

صوص من اإشكا -03  124نص امادة ما جاء به  لزماي للمحكمةا ختصاصاإليات ال أثرت 
ساسي ظام ا ظام أن تؤجل  مام إضاإنتقبل ال ال أجازت للدول و  من ال احكمة  إختصاصال

ظ ظر جرائمب وات تبدأ من تاريخ بدء سريان ال رب مدة سبع س ساسي عليها، وذلك م ا ام ا
نإحصل  رمة وقعت على إقل إرتكبوامن تلك الدولة قد  دعاء بأن مواط رائم أو أن ا ذ ا يمها مثل 

عقد . ل ي الة  ذ ا رائم الواقعة خال مدة  ختصاصاإففي  صوص ا وات الللمحكمة  أم سبع س
 ا؟

رائم إا بعد إنقضاء  إن الواضح من نص امادة ذ ا ساسي للمحكمة ا يسري على  ظام ا أن ال
ظام  وات، ودخول ال فاذ على الدولمدة سبع س  ذلك، و ذا قبلت الدولة بغرالطر  إا إ ةحيز ال

الة نسجل إفات وة من قيق العدالة امرجاجرمن من احاكمة الدولية أمام احكمة وعدم  ذ ا
ذ ا تعتر  ب تداركه وتعديله ما يتماش نظامها، و رأي  عتباراتإاو  ىامادة ثغرة ونقص قانوي. 

 القانونية.

ائية الدولية أرسي قواعد ومبادئ غاية صفوة القول أن و ساسي للمحكمة ا ظام ا مية    ال ا
ائية الظرفية.ما الزماي للمحكمة، ختصاصاإديد   جعلها تتميز عن احاكم ا
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طاق امكاي الذ: المكاني ختصا اإثانيا: ديد ال ائية الدولية عرفت مسألة  ي مكن للمحكمة ا
ديد الواية اإقليمية  حيث طرحت نقاشا كبرا،جدا و  مارسة صاحياها  إطار عدة أراء بشأن 
احكمة  إختصاصبعض الوفود امشاركة  امؤمر الدبلوماسي لروما أن يقوم  تللمحكمة، فقد اقرح

ائي اإقليمي، و  ختصاصاإعلى مبدأ  ها  لدولة ال وقع فيها الفعل، والشرط القبول على ا إقتصارا
فقط على الدول  هاإختصاصك يتس للمحكمة مارسة مصلحة خاصة  إجراء اماحقات، وبذل

طرا طرا  موافقتها على  ، فحن يتطلب  اا على  هاختصاصقبول مارسة احكمة إلدول غر ا
 أ1)إقليمها.

امي للمحكمة الدولية، وأن يشمل الع ختصاصاإت وفود أخرى بوجوب إعمال مبدأ فحن رأ
سية دولةاحكمة الدول ال ها مصلحة  القضية امطروحة أمامها،ما  ذلك  إختصاص الضحية  ج
رمة، و  رائم ال تدخل  محارب ةيحجتها  ذلك أن الدول ميعها مع ا احكمة  إختصاصة ا

ذا ، علها أكثر فعالية. ختصاصاإوأن إعطاء مثل   أ2)للمحكمة 

ا  إنتهى و ظام بإ ا ال حددت الواية اإقليمية للمحكمة  4/02للمادة  يساساقرار ال
ائية الدولية، حيث جاء فيها  حو ام:ا صوص عليه  "للمحكمة أن مارس وظائفها وسلطاها على ال

ساسي ظام ا أن مارسها  خاص مع أية دولة أخرى إتفاقا موجب هو  إقليم أية دولة طر ،  ذا ال
اصة ممارسة احكمة إ من  12ا  امادة اهختصاص إقليم تلك الدولة."وفصلت  الشروط ا

يث مارس احكمة  ظام  رائم ال تدخل  ام هاإختصاصال ،  إقليم الدولة هاإختصاصكاي على ا
ن تودعه لدى عاكمة موجب إاح إختصاصال تقبل ال تصبح طرفا  نظامها، وأيضا  الدولة 

 .امسجل

                                                           

 .188د/ على يوسف شكري، مرجع سابق، ص -1
مد حسن نايف، -2  .531مرجع سابق، ص لؤي 
ظر - كثر تفصيل ي مسون،  :و معية العامة، الوثائق الرمية، الدورة ا ائية الدولية، ا ة امتخصصة إنشاء احكمة ا ، الوثيقة رقم 1995تقرير اللج
 .أ22/50/9)
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ساسي أجاز للمدعي ظام ا أو يعقد  حكمة أن يتخذ ما يلزم من ترتيباتالعام للم كما أن ال
ظام  ياتإتفاق ساسيا تتعارض مع ال كومية مات اظلتعاون إحدى الدول أو إحدى ام تسهيا ا

شخاص رائم  إ إحدىذ غالبا ما يفر مرتك إ، الدولية أو أحد ا طر ، والدول  ا جل غر ا
ذ اإ ا  الدول امتعاونة معهليم اقعلى أ هاختصاصن مارسة احكمة إجازة قد توسع مذلك فإن 

ؤاء اجرمن طاق امكاي الرغم من وضوح الشروط  وعلى .شؤون ماحقة  ممارسة امتعلقة بتحديد ال
من موجب امادة إا أاها، إختصاصالدولية  احكمة ظام 13ن الصاحيات امخولة جلس ا /ب من ال

ول دون تقيد احكمة هذ الشروط سيما تلك امتعلق ساسي، قد  طرا . ةا  بقبول الدول غر ا

 .الشخصي ختصا اإالثاني: الفرع

ائية الدولية العديد من اإشكاليات ختصاصاإأثار  القانونية أمها،  الشخصي للمحكمة ا
وي من نطاق امساءلة أمام احكمة، وكذا  الشخص إستبعاد ائية الفردية على  إقتصارامع امسؤولية ا

اء على ما ورد  نصوص الباب الثالث  قطتن ب اتن ال فصل   حداث، وس فراد البالغن دون ا ا
ساسي للمحكمة، وامتعلق بامبادئ ال ائي.من نظام روما ا  عامة للقانون ا

ائية الفرديةأوا ساسيمن نظام  25حسمت امادة  :: المسؤولية الج قاش الكبر الذي  روما ا ال
ساسي للمحكمة، وامتعلق مدى صحة  ظام ا اقشات إعداد مشروع ال أثارته بعض الوفود امشاركة  م

ا للمسؤولية ا وي أ ظام يقتصر تطبيقه أن يكون الشخص امع شخاص الطبائية، أم ال عن يعلى ا
 فقط.؟

و شخاص الطب إختصاصأنه:"يكون للمحكمة  25من امادة  حيث جاء  الفقرة ا عن يعلى ا
ظام.. وية من ظالدول وام إستبعاد.."وبذلك م عما هذا ال  إختصاصمات وباقي الكيانات امع

ائية الدوليةا ذ.حكمة ا ما تلزممل فقط مسؤوليشي ستبعادا اإو ائية، بي شخاص تها ا  ذ ا
امة عن أفعاها م ثبتت مسؤوليتها.عتبار اإ ضرار ال  أ1)ية بتعويض ا

                                                           

ائية -04الفقر 25امادة  -1 ساسي يتعلق بامسؤولية ا ظام ا ذا ال  ."ؤولية الدول موجب القانون الدو مس"ايؤثر أي حكم  
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ائية وماشيا مع القواعد العامة للمسؤول و ية وح  امقررة  العقاب ية ا ائية الوط كافة القوانن ا
ها بصفته  إختصاصفإن الشخص الذي يرتكب جرمة تدخل  ، الدولية احكمة يكون مسؤوا ع

ساسي، و ذلك إقرار مبدأ شخصية العقوبة. ظام روما ا كما عددت أ1)الفردية وعرضه للعقاب وفقا ل
اات ال يسأل فيه 25الفقرة الثالثة من امادة   أمام احكمة ويعرض للعقاب عن أي منا الفرد ا
رائم الواردة  امادة  ي من نظامها. 05ا  : و

مة اأصلية-01 رمة  المسا صلية سواء وقعت ا : أوردت الفقرتن الفرعيتن )أ،بأ صور امسامة ا
قاب أي شخص ارتكب جرمة للع أنه يكون عرضة  /أ3كاملة أو م الشروع فيها، فجاء  الفقرة 

، وأأي م ار  الفردية،حكمة بصفته ا إختصاصتدخل   ذا الشخص للجرمة وحد سلوكه ب تىتكب 
 ونشاطه اإجرامي دون مساعدة من الغر.

ص على أ و رمة إرتكابن:"أضافت ذات الفقرة بال اإشراك مع الفردية أو  سواء بصفته ذ ا
صلي، وشريكه الذي يعد م. ..."اآخر نظر  ن وجهةو ذلك إشارة إ مسؤولية كل من الفاعل ا

و اآ رمة، ومثاله أما دام ساعد  إمام السل خرالقانون مساما أصليا  ن يقوم وك اإجرامي  ا
ة ويقوم اآأحد موعة معي رائم ضد م محاصرة  خر بتعذيبهم وقتلهم، وذلك ضمن جرائم اإبادة وا

صوص عليه ساسي حكمة روما.ماإنسانية ام ظام ا  ا  ال

ساسي تبكما  صلي أن نظام روما ا م ا ص على أن امسا وي، وذلك بال قد  نظرية الفاعل امع
رمة باإ ائيا أم يقوم با ذا الشخص مسؤوا ج ظر عما إذا كان  شراك مع أي شخص، بصر  ال

رمة ب إرتكابأما الفقرة " ب" فقد جرمت الشروع  ا.     ، إرتكابمر أو اإغراء بصها على:" اا
ث  جرمة وقعت بالفعل أو الشروع فيها.." إرتكابعلى  أو ا

                                                                                                                                                                                     

ظرية العامة للجرم - ائي، ال ائية الدولية، دراسة متخصصة  القانون الدو ا ظر كذلك :د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، احكمة ا ائية ي ة ا
 106ص 2007القضائي للمحكمة، دار الكتب القانونية، مصر ، اإختصاصالدولية، نظرية 

زائر، - ومة، ا ائية الدولية للفرد، دار   182،ص 2009د/ أمد بشارة موسى، امسؤولية ا
ائية الدولية. 02فقرة25امادة  -1 ساسي للمحكمة ا ظام ا  من ال
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ائية التبعية -02 مة الج ت امادة :  المسا رمة  إرتكابشراك  صور اإ/ ج 25/03بي ال ا
ظاترتب  ائية وفقا ل ساسيعلى فاعلها مسؤولية ج      " تقدم العون  حيث جاء  نصها: ،م روما ا
رمة أ إرتكابلغرض تسير  خرالتحريض أو امساعدة بأي شكل آأو  ا، ما إرتكاهو الشروع  ذ ا

ي: و .ا"إرتكاه ذلك توفر وسائل   ذ الصور 

صليإ يقصد ها تقدم كافة صور العونو : المساعدة 2-1 وال من شأها تسهيل   الفاعل ا
اي للجرمة الدو  إرتكاب تص طرق اإ ىحدإامها، وتعد امساعدة لية أو إما رمة ال  شراك  ا

ائية الدولية،  رمة كاملة أها احكمة ا د حد الشروع فيها فقط.وسواء وقعت ا  و توقفت ع

و إتيان التحريض: 2-2 اي وتدفعه إ و رمة   رتكابأفعال وأقوال تؤثر على ا رمة، سواء وقعت ا ا
د ت، أو وقفكاملة رمة بذلك يعد التحريض صورة من صور اإحد الشروع فيها، و  ع شراك  ا

صلي.اية الفردية أالدولية، ويتحمل فاعله امسؤولية ا ائية الدولية، مثله مثل الفاعل ا  مام احكمة ا

و انصرا  إتفا اإ 2-3 شخ رتكابتن أو أكثر إادر : و رمة، وصورته أن يقرح أحد ا اص ا
جرمة ما، ويقابله قبول أو استحسان شخص آخر هذا الغرض، وقد نصت امادة  إرتكابعرضا أو أمرا ب

مر أو اإغراء ب /ب على03/ 25 ث على ، أ إرتكابأن ا جرمة وقعت بالفعل أو شرع  إرتكابو ا
ذ ا تر جرمة يعاقب إليهم يع وامر واإغراءات من جانب من وجهتفيها، وبذلك فإنه م م قبول 

اءاً على مسامتهم التبعية   اة مسؤوليتهم ب ر ذ  إرتكابعليها القانون، ويتحمل ا  .ائما
ائي الجماعي:  تفا جريمة اإ-03 أخرى من صور امسامة  ة/د على صور 25/3نصت امادة الج

ي  ائية، و جل  إتفاقا رائم  ال تد إرتكابماعة يعملون بقصد مشرك  خل  إحدى ا
ائية الدولية   إختصاص ساسي للمحكمة شروطا ،احكمة ا ظام ا وع من  واشرط ال ذا ال

ائية  . أ1)1 امسامة ا

                                                           

ي: -  ذ الشروط 

شخاص.-1 ائية بأي طريقة كانت بن ماعة من ا  امسامة ا

ذا القصد أن يكون عمدياً. -2 رمة أو الشروع فيها، ويشرط   ائي امشرك لدى امسامن بارتكاب ا  توافر القصد ا
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ظيم قواعد و فإن نظام روم كخاصة ما سبق و ساسي حرص على ت ائية أحكاا ا م امسؤولية ا
ية ائية بن صور امسامة االفردية، و  ويض مبادئ من شأها تق أو ثغرات قانونية إنتقاداتتاقيا 

. رائم خطورة على اجتمع الدو ائية مرتك أشد ا  امساءلة ا

ائية الفردية إستبعادثانيا:  ساسي على  26نصت امادة  :اأحداث من المسؤولية الج ظام ا من ال
شخاص أقل من  إختصاصأنه:" ا  على  إختصاصعاما، وا يكون للمحكمة  18للمحكمة على ا

سوبة إليه" إرتكابعاما وقت  18أي شخص يقل عمر عن  رمة ام  ا

ساسي تبما يفهم م و ص أن نظام روما ا م  ن ال مبدأ عدم مقاضاة امتهمن الذين تقل أعمار
ية من ضرورة تفريد اجرمن  من عاما مسايرا بذلك ما أخدت به العديد 18عن  ائية الوط التشريعات ا
تلف ماما عن قضاة امتهمن واجر ا  من البالغن، سواء من حيث تشكيلهحداث بقضاء خاص، 
طق ها  وقضاته أو إجرءاأ  أ1)أحكامه.ته أو ح العقوبات والتدابر ال ي

ائية الدولية  و ح احكمة ا دير باماحظة أن عدم م حداث ايع اإختصاصا  قضائيا على ا
ا بل تبقى احةإب فعال ال ارتكبو هات قضائية أخرى أ2)تفظة بصفتها غر امشروعة، ا ومكن 

                                                                                                                                                                                     

طويا على ارتكاب  -3 شاط م ذا ال إذا كان  شاط اإجرامي أو الغرض اإجرامي للجماعة، خاصة ّ و تعزيز ال أن يكون اهد  من وراء اإتفاق 
ظر فيها ا ائية الدولية.جرمة ت  حكمة ا

ساسي للمحكمة -1 ظام ا صوص ال اقشة الوفود ل اء م ص أث ذا ال شخاص ،وقد ثار جدل كبر حول  ب البعض للقول بعدم مسؤولية ا حيث ذ
اء م شخاص دون استث م دون السن الثمانية عشر والبعض اآخر أصر على ضرورة امتداد اختصاص احكمة على كافة ا حداث،فحن من  ا فيهم ا

حداث. رائم الدولية ال يرتكبها ا ظر  ا اط له مهمة ال  اقرح البعض اآخر فكرة إنشاء قسم خاص يضا  إ أجهزة احكمة ي

حداث دون  خر استقر الرأي على استبعاد مسؤولية ا ذ امسألة   18و ا صوص  ساسي  ظام ا ن بدورنا نرى أن مسلك واضعي ال ة، و س
سجما مع العديد من  نه جاء متسقا وم موداً،  مم امتحدة للطفولة ال ع اإتفاقياتكان  حداث،كاتفاقية ا رفت الدولية ذات الصلة موضوع ا

موذجية  ،عاما 18طفل بأنه كل شخص م يبلغ ال مم امتحدة ال حداث لعام  الدنيا وكذا قواعد ا  .1985إدارة شؤون ا

لة احامون، سوريا، العدد - ائية الدولية، بعض امامح العامة،  مد عزيز شكري، احكمة ا  .وما بعد 605،ص2001أوت  08.،07د/ 
ذ امادة على تكييف سلوك أنه سلوك إجرامي موجب القانون الدو خارج  03فقرة  22ادة ام -2 ص على أنه:"ا تؤثر  ساسي ت ظام ا من ال

ساسي" ظام ا ذا ال  .إطار 
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خذ بعن اإ ساسي من موانع ام عتبارالفصل فيها، مع ا سؤولية أن صغر السن عد نظام روما ا
ائية الدولية وليس   أ1)من أسباب اإباحة. اسببا

 .الموضوعي ختصا اإالفرع الثالث: 

ساسي حكمة روما على أمن  05نصت امادة  ظام ا احكمة على  إختصاصيقتصر  -1نه:"ال
رائم خطورة موضع  تمامأشد ا ساسي  إ ظام ا ذا ال ، وللمحكمة موجب  اجتمع الدو بأسر

رائم التالية إختصاص ظر  ا  :ال

ماعاإجرائم -أ  .ةيبادة ا

رائم ضد اإنسانية-ب  .ا

رب-ت  .جرائم ا

 جرمة العدوان...."-ث

ساسي ظام ا رائم مقسمة ع بالرجوع إ نصوص ال ذ ا رائم غر د أن  امعلق لى فئتن، فئة ا
ائية الدولية  إختصاصفيها  رائم ضد اإنسان:يو احكمة ا ماعية وا رائم جرمة اإبادة ا ية، وفئة ا

ة إختصاصال علق فيها  رب والعدوان. أي احكمة لشروط معي  أ2)جرم ا

 

 
                                                           

ساسي حكمة روما. 32و31يراجع امواد  -1  من نظام روما ا
ة التحضرية امكل -2 اقشات اللج ساسي على ضرورة اقتصار شددت غالبية الوفود امشاركة  م ظام ا اموضوعي  اإختصاصفة بإعداد مشروع ال

رب و جرم رائم ضد اإنسانية و جرائم ا رائم )جرئم اإبادة و ا ذ اا شد خطورة فقط ، وقد اقرحت أن تضم  رائم ا ة للمحكمة على ا
طرة ا رائم ا اب و جرائم امخدرات ، العدوانأ، فحن اقرح البعض ضرورة إدراج بعض ا خرى ال هدد أمن و سامة اجتمع الدو كجرمة اإر
ظر كثر تفصيل ي ول ،  امسة لصا الرأي ا  : وقد حسمت امادة ا

 . 134علي يوسف الشكري ،مرجع سابق،ص د/ -
ذر كمال عبد اللطيف،مرجع سابق ،ص د/ -  .199براء م
ائية الدولمد يوسف علوان ،احكمة د/ - ث مقدم إ ندوة احكمة ا ائية الدولية ، ول، 4-3ية من ا  .206،ص2001تشرين ا
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 . قبل المحكمة الدولية ظر فيها منغير المقيدة بأحكام خاصة للأوا: الجرائم 

ائية، امن ال 06حسمت امادة  :جرائم اإبادة الجماعية-01 ساسي للمحكمة ا ا  ظام ا
ماعية وتعريفها، ف رمة اإبادة ا اقشتها  د م اصة ع ة ا  ما رأىيبالذي أثارته الوفود امشاركة  اللج

طاق  1948عام ية إتفاقالبعض بضرورة تب التعريف الوارد   لتجرم اإبادة، وال اقت قبوا واسع ال
، وم إدراجها  نظ كم يوغسافيا السابقة و من جانب اجتمع الدو ا الكثرين إ روانداامي  ذ عد

ذر بوجود تضارب واختا  قانوي بن ما  رمة قد ي ذ ا بأها قاعدة عرفية، وأن التوسع  تعريف 
كمة ال ائية الدولية من أحكام  ذات اموضوع.تصدر   عدل الدولية واحكمة ا

ماعية، ليشمل  و ت بعض الوفود رأيا مفاد ضرورة توسيع نطاق مفهوم جرمة اإبادة ا  امقابل تب
ا  نص امادة جتماعاجموعات السياسية واإ ال جاء  1948 ية عامإتفاقمن  02ية ال م يرد ذكر

ذ اإفيها : فعال التالية، تفاق"  ماعية أيا من ا   امرتكبة على قصد التدمر الكلي ية تع اإبادة ا
ماعة قومية أو  زئي  يإأو ا ية...."ث صرية أو دي خرى ضرورة توضيح .ة أو ع كما رأت بعض الوفود ا

سبة مختلف الفئات ال يشملها تعريف اإبادة  ماعية، وكذا إيضاح مفهوم التدمر عبارة القصد بال ا
زئي وما امقصود به.  أ1)ا

ذا و دير بالذكر أن  ا   الرأي م يأخذ حيزا كبرا ووقتا طويا ا غلبية وافقت اأن  يدب، ا
ماعية، أي فعل من الذي جاء فيه:"لغ 06على نص امادة ساسي، تع اإبادة ا ظام ا ذا ال رض 
فعال التالي ية أو عرقة، يا اك ماعة قومية أو إث ية رتكب بقصد إ اكا كليا ية أو دي ذا إ   بصفتها 
 :أو جزئيا

                                                           

زئي للجماعة و امشكل أنه ا يوجد معيار - 1 اك الكلي أو ا ذا  ما يا حظ على جرمة اإبادة أها جاءت مرتبطة باإ دد مع و حدود 
اك ، رد وقوع عدد صغر من الضحايا و  ذلك طرحت الوفود امش اإ زئي بعبارة "جزء كبر" ح ا يكون  اركة  مؤمر روما استبدال  عبارة ا

ي و م يدخل عليها أية تعديات .  1948داخا  ضمن جرمة اإبادة ،إا أن نظام روما تب امادة الثانية من اتفاقية   كما 
رمة ا مكن و على صعيد آخر ، فقد أثرت مسألة إث     ذ ا فعال ال تشكلها  رمة اإبادة، ذلك أن ا ويأ   اص )الركن امع بات القصد ا

كثر تف ة ، و  ماعة معي زئي  ال للخطأ فيها ، إا أن و مع ذلك يشرط إثبات  نية التدمر الكلي أو ا ظرارتكاها إا عمدا ، و ا   : صيل ي
 .137مرجع سابق، صعبد القادر القهوجي، د/ -
شور ضمن مؤلف، دراسات  القانون الدو اإانساي، ت- رب، م س وجرائم ا رائم ضد اإنسانية ، إبادة ا قدم أ/د : مفيد شهاب، د/ معان بطرس فرج اه، ا

 ، و رة، الطبعة ا  .432، ص2000دار امستقبل العري، القا
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ماعة-أ  .قتل أفراد ا

اق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد ماعة-ب  .إ

اك-ت حوال معيشية يقصد ها إ ماعة عمدا   لفعلي كليا أو جزئيا.اا هإخضاع ا

ع-ث ماعة فرض تدابر تستهد  م اب داخل ا  .اإ

وة إ ماعة أخرى."نقل -ج ماعة ع  أطفال ا

رائم الدوليةالجرائم ضد اإنسانية-02 رائم ضد اإنسانية من أخطر ا وعلى نطاق  اإنتشار  : تعد ا
زعات امسواسع من دول ال ونظرا . أ1)ية وح  زمن السلمة الدولية والداخلحلعام، فهي ترتكب  ال

كم فقد عتهالفضا ظيمها  إطار قانوي  رائم وت ذ ا وقد كانت  ،حاول اجتمع الدو تعريف 
مم امتحدة حول عدم تإتفاق رائم ضد اإية ا رب وا من البوادر  1968نسانية لعام قادم جرائم ا

و عامية ساسية حك امهمة  نظمة ا طرة، كما أن واضعي ا فعال ا ذ ا م يوغسافيا رم 
ذ اا، حرصوا على إدر روانداو  طبيعة خاصة ووضع قواعد قانونية ذات  ،نظمةجها ضمن نصوص 

فعال امشكلة ها.  كم ا

هج و ساسي حكمة روما  على نفس ام ظام ا صوصساير ال ة  وأشار  مادته السابع ذ ال
ددا شروط  ص   إرتكابا امتمثلة  إرتكاهللجرائم ضد اإنسانية،  ا  ال فعال الوارد ذكر أحد ا

كمة موجهة ضد  هجي ضد امدنين ونستخلص من ذلك أنه مة سياسة  طاق وم جوم واسع ال إطار 
موعة من اإمكانيات والوسائل ال ا مكن  موعة من امدنين للقضاء عليهم، وذلك بتوافر 

ظمة من نوع خاصامتاكها إا من قبل دولة   .أ2) أو م

                                                           

يم صا عبيد،  -1 رة، د/ حسن ابرا ، القا و هضة العربية، الطبعة ا ليلية، دار ال رمة الدولية، دراسة   .203، ص1979ا
رائم ضد اإنسانية، مرجع سابق،ص -2 مد يوسف علوان، ا  .210د/ 
 .255مرجع سابق، ص،د/ سوسن خان بكة -

-M.Cherif –Bassiounni , crimes against humanity, op,cit,p197. 
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رائم ضد اانسانية قد آثارت  و و أن ا اقشات حادة على مستوى ان  عمال التحضرية السابقةم
ساسي،وخلصعلى إقرار نظام  هاية ت روما ا ظام  07إ تب نص امادة الوفود امشاركة  ال من ال

رمة ساسي ال عكست فعا التطورات الاحقة ا  أ1).ضد اإنسانيةبا

ائية الدولية إختصا الجرائم المعلق فيها  ثانيا:  .المحكمة الج

رب وجرمة العدوان. ق امقصود ها جرائم ا ستكون فحن  ،تصر الدراسة على الطائفة الثانيةوس
ور  رب   للدراسة  الباب الثاي. اجرائم ا

رمة الدولية من خا  وجدل فقهي  جريمة العدوان:- ذ ا هومها دو حول مفو نظرا ما أثارته 
فعال امشكلة لإ ديد ا  أ2)عتداء الذي يستوجب بالضرورة امسؤولية الدولية للدولة ال قامت هاو

قاش . ذا ال اقشات الفإن  اد ألقى بضاله ح على مواقف الدول امشاركة سواء  م ة ا لج
ساسي للمحكمة  05تحضرية أو خال أعمال امؤمر الدبلوماسي لروما، يبد أن امادة ال ظام ا من ال

ائية الدول ن اإعلقت  فقرها الثانية صاحية احكمة ا رمة  ذ ا ظر   اد على  تفاقية لل إ
  اعتمدت حكم هذا الشأنعلى جرمة العدوان م  ختصاصاإتعريف ها، حيث جاء"مارس احكمة 

 هاإختصاصيعر  جرمة العدوان ويضع الشروط ال موجبها مارس احكمة  121،123وفقا للمادتن 
                                                           

رمة الدولية وا -1 ائية اموضوعية، ا ية القاعدة الدولية ا ائي اموضوعى، دراسة  ب مد شبل، القانون الدو ا ائي، د/ بدر الدين  زاء الدو ا
ردن، شر والتوزيع، ا  . 139، ص2011دار الثقافة لل

 .152د/ على يوسف شكري، مرجع سابق، ص -
جرمة العدوان على أها" اللجوء إ القوة من قبل ماعة دولية فيما عدا حال الدفاع الشرعي وامسامة  عمل مشرك تعتر  بياالفقيه  عر  -2

مم امتحدة مشروعا."وعرفها  موعة دول أو حكومة أو عدة حكومات ضد أقاليم  ألفاروا بأها" كل استخدام للقوة أو التهديد ها من قبل دولة أو 
ماعي ضد عدوالش كومات أيا كانت الصورة أو السبب أو الغرض امقصود فيما عدا حال الدفاع الشرعي الفردي أو ا خرى أو ا ن عوب الدول ا

مم امتحدة:"أما  ا ا فعر  عمل اإعتداءبأنه"كل حرب ا تباشر  أمادومرتكب من جانب قوات مسلحة أو مسامة  أحد أعمال القمع ال تقرر
صوص امادة ق الدفاع الشرعي أو تطبيقا ل ظر  42استعماا  مم امتحدة تعتر حربا عدوانية" وللمزيد حول مفهوم جرمة العدوان ي من ميثاق ا

 امؤلفات التالية:
مود خلف، - مد  قوق، جامع د/  ائي، رسالة دكتورا مقدمة إ كلية ا رة،حق الدفاع الشرعي  القانون الدو ا  .261ص ،197 3 ة القا
ائية  د/ كمال ماد، جرمة العدوان - دوة العلمية حول احكمة ا ث مقدم إ ال ائية الدولية  طرة  اختصاص احكمة ا رائم ا إحدى أركان ا

ة الدولية للصليب  قوق دمشق، وبالتعاون مع اللج ظمة من قبل كلية ا صانة، ام دي ا مر، دمشق،الدولية،  نوفمر  4-3سوريا،  ا
 .316،ص2001

ة الطبع،ص - ردن،دون س شر والتوزيع، عمان ا ائية الدولية، دار الثقافة لل  40د/ نايف حامد العليمات، جرمة العدوان  ظل احكمة ا
 .217اح بيومي حجازي، مرجع سابق، صد/ عبد الفت -
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مم  حكام ذات الصلة من ميثاق ا اسقا مع ا كم مت ذا ا ب أن يكون  رمة، و فيما يتعلق هذ ا
 .امتحدة"

ص امادة يتطب و سا 123قا ل عمم امتحدة إ عقد لمن العام اسي ال دعت من نظام روما ا
ظام حيز التطامؤمر اإ وات على دخول ال طرا  بعد انقضاء سبع س بيق،فإنه ستعراضي للدول ا

اسبة امؤمر الذي ا دا"عاصمة  "كمباا"د  نعقوم جوان  11 –ماي 31ة مابن  الفر  "أوغ
ظر  م إ أ1).2010 ا الدول ساسي ال تقدمت هاأن نظام روما التعديات بشدراج موضوع ال

طرا ، اسيما فيما يتعلق مسألة تعريف جرمة العدوان الواردة  امادة   .05ا

اسبة لتقييم  "ااكامب"بالفعل كانت  و وضاع الدولية طة م قدرة الدول  ى ومدأعمال احكمة وا
سن نظام روما ا وامستجدات على الساحة الدولية، وقد أسفر  ىما يتماشطرا  على تطوير و

ها: تائج ذات الصلة نرمة العدوان م ا عن ملة من ال  مؤمر

ساسيمكرر ضمن نصوص نظا 8إدراج امادة  -01 وان "جرمة  م روما ا حيث  "،العدوانت ع
و على أ ساسي تع جرمة نه:"لغنصت  فقرها ا ظام ا ذا ال العدوان قيام شخص ما، له رض 

ه فعا من التحكم  العمل  ذا العمل بتخطيط السياسي وضع مك أو العسكري للدولة أو من توجيه 
فيذ فعل عدواي يأو إعد كم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا ميثاق اد أو بدء أو ت شكل، 

مم امتحدة.  ا

انب القوة امسلحة من ج إستعمالأن فعل العدوان يع مكرر  8من امادة  02الفقرة عترت إ -02
و سامتها اإقليمية أو استقاها السياسي، أو بأي طريقة تتعارض مع دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أ

مم امتحدة.  ميثاق ا

                                                           

مد بن عبد الصادق،  -1 شور نريدة الصباح امغربية، ليوم مقال للمحامي،  ساسي، م ظام روما ا وان : دراسة حصيلة امؤمر اإستعراضي ل ت ع
29/07 2011 . 
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  طبق عليها صفة فعل العدوان، سواء نفذت بإعان للحرب أوردت ذات الفقرة سبعة أفعال ت كما
مم امتحدة رقم أو  معية العامة هيئة ا ادا إ قرار ا  ،14/12/1974امؤرخ   3314بدونه، است

و القرار الذي سبق للمجتمع الدو أن وافق مقتضا على تعريف جرمة العدوان.  أ1)و

صوص تعر  أدى-03 ظام روما، وا سيما  يف جرمة العدوان ومدى انعقاد ضغط الدول امعارضة ل
ظر فيها إ فرض قيود جديدلل ختصاصاإ ائية الدولية ال ي:اعرفها مؤمر كامب ةمحكمة ا  ا. و

ة من توافر شرطنإختصاصأن ا مارس احكمة  :3-1 ما أن تتخذ ،مزدوجن  اها إا بعد مرور س
اب ثلثي أعضائها بع طرا  قرارًا بإ و ال -2017 ياتح من جانفد الفالدول ا صاب امعتمد و

ظام  وأن تصادق ثاثون دولة على التعديات امقرحة، ما يفيد أنه بالرغم . –إدخال تعديات على ال
ذا التعديل  05/02من تب تعريف جرمة العدوان ووفقا لشروط امادة  من نظام روما، إا أن دخول 

ديدة إا فاذ الدو ا يكون وفقا للشروط اإجرائية ا زم أن ، 2018 بعد جانفي حيز ال ا  عل ما 
ظر أمام  ا لل اإرادة الدولية ازالت غر جدية بشأن جرمة العدوان، وأن ما يرتكب حاليا لن يكون 

ائية الدولية  امستقبل.  احكمة ا
ي :3-2 ح  ،احكمة بشأن جرمة العدوان ختصاصدولة طر  أن تعلن عدم قبوها إ أنه مكن 

ذا تقفرت الشروط السابقة الذكر، اوإن تو  تمع الدو وكذا ويض للمجهودات امبذولة من قبل اجو 
صوص جرائم اإمع طرا    .عتداءية الدول ا

                                                           

ي:1974لعام 3314من القرار رقم  03أوردت امادة  -1 صر و  ، صورا للعمل العدواي على سبيل امثال وليس ا
ذا اهجوم أو  الغزو أو اهجوم بواسطة القوات امسلحة إحدى - شأ عن   الغزوالدول ضد إقليم دولة أخرى، أو أي إحتال عسكري ولو كان مؤقتا ي

 أو أي ضم إقليم دولة كليا كان أو جزئيا عن طريق استخدام القوات. 
ابل بواسطة القوات امسلحة إحدى الدول ضد إقليم دولة أخرى.ا -  لضرب بالق

 ل  بواسطة القوات امسلحة لدولة أخرى.حصار اموانئ أو شواطئ إحدى الدو  -

وية لدولة أخرى. - ساطيل البحرية أو ا وية أو ا  جوم القوات امسلحة إحدى الدول على القوات الرية أو البحرية أو ا

خرة خافا للشروط  - ذا اإتفاق، أو أي استخدام القوات امسلحة إحدى الدول اموجودة داخل إقليم دولة أخرى مقتضى اتفاق مع ا الواردة  
ذا اإقليم بعد مدة ااتفاق. ا    امتداد لوجود

خرة ضد دولة ثالثة. - ت تصر  دولة أخرى  ارتكاب العمل العدواي بواسطة ا  موافقة إحدى الدول على استخدام إقليمها الذي وضعته 

ماعات أو امرتزقة امسلحن بواس - ساها مع ارتكاب أعمال القوة امسلحة ضد دولة أخرى م كانت إرسال العصابات أو ا طة إحدى الدول أو 
فعال امشار إليها من قبل. سامة يعادل ا طوية على قدر من ا فعال م  ذ ا
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ص امادة : 3-3 ه وفقا ل من الذي مك وح جلس ا /ب من نظام 13خطورة حق اإدعاء الدو امم
ساسي، وامادة  يل ما يرا  هديداال استحدثها مؤمر كامب 2ررمك 15روما ا من  اا أن  للسلم وا
من مكرر السالف 8توافرت شروط امادة  الدولين، وعليه م سلطة إحالة جرائم ة الذكر، فإن جلس ا

وسيادة  طر  و ذلك ماس مبدأ الرضائية العدوان للمحكمة سواء وقعت من قبل دولة طر  أو غر
 .الدول
لص إ وجود أساس معقول لذلك، : 3-4 ائية الدولية الذي  ا مكن للمدعي العام للمحكمة ا

من قد العدوان إا بعد أن يتأكد مسبقا أن يباشر أي إجراء للتحقيق يتعلق نرمة  لس ا ما إذا كان 
ذ قرار مفاد وقو  من  هذا الغرض يقوم و .ةيع فعل عدوان ارتكبته الدولة امعا امدعي العام بتبليغ ا

 العام لعمم امتحدة بالوضع القائم أمام احكمة.
من اإ و لس ا إبا ، جاز للمدعي العام أن يبدأ اجابة  غضون ستة أشهر بعد إذا م يقرر 

لس ا من التحقيق  جرمة العدوان بعد أن تأذن له لذلك الدائرة التمهيدية باحكمة ما م مارس 
ظام. 16امادة  ىحق اإرجاء امخول له مقتض  من ال

صوص التطورات ال ع و ساسي حكمة روماخاصة القول ما م ذكر  ظام ا بشأن جرمة  رفها ال
ظامستحداثإمكرر ال م  8وان، فإن امادة العد ديد م تأت ها  إطار تعديل ال ت ها تبذلك أ ،با

رمة دولي ذ عام  الدو تفاقة قد سبق اإتعريفا  م1974عليه م ود ال جاءت به . بل أكدت ا
ظام 5/2امادة ة إرادة الدول لتحقيقها مستقبا. ىشروط تبقوأضافت ،من ذات ال ي خرى ر  ي ا

 . ختصا اإالثالث:القواعد الواجب مراعاتها لممارسة  المطلب

صوص عليها  امادة رائم  ام ساسي للقول بأن  05ا يكفي وقوع جرمة من ا من نظام روما ا
ب مراعاة ملة منلل ظر والفصل فيها ومعاقبة مرتكبيها بل  ائية الدولية صاحية ال  محكمة ا

ذا  دة دولية، ومن ث ختصاصاإالقواعد والشروط ممارسة  ول يستوجب قب. يبد أن نظام روما معا
ا سابق  –وأن احكمة ليست كيانا فوق سيادة الدولة  ،أ1)الدول به وفقا مبدأ الرضائية وعليه  -اكما رأي

                                                           
1
-Flavia,Lattanzi « Compétence de la cour penale internationale et consentement des 

Etats »,RGDIP ,1992,427. 
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م امبادئ واإجراءات القانونية ال تكفل التطب حاول التطرق إ أ صوص نظام روما يس ق السليم ل
ول مبدأ التكاملية بن ال ا الفرع ا يث خصص ساسي،  ائية ا ائي الوط واحكمة ا قضاء ا

ادالدولية، والفر  من  إرجاء اأو  ع الثاي أفردنا لقواعد اإس لس ا    إحالة، والفرع الثالث لسلطة 
 .هاختصاصأو توقيف مارسة احكمة إ

 . مبدأ التكامل :الفرع اأول

اء  ل خا  أث ساسي حكمة على غرار الكثر من امسائل ال كانت  ظام ا إعداد مشروع ال
ائية الدولية لوايروما، فإن مسألة مارس أثار  تها القضائية وعاقة ذلك بالقضاء الوطة احكمة ا

قاشات القانونية صوص القانونية بشأن  نظام روما العنوال انتهت بتضم ،أ1)العديد من ال ديد من ال
و مفهوم ختصاصاإ ، فما  ائي الوط ائية الدولية للقضاء ا ذا امبدأ، وما  التكميلي للمحكمة ا
 ثار القانونية؟ه وآإنعكاساتي 

ظام أنه:" نصت الفقرة العاشرة: أوا: مفهوم مبدأ التكامل تؤكد أن احكمة  ....وإذمن ديباجة ال
شأة م ائية الدولية ام ظام ا ذا ال ساسي ستكون موجب  ائية لة لكما لوايات القضائية ا

ية..."  ه 01ونصت امادة .الوط ائية  مكملة للوايات على أنه:"...وتكون احكمة  م القضائية ا
ية......."  .الوط

ظام، وامتعلقة مسائل امقبول 17كما أن امادة  ائية  ية، حددت حالمن ذات ال مارسة احكمة ا
 .أ2)ية لوايتها القضائية وماالدول

اموضوعي  ختصاصاإشخص ما ارتكب جرائم تدخل ضمن  عدم رغبة الدول  مقاضاة-01
 عسباب التالية.للمحكمة الدولية ل

اذ1-1 ائية ا إ رائم ال ارتكبهاقرار وط بغرض ماية الشخص امع من امسؤولية ا   .لدولية عن ا

                                                           

مد حسن نايف، مرجع سابق، ص -1   .533لؤي 

دوة القانونية حول آثار التصديق واإنضمام  اإختصاصعادل ماجد، امشكات امتعلقة، مبدأ  -2 ث مقدم لل ائية الدولية،  التكميلي للمحكمة ا
رة، ائية الدولية، جامعة الدول العربية، القا ساسي للمحكمة ا ظام ا  .12ص ،2004فيفري  4-3إ ال
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اعدم مباشرة إجراء التحقيق وامقاضاة 1-2 ية، أو مباشرها بشكل يت كمة ا وامبادئ العامة للمح الوط
زيهة  .العادلة وال

اذرر  التأخر الام1-3 اي للعدالة إ  .اإجراءات، ما يتعارض مع نية تقدم ا

 مارسة وايتها القضائية بسبب: عدم قدرة الدولة على-02

ظامها القضائي الوطالكلي أ اإهيار 2-1 ري ل و  .و ا

دلة أو الشهادات الضرورية 2-2 صول على ا  .عدم قدرها على إحضار امتهم أو ا

 ضطاع بإجراءات امتابعة وامقاضاة.آخر يعرقل سلطتها القضائية عن اإي سبب أو  2-3

ساسي على ضمن نظ 19أكدت امادة   ذات السياق و بق للمحكمة د امسرورة التأكام روما ا
ائية الدولية من أ ص امادةا ائية  إختصاص  ا تدخل 13ن الدعوى احالة إليها وفقا ل احاكم ا

ية، وها  ذلك أن تقر   حالة ما إذا رأت أن الدولة ال ها  ر من تلقاء نفسها عدم قبول الدعوىالوط
رائم باشرت التحق واية  ذ ا ة ذلك أيضا  حال ما يق أو احاكمة بشأها، كما تقرر احكمعلى 

رائم، أو إذا كان الشخص امع قد ن الدولة سبق ها أن أجر إذا تأكدت أ ذ ا ت التحقيق بشأن 
يا، تطبيقسبق وأ اكمته وط رم مرتن. ان مت  اكمة الشخص عن ذات ا  أ1)مبدأ عدم جواز 

ا أن معقراءة العامة إن ال صر  إ انعقاد م للمواد السابقة الذكر توضح ل بدأ التكامل ي
ائية الدولإالوط كأصل عام، وأن  ختصاصاإ ظر  الدعاوى يةستئثار احكمة ا ال  وأحقيتها  ال

اكمات بصورة جادة وحقيقية ومستوفية  ةها واية عليا مقيد لكافة بعدم قدرة أو رغبة الدولة  إجراء 
 أ2)اإجراءات القانونية والقضائية، وبشكل ا يثر الشكوك حوها.

                                                           

ذر كمال عبد اللطيفد/  -1  .233مرجع سابق، ص ،براء م
مود امخزوم -  .347ي، مرجع سابق،صد/ عمر 
ا  امادة  -2 ديد مفهوم عدم رغبة أو عدم قدرة القضاء الوط الوارد ذكر خافا واسعا بن مثلي الوفود امشاركة  مؤمر روما،  17أثارت مسألة 

ائية ا ه موضوعي ما يصعب على احكمة ا اتن العبارتن هما مدلول شخصي أكثر م لدولية مهمة إثباهما، و ذلك اقرحوا فقد رأى البعض أن 
ة أمام احاكم استخدام عبارة غر فعالة بدا من غر راغبة وعبارة غر متاح بدا من غر قادرة حيث تشمل عبارة عدم الفعالية على اإجراءات القضائي
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صوص أ و التن نسجل هذا ا ائية الدولية يقع عليها عبء إثبات وجود إحدى ا ن احكمة ا
دد نية السلطات ال، 17ا  امادةالوارد ذكرم يةأي أن  هيار  وأن تبن مدى وجود اإ قضائية الوط
قيقية ايفأو  ك فريتعذر عليها أحيانا نتيجة عدم تو مر الذي قد ا.الدولة القضائينظام  ة امعطيات ا

اات، كما أتال تب عليها احكمة إق ذ ا س بعضها يتسي نه مكن من جانب أخراعها بوجود 
من. ت ال مارسها بعض الدول القويةنتيجة الضغوطا لس ا  أ1)أو 

ساسيالعلى الرغم من أن : القانونية لمبدأ التكامل أثارا ثانيا: ائية الدولية قد  ظام ا للمحكمة ا
، إا أن  أتى سبة لتحديد طبيعة العاقة بن احكمة والقضاء الوط ع من وجود واضحا بال ذلك ا م

حاول التطة  قة وعلى أصعدت ال قد تطرحها العابعض اإشكاا  ا.إ أبرز  قر كثرة، س

ائية الدولية-01 ب من /2/ 18: حيث نصت امادة حق الدولة في مراقبة أعمال المحكمة الج
وز للدولة ال ها  قق أو تباشر امق إختصاصنظام روما على أنه  ظر  الدعوى لكوها  اضاة  ال

 إختصاصة الدعوى أو عدم يو باشرت امقاضاة، أن تطعن  مقبولالدعوى، أو لكوها حققت أ
ق  مراقبة احك د مارستها أو مباشرها مهامها، وذلك ماحكمة الدولية، وبذلك يكون للدول ا ة ع

قيق أ حالة ما إذا   في مثل ة ما قد ما بشكل قانوي وسليم، فو متابعكانت الدولة تعتر أن سر 
الة يعد تشكيكا  مصداقية القضا ، ما يعطي للدذ ا  إختصاصحتجاج على ولة حق اإء الوط

 احكمة.

ية:-02 ائية الصادرة عن القضاء الوط ها حجية  حجية اأحكام القضائية الوط حكام ا إن ا
ائية الدولية م كاملة ذ احاكمات على الشروط القانونية امقررة ها وفقا أمام احكمة ا  توافرت 

                                                                                                                                                                                     

ظام القضائي الوط ككل  صب عدم اإتاحة على ال ية،  حن ت لية وصاحية بذلك تكون لل و.الوط عبارتن مدلوا موضوعيا لتحديد مدى أ
رائم الدولية ال تدخل  اختصاص اح ظر  ا  .كمة الدوليةالقضاء الوط لل

 12ص عادل ماجد، مرجع سابق، - 
ذر كمال عبد اللطيف، بد/  -1  .237،صسابق مرجعراء م
 .104د/ سوسن مر خان بكة، مرجع سابق، ص -
صوص -  ائية الدولية إستيفاء شروط امادةأما  قيق احكمة ا من قواعد اإجراءات  51لكي تباشر اختصاصاها، فقد حددها امادة 17إجراءات 

ائية الدولية.  وقواعد اإثبات للمحكمة ا
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ائي الوط للدولة،  وز للمحكمة الدولية للقانون ا ايد، ومن ث ا  ومت بشكل عادل ونزيه و
ساسي أكدت على حجية  حكام، بدليل أن العديد من نصوص نظام روما ا ذ ا الطعن  

ية م حازت قوة الشيء امقضي فيه وصدرت بشكل سليم وقانوي. حكام الوط أ1)ا
 

اكمة شخص أمام إختصاص عدم /ج أشارت إ17/1فامادة   احكمة الدولية  حالة ما إذا م 
ة مرتن عن ذات محاكااحكمة، مراعاة مبدأ عدم جواز  إختصاصالقضاء الوط على سلوك يعد من 
رم، باإضافة إ أن امادة   إختصاصو  مقبولية الدعوىق  الطعن  اأكدت عل  02/ 19ا
ائية طاما أن القض مر أكدته أ2)ه بشأن موضوع الشكوى.ماء الوط قد أصدر أحكااحكمة ا نفس ا

رمة ذاها مرة20امادة  اكمة الشخص عن ا ما أقرت قاعدة عدم جواز  أخرى سواء أمام احاكم  حي
ية ائية الدولية ذاها. الوط  أم احكمة ا

ية و حكام الوط و أن حجية ا ة متد و تطبق على ميع القرارات ذات الطابع القضائي الصادر  ن
ية كذا تسليم اجرمن من دولة أخرى وطلبات جراءات امساعدة القضائية و  ما فيها إ عن السلطات الوط

و  ،التعاون رارات الصادرة بشأن امسائل مبدأ التكامل يكفل احرام ميع القأن و الغرض من ذلك 
تمامل  .اح إ ائية الدولية من قبل القضاء الوط  كمة ا

اد)اإحالة(  .الفرع الثاني: قواعد اإس

ساسي حكمة روما 13نصت امادة  ظام ا  –على حق اإدعاء الدو حيث جاء فيها:"  من ال
ظام  05فيما يتعلق نرمة مشار إليها  امادة  هاإختصاصللمحكمة أن مارس  ذا ال حكام  وفقا 

حوال التالية: ساسي  ا  ا
                                                           

 .21عادل ماجد، مرجع سابق،ص -1
ص امادة  -2 سباب امشار إليها  امادة وز أن يطعن  مقبولية الدعوى  -/ على أنه :"19/2ت ادا إ ا أو أن يدفع بعدم اختصاص  17است

 احكمة كل من :
قه أمر بإلقاء الق-أ ضور عما بامادة امتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر   .58بض أو أمر با
قق أو تباشر امقاضاة  الدعوى  -ب ظر  الدعوى لكوها    الدعوى، أوت امقاضاة  أو لكوها حققت أو باشر  الدولة ال ها اختصاص ال
 "...............12عما بامادة اإختصاصالدولة  ال يطلب قبوها ب-ت
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ذ  14إذا أحالت دولة طر  إ امدعي العام وفقا للمادة -أ حالة يبدو فيها أن جرمة أو أكثر من 
رائم قد ارتكب  .تا

من-ب لس ا مم امتحدة ل السابع منتصرفا موجب الفصم ،إذا أحال  حالة إ امدعي  ميثاق ا
رائم قد ارتكبت. ذ ا  العام يبدو فيها أن جرمة أو أكثر من 

قيق فيما يتعلق ن-ت رائم وفقا للمادةإذا كان امدعي العام قد بدأ مباشرة  ذ ا  ."15رمة من 

اءا عل رائم إ  يهو ب و يتضح أن إحالة ا ائية الدولية  كل الدول   إختصاصمن احكمة ا
طرا  عما بأحكام ام طرا  و غر ا من و كذ ،و امدعي العام للمحكمة 12/3ادة ا لس ا لك 

ظام   عاقة خاصة هذ اهيئة القضائية الدولية. الذي خوله ال

صر  حق اإدعاء :اإحالة من الدول أوا: طرا  الرئيإعتبار الدو للدول ب ي احكمة سية  ا ا
ائية الدولية طلق امبادئ ام ،ا شخاص  تأصلة  القانون الدو العامو ذلك من م من كون الدول ا
سب  ،أ1)ية قبل أي شخص دو أخرتفاق تستأثر بالقواعد العرفية و اإالقانونية ال ومن ث فإنه و 
ا  امادة  رومانظام  رائم الوارد ذكر ي دولة طر  إحالة أية حالة أو جرمة من ا إ  05مكن 

دات مؤيدة إدعائها امدعي العام للتحقيق فيها اءا على ما تقدمه من مست ذ أ2)ب . و للمدعي  
اك وجه إقامة الدعوى من عدمه. الة أن يقرر إذا ما كان   ا

حت اماد طرا حق ا 12/03ة و  امقابل م  إختصاصم قبلت  ،إدعاء الدو للدول غر ا
رائم ظر  ا  احكمة عليها موجب إعان تودعه لدى مسجل احكمة، و بذلك يكون للمحكمة ال

ذ الدول ا. ال تقع على إقليم   أو ارتكبت من قبل رعايا

      مقراطية من مهورية الكونغو الد كل  ، إحالة13و من التطبيقات العملية للفقرة "أ" من امادة 
دا و  سبة .لقضايا و جرائم دولية للمدعي العام حكمة روما للتحقيق فيها فريقيا الوسطىإو أوغ  فبال

                                                           

مد حازم عتلم، مرجع سابق، ص - 1  .162د/ 
ساسي:" 14مادة ا -2 الة قدر امستطاع, الظرو  ذات الصلة و تكون مشفوعة ما-2من نظام روما ا اول الدولة احيلة من  دد ا و  مت

دات."  مست
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يل  2004الرئيس الكونغو  مارس الكونغو الدمقراطية، فقد تلقى امدعي العام رسالة من  الة
العام قرار بفتح التحقيق  أعلن امدعي 23/06/2004احكمة، و بتاريخ  باد إ  موجبها الوضع

ول رائم امرتكبة  مهو  ا ذ ر  ا  .أ1)2002جويلية  1ية الكونغو الدمقراطية م

ائية الدولية و  2004 أكتوبر  و تعاون يسمح  إتفاققراطية الكونغو الدموقعت احكمة ا
رائم ض رب و ا ائية ببدء التحقيقات  جرائم ا و بالفعل  د اإنسانية امرتكبة  الباد،للمحكمة ا

 .أ2)"إيتوريبدأت التحقيقات  إقليم" 

دا 2003يسمر و بتاريخ د رائم ال  رسالة أحالت مهورية أوغ إحالة إ امدعي العام بشأن ا
قق امدعي العام من إرتكبها جيش الرب لل شروط مارسة مقاومة  مال الباد، و بعد أن 

الة ختصاصاإ دا ال أودعت قبوها  على ا ص  إختصاص أوغ احكمة لدى مسجل احكمة طبقا ل
دات امقدمة إليه، تأكد  12/3امادة  ساسي للمحكمة و كذا فحصه للمعلومات و امست ظام ا من ال

ضع إ دا تشكل فعا جرائم  رائم امرتكبة  مال أوغ  ث احكمة، و من ختصاصامدعي العام أن ا
قيقاتهباشر امدعي ا ا ن.لعام  دا قد أصدرت عام  و إإا أن قانونا للعفو عن  2000 أن أوغ

رائم ال ارتكبها  حالة تسليم نفسه، إا  اصر جيش الرب عن ا امتمردين، يعفى موجبه أي من ع
ذا  دية بتعديل  وغ كومة ا ائية الدولية، قامت ا أنه بعد مباشرة التحقيقات على مستوى احكمة ا

ا  .أ3)ء امشتبه هم مهيدا مقاضاهمالقانون و استث

الة الثالثة فهي إحالة حالة إفريقيا الوسطى  موجب رسالة من حكومتها أما ا
رائم امرتكبة  إفريقيا الوسطى  2005جانفي6بتاريخ قيق  ا  22، حيث قرر امدعي العام فتح 
قض الصادر   ،2007ايم كمة ال دا  ذلك إ إعان  الذي أقر باإهيار  2006أفريل 6مست

                                                           

رائم  الكونغو الدمقراطية -1 ظمة العفو الدولية حول ا  www.amnesty.org/report/2005/cod-summary-ara  تقارير م
مود امخزومي، -2  .372مرجع سابق، ص د/ عمر 

3
-La cour pénale internationale, document public ,décision relative a l’assiniations de la 

situation en Ouganda a la chambre préliminaire 2,05/07/2004 ,icc20/04 sur :www.un.org 

law/icc 
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جراءات التحقيق و اماحقات ى، و عدم قدرة العدالة بالقيام بإالكلي للجهاز القضائي  إفريقيا الوسط
 الفعالة.

جل ذلك و بعد قيام امدعي العام بالتحقيق، قررت احكمة إصدار أمر بالقبض  جون حق " و 
رير الكونغو إبيار بومبا قومبو ماي 23ه جرائم اإغتصاب و التعذيب،  رتكاب" رئيس حركة 

 .أ1)2008

ق  13رفت الفقرة ب من امادة اع: ثانيا: اإحالة من قبل مجلس اأمن ساسي  من نظام روما ا
من،جلاإدعاء الدو  ق للمجلس أن  س ا " إ امدعي العام situation" ل حالة مايو بذلك 

مم امتحدة  صوص الفصل السابع من ميثاق ا من الدولين، عما ب إذا ما اتضح أها هدد السلم و ا
من. لس ا  و عليه فإنه يتعن على 

الة على أها هديد للس-01 ص امادة تكييف ا من الدولين، وفقا ل مم  39لم و ا من ميثاق ا
ه كافة الشروط اإجرائية إصدار وفقا ما نصت إصدار قرار بشأها شريطة استيفائ من ث و امتحدة،
مم امتحدة 27عليه امادة   .أ2)من ميثاق ا

الة ال-02 من أ3)م تكييفها إخطار جهاز اإدعاء العام للمحكمة بوجود ا ، و  ذلك يقوم ا
لس العام لعمم امتحدة بإحالة قرا طي للمدعي العامر  من ا دات ا خرى  مشفوعا بامست و امواد ا

من لس ا  .أ4)ال قد تكون وثيقة الصلة بقرار 

                                                           
1
-Voir : le procureur c/Jean Pierre Bemba Gombo , affaire N

0
icc-01/05-01/ 08 mandat 

d’arrét.du 23/05/2008 www.icc-cpi.int/icc docs/doc /doc 484211.pdf/ 
ص على أنه:" 27/03امادة -2 مم امتحدة ت خرى كافة، موافقة أصوات تسعة من أعضائه  -من ميثاق ا من  امسائل ا لس ا تصدر قرارات 

عضاء الدائمة متفقة..." ها أصوات ا  يكون من بي
3-Bourdon-william, la cour pénale intermationale, Seuil, Paris  ,2000 , p82. 

ص على:إمن  17مادة  -4 ائية الدولية ت مم امتحدة واحكمة ا  تفاق ا
ائية الدولية، عم -1" يل إ امدعي العام للمحكمة ا مم امتحدة أن  من، متصرفا موجب الفصل السابع من ميثاق ا لس ا دما يقرر  ا ع

رائم امشار إليها  الفقرة Bبالفقرة ب من امادة  ساسي حالة ارتكبت فيها على ما يبدو جرمة أو أكثر من ا ظام ا ساسي،  05من ال ظام ا من ال
خرى ال  دات و امواد ا طي إ امدعي العام، مشفوعا بامست من ا لس ا يل على الفور مقرر  من العام لعمم امتحدة  قد تكون وثيقة فإن ا

من...."  لس ا  الصلة بقرار 
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و  /ب 13و بالرجوع إ نص امادة  ظام م يبي ذا ال د أن واضعي  ساسي  من نظام روما ا
من  مارسة حقه  إ لس ا د إليه  ساس القانوي الذي يست خطار احكمة، مكتفن فقط صراحة ا

د شكال الذي طرح إ الرجوع بالذاكرة إ ذات اإ لإشارة للفصل السابع ما يقودنا صوص الس
كم دليات القانونية و الفقهية ال أ1)رواندايوغسافيا السابقة و  القانوي إنشاء  .و بعيدا عن ا

حن نرى  ذ امسألة، ف  ات ال نصت عليهاو اإجراء 41أن امادة -الكثرينو على غرار  -قيلت  
د قانويي ال تصلح ك اات إ احكمة  س من أن يتصر  موجبه  إحالة ا مكن جلس ا

ظر فيها.  للتحقيق و ال

من ا تع-03 ح صاحية اإدعاء الدو جلس ا و  قيقــــرة التدخل و اإشرا  على التح بامــــــم
ا امدعي العام للم ا القضائية، فلامقاضاة ال يباشر اءا على نص حكمة و باقي دوائر لمدعي العام ب

من، 53امادة  لس ا الة احالة إليه من قبل  و  من نظام روما، السلطة التقديرية  قبول أو رفض ا
اذ فتح و مباشرة التحقيق بشأها أو  صوصها، م توافرت الشروط قرار بعدم مباشرة أي إجرا إ ء 

صوص عليها  امادة حصر فقط  إب 53ام الة ي ذ ا ا  الدائرة ذاها، و ما يقع عليه  
لس ا تيجة ال التمهيدية و  تيجة. إنتهىمن بال ذ ال سباب ال ترتبت على   إليها، و ا

من وفقا للمادة  اب13و عليه فإن جلس ا سد /ب وظيفة إ ائية الدولية، قد  ية إزاء احكمة ا
سيقا فعالين  أي باجتمع الدوبن فعا تعاونا و ت هكل ما يهدد سلمه و عن   جهازين غايتهما ال ، أم

لس  شريطة اإبتعاد عن سياسة قيق مبادئ العدالة الدوليةو  اإزدواجية ال طاما شابت عمل 
من  .أ2)ا

من  اإدعاء الدو على  و لس ا ا كقانونين أن نرز تداعيات حق  مع ذلك فإنه حري ب
ائي ختصاصاإ ائية الدولية اإستث ى الرغم من أن نظام فعل ،الذي قوامه مبدأ التكامل للمحكمة ا

ساسي ائية الدولية و القضاء ا روما ا ديد العاقة بن احكمة ا صوص  على  -لوطجاء واضحا 
                                                           

ا. 418د/ علىي ميل حرب ، مرجع سابق، ص -1  و ما بعد
ربعون -2 لة البحوث القانونية و اإقتصادية، العدد التاسع و ا رب،  رمي ا ائية الدولية و ماحقة  مد عصر، احكمة ا اء  ، أفريل د/ 

  .529، ص2011
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ع من طرح اإشكال امتعلق مدى قدرة احاكم  -الوجه السابق شرحه ية على اإا أن ذلك م م لوط
منو  مارسة لس ا ل اإحالة من  رائم  ولوية ايتها القضائية بشأن ا ها على مبدأ ا ادا م      ،است

ل مكن جلس ا ص امادة أو بصيغة أخرى   ؟أن يعطل تطبيق مبدأ التكامل/ب 13من عما ب

ذا الطرح كان  و بداية أن  ظر الفقهيةن و ح الوفود امشاركة  مؤمر  ا لتباين وجهات ال
الة ما إ امدعي العام للمحكمة من شأه .أ1)روما من  لس ا اك من رأى أن إحالة  تعطيل أية  افه

ية  مارسة  رمة موضوع اإحالة، وحجتهم   هاإختصاصمبادرة تقوم ها احاكم الوط ظر  ا  ال
مم امتحدة الذي يسمو و يعلو دعاء الدو موجب مواد ميثاق اذلك أن اجلس إما مارس حقه  اإ

ساسيالد ياتتفاقاإعلى كل  من ميثاق  103عما ما ورد  نص امادة  ،ولية ما فيها نظام روما ا
مم امتحدة صل من ية دولة اإحتجاج بقانوها و قضائ. و عليه ا مكن أ2)ا ا إلتزاماهها الوط للت

مية ملزمون بتطبيق قراراتالدولية ضف إ ذلك أن أ من املزمة وفقا لتعهداهم  عضاء اهيئة ا لس ا
صوص عليها  امادة   .أ3)من اميثاق 25ام

ساسي كما و أنه بالعودة إ نظام روما   -و صريح ألة بشكل واضح و الذي م يفصل  امس –ا
ولية للمد 18ا للمادة و باستقرائ ه امتعلقة بالقرارات ا د فيها ما يوحي بإ عي العامم مكانية ا 

ص أوجب على ا من، ذلك أن ال لس ا يلها  الة ال  مدعي العام إشعار تطبيق مبدأ التكامل  ا
طرا  و الدول ال يرى  ضوء امعلومات امتاحة أن من عادها أن مارس وايتها على ميع الدول ا

را ظرئا ذ و . 15و امادة  أأ،ج)الفقرتن 13بأنه باشر التحقيق عما بامادة  م موضع ال على 
خرة  ذ القضايا أن تبلغ احكمة بأ -أي الدول –ا صوص  ها تباشر أو بصدد مباشرة اإجراءات 
رائم ازعة  ، ما13ة ب من امادة فحن م يشر إ الفقر  ،و ا  إختصاصيؤكد عدم قدرة الدول من م

لس  ل ادعاء دو من قبل  اات ال تكون  ظر  ا جة مبدأ التكامل لل ائية الدولية  احكمة ا
من.  ا

                                                           
1
-Lattanzi_ Flavia.op .cit ,p427 

ص على أنه" إذا تعارضت اإ 103امادة  -2 مم امتحدة ت ذا اميثاق مع أي  لتزاماتمن ميثاق ا حكام  مم امتحدة، وفقا  ال يرتبط هاأعضاء ا
ذا اميثاق " إلتزاماهإلتزام دو آخر يرتبطون به، فالعرة ب  .م امرتبة على 

مم امتحدة"  25امادة  -3 ذا اميثاق"من ميثاق ا ا وفق  فيذ من و ت لس ا مم امتحدة بقبول قرارات   .يتعهد أعضاء ا
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اك من دافع عن فكرة أحقية الدول  مارسة وايتها القضائية بشأن ا عيد آخرأما على ص رائم فه
ائية احكمة إختصاصالداخلة   ل إحالة من اإعماا مبدأ  الدولية ا لتكامل، ح و لو كانت 

من. و حجتهم  ذلك أن القيمة القانونية للمواثيق الدولية متساوية من حيث اإ        لزام، لس ا
مم ام ضافة إ كون مارسة الدول لوايتها تحدة ا يعلو على نظام روما، باإو بذلك فإن ميثاق ا

م مبادئ  ية و امساواة بن الدول الذي يعد من أ        القضائية يعد من تطبيقات مبدأ السيادة الوط
مية.  و مقاصد اهيئة ا

م على القول بأن حالة  جراءات التحقيق إضطاع مباشرة إم رغبة الدولة اعدم قدرة أو عدو  رد
ول ج من تكييفها بأها حالة هدو امقاضاة قد  من الدولين وفقا للمادة لس ا من  39د السلم و ا

ظر فيها غر صحيح دائما بدليل أن التكييفات ال  مي، و بالتا إحالتها على احكمة لل اميثاق ا
لس ايقو  ة على حساب الشرعية الدوليةم ها   .أ1)من أغلبها مسيسة و خادمة مصا دول معي

ذا الرأ إنتهىفقد  ة أخرىمن زاوي و ائية  ختصاصاإي إ أن أنصار  اإحتياطي للمحكمة ا
ول دون إمكانية قبوه دولة ها  ري التحقيق أو امقاضاة  الدعوىإذا كانت  لدعوىل االدولية 

و الذي أحاها، فامادة  عليها إختصاص من  لس ا ساسي لروما  فقرها  19ولو كان  ظام ا من ال
حت لكل دولة ها /2/ب و2 قق  إختصاصج، م ظر  الدعوى لكوها  و تباشر امقاضاة، أو أ  ال
كما م   -12ة عما بامادة احكم إختصاصحقيق واحاكمة، ولكل دولة قبلت نتهت فعا من التإأها 

ائية الدولية، أو  إختصاصحق الدفع بعدم  -بيانه سابقا ظر  الدعوى ومهما  احكمة ا قبوها لل
هة احلية.  كانت ا

اء و ا أن ن على ما م التفصيل فيه اب ا أصل إمك دأ التكامل من امبادئ ن مب نتيجة مفاد
رية و ائية الدولية مراعاة قواعد ا وعلى حرامها،إالواجب  ا  ختصاصاإمقبولية ومارسة احكمة ا
هة ال خولتها امادة وذلك ب ظر عن ا ظام حق ا 13صر  ال .إمن ال  دعاء الدو

                                                           
1
 - Prezas. Ioannis, la justice pénale internationale a l’èpreuve du maintien de la paix, A 

propos de la relation entre la cour penale interntionale et le conseil de sécurite, revue belge de 

droit internationale,vol xxxix,n
0
 1, 2006, bruylant,Bruxelle,p73  
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 .ثالثا:إحالة المدعي العام

ا  الذي  ائية الدولية م الفصل  ا ح امدعي العام للمحكمة ا صوص مسألة م م طرحه 
/ج 13أقرت امادة، أ1)فبن مؤيد هذ الصاحية و معارض ها ،السلطة التلقائية للتصدي للقضايا

قه  اإدعاء الدو م توافرت لديه امعلومات و اإثباتات حول حالة أو جرمة  للمدعي العام 
ذ السلطة قيدها امادة  إختصاصتدخل   ساسي من نظام  15احكمة الدولية، إا أن  روما ا
 بشرطن ما:

ا، و له  ذلك حرية و امعلومات أن يقوم امدعي العام بتحليل و فحص الوثائق -01 ال يتلقا
، شريطة أن إختيار ها أن تؤكد صحة ما تلقا خرى ال مك ظمات الدولية  مصادر ا تكون موثوقة كام

كومية و الدول )امادة كومية و غر ا  .أ15/01ا

 15و ما نصت عليه امادةإا بإذن من الدائرة التمهيدية و عدم مباشرة امدعي العام للتحقيق -02
/03. 

ظام نم 18و قد أضافت امادة  طرا شرط آخر مفاد أن امدعي  ال  العام ملزم بإشعار الدول ا
ظر، وايتها علىالدول ال يرى  ضوء امعلومات امتاحة أن من عادها أن مارس و  رائم موضع ال و ا

ازل بذلك عن التحقيق إذا ما كانت د ه ذلكيت تصة به و طلبت م ما م تأذن الدائرة   ولة طر  
 التمهيدية بغر ذلك.

ائية الدولية عام  ،على الصعيد العملي أما وثائق  2009فقد تلقى امدعي العام للمحكمة ا
ة  ك "واكي"ومعلومات من طر   طرة ال أنشأها ا قائق  اإنتهاكات ا ية لتقصي ا ومة الكي

                                                           

ح امدعي العام صاحية مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه ال فكرةعارضت بعض الوفود امشاركة  -1 ة القانون الدوم و حسمت  ،  اقرحتها 
ا ساسي 15امادة  أمر د الوايات امتحدة و إسرائيل, ال خشيت أن يؤدي ذلك  ،من نظام روما ا ذ الدول  إ إساءة امدعي و من بن 

دا  سياسية أو بقصد الكيد لدولة ما  لسلطته أو اءا على الشكاوى ال تقدم إليه, خدمة  اذ القرارات و اإجراءات ب            أن يتسرع  ا
كثر تفصيل ي  ظر:أو إحراجها. و 

 .336ص ،مرجع سابق ،د/أمد بشارة موسى -
مد عصرد/ -  .533مرجع سابق، ص،اء 
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يانتخابأعقبت اإال  إ وجود أساس معقول  -امدعي العام–و بعد أن توصل  ،ات الرئاسية  كيي
قائق، تقدم بطلب إ الدائرة التمهيدية   ذ ا على أساس  26/11/2009إجراء التحقيق بشأن 

رائم امرتكبة للحصول على إذن ب 15/3ادة ام قيق  ا يا، ال أعقبت اإفتح  ات نتخاب كي
 .أ1)2008-2007الرئاسية من 

بعد أن توصلت إ حقيقة  قت احكمة على طلب امدعي العامواف 2010/مارس/31بتاريخ و
ظام القضائ ا إهيار ال ، عدم قدرته  قمع اإو  ي الكيمفاد نتهاكات للمحاكمة أمام القضاء الوط

ائية الدولية على أساس امادةو  ساسي من ن 17عليه فإن الدعوى مقبولة أمام احكمة ا ظام روما ا
             ا و العلوم ـــــــــــليم العــــوزير التع"روتو وليام ساموي"هام إ كل من ه اإــبالفعل م توجيو  ،

ولوجي م للجرائم ضد رتكاهإ"جوشا آراب سونغ"، و "ري كيبرونو كوسجي " ا،ــــــو التك
 أ2)اإنسانية.

الة الثانية فهي إحالة الوضع  كوت خرة ال  أما ا ذ ا ائية الدولية،  ديفوار إ احكمة ا
ف خطرة و شهدت أعمال  رائم ضد اإ إرتكابع بعد فشله   "لوران غباغبو"نسانية، من قبل ا

ائية على إ . وأ3)2010ات الرئاسية لعام نتخابالفوز باإ صل امدعي العام للمحكمة ا ثر ذلك 
الدولية على عدة وثائق ومعلومات مؤكدة، توصل بعد دراستها للقول أن جرائم ضد اإنسانية مفهوم 

ساسي، وجرائم حرب مفهوممن  07امادة  ه. قد ارتكبت  كوت 08امادة  نظام روما ا ديفوار  م
 .أ4)2010/ نوفمر 28ات الرئاسية  نتخاببعد اإ

                                                           

1-CPI, situation en république de kenya, affaire,N
0
icc-01/09. Décision du 31mars2010, 

relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en 
republique de kenya rendue en application de l’article 15 du statut de rome, para 2, sur le site : 

docs/doc/doc1051647.pdf.cpi.int/icc-http://www.icc 
2
-Le procureur c/ wiliam  Samociruto .Henry kinpronokosgey et  Joshu  Arapsany ,Affaire 

N
°
icc-01/09-01/11,sur le site : -http://www.icc-

. cpi.int/menus/ICC/situation+and+cases/situation+icc+0109/situation-index-ht1.  
3 -le rapport de la commission d’enquête internationale indépendante sur la cote d’Hivoir 
du08/06/2011, pp11-14,sur le site :http://relief web.int /site/relief 

web.int/files/recourcedrappoitcomple103.pdf. 
4
-CPI, situation en republique de cote d’Ivoire,Affaire N°ICC- 02/11 ,rectificatif a la décision 

relative àl’autorisation d’ouverture d’ une enquête dans le cadre de la stuation en republique 

http://www.icc-cpi.int/icc
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ظام من ن 15بطلبه إذن الدائرة التمهيدية لبدء التحقيقات على أساس امادة و تقدم امدعي العام 
ساسي  ى ام أمرا بالقبض علأصدر امدعي الع و بعد موافقتها .23/06/2011بتاريخ روما ا

ائية  . 23/11/2011 "غباغبو" ، و مثل أول مرة  30/11/2011و م تسليمه للمحكمة ا
سوبة إليه  جلسة احكمة بتاريخ، 05/12/2011أمام احكمة    18ليتم تأكيد التهم ام

ساسي إ 25عترته مسؤوا على أساس امادة إال  06/2012/ ه جرائم ضد رتكابمن نظام روما ا
خ فعال الاإنسانية ا  .12/04/2011 إ16/12/2010رى  كوت ديفوار بن اإنسانية و ا

ائية الدولية إختصا رجاء الفرع الثالث: إ  . المحكمة الج

من بصاحية إرجاإ ساسي جلس ا ت احكمة م اقتض إختصاصء أو توقيف عر  نظام روما ا
من الدولين  وز البدء ظام أالمن  16ادة ذلك، فقد جاء  نص امضرورات حفظ السلم وا  نه:" ا

ساسي مدة  ظام ا ذا ال اء على طلب  12أو امضي  التحقيق أو امقاضاة موجب  لس شهرا ب
، من إ احكمة هذا امع ه قرار  ا مم يالسابع من م يصدر عن اجلس موجب الفصل يتضم ثاق ا

وز لل ديدامتحدة و   )1(شروط ذاها".الالطلب ب ذا مجلس 

ساسي العديد من اإشكاليات  16امادة  :  أثارتأوا: تقييم سلطة اإرجاء من نظام روما ا
ها بالذكر: ص م  القانونية، 

مم امتحدة إإن 01- من موجب الفصل السابع من ميثاق ا لس ا شراط امادة، صدور قرار من 
رائم ال تدخل ضمن جل إرجاء أو تعليق صاحية احكمة  ظر  ا اموضوعي على  هاإختصاصلل

ص عليه  امادة حسب ماورد ا زم بأن ايطرح عدة  من نظامها 05ل ة التساؤات، فم مكن ا
ظر فيها احكمة الدولية تشكل هديدا للسا من الدو وفقا للمادة ال ت مم  39م وا من ميثاق ا

                                                                                                                                                                                     

de côte d’voire, rendue en Application de l’article 15 du statut de rome,du 15/ 11/ 2011, 
para03. 

مد عتلم، مرجع سابق، ص -1  .126د/ حازم 
دة معمر شيوي، مرجع سابق،ص  -  .247ل
ذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق،ص  -  .138د/ براء م

-Kirich Philipe and Holmes Jhon,the rome conference on an international crimimal 

court,theNegociations A.J I.L.vol93,no1, jan99,p08. 
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اسبة تدعيم جهود السام أو للتخ ا فرضا أن قرار اإرجاء صدر م فيض من حدة امتحدة، وإذا سلم
زمة ظورة أمام احكمة التوتر وتفاقم ا الة ام لس  ،أو ا من مهمته الرئيسية و ذلك مارس    ا

اك العديد من جهود السام  من الدولين ، فقد أثبت الواقع أن  ومفاوضات ال حفظ السلم و ا
م السلمي ال بذ لس ينلت على الصعيدالتفا زمات الدولية، ضرب ها   العامي واإقليمي إهاء ا

من ا عرض  ا ائط وم يعر تماما ذ قراراته ا، وأصدرإ زمات معرا فيها عن نية أعضائ بشأن  ه ا
اصة.اومر  دافهم ا هم وأ  )1(عيا فيها مصا

هاز القضائي الدو  إستقاليةعدم -02 رائم الدولية  قد، أكمة روما)ا ه إدراج ا جر ع ي
سيمة ضمن سياسة و  من، ومن ث إخراجها من دائرة امتابعة غواإنتهاكات ا لس ا ائية أعضاء 

رة اإفات من العقاب، فالت امالقضائية،  امي ظا صور لقرار اإرجاء يشجع ت جديد امستمر والا
من وفقا فقط على إجرا وامتوقف لس ا صوص عليها  امادة ء صدور قرار من  لعوضاع العادية ام
م 27 ائية الدولية ال جعلته احكمة من من ميثاق ا قيق العدالة ا م امتحدة، قد يهدر مبدأ 
 .اأولوياه

من م تكن له أية صاحية بشأن توقيف أعم-03 لس ا كمة العدل الدولية التابعة لعمم إن  ال 
ساسية حكم يوغسافيا السابقة و روانداامتحدة، وأ نظمة ا ا ن ا ا اجلس موجب قراراته  ال تب

اءا على الفصل السابع من اميث حهاالصادرة ب مي م م شة.سلطة اإرجاء ق ا مر الذي أثار د  ا
هم  -الكثرين ن م ق رغم عدم تبعية اححول سر  –و من هذا ا لس ا ائية الدولية ويل  كمة ا

 عمم امتحدة.ل

ا-04 مم امتح ذ امادة مع ما أقرته تت ظمة ا ا بشأن حقوق اإنسانم آليات و  دة  مقاصد
ية قد يؤدي إمايتها من ا ا سيمة، ذلك أن قرار اإرجاء مدة ا مت ل احكمة إ شلنتهاكات ا

ائية الدولية  متابعة اجرمن الدولين ومن ث ضياع حقوق طرة. ضحايا ا  أفعاهم ا

                                                           

من اإفريقي  أزمة دارفور ة بوسراج ،التدخل اإنساي جلس السلم ور ز -1 قوق والعلوم السياسية ا لة امفكر كلية ا مد خيضر،،   ، جامعة 

 ا.، ومابعد106، ص08بسكر العدد 
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هاخرقها مبدأ -05 ية م تلف امستويات الوط            احاكمة العادلة الذي أقرته جل القوانن وعلى 
كمة عادلة و نزيهة  أ1)و الدولية ا و حق امتهم  مثوله أمام  ظر  التهم ،فقرار اإرجاء يت ال

مدة اإرجاء خر فإن عدم ضبط . وعلى صعيد آاتعسف اموجهة إليه وعلى وجه السرعة، وعدم احتجاز 
ول امدعي ال ن، كل ذلك  غياب نص صريح  دلة والرا عام سلطة التحفظ عليها قد تضيع معها ا

 حرازي.إولو بشكل 

 .لسلطة اإرجاءثانيا: تطبيقات مجلس اأمن 

ائية الدولية تطبيقا ها بعد أيام قليلة من دخول  16وجدت امادة  ساسي للمحكمة ا ظام ا من ال
فاذ،  من  06/2002/ 27بتاريخ فنظام روما حيز ال لس ا مريكية إ  تقدمت الوايات امتحدة ا

صانة امطل ح ا ا  قوات حفظ  القبطلب إصدار قرار م ا ورعايا ود مية من أية ة لكافة ج سام ا
ائية الدولية اكمة أمام احكمة ا مر الذي لقي الرفض وبشدة من قبل العديد من  ،متابعة أو  ا

 الدول.

ذا الوضع و ا من  أمام  ود ماعة الدولية بسحب كافة ج مريكية ا ددت الوايات امتحدة ا
تلفة من العام، و  تشرة  أماكن  مية ام بتاريخ   VETOبالفعل استخدمت حق القوات ا

ة  30/06/2002 ديد مهام قوات حفظ السام  البوس صوص  من  لس ا أمام قرار 
مريكية، وأاجمر الذي رضخ معه اواهرسك،  قرار  12/07/2002صدر بتاريخ لس للتهديدات ا

ح ح 1422رقم  مريكينالقاضي م ود والرعايا ا ائية من امتابعات وامثول أمام احكمة  صانة للج ا
دا  ذلك إ مم امتحدالدولية مست  أ2).ة الفصل السابع من ميثاق ا

                                                           

قوق اإنسان لعام 11امادة  -1 قوق امدنية 09و امادة  ،1948من اإعان العامي  اص با  .1966و السياسية لعام  من العهد الدو ا
مم امتحدة"أنه: "وإذا يتصر  موجب الفصل السابع  1422من القرار رقم  08جاء  نص الفقرة -2  من مثاق ا
ائية الدولية مدة 16يطلب إتساقا مع أحكام امادة  -01 ع احكمة ا ائية الدولية، أن مت  1/7/2002شهرا، إعتبارا من  12من نظام احكمة ا

لين تابعن لدول مسامة ليست طر   من بدء أو مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو امقاضاة  حالة إثارة أية قضية تشمل مسؤولن أو موظفن حا
من ما لس ا مم امتحدة أو تأذن ها، إا إذا قرر  ا ا شأ ساسي فيما يتصل بأي عمل أو إغفال يتعلق بالعمليات ال ت  الف ذلك.نظام روما ا

فس الشروط، وذلك  -02 و أعا ب ة لفرة  01/7يعرب عن إعتزامه مديد الطلب امبن  الفقرة ا شهرا جديدة، طاما إستمرت  12من كل س
اجة إ ذلك..."  ا
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قاط التالية:أ و ذا القرار نذكر ال صوص   م ما م تسجيله 

الفا لأنه -01 اد إ الفصل السابع اجاء  ا  يوجد ما لقواعد الشرعية القانونية الدولية فاست يرر
فظ السام قانونا، خاصة وأ مية  مريكين من القوات ا ود ا  –وبالرغم من وزها  –ن سحب ا

من الدولين.امكن تكييفه بأنه ح  الة هديد للسلم وا

ائية الدول-02 تها على احكمة ا رب ال ش مريكية  ا ذ بدايتها جاء مدعما للجهود ا ية م
، حيث سعت و ائية إ ا دات ث جل إبرام معا جل ماية  الضغط على العديد من الدول 

ائية الدولية. ا، وعدم تقدمهم للمثول أمام احكمة ا  أ1)وحصانة رعايا

جله امامتعارضه -03 قيقي الذي وضعت  ساسي، أا 16دة ع اهد  ا و  من نظام روما ا و 
ع ماحقة و من سلطة م لس ا صوص القادة  ويل  رائم الدولية و با          مقاضاة كل مرتك ا

رائم و السعي إ التفاوض من أجل السام، أو باشروا  ذ ا و امسؤولن إذ ما أبدوا رغبتهم  وقف 
من، فحن نرى أن القرار رقم  لس ا ت رعاية  عر بصراحة عن  1422فعا مبادرهم إ السلم 

من، و امتمثلة  مصلحة ذاتية ل مريكية من خال مساومتها السياسية جلس ا لوايات امتحدة ا
مية. شاطات ا ا مقابل استمرار مساماها  ال ود  حصانة ج

ائية الدولية للفرد الذي أقرته امادة -04 ا و مبدأ إقرار امسؤولية ا ساسي  27أنه يت من نظام روما ا
ائية و العقاب الدو م ثبتت مسؤوليته  و القاضي بعدم إعف  إرتكاباء أي شخص من امتابعة ا

صوص عليها  امادة  رائم ام ظام، و مهما 05إحدى ا  كان دور فاعا أصليا أو مساما  من ذات ال
ظر عن مركز و صفته رئيسا أو مرؤوسا. ظر ال ططا و بغض ال رضا أو   أو شريكا أو 

 

 

                                                           

1- le rapport de la FIDH, nom à l’exeption américaine sous ouvert de lutte contre le terrorisme 
, l’offensive américaine contre la cour pénale internationale ,2002 ,p11.sur le site : 

 /fidh.2002.09.french.pdf. http://www.icc.an.org/documents 

http://www.icc.an.org/documents
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ائي الدوليإختصاص ال :الثاني الباب ظر في إنتهاكات القانون الدولي  قضاء الج    .اإنسانيبال

سيمة للقانون الدو  اإنتهاكات تماممن اموضوعات ال استقطبت  اإنساا العديد من  ا
زاعات امسلحة الدولية  أنالدارسن والباحثن القانونين،كون  الواقع الدو يشهد وباستمرار وقوع ال

طورة  وغر الدولية. شخاصوعلى حياة  من والسلم الدولينستقرار ااعلى  انعكاساهاونظرا   ا
نظمةفقد حرصت  ومتلكاهم، ساسية ا كمة روما على للمحاكم الدولية امخت ا لفة ما فيها نظام 

زاءات  اسب خطورها وحجم  الرمها وتقرير ا ات  .أضرار

طلق  ذا ام امن  ذ اانتهاكات، ارتأي ذا الباب  التفصيل  موضوع  ا  فصلن.  إيث قسم
ديد مفهوم  ول  ا  الفصل ا اول سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتت أما الفصل الثا  ،اإنساا

ذ  زاءات الدولية امقررة مرتكي  ا موضوع ا م امبادئ والضمانات اإنتهاكاتفخصص ، مع ذكر أ
قيق جل  ائية ترتقي إ متطلبات اجتمع الدو امتحضر. الواجب مراعاها  اول  و عدالة ج قد م ت

اصر وتفصياها وفقا للخطة التالية:  ذ الع

ية  - ول: ما سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتالفصل ا  .اإنساا

ول: مفهوم  - سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتامبحث ا  .اإنساا

: صور  - سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتامبحث الثا  .اإنساا

- : زاء الدو امقرر مرتكي اإنتهاكات  الفصل الثا .ا سيمة للقانون الدو اإنسا  ا

ول: - زاءات الدولية. امبحث ا  امبادئ والضمانات القانونية امكفولة لتفعيل ا

- : . امبحث الثا زاء الدو ائي الدو  إقرار وإنفاذ ا  دور القضاء ا
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ية   .اإنسانيالجسيمة للقانون الدولي  اإنتهاكاتالفصل اأول: ما

ي القواعد العرفية والعهود  روب من حيث تمامًا بالغًا باإالدولية ال أولت  تفاقياتاإو كثرة 
ا ظيمها وضبط حدود طرة، ومن ذلك  وأنستهافيها  قتتالاإوأساليب ، ت ا ا  إصطاحللحد من آثار

زاعات امسلحة. اإنساالقانون الدو  رب أو قانون ال  على قانون ا

ذ الدراسة أن قد أكدنا  و ي إتفاقيات معرض سابق من  ربعة لعام ج ن والروتوكوا 1949ف ا
ساسي للقواعد  1977ن لعامااإضافي ظام القانو ا ة الواجب مراعاها من قبل اإنسانيجسدا فعًا ال

و اآخر تفعيًا من خال القواعد  ظام الذي وجد  ذا ال ازعة،  طراف امت ة اموضوعية نسانياإا
رائم الصلة موضوع  واإجرائية ذات رب ،الدولية عامةا سيمة للقانون  اإنتهاكات أو وجرمة ا ا

 خاصة. اإنساالدو 

ية  و  د ما جل الوقوف ع سيمة للقواعد  اإنتهاكاتعليه و ديد مدلول كان ة  اإنسانيا ا  علي
سيمة اإنتهاكات ذا اموضوع  ،ا اولت  وذلك من خال طرح ملة من التعريفات الفقهية ال ت

يم القانونية هذ  روقبالدراسة، وكذا امفا ية  ا ستخاص إو ، إطار امواثيق الدولية والقوانن الوط
م السلوكيات  رائم الدولية، ومن ّم إبراز أ ا عن باقي ا ا وخصائصها ال ميز اصر فعال غر ع وا

. ها أن تشكل جرمة حرب  نظر القانون الدو  امشروعة دولياً ال مك

ذا  ا   اول اءاً على ذلك ت  ، وفقاً للتقسيم اآي.الفصل مبحثنب

ول: مفهوم  سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتامبحث ا  .اإنساا

: صور  سيمة للقانون اإنتهاكاتامبحث الثا  .اإنساالدو  ا

 .اإنسانيالجسيمة للقانون الدولي  اإنتهاكاتالمبحث اأول: مفهوم 

سيمة للقانون الدو  اإنتهاكات رائم  اإنساا رب من أقدم وأكثر ا رائم ا أو ما تعرف 
اما   ورا  ها  مر الذي جعل م ، ا دي أو العر امتعارف عليها دوليا، سواء  القانون الدو التعا
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ا عن باقي  هود الفقهية والقانونية والقضائية لتحديد مدلوها وبيان أركاها ال ميز إطار امساعي وا
رائم الد  ولية وطوائفها امختلفة.ا

ديد امقصود  زئيات ذات الصلة موضوع  م ا ذا امبحث التطرق إ أ ا من خال  هذا حاول
سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتب  وفقا للمطالب التالية: ،اإنساا

ول: تعريف  سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتامطلب ا  .اإنساا

 : سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتأركان امطلب الثا  .اإنساا

 .اإنسانيالجسيمة للقانون الدولي  اإنتهاكاتالمطلب اأول: تعريف 

ربختافنظرا لإ رب وحاات ا ديد مفهوم ا يديولوجية   نعكس على كل ذلك إ،أ1)ات ا
عراف ال  اإنتهاكات على إعطاء تعريف جامع ومانع للجرائم و اإتفاقعدم  سيمة للقوانن وا ا

ائية  العاقات الدولية. رة ااستث ذ الظا كم  ظم و  لت جهود حثيثة  سبيل ذلك بذ و ت
ها  ولأ،إاولة م رائم، سواء على امستو  الفقهي)الفرع ا ذ ا أو القوانن الدولية )الفرع  يضاح 

أ، يةعلى امستو  القوانن  وأ الثا  )الفرع الثالثأ. الوط

 .الفرع اأول: التعريفات الفقهية

رب، إا أن  ديد مفهوم جرائم ا صوص  على الرغم من التعريفات امختلفة ال طرحها الفقهاء 
طلقهم رب من العقاب، وماية   ذلك كان موحدا م رمي ا ع إفات  و م ة من نتائج اإنسانيو

رائم. ذ ا  وأخطار 

                                                   

رب، يراجع: -1 رب وحالة ا ديد الفرق بن ا   
درية، مصر، الطب د/ - امعية، اإسك رب، دار امطبوعات ا ميد، قانون ا  .11، ص 2007عة الثانية، مد سامي عبد ا
ا. 657د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  -  وما بعد
درية،  - شأة امعارف، اإسك رب، م مد بشر، القانون الدو العام  السلم وا  . 439ص  ،1971د/ الشافعي 
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ها يمفالفقيه " رب بأها:  "أوب م من أفراد »عّرف جرائم ا ود أو غر أعمال العداء ال يقوم ها ا
الفة لقواعد القتال  عمال  ذ ا العدو، م كان من اممكن معاقبة مرتكبها والقبض عليه، وتكون 

 . أ1«)امتعارف عليها

رائم ال ت»" بأها: دي فابرعَرفها " و ربتلك ا أ.                2«)رتكب ضد قوانن وعادات ا

و اآخر عرفها بأها:لوثرباخت" رب، وال تعتر " تهك قوانن ا رائم ال ت تصرفات إجرامية طبقا  "ا
رب للمفهوم اإ اعتها اإنسانيعتيادي وامقبول لقواعد ا ائي بسبب ش ة، وامبادئ العامة للقانون ا
ياة البشرية، أو بالتدخل التعسفي  بو  ،ووحشيتها سبب القسوة ال مارس  إطار الامبااة با

ربية  .أ3«)حقوق املكية بشكل ا تقر مقتضيات الضرورة ا

ي:  ذات السياق ير  إ و رب  فعال ال يشكل »ا آخر أن جرائم ا لقوانن  اإنتهاكا ارتكاها
ي على سبيل رب وأعرافها، و في، امعاملة السيئة إستخدام القوة  التعذيب، اإامثال:  ا غتيال، ال

ائن، سلب الثروات  سر ، إعدام الر راضي احتلة، وكذا القتل وسوء معاملة ا للسكان امدنين  ا
اصة، والتخريب العشوائي للمدن والقر  دون ضرورة عسكرية  .أ4«)العامة وا

                                                   

1 - Oppenheim, L : op-cit, p566. 

رائم الدولية، مرجع سابق، ص  -2  .205د/ عبد الواحد الفار، ا
الق الشيخة، مرجع سابق، ص  -    .164د/ حسام علي عبد ا

رب -3 ائية الدولية، امواءمات الدستور  ،د/ صاح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم ا شور  احكمة ا ة الدولية ث م ية والتشريعية، إصدار اللج
رة،  مر، القا  .123، ص 2003للصليب ا

رب: توقد جاء  تعريف لوثر  -    أن جرائم ا
»
Such offenses against the Law of war as are criminal in the ordinary and accepted sense of 

Fundamental   rules of warfare and of general principales of criminal Law by reason of 

their heinonsness, their brutality, their ruthless disregard of the sunctity of human life and 

personality, or their want on interference withrights of preperty unrelated to reasonably 

conceived  requirements of military necessity    « . 

 .65د/ مرم ناصري، مرجع سابق، ص  -4
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م  رب، و ذلك قال الدكتور "الفقهاء العرب بدور " القهوجي عبد القادرحاولوا تعريف جرائم ا
رب »بأها:  رب، أي قوانن ا رب بامخالفة ميثاق ا اء ا فعال امقصودة ال تقع من امتحاربن أث ا

دات الدولية ا العرف الدو وامعا  .أ1«)وعاداها كما حدد

يم صالعرفها الدكتور " و روب، سواء  »"، بأها: ح عبيدحسين إبرا الفة لقوانن وعادات ا كل 
م، وذلك بقصد إهاء العاقات الودية بن الدولتن امتحاربتن  .أ2«)كانت صادرة من امتحاربن أو غر

كم سلوك الدول »اك جانب آخر قال بأهاّ:  و عراف ال  الفات تقع ضد القوانن وا ي 
شخاص والقوات امتحاربة  ؤاء ا شخاص أو اممتلكات، و رب، قد تقع على ا فراد  حالة ا وا

ؤاء العسكرين قد يكونوا أسر  أو غر ذلك، كما أن امدنين  قد يكونوا من امدنين أو العسكرين، و
ال اإغاثة  شخاص العاملن   طباأو الصحافة قد يكونوا سكانا عادين أو من ا  ءأو ا

مو   .أ3«)غر

ب إ و صري هذ يذ رب معتمدا  ذلك على أسلوب التعداد غر ا ا آخر لتعريف جرائم ا
رائم بالقول بأها:  اربن، »ا اربون أو أفراد غر  ود  رب يرتكبها ج عمال امخالفة لقوانن ا ا

رب أعماا غر مشروعة مثل: سوء  ، اإجهاز على جرحى العدو، راية اهدنة إستعمالفتشمل جرائم ا
اسوسية ااحتالالقيام  وجه سلطات  يوش امتحاربة بأعمال القتال وا فراد من غر ا ، قيام ا

عمال غر امشروعة رحى وغر ذلك من ا ربية والسرقات  ميادين القتال وا يانة ا  .أ4«)وا

                                                   

 .79 -78د/ علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -1

رمة الدولية، مرجع سابق، ص  -2 يم صا عبيد، ا  .231د/ علي حسن إبرا

 .657د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  -3

ذا التعريف  -4 بغي أن يعرف ها بتلك  اعتباريؤخذ على  فعال ال تعد جرائم حرب ي ربية جرائم حربية،  حن أن ا يانة ا للجاسوسية وا
اسوسية تعتر عما بطوليا يستوجب الشكر والتقدير وليس العقاب،  حن أها بال ما أعمال ا سبة للدولة الصفة من كا الدولتن امتحاربتن، بي

صم تعتر عما  ظر: ا كثر تفصيل ي زاء.   دنيئا يستوجب احاكمة وا
 .165مرجع سابق، ص  ،د/ حسام الشيخة -
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ظورة موجب قواعد القانون  " رأ  أن كل إمال أومحمد شريف بسيونيأما الدكتور " أعمال 
زاعات امسلحة الدولية وامستمدة من  الدولية وامبادئ العامة، تعتر من  تفاقياتاإالدو امطبقة  ال

رب  . أ1)جرائم ا

رب على أها: صاح الدين عامرالدكتور " كل فعل عمدي يرتكبه أحد »" بدور عّرف جرائم ا
ارب أو أحد امدنين   اإنسالقاعدة من قواعد القانون الدو  اإنتهاكأفراد القوات امسلحة لطرف 

 .أ2«)اإحرامالواجبة 

ظر عن الزاوية ال رأ  من  رب، وبغض ال رائم ا تلفة  اًء على ما تقدم طرحه من تعريفات  ب
ذ  ديث يقتضي البحث  القخاها رجال الفقه  ظام الدو ا ن ال رائم، ونظرا  واعد والقوانن ا

عراف الواجب إ زاعات امسلحة الدولية والداخلية على حد السواء، فإن اإرادة وا حرامها  كافة ال
يات عرفت من خاها  سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتالدولية ترمت مساعيها لوضع تق  ااإنسا

ا.  وعددت صور

 .الفـرع الثـاني: جرائم الحـرب وفقـا للمواثيق والعهـود الدوليـة

رب حبيس اإجتهاد الفقهي الفردي، بل إم يبق  اء فقه متد اموضوع تعريف جرائم ا هد لب
ساسية ةسد أساسًا  العديد من امواثيق الدولي ماعي دو مؤسسي نظمة ا ، اسيما من خال ا

ائية الدولية امختلفة.  للمحاكم ا

رب بأها:  قوانن وأعراف  إنتهاكات»فقد عّرفت امادة السادسة فقرة ب من ائحة نورمبورغ جرائم ا
رب اكمات نورمبورغ على تعريفها بأها: . واتفقت آراء مثلي اإ«ا اء  فعال ال إ»هام أث رتكبها ا

                                                   

1-war crimes are : 
»
acts or omissions prohibited by rules of international armed conflict set 

Forth in international agreement and in the generally recognized principals and rules of 

international Law which are applicable in armed conflict
«
 . 

رب،  -2  .123، ص مرجع سابقد/ صاح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم ا
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رب وأعرافها، و امتهمون بامخالفة لقوانن  ائية، وامبادئ العامة  تفاقياتاإا ية ا الدولية والقوانن الوط
ائي امعرف ها  كل الدول  .أ1«)للقانون ا

ي واردة 6كما عّددت امادة  رب، و فعال ال تعد من قبيل جرائم ا /ب من ائحة نورمبورغ ا
صر، كالقتـــــــعلى سبيل امث جل القيام بأعمـــــــال ا ا  ـــــــــةال شاقــــــل العمدي، امعاملة القاسية، الرحيل 

قاليم احتلة، القتل وامعاملة   دف آخر للسكان امدنين اموجودين على ا ي  سر   أو  السيئة 
رب  ائن، أو لأشخاص اا موال العام موجودين  البحر، قتل الر اصة... هب ا  .أ2)أو ا

ساسي حكمة طوكيو حذت حذو امادة  و ظام ا امسة لل د أن الفقرة ب من امادة ا بامقابل 
رب دون إعطاء أمثلة اإكتفت بسة من ائحة نورمبورغ، إا أها إالساد شارة فقط إ تعريف جرائم ا

 .أ3)أو قائمة تكيف بأها جرائم حرب

و فقط إ أن التعريف الوارد  ائح يهانورمبورغ وطوكيو م يعرف أية إنتقاد ن اء تب  -ات تذكر أث
ذا ما م اإشارة إليه سا ز  إا أنه  الفرة اموالية -بقاو اعات امسلحة الدولية وبعد أن عرفت ال

الفة لقوانن والداخلية إ ي كل  رب  نتشارا واسعا، وتطورت أساليب القتال فإن القول بأن جرائم ا

                                                   

ر أمد عطية، مرجع سابق،  -1  .214د/ أبو ا
مد شبل، مرجع سابق، ص  -  .156د/ بدر الدين 

- Mario Battati, Droit Humanitaire, Edition du seuil, Paris, 2000, p 217. 

 : 1945من ائحة نورمبورغ لعام  6الفقرة ب من امادة  -2
»
B- Les crimes de guerre : C’est- à dire les violations des lois et coutumes de la guerre, les 

violations comprennent sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements ou la 

déportation pour les travaux forcés ou pour  tout autre but, des populations civiles dans les 

territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des 
personnes en mer, l’exécution des otages, les pillage de biens publics ou privés, la destruction 

sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences 

militaires …  «. 
ساسي: 05امادة  -3 كمة طوكيو ا  / ب من نظام 

« b- Crimes  contre les conventions de la guerre : 

  A savoir, les violations des lois ou coutumes de la guerre ». 
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رب يعد ت دد طبيعة العمل الذي يعد ا ذا فضا  اإنتهاكعريفا فضفاضا وغر دقيق، وا  جسيما، 
خر  رائم الدولية ا ا عن ا رائم وال ميز اصر امكونة هذ ا د الع  .أ1)عن أنه م يقف ع

رائم امخلة بسلم  رب على أها: اإنسانيكما عرف مشروع قانون ا ها جرائم ا فعال »ة وأم ا
رب ذا التعريف «امرتكبة إخاا بقوانن وعادات ا ها أنه فضفاض  ات كثرةإنتقاد. وقد واجه  م

ة القانون الدو ال وغامض، ومكن اإ ص، لذا قررت  عراض عليه بقاعدة ا جرمة وا عقوبة إا ب
اء على ط معية العامة لأمم امتحدةأعدت امشروع، وب ب تفسر على  بتوضيحه أكثر، لب ا وأنه 

صوص عليها   أساس أنه فعال ام اي لعام  إتفاقياتيشمل ا الف 1907ا ، وكذلك كل فعل 
رب السارية امفعول وقت   .أ2)الفعل احظور ارتكابلقواعد وعادات ا

ائية الدولية ليوغسافيا السابقة إ  احكمة  إختصاصوأشارت امادة الثانية من نظام احكمة ا
شخاص الذين إ يف، كما  تفاقياتيمة إجس إنتهاكات ارتكابرتكبوا وأعطوا أوامر بماحقة ا ج

ت امادة الثالثة  شخاص الذين إ إختصاصتضم لقوانن وأعراف  إنتهاكاترتكبوا احكمة ماحقة ا
فعال ال تعد جرائم للحرب رب، م أشارت امادة على سبيل امثال إ ا  .ا

ائية الدولية ليوغسافيا السابقة أعماها، قر  و اء مباشرة احكمة ا افية  رت دائرها اإأث ستئ
الواقعة للقول بأها جرمة  اإنتهاكاتأ، بضرورة توفر ملة من الشروط  Tadicحكمها  قضية )

ذ الشروط   :   أ3)حرب، وتتلخص 

طوي اإ-1  .اإنساعلى خرق لقاعدة من قواعد القانون الدو  نتهاكب أن ي

ذا الشأن. إتفاقيةوإذا كانت  أن تكون القاعدة عرفية بطبيعتها، -2  ب توفر الشروط الازمة  

                                                   

مد شبل، مرجع سابق، ص  -1  .265د/ بدر الدين 

مود عمر امخزومي، مرجع سابق، ص  -2  .265د/ 
 .70، 69د/ مرم ناصري، مرجع سابق، ص  - 

رب، مرجع  -3  .122سابق، ص د/ صاح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم ا
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رق إ  نتهاكاإأن يكون  -3 امة، وأن يؤدي ا مي قيما  خطرا، مع أن يشكل خرقا لقاعدة 
سبة للضحية.  نتائج خطرة بال

ائية اإتفاقالقاعدة مؤديا  ضوء القانون العر أو  إنتهاكب أن يكون  -4 ي إ ترتيب امسؤولية ا
سوب إليه الفعل.  الفردية للشخص ام

ائي ساسي للمحكمة ا ظام ا ت امادة  ة الدائمةالدولي ةأما على صعيد ال ه  فقد تضم م
فعال ال تعتر جرائم حرب بامفهوم  رب دوليا، وأوردت قائمة من ا تأكيدا على خطورة جرائم ا
سلحة  زاعات امسلحة ووسائل القتال وا ديث والدقيق هذا امصطلح  ضوء التطورات ال عرفتها ال ا

ديثة.  ا

ذ امادة  و ديد الذي آتت به  رب إ طوائف او تا طاق امادي قسيم جرائم ا نطاقا من ال
زاع امسلح أرتكبت.سواء  ارتكاها زاع امسلح الدو أو زمن ال ذا ما سوف نأي  زمن ال ، و غر الدو

 على تفصيله  امبحث الثا .

ية  .الفرع الثالث: جرائم الحرب في القوانين الوط

رم  ختلفتا سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتأساليب  والعقوبات امقررة ها ضمن  اإنساا
ما فضلت بعض الدو  ية، فبي أخر  أسلوب  اختارتل إدراجها ضمن قانوها العسكري، القوانن الوط

ائي، أو التجرم العام موجب القانون الوط عن طريق اإشارة إ  التجرم ضمن القانون العام ا
حكام و أكثر بساطة إ القانون الدو  ،اإنساذات الصلة  القانون الدو  ا   أو اإشارة على 

موعة من العقوبات للتطبيقاإنساني تفاقياتاإأو  ديد  رب وأعرافها مع   .أ1)ة أو قوانن ا

                                                   

شور  القانون الدو  اإنساد/ شريف عتلم، تطبيق القانون الدو   -1 ية، م صعدة الوط ، اإنساعلى ا ، دليل للتطبيق على الصعيد الوط
رة، الطبعة الثالثة،  مر، القا ة الدولية للصليب ا  . 299، ص 2006تقدم الدكتور: أمد فتحي سرور، إصدار اللج
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صوص تعريف جرائم ا ذ القوانن الداخلية،أما  مريكي  رب ضمن  رب ا فقد عرفها كتاب ا
رب من جانب أي شخص أو من العسكرين أوإبأها  ، كما شدد الكتيب  أ1)امدنين نتهاك قانون ا

مريكية  عام  وية ا اصر جرمة من  الصادر عن القوات ا صر من ع ائي كع على القصد ا
رب.  جرائم ا

رب الريطا لعام  رب سواء  إنتهاكاتبأها التعبر الف عن  وعرفها كتاب ا قوانن ا
 .أ2)رتكبها أفراد  القوات امسلحة أو من بن امدنينإ

عمال غر امشروعة امتعلقة با رب بأها ا سرا فقد عرف جرائم ا رب ا لصراع أما كتاب ا
زاعات امسلحة العرفية أو امكتوبة وال يرتكبها شخص  اإنتهاكا عتبار اامسلح وال مكن  لقوانن ال

 .أ3)ما

رب، إا أنه  اإنسااص بالقانون الدو اإيطاليا كذلك  كتاها  رائم ا وإن م يتضمن تعريفا 
عمال ال تعتر مثابة جرائم حرب أو  جسيمة للقانون  إنتهاكاتأورد قائمة غر حصرية لأفعال وا

ها  ، وم الضمانات  إنتهاكاتالدولية والروتوكوات املحقة ها، وأشار إ  تفاقياتاإالوط أو الدو
ساسية إ  .اإنساحرام وماية الشخص ا

دي  عام و  يان أحدما واسع طبقا للتعليمات الصادرة للجيش اهول رب مع رمة ا ، فإن 
رب فإنه يشتمل واآخر ضيق، فأم رمة ا رائم  إنتهاكاتا امع الواسع  رب، وا قوانن وأعراف ا

رب  امع الضيق والدقيق فإها تطلق على اإنسانيضد  قوانن  إنتهاكاتة وضد السلم، أما جرمة ا
رب .  وأعراف ا

                                                   

1- A war crime is a violation of Law of war by any person or persons ;military or civilians  

 

 

2-The technical expression for violations of the law warfare whether committed by members of 

the armed forces or by civilians. 
رب، مرجع سابق، صد/ صاح الدين عامر، تطور مفهوم جر  - 3  .120ائم ا
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الفة لقانون فحن ا وب إفريقيا أية  رب  زاعات امسلحة مثابة جرمة عتر مشروع كتاب ا ال
رائم كما أوردها  حرب، وقد عدد ذ ا ربعة والروتوكول  إتفاقياتطائفة  يف ا ول لعام ج اإضا ا

يف   تفاقياتجسيمة إ إنتهاكاتوأضاف إليها طائفة أخر  ووصفها بأها كذلك   ج
سلحة امسمومة، اإ كاستخدام ادع للسام، ال ستخداما ثث القتلى، إساءة ا علم  إستخدامتمثيل 

ار بعد رفعه ....  اهدنة أو إطاق ال

ي تلك  رب  اصة أن جرائم ا ربسيمة لقوانن وأعراف ا اإنتهاكاتو ا رتكبها م إ ا
ا  اصر زاع أو كليهما أو أحد امدنين، شريطة توافر ع حد أطراف ال العسكريون من القوات امسلحة 
ي جرائم تتوجب ماحقة  زاعات امسلحة، و ظمة لل وأركاها امعرف ها  قواعد القانون الدو ام
ائية  ائية الدولية امختلفة، أو وفقا ما قدرته التشريعات ا اكمة مرتكبيها سواء على صعيد احاكم ا و

 والعسكرية الداخلية للدول.

 .اإنسانيالجسيمة للقانون الدولي  اإنتهاكاتالمطلب الثاني: أركان  

سيمة للقانون الدو  اإنتهاكات رب، جرائم دولية وه اإنساا صائص أو جرائم ا ا من ا
حاول إ مر الذي س ا. ا ركان ما ميز ذا امطلبوا الذي نبحث فيه أركان جرمة  ،ستعراضه من خال 

رب وفقا للفروع التالية:   ا

ول: الركن امادي.  -  الفرع ا

وي. - : الركن امع  الفرع الثا

 الفرع الثالث: الركن الدو . -

قاش  ذا ال اوزنا  ل خاف فقهي كبر، وقد  رمة كان  و فقط أن الركن الشرعي هذ ا و ن
ص"  القانون الدوبالقول سابقا أن الدفع مبدأ" ا جرمة وا ع عد يطرح أمام احاكم م ي قوبة إا ب
رب  تفاقياتاإالدولية، وذلك لوجود الرسانة اهائلة من  الدولية والقواعد العرفية ال نظمت جرمة ا

 وطوائفها . 
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 .الفرع اأول: الركن المادي

ي جرمة كانت داخلي و اماديات  ةالركن امادي  ارجي أو كياها امادي أو  ا ا و مظهر أو دولية 
ا نص التجرم، فكل جرمة ا بد ها من ماديات تتجسد فيها  ارجي كما حدد احسوسة  العام ا

 .أ1)اإدارة اإجرامية مرتكبها

رائم، تفرض وجود سلوك أو نشاط إنسا إرادي له مظ و ا من ا رب كغر هر خارجي جرمة ا
ي: السلوك اإجرامي، اصر  خر الذي يقوم على أساس توافر ثاثة ع ذا ا و الركن امادي،   ملموس 

تيجة والعاقة السببية.  ال

دث تغيرا  العام  :أوا: السلوك اإجرامي يعرف السلوك بأنه حركة عضوية إرادية من شأها أن 
ها امادي   رب فيتمثل السلوك امكون لرك رمة ا سبة  ارجي، أما بال رق للقواعد  نتهاكاإا أو ا

اب أو السلب ربية، وقد يتخذ صورة اإ اء العمليات ا طراف امتحاربة أث ظمة لسلوك ا  .أ2)ام

اي عبارة عن حركة أو حركات عضوية إرادية من شأها أن السلوك اإيجابي:  -10 السلوك اإ
ارجي احيط، ومكن إدراكه بأي  ذا التغر يكون ملموسا  الكيان ا ارجي، و دث تغرا  العام ا

واس سواء ترك آثارا مادية أم م يرك  .أ3)حاسة من ا
ه  القانون الداخلي،  ائي ع زئية  القانون الدو ا ذ ا تلف   و ياحظ أن الوضع ا 
اة، ومثاها: جرائم  اي من قبل ا ا إتيان فعل أو سلوك إ رب تتطلب الكثر من صور ففي جرمة ا

عيانالقتل العمد، التهجر وترحيل امدنين، تدمر  سر،  ا سلحة  خدامإستومتلكات، ا ا
 .أ4)احظورة،.....

                                                   

در  -1 شر، اإسك ديدة لل امعة ا ائي، دار ا ظرية العامة للجرمة الدولية، القانون الدو ا ، دراسة  ال عم عبد الغ ، 2008ية، د/ عبد ام
 .7ص
، مرجع سابق، ص  - 2  .370د/ فتوح عبد اه الشاذ
 .88سابق، ص د/  عبد اه علي عبو سلطان، مرجع  -
3- ، عم عبد الغ  .78ص  ،سابق رجع م د/ عبد ام
مود امخزومي، مرجع سابق، ص   -4  .284د/ عمر 
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طيط من جانب إحد  الدول امتحاربة ومعرفة  رب يقوم أساسا على  اي  جرائم ا فالسلوك اإ
رب من  عداء، وشرط أن يكون امعتدي و امعتد  عليه  جرائم ا يها ضد التابعن لدولة ا مواط

ري للقول بوقو  اي امستوجب للعقابالدولتن امتحاربتن أساسي وجو  .أ1)ع السلوك اإجرامي اإ

سامة لقيام الركن امادي  جرمة  اي على درجة من ا و يشرط البعض أن يكون السلوك اإ
ماعي، أو التعذيب الوحشي، فإن م  فيذ العمل اإجرامي، كالقتل ا رب، تتمثل  وحشية ت ا

و جسيم وبطريقة موسع ة فإنه سوف ا يأخذ صفة الدولية، تلك الصفة ال تع يرتكب الفعل على 
رمة  صبحت ا أن يتعرض عدد كبر من سكان دولة أو أعضاء ماعة للضرر مختلف أنواعه، وإا 
صرين، أحدما كمي يتمثل  عدد الضحايا، واآخر نوعي  ا ذات ع سامة  غر ذات أمية، فا

رمة،  ارتكابويتمثل  طريقة   .أ2)وتوافر أحدما ا يغ عن توافر اآخرا

اي ليشكل جرمة حرب أن م أو مرافقه  س مصا أو قيم اجتمع الدوكما يشرط  السلوك اإ
تمون إ أكثر من دولة اة ي يوية، أو إذا كان ا  .أ3)ا

طرة فعال ا اي جرمة حرب  ا ظمات ال تأتيه كما مكن أن يشكل السلوك اإجرامي اإ ا ام
فراد ابية أو ا ت  اإر     أو امرافق الدولية على امصا  إعتداءإذا كانت موجهة ضد دولة ما، أو تضم

ماية الدولية،  شخاص امتمتعن با اك دولة تدبرأو على ا رض على  ولو م تكن  ذ  ارتكابأو 
اصر الدول رائم ضد دولة طاما ها أحد الع  .أ4)يةا

                                                   

التن اآتيتن:  -1 اي جرمة حرب  ا ذا السلوك اإ  وفقا هذا الشرط فإنه ا يشكل 
- ، رمة من وط على وط : إذا وقعت ا و الة ا ين ب كأن يقوم أحد موظفي ا رب الوط ية ال يعا فيها جرحى ا  ارتكابامستشفيات الوط

موال عليهم. شخاص، أو ا  عدد من جرائم ا

ذ ام - ين لأعداء أيا كانت صورة  يانة، أي تلك ال تتمثل  مساعد الوط ي جرمة ا رمة امرتكبة  الة الثانية: إذا كانت ا م ا ساعدة، كإمداد
صول على أسرار الدفاع...بالساح أو  هم من ا .مكي  . ا

رمة الدولية، مرجع سابق، ص         ن عبيد، ا ظر  ذلك: د/ حس رمة داخلية، ي التن تعتر ا اتن ا  .233ففي 
رمة الدولية،  -2 ن عبيد، ا  .357، ص رجع نفس ام د/ حس
نأ، مرجع سابق، ص- مد سعيد) شا مد عادل   .724 د/ 
مود امخزومي، مرجع سابق، ص  - 3  .285د/ عمر 
 .286ص، مود امخزومي، نفس امرجع  د/ عمر -4
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اي قد يكون بسيطا كالقتل امباشر لأشخاص، أو قصف امدن  و جدير بالذكر أن السلوك اإ
عيانو  سر والتعذيب والقتل معا. ا  احمية، كما قد يكون مركبا كحالة ا

اعالسلوك  :السلوك السلبي -10 و إحجام ورفض الشخص إراديا عن  السلي أو اإمت أو الرك، 
اي معن كان من امفروض عليه قانونا أن يأتيه  ظروف معي ذا السلوك إتيان سلوك إ ة، ويشرط  

اعأو اإ اصر الركن امادي للجرم مت صرا من ع و ا يصلح أن يشكل ع إا  ة الدوليةأن يكون إراديا، و
الف الواجب امفروض  اي، و الفا لواجب قانو يفرض على الشخص أن يقوم بسلوك إ إذا كان 

ع عن إتيان السلوك  . أ1)عليه بأن مت
رائم الدولية  رب مكن أن تقوم على أساس السلوك السلي شأها  ذلك شأن كافة ا و جرمة ا

خر ، ومثاها:  اعا على  إمت ود من  الرئيس ا ع مرؤوسيه من ا يش عن م جرمة حرب  ارتكابا
اعا، أو ارتكاهمع علمه باعتزامهم على  دوية اإنسانيالدولة عن القيام بتوصيل امساعدات  إمت ة وا

ة....  أ2)ماعة معي

ابية امرتكبة بطريق  ارتكابو نشر أنه مكن  رمة الدولية اإ جرائم حرب عن طريق ما يسمى با
قيق  وع من السلوك  القانون  اإحجام عن إتيان سلوك معن يفضي إ  ذا ال سلي، ويتمثل 

رم ققها، ومثاها: القتل عن طريق ا ظر القانون  أو عدم تقدم ان من تقدم الطعام لأسر ، نتيجة 
اء اإقليم احتلا ب  .أ3)دوية وامعونة 

رب، فإنه  اصر الركن امادي  جرائم ا صر من ع صوص السلوك كع خر، و مل القول  ا
ابية بطريق سلي، إذ ليس من  رائم اإ ذ ا ابيا أو سلبيا، كما مكن أن ترتكب  يتصور أن يكون إ

                                                   

عم -1 مد عبد ام ، مرجع سابق، ص  د/   . 88عبد الغ
 . 89د/ حسام الشيخة، مرجع سابق، ص -
نأ،مرجع سابق، ص  -2 مد سعيد )شا مد عادل   .725د/ 

ظر كذلك: نص امادة  ائية الدولية لروما، امتعلقة مسؤولية القادة والرؤساء اآخرين 28ي ساسي للمحكمة ا ظام ا  .من ال
اشم السعدي، -3  .27، ص  سابق رجعم د/ عباس 
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تيجة احظ اف امهم أن يصل الفاعل إ ال اي، وإما قد يصل إليها بسلوك سلي م شاط إ ورة دوليا ب
.  للقانون الدو

تيجة و معن قبل : ثانيا: ال ارجية ال كانت على  وضاع ا ي التغير  ا الفعل، م  ارتكابو 
ذا التغر امادي  و آخر بعد الفعل، و تيجة بأصبحت على  ي ال ا عتبار امن وضع إ وضع آخر 

دثه السلوك من  و نتيجة ما  ذا التغير  اصر الركن امادي للجرمة، حيث أن  على  إعتداءأحد ع
ميها القانون  .أ1)امصا ال 

تيجة إ  انقسم فعلى صعيد القانون الداخلي ناالفقه بصدد تعريف ال ول قانو والثا ا ، ا
امادي، فأنصار  ميها القانون، القانو يعرفوها بأها: " اإ العدوان الذي يصيب حقا أو مصلحة 

ذا العدوان  ضرر فعلي يص ماية،سواء مثل  ل ا ق أو امصلحة  ذا احل  يب ا رد تعريض  أو 
ذا  تهي  اللخطر "، وي صر  الركن امادي لكل جرمة. اإ تيجة شرط أو ع  للقول بأن ال

انصار أما أ ارجي كأثر للسلوك  امادي اإ تيجة على أها تغر يطرأ  العام ا فيصورون ال
اي، تيجة وفقا هذا امفهوم ا تكون  اإ ارجي، وال تيجة حقيقة مادية ها كياها  العام ا أي يعتر ال

رائم، فا تتوافر إا  بعضها دون البعض اآخر صرا  ميع ا  .أ2)ع

ائيأما  دثه  على صعيد القانون الدو ا رمة الدولية ها مدلول مادي يتمثل فيما  تيجة  ا فال
تيجة كذلك مدلوها القانو الذي يتوافر  كل جرمة  واس، ولل السلوك اإجرامي من تغر تدركه ا

سبة لل عتداءااويتمثل   دولية طوي عليه السلوك اإجرامي بال ل الذي ي حق أو امصلحة الدولية 
ائية ماية ا  .أ3)ا

رمة الدولية ها مسمي در اإشارة إ أن ا تلفة  نظر الفقه القانوو  تيجة  ات  وذلك تبعا لل
ا عن السلوك  بعضها و إ اإجرامية ه  شكل ومييز ندماجها فيه  بعضها اآخر أو تراخيها ع

                                                   

، مرجع سابق، ص  -1  .276د/ فتوح عبد اه الشاذ

، مرجع سابق، ص  -2 عم عبد الغ مد عبد ام  .83د/ 
،/ فتوح عبد اه اد -3  .281رجع، صنفس ام  لشاذ
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هما كيانه امادي ثالث، فجرمة القصف على  تيجة، فلكل م فصل فيها السلوك اإجرامي عن ال امدن ي
رم القانون الدو الفعل ذاته  امتميز به، تيجة معا إذ  دمج السلوك وال رائم الشكلية حيث ي اك ا و

ت رمة امراخية فال لغام البحرية ذاتية التفجر، وأما ا تيجة ومثاها وضع ا يه ال يجة فيها تراخى وا يع
تلفن عن زمان ومكان السلوك كما  حالة قيام دولة بإطاق صواريخ  فتحدث  زمان أو مكان 

ريب تيجة اإجرامية من قتل و  .أ1)من دولة أو قارة إ أخر  تتحقق فيها ال

ي الرابطة بن السلوك اإجرامثالثا: العاقة السببية:  اي أو السلي الذي و  وبن  أرتكبي اإ
ققت،  تيجة اجرمة ال  ال للحديث عن ال تيجة فا  ذ العاقة بن السلوك وال فإذا ما تاشت 

قق الرابطة أو العاقة السببية نون.وقوع جرمة يعاقب عليها القا كأساس لقيام   وامقصود بشرط 
ائية رائم ا امسؤولية ا تيجة  ا مادية دون الشكلية ال ا يتطلب القانون و العاقة بن السلوك وال
تيجة قيق ال  .أ2)فيها 

ديد مد  إكما وأنه قد ي تيجة ثار موضوع  م  إحداث ال دما يسا ستيفاء العاقة السببية ع
ه فعال، و ذلك قيلت العديد من اآراء الفقهية م  ا:الواحدة عدد من ا

ذنظرية السبب المائم - صول  : حيث يسأل   د ذاته  الة الشخص إذا كان فعله كافيا  ا
تيجة. خر  ال توسطت بن فعله وال ظر عن العوامل ا تيجة مادام توقعها، بغض ال  ال

رمية فيسأل كل نظرية تعادل اأسباب- تيجة ا فعال ال أدت إ إحداث ال يث تتساو  ميع ا  :
فعال مهما كانت مسامته  دودة. من قام هذ ا

قو  بن نظرية السبب الرئيسي - ظرية إذا كان فعله يشكل السبب ا ذ ال : يسأل الشخص وفق 
تيجة. فعال ال سامت  إحداث ال  ا

                                                   

 .190د/ حسام الشيخة، مرجع سابق، ص  -1
 . 91سلطان، مرجع سابق، ص  د/ عبد اه علي عبو - 

، مرجع سابق، ص - 2 عم عبد الغ مد عبد ام  .87د/ 
، مرجع سابق، ص -  .289د/ فتوح عبد اه الشاذ
  .220و 219د/ سوسن مرخان بكة، مرجع سابق، ص-
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ائيأما  ال القوانن  على صعيد القانون الدو ا ال   تلف عما عليه ا فالعاقة السببية فيه ا 
ية، إذ يشرط  ائية الوط قل ا تيجة اإجرامية أو با أن يكون الفعل أو السلوك اإجرامي قد أد  إ ال

تيجة، رب. يكون سببا كافيا يفضي إ ال ذا يصدق على جرائم ا  و 

و أنه قد م فعا اإشارة إ العاقة السببية  امادة)  ساسي /ون ظام ا أ من مسودة ال
ائية الدولية، دون تق   اعتماددم إجابة واضحة عن امعيار الذي مكن حكمة روما للمحكمة ا

ذ العاقة اص بالعاقة السببية من خاف، أ1)ديد  ديد امعيار ا با ما مكن أن يثر  ، إا أنه و
ساسي للمحكمة. ظام ا ص من ال ذا ال  م حذف 

اصر الثاثة  رب وباإضافة إ ضرورة توافر ع خر أن الركن امادي  جرائم ا لص للقول  ا و 
رمها القانون، وعاقة سببية تربط بن السلوك  ارتكابمن  قق نتيجة  اي أو سلي و لسلوك إجرامي إ

زاع امسلح اء فرة ال ذا الركن أث فيذ  ب أن يتم ت تيجة، فإنه  رب عن بقية وال ذا ما ميز جرائم ا ، و
خر . رائم الدولية ا  ا

وي  .الفرع الثاني: الركن المع

وي، ذلك  ب أن يتوافر فيها الركن امع رب بصفة خاصة  رائم الدولية بصفة عامة وجرائم ا ا
ائي الذي يقوم على أساس العلم واإرادة خر يأخذ صورة القصد ا بغي أن يعلم  .ا ا أن فعله في ا

ذا السلوك. قيق  رم وأن تتجه إرادته إ  طوي على سلوك   ي

فسي للجرمة أي اإرادة ال يقرن ها السلوك فهو  انب ال صرف مدلوله إ ا وي ي فالركن امع
فسية ال تربط  ها، أو مع آخر العاقة ال وية بن السلوك واإرادة ال صدر م بن ماديات الرابطة امع

 ، ا للتجرم القانو ذ الرابطة  يث تكون  و اإرادة  ذ العاقة  ر  ، وجو ا رمة وشخصية ا ا
رمة صفة غر مشروعة.  نه يسبغ على ماديات ا

                                                   

ائية الدولية على أنه:"  28/03نصت امادة  - 1 ساسي للمحكمة ا ظام ا ائية موجب  –من مسودة ال احية ا ا يكون الشخص مسئوا من ال
ظام عن  رمة إا إذا كان الضرر الازم ا ارتكابذا ال ه، أو عزي إ فعله أو  رتكابا رمة قد تسبب فيه، وكان مسئوا ع اعها  ".امت
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تيجة  و قيق ال ا نية الفاعل إ  طوي على ا وي للجرمة الدولية ي ر الركن امع عليه فإن جو
رمية ال قيقها عن طريق  ا فعال امؤدية إليها، ولذلك تسمى نية  هارتكابيريد  رمة بأها  ارتكابا ا
 نية آمة.

ائي في جرائم الحرب.  أوا: صور القصد الج

طأ العم ي: ا رمة بصفة عامة ثاث صور  وي  ا طأ غر العمدي،  دي،يتخذ الركن امع وا
 . حتماوالقصد اإ

صوص  ائيذ اأما  ائي فيها عن  لصور  القانون الدو ا تلف مفهوم القصد ا فإنه ا 
، فهو يقوم على أساس العلم واإر  ائي الوط ذالقانون ا  الصور. ادة ويتخذ إحد  

رب بأها عمدية ما تتجه إرادة مرتكبها إ إ فتعتر جرمة ا تيجة معا، أي حي حداث السلوك وال
ه من جرمته عل على علم بفعله ايكون الفا جم ع رمية،  وجرم وما قد ي تيجة ا قيق ال يسعى إ 

رب على الف قوانن وعادات ا فعال  حو احدد  القانون الدو ومثاها: إتيان قائد عسكري   ال
و يعلم أن  قيق،ا يعد جرمة حرب ارتكاهو فعال ويريد  ذ ا رمية،  ومع ذلك يريد إتيان  تيجة ا ال

رحى. ط صاروخا على مستشفى بقصد تدمرأو إطاق أحد الضبا  وقتل من فيه من امرضى وا

هت إ  ا بأها غر عمدية إذا ما ا قيق  ارتكابفحن توصف إرادة ا الفعل وحد دون قصد 
طأ غر العمدي، ويتخذ إحد  الصورتن : رمية وتسمى با تيجة ا  ال

طأ  - طأ مع التوقع أوا الة ال يريد الفاعل الفعل الذي يؤدي إ ا ي ا رمة وا  الواعي، و ا
تيجة قيق ال اطئ لأمور  يريد  تيجة كأثر لفعله، ولكن تقدير ا ذ ال ومع ذلك كان يتوقع حدوث 

 أد  إ حدوثها مع أنه يسعى إ عدم حدوثها.

ا نتيجة  - طأ مع عدم التوقع أو غر الواعي، حيث ا يتوقع ا ما كان ا فعله الذي قام به، بي
 ستطاعته ومن واجبه أن يتوقعها. إ
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طأ  ادر أن تقع بطريق ا رب، فإنه من ال رائم الدولية وا سيما جرائم ا صوصية ا ظر  إا أنه وبال
زاعات امسلحة تثبت عدم غر العمدي، ذلك أن السوابق القضائية و  اء ال رائم امرتكبة أث طبيعة ا

طأ غر العمدي، إا أن ذلك ا يستبعد إمكانية وقوع بعضها  رائم بطريق ا ذ ا إمكانية وقوع إتيان 
شآت مدنية ما يرتب عليها  الة ال تقصف فيها الطائرات العسكرية خطأ م طأ، كا عن طريق ا

اك الكثر م عيانن السكان و موت و  امدنين. ا

التن سواء كان  رب، ستقرر  كلتا ا ائية الدولية عن جرائم ا يبقى أن نشر إ أن امسؤولية ا
طأ، والفرق فقط يكمن  مقدار العقاب الذي  ا قاصدا لسلوكه اإجرامي أو أتا عن طريق ا ا

 يقرر لكل حالة.

دث فيقصد به  أما القصد اإحتما دث أو ا  تيجة ال قد  ولكن أن الفاعل يتوقع حدوث ال
ت بعض التشريعات إعرفأمية مساوية للقصد العمدي، وقد  يقبلها إذا حدثت، وللقصد اإحتما

 ذلك.ب

ائي ظمها توجب بطبي أما على صعيد القانون الدو ا رائم ال ي عتها امساواة بن فإن طبيعة ا
سبة و العمدي، فمن يتوافر لدي حتمانوعي القصد اإ ائي غر امباشر و اإحتما بال ه القصد ا
ائية الدولية القائمة على أساس  للجرمة الدولية ها مسؤولية عمدية ذلك أن العدالة ا ب أن يسأل ع

فذ لأوامر  إنتهاكعدم إفات مرتكي جرائم  حقوق اإنسان من العقاب يتطلب مساءلة امرتكب ام
، ومثال ذلك الطيار الذي يكلف بقصف بعض امواقع العسكرية بن حتماعلى أساس القصد اإ

الة  نية يتوقع إصابة امواقع امدنيةمواقع مد ذ ا وامر رئيسه، ففي  فيذ  ه يقبلها على أساس ت ولك
رمة سيفلت من العقاب على  حتماافر القصد اإإذا م نأخذ بتو   اعتبارمساءلة الشخص مرتكب ا

قيق نتائج فعله ا    .أ)عدم توافر القصد امباشر لد  ا

                                                   

 .94/ عبد اه علي عبو سلطان، مرجع سابق،صد -1
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و  ائي خاص أا و اك من يضيف قصد ج رب، فه ائي  جرمة ا و باإضافة إ أنواع القصد ا
ائن وقتلهم أ نية إهاء العاقات الودية بن الدول و ااستمرار  حبسهم  امتحاربة، حيث أن أخذ الر
شآت امدنية و ، تقع من أجل نية خاصة وقصد  عتداءاا أو قصف امدن وام سر....ا على كرامة ا

ائي إضا يتمثل  نية إهاء العاقات الودية بن الدول امت ا نقول هذا الصددج أن مثل  حاربة، إا أن
زاعات امسلحة الدولية، ومن م مكن ذا  رب ال ترتكب زمن ال صوص جرائم ا الرأي مكن تقبله 

رب امرتكبة  ذ العاقة، أما جرائم ا ا نيته إهاء  ا  ا اص لد  ا ائي ا تقبل وجود القصد ا
زاعات امسلحة الداخلية، حيث أن الصراع يتم داخل إقليم الدولة  الواحدة فا مكن تصور مثل إبان ال

اص ائي ا  .أ1)ذا القصد ا

ائية الدولية ظام اأساسي للمحكمة الج ائي في ال ظام  نصت امادة  :ثانيا: القصد الج من ال
ائية الدولية على أن:" ساسي للمحكمة ا ائيا -ا ص على غر ذلك ا يسأل الشخص ج ما م ي

رمة إا إذا  إختصاصجرمة تدخل   ارتكابعن  ذ ا احكمة، وا يكون عرضة للعقاب على 
ركان امادية مع توافر القصد والعلم .   ققت ا

دما:- ذ امادة، يتوافر القصد لد  الشخص ع  غراض 

ذا الشخص-أ  ذا السلوك. ارتكاب بسلوكهفيما يتعلق  يقصد 

تيجة-ب ذا الشخص فيما يتعلق بال تيجة أو يدرك أها ستحدث نتائج   يقصد  التسبب  تلك ال
 إطار امسار العادي لأحداث.

أو ستحدث شخص مدركا أنه توجد ظروف " العلم" أن يكون الذ امادة تع لفظةغراض -
 نتائج  امسار العادي لأحداث، وتفسر لفظتا "يعلم" أو "عن علم" تبعا لذلك ".

                                                   

دي -1 امعة ا ، دار ا زاعات امسلحة، دراسة فقهية  ضوء أحكام القانون الدو اإنسا اء ال تصر سعيد مودة، حقوق اإنسان أث دة، مصر، د/ م
و   . 221، ص 2008الطبعة ا
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ساسي و عليه فإن نظام روما ائي   ا رائم الداخلة   ارتكابأشار إ القصد ا جرمة من ا
رب، وذلك م إختصاص ائية الدولية ما فيها جرائم ا صري العلم والقصد أو إاحكمة ا ا  توافر ع
ية  رم حسب نظام ارتكاهاال ية الفعل امشكل للجرمة ذاته، وأنه  صرف إ ما روما ، فالعلم ي

ظام، وأنه ا  ذا ال ساسي ومعاقب عليه بالعقوبات الواردة   نه غر مشروع، فم ا وز إتيانه 
ا إ ا ذا السلوك اإجرامي الذي يشكل جرمة دولية، فضا عن علمه  ارتكابهت إرادة ا

تائج احتملة هذا السلوك بأنه مثا يؤدي إ سر  بال أو قصف امدن، وأن إرادته   جرائم حرب كقتل ا
ائي امستوجب  وي أو القصد ا رمية، نكون بصدد توافر الركن امع تائج ا ذ ال صرف إ قبول  ت

ائية الفردية.  للمسؤولية ا

ائيو حسب الفقرة الثانية من امادة  صوص عليها  امادة  ، فإن القصد ا رائم الدولية ام  ا
ساسي، يفرض  حالتن ما: من نظام روم   ا ا

ذ احكمة، ويكون - سب نظام  ا إتيان السلوك اإجرامي اممثل للجرمة الدولية  أن يتعمد ا
تيجة  ظام دائما، ويقبل السلوك اإجرامي وتتجه إرادته إ إحداث ال ية فعله اجرم حسب ال عاما ما

ذا السلو   ك.اإجرامية ال ترتب على 

ا- تيجة اإجرامية، أو يعلم أها أن تتجه إرادة ا اءا على سلوكه  إ إحداث ال ستحدث ب
تائج  اإجرامي ذ ال  اجرمة.ويقبل حصول 

و إمام أما الفقرة الثالثة  ائي، و اصر القصد ا صرا من ع فقد فسرت مضمون العلم بوصفه ع
ا بالظروف احيطة بالواقعة ظر  وإحاطة ا دث بال تيجة اجرمة سوف  اإجرامية، أو أن يعلم أن ال

تيجة. ذ ال  للمجر  العادي لأمور ومع ذلك يقبل حصول 

ذ الدراسة إ نص امادة  و ا أن نشر   ائية  ا يفوت ساسي للمحكمة ا ظام ا من ال
رائم ما ف أ1)الدولية  رب، وال أحالت تفسر ال أوردت أحكاما عامة بشأن أركان ا يها جرائم ا

                                                   

ص امادة  -1 ساسي على أ 09ت رائم  تفسر وتطبيق امواد  -1نه: " من نظام روما ا ركان  8، 7، 6تستعن احكمة بأركان ا ذ ا وتعتمد 
طراف.  بأغلبية ثلثي أعضاء معية الدول ا
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رائم الذي فصل بدور  كل جرمة من  اص بأركان ا ه املحق ا ركان وفقا ما تضم ذ ا وتطبيق 
رائم الواردة  امواد  اصة. ، ، ا ساسي حكمة روما، و بّن أركاها ا ظام ا  من ال

   .الفرع الثالث: الركن الدولي

يةتتميز ا رمة الوط رمة ويطلق عليها  اصية الدولية رمة الدولية عن ا ذ ا م أركان  ال تعتر أ
ري فيهامكن القول بوجود جرمة دولية ماوبذلك ا  ،الركن الدو و ذا الركن ا من  .وأ1)م يتوافر 

رائمشروط توافر الصفة الدولية   ائي ومن م تعد جرائم  ا للقول بأها خاضعة للقانون الدو ا
 :أ2)دولية

قد يرتكب الفعل  أن يكون امعتدي أو امعتد  عليه دولة، فامعتدي دائما يكون شخصا طبيعيا-
ساب دولةاجرم بإ كما وأن امعتدي قد .ضد ماعة أخر  معتد  عليها أو ضد دولة أخر   سم و

وصفه عضوا  ماعة ضد دولة ما، بعبارة أخر  إذا ارتكب الفعل اجرم بواسطة يرتكب الفعل ب
ساب دولة ة أو ضد دولة أخر  أشخاص طبيعين باسم و يعتر جرمة دولية، وإذا  ضد ماعة معي

ة فإنه يشكل  ساب دولة، ضد دولة معي ارتكب الفعل اجرم من قبل ماعة مستقلة وليس باسم و
 أيضا. جرمة دولية

اعأن يكون الفعل أو اإ- ، وقد يكتسب الفعل أو اإ مت اعرما من قبل القانون الدو صفة  مت
ص على ذلك . دة ت  التجرم دوليا إما عن طريق العرف الدو أو موجب معا

                                                                                                                                                               

انب: -2 رائم من ا  وز اقراح تعديات على أركان ا
 أية دولة طرف  - أ

 القضاء بأغلبية مطلقة  - ب

 امدعي العام بأغلبية - ت

ذ التعديات ثلثي أعضاء معية الدول -  طراف.و تعتمد   ا
ساسي" -3 ظام ا ذا ال رائم والتعديات امدخلة عليها متسقة مع   تكون أركان ا
، مرجع سابق، ص  - 1 عم عبد الغ مد عبد ام  .152د/ 
، مرجع سابق، ص - 2 ا.  208د/ فتوح عبد اه الشاذ  وما بعد
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رما دوليا ضد ماعة أ رتكبتاو بذلك فإذا ما  ة عما  ماعتن ا يعمان  خر ماعة معي وكا ا
ماعتان بإ اتان ا تمي  ذا العمل سيشكل جرمة دولية وا يشرط أن ت ة، فإن  سم وا مثان دولة معي

ماعتان امعتدية وامعتد  عليها تتمتعان  رما ح ولو كانت ا تلفتن، إذ الفعل يظل  إ دولتن 
 .أ1)سية دولة واحدة

رائم الدولية ذا ويشرط  الرك صرينن الدو  ا  :أ)أن يقوم على ع

صر الشخصي- اضعة للقانون الدو الع : امتمثل  صفة الشخص امرتكب للجرمة الدولية ا
ذا ا ائي،  رمـــــا ب أن يرتكب ا ساب دو ـــــــــــا  ظمة أو جهة غية باسم أو   ـــــــــــر حكوميةلة أو م

رمة ذات طابع   مر يتعلق  اص فإن ا سابه ا رمة يعمل  ها، أما إذا كان مرتكب ا أو بتشجيع م
 .عامي

صر الموضوعي- رمة الع ماية الدولية، فا : فيتمثل  أن امصلحة امعتد  عليها مشمولة با
ميها القانون م ،ائيــــــــا الدو الدولية تعتدي على مصا  ذ امصلحة مشمولة با  ةــــــــــــاية الدوليـــــــــو

ظام العام  عتداءاا و .عليها يشكل إخاا بال  الدو

ائيو عليه ح نكون بصدد جرمة دول ذين الشرطن  ية خاضعة للقانون الدو ا لبدا من توافر 
رمة  ذ ا ب أن تشكل  ساسين، فمن ناحية  ائي، ا على إعتداءا ميها القانون الدو ا مصا 

ظمة أو جهة غر حكومية. ساب دولة أو م ب أن ترتكب باسم و  ومن ناحية أخر  

رب ا -و بالرجوع إ جرائم ا ها امادي يتمثل   -ل دراست  اإنتهاكاتإحد   ارتكابفإن رك
سيمة لقواعد القانون الدو  طيط من اإنساا اءا على  جانب إحد  الدول امتحاربة، ويتم  ب

فيذ من قبل ا ا ها فراد أو اهيئات التابعةالت أو سكان الدولة ضد مؤسسات  بإسم الدولة وبرضا

                                                   

رمة الدولية، مرجع سابقد/ حسن عبيد،  -1  .259، صا
درية  - امعي، اإسك رمة الدولية، دراسة مقارنة، دار الفكر ا ، ا مد صا العاد  . 69، ص 2004د/ 
 .95د/ عبد اه علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص  -2
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تميا تان طرفا لدول نامعادية، أي يتعن لتوافر الركن الدو أن يكون كل من امعتدي وامعتد  عليه م
زاع امسلح  .ال

صوص الصفة  رب ال تر أما  رائم ا زاع امسلح الداخلي الدولية  اء ال فإها تستمد من تكب أث
اقيمة امصا ال يتم امساس ها، ا سيما تلك ال م تعد  طاق احجوز للدولة وحد  ضمن ال

ربعة لعام  تفاقياته فإن امادة الثالثة امشركة إوامقصود ها حقوق اإنسان، وعلي يف ا  ج
زاعات امسلحة غر الدولية،  والرتوكول اإضا الثا لعام  ماية لضحايا ال قد وفرا قدرا من ا

ازعة  إو  طراف امت ذ قيدا حرية ا ب تفعيل  لو ها من وسائل القتال وطرقه، ومن م  ختيار ما 
رمية على كل  ماية من خال إضفاء الصفة ا اتن لتلك القواع إنتهاكا صوص  د، فيصبح كل خرق ل

 تستوجب امساءلة والعقاب عليها. قتن الدوليتن مثابة جرائم حربالوثي

رب إذا ومن ماع ما جرمة دولية تقوم على أساس توافر أركاها  تقدم مكن القول أن جرمة ا
ركان عامة ذ ا ، وأن  وي والركن الدو ساسية، الركن امادي والركن امع جسيم  إنتهاك كل  ا

فرد كل اإنساللقانون الدو  ، اإنتهاكاتصائص وأركان خاصة ميز عن غر من  إنتهاك، فحن ي
اك من أض و فقط أن  :" الركن السياسي" امقصود به أن ون رب، وامتمثل  رمة ا ا خاصا  اف رك

رب ا تتم بشكل عشوائي، وإما ترتكب   اءا على سياسة مسبقة من قبل اجرائم ا معتدي، الغالب ب
ساب و بإ هج أو من يقوم ها  فيذ بشكل م ذ السياسة والتخطيط يتم ت ة، وأن  سم دولة معي

ي صفة و خاصية  رب  ذا الرأي نر  أن السياسة والتخطيط  جرائم ا ا على نقيض  ظم، إا أن وم
ا أس رائم وليست رك ذ ا  اسيا فيها. تتميز ها 

  . اإنسانيالجسيمة للقانون الدولي  اإنتهاكاتالمبحث الثاني: صور 

ربعة لعام  إتفاقياتتعتر  يف ا من العهود  ، والروتوكوان املحقان ها لعام ج
ت  سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتالدولية ال ق حكام اإنساا ت ا ا وبي ، وعددت صور

زاعات امسلحة الدولية والداخلية ومسؤولية مرتكبيها. طرة لقواعد وأعراف ال روق ا  امتعلقة با
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ذ الصكوك الدول عترته القواعد فإنه يعتر جرمة حرب كل ما ا يةوباإضافة إ ما ورد  نصوص 
رب، ومن م جاز ل اإنتهاكالعرفية الدولية  حكام وسلوكيات وقواعد ا ا القول أن صور خطرا 
سيمة للقانون الدو  اإنتهاكات سب تطور  اإنساا رمها، ومتطورة  تلفة تبعا مصدر  متعددة و

ائية الدولية امختلفة تتب  ساسية للمحاكم ا ظم ا مر الذي جعل جل ال وسائل وسبل القتال، ا
رب ال تدخل   ذ دائرها وفقا م إختصاصقائمة جرائم ا عراف الدولية. تفاقياتاإا أوردته   وا

اولت بالتفص ذ احاكم، وت خر  حذت حذو  ي ا كمة روما  رب  و  يل صور جرائم ا
عتمد على ما جاءت به من تقسيم هذ مادها  ساسي، وال س طرة  اإنتهاكاتمن نظامها ا ا

ا ل دراست  ، وفقا ما يلي: للبحث  اموضوع 

ول: - سيمة لقواعد  اإنتهاكاتامطلب ا ربعة لعام  إتفاقياتا يف ا  .ج

- : زاعات امسلحة الدولية . اإنتهاكاتامطلب الثا عراف السارية على ال خر  للقوانن وا طرة ا  ا

زاعات امسلحة غر الدولية. اإنتهاكاتامطلب الثالث: - اء ال طرة أث  ا
يف اأربعة لعام  إتفاقياتالجسيمة لقواعد  اإنتهاكاتالمطلب اأول:   . 0ج

ت  رب ال تشكل  إتفاقياتتضم ديدا واضحا للعديد من صور جرائم ا ربعة  يف ا  اإنتهاكج
ذا ما يستشف من نصوص امواد  ،  تفاقيةاإمن  و جسيما لأحكام الوارد فيها، و و ا

 تفاقيةاإمن  الثالثة،و امادة  تفاقيةاإمن  الثانية، وامادة  تفاقيةاإمن  و وامادتن 
شخاص و  فعال اموجهة ضد ا طبق فقط على ا ذ امواد ت عيانالرابعة، واماحظ أن أحكام   ا

اسبة نزاع دو م شأ م اء العمليات العسكرية ال ت  .أ1)سلح فقطاحمين أث

                                                   
ص امادة - 1 و وامادة  50ت يف ا من اإتفاقية الثالثة ) مادة مشركةأ على أنه: "مخالفات  147من اإتفاقية الثانية وامادة  51من إتفاقية ج

مية  مين أو متلكات  فعال التالية إذا اقرفت ضد أشخاص  ي ال تتضمن أحد ا سيمة ال  تشر إليها امادة السابقة  باإتفاقية: القتل العمد، ا
طر بالسامة البد ياة، وتعمد إحداث آام شديدة أو اإضرار ا اصة بعلم ا نية  أو بالصحة، والتعذيب وامعاملة الاإنسانية، ما  ذلك التجارب ا

دمة  القوات ام جز غر امشروع، وإكرا الشخص احمي على ا قل غر امشروع، وا في وال سلحة بالدولة امعادية، أو حرمانه من حقه  أن وال
و ا تر  ائن وتدمر واغتصاب اممتلكات على  ذ اإتفاقية، وأخذ الر ر ضرورات حربية اكم بصورة قانونية وغر متحيزة وفقا للتعليمات الواردة  

 وعلى نطاق كبر بطريقة غر مشروعة وتعسفية".
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ساسي، فإها أوردت ملة من  و بالرجوع إ امادة  طرة لقواعد  اإنتهاكاتمن نظام روما ا ا
ربع  فقرها الثانية / إتفاقيات يف ا يف التا :أج  . نستعرضها وفقا للتص

  .الجسيمة المتعلقة بالسامة الجسدية لأشخاص اإنتهاكاتالفرع اأول: 

ذ  كل ما قد يصيب الشخص  جسد من جراء العمليات العسكرية، سواء   اإنتهاكاتتتضمن 
 ، مر بالقتل العمدي أو التعذيب بأنواعه امختلفة أو بإجراء التجارب البيولوجية على جسد    تعلق ا
ط من كرامته عضائه، أو تعريضه للمعامات الاإنسانية ال  ات مستدمة   أو إحداث معاناة وعا

 البشرية.

 أوا: القتل العمدي.

مم امتحدة وكافة  ولويات ال م تتوان ا و من ا ياة حق معرف به للجميع و ق  ا ا
و  ية للدول لكفالته ومايته من كافة أنواع التعرض له، و قوقية وح الدساتر الوط ظيمات الدولية ا الت

وز بذلك اإ أصل لكل إنسانحق مت ه أو وا  مايته مهما كانت  إنتهاكنتقاص م القواعد امقررة 
جج والظروف  .أ1)ا

قوق اإنسان لعام  و تأكيدا على ذلك فقد نصت امادتن الثانية والثالثة من اإعان العامي 
مان لكل إنسان بدون ميز قائم على أساس العرق  رية وا ياة وا ق  ا    ، على أن ماية ا

مر أكدته العديد من امواثيق الدولية ذات الصلة  أو . ونفس ا س أو اللغة أو الدين.... ا اللون أو ا
 موضوع حقوق اإنسان.

                                                   
 . 304مرجع سابق، ص د/ سوسن مر خان بكة،  -1
صوص عليها  امادة  - ساسي.من نظام روما  8مت اإشارة إ القتل العمد كجرمة حرب م ظام إ إستخدام  ا رري نص ال وقد عمد 

رمة امشار إليها  murderأ و إستخدام لفظ )1/ أ / 2للتعبر عن القتل العمد  الفقرة)  willfulkillingمصطلح امادة أ  ا
زاع امسلح الداخلي .و1/1/ج/8/2) اء ال رمة القتل العمد امرتكبة أث مر ا نر  أن ااختاف  امصطلحن باللغة  أ امتعلقة   حقيقة ا

 لقتل العمد ال مثل جرمة حرب.اإنكليزية قد يغر من مفهوم وأركان جرمة ا



271 

 

ياة حقا مطلقا للجميع ق  ا صوص التجرم  فإن القتل يعتر جرمة يعاقب عليها و مادام ا وفقا ل
ظمها ائية  ال ت ية،الوطسواء على مستو  القوانن ا رائم الوط أو على مستو  القانون  ية  إطار ا

رب، لذا نصت امادة  رائم الدولية ما فيها جرائم ا ائي  إطار ا على  /أ //الدو ا
موعة من ارتكاهالقتل العمد جرمة حرب م م  اعتبار ا  إطار نزاع مسلح دو ضد شخص أو 

شخاص.  ا

اي أو سلي من شأنه أن يؤدي إ وفاة  دارة القتل العمو امقصود بعب و كل سلوك أو تصرف إ
ماية  شخاص امشمولن  ربع لعام  إتفاقياتأي شخص من ا يف ا رحى  ج م: ا و

سر  وامدنين،  ومرضى العمليات العسكرية الرية، ومرضى وجرحى العمليات العسكرية البحرية، ا
اي أو سلي خاصة أو أن السلوك  يستوي  القتل العمد كجرمة حربونشر إ أنه  أن يقع سلوك إ
اعالسلي أو اإ كثر وقوعا وإيا مت و ا  إتفاقيةمن  ما، و ذلك حظرت امادة  اإجرام الدو 

يف الثالثة لعام اجزة لأسر  ج أي إمال غر مشروع من قبلها من شأنه أن  على الدولة ا
سر ذا ا  .أ1)يتسبب  وفاة 

ساسية إن القتل العمد ركان العامة  .جرمة حرب ومن م وجب توافر أركاها ا فباإضافة إ ا
مين دوليا،  موعة أشخاص  اي أو السلي ضد شخص أو  و السلوك اإ امتمثلة  الركن امادي، و

شخاص، وكذا الركن الدو حيث والرك ؤاء ا ائي والعمد إهاء حياة  وي امتمثل  القصد ا ن امع

                                                   
يف الثالثة  13امادة  -1 اجزة 1949من إتفاقية ج ظر أن تقرف الدولة ا وقات و سر معاملة إنسانية  ميع ا ب معاملة ا ص على أنه:"  ت

وز تعريض أي أسر حرب  خص ا  أي فعل أو إمال غر مشروع يسبب موت أسر  عهدها، ويعتر إنتهاكا جسيما هذ اإتفاقية، وعلى ا
ة الطبية لأسر امع أو ا يكون  مصلحته.للتشويه البد أو التجارب الطبية أو ال  علمية من أي نوع كان ما ا ترر امعا

ب ماية أسر  ا خص ضد و بامثل  وقات، وعلى ا ظر تدابر رب  ميع ا ر، و ما ف أو التهديد، وضد السباب وفضول ا ميع أعمال الع
رب".  ااقتصاص من أسر  ا
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رمة ترتكب  إطار سياسة الدولة امتحاربة  ذ ا رائم أفرد ها أ1)أن  اص بأركان ا ، فإن املحق ا
اصة ركان ا يملة من ا  :أ2). و

رمة شخصا واحدا-  أو أكثر . أن يقتل مرتكب ا

ماية - شخاص من تشملهم با  إتفاقياتأو أكثر من  إتفاقيةأن يكون ذلك الشخص أو أولئك ا
يف لعام   .ج

رمة على علم بالظروف الواقعية ال تثبت ذلك الوضع احمي.-  أن يكون مرتكب ا

 ا به. سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرن أن يصدر السلوك-

رمة على علم بالظروف الواقعية ال تثبت وجود نزاع أن  -  مسلح.يكون مرتكب ا

خر أن عبارة القتل ترادف كذلك عبارة تسبب  موت، ومن  م يستوي مع جرمة القتل نشر  ا
ه ال نتقامياأي عمل  تج ع شخاص احمين الذين  حوزها وي وفاة  تقوم به سلطات الدولة ضد ا
 نتقام.ائن ثأرا بطريق اإكقتل الر

ا أن يعملهاأما عن الظروف الواقعي ب على ا فهي تلك الظروف ال تبن الوضع القانو  ة ال 
ا أن اج عليه/ عليهم   ، أي أن يعلم ا شخاص احمين موجب القانون الدو للشخص أو ا

يف لعام  سب قواعد ج ، أو أنه يعلم أن اج عليه جرمة القتل العمد هم ماية خاصة 
زاع صم  ال سية الطرف ا تمي إ ج  امسلح. ي

 ثانيا: التعذيب أو المعاملة الاإنسانية وإجراء التجارب البيولوجية .

 جرائم التعذيب والمعاملة الاإنسانية.-

                                                   
 .158مد شبل، مرجع سابق، ص د/ بدر الدين  -1
 .682د/عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق،ص  -
رب   death causedيرادف مع عبارة "يتسبب  موت "   killedمت اإشارة إ أن مصطلح "يقتل" د - 2 امش وثيقة أركان جرائم ا  

ساسي لروما. ظام ا  املحقة بال

، مرجع سابق،د -  .214ص / زياد عيتا
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ظورة موجب العديد من  طوي عليه من آثار  حقوق اإنسان  إتفاقياتجرائم التعذيب  ما ت
اضع للتعذيب جسديا ونفسيا، وقد عرفته ا و من وأخطار مس الشخص ا مم  إتفاقيةمادة ا ا

ضة التعذيب لعام  ا ه أم أو عذاب شديد جسديا كان  امتحدة م تج ع على أنه:" أي عمل ي
ذا الشخص أو من شخص ثالث على  صول من  أو عقليا أو يلحق عمدا بشخص ما بقصد ا

ارتكبه.... وا يتضمن ذلك معلومات أو على اعراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه  أنه 
اشئ فقط من عقوبات قانونية أو امازم هذ العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية  م أو العذاب ال ا

 .أ1)ها "

ساسي  فقرها  أما امادة  اق أم من نظام روما ا ـ ، فقد عرفت التعذيب بأنه: " تعمد إ /
ت إشراف امتهم أو عقليا، بششديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا  أو سيطرته، ولكن خص موجود 

جم ها ان فحسب عن عقوبات قانونية، ا يشمل التعذيب أي أم أو معاناة ي       أو يكونان جزءا م
 أو نتيجة ها".

ية، ال  م أو امعاناة البدنية أو الذ و ذلك ا صن فإنه مكن القول أن التعذيب  اءا على ال و ب
ه أو من ي صول م شخاص بغرض ا موعة من ا شخص ثالث على تعرض ها شخص ما أو 

 عراف.معلومات أو بغرض اإ

ص امادة  فعال ال مارسها /أ //و التعذيب كجرمة حرب وفقا ل ي كافة السلوكيات وا  ،
وية ا ضد اج عليهم، وال من شأها أن تسبب هم آام بدنية أو مع ويكون الدافع إ التعذيب  ا

                                                   

ها : امادة  توجد -1 قوق اإنسان، حظرت التعذيب واعترته جرمة دولية، ومن بي من اإعان العامي  05العديد من الوثائق الدولية ذات الصلة 
اء لعام 07قوق اإنسان ،و امادة  موذجية الدنيا معاملة السج ة والسياسية والقواعد ال قوق امدي اص با ساسية  1955 من العهد ا وامبادئ ا
اء لعام  طباء  ماية امسجونن، واحتجزين من 1990معاملة السج ة الطب امتصلة بدور اموظفن الصحين وا سيما ا ،و مبادئ آداب مه

معية ة امعتمد موجب قرار ا مية عام  التعذيب وغر من ضروب امعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو امهي  . 1990ا
رب  القانون الدو   -2 أ،  اإنساخالد روشو، أسر  ا ، جامعة  مذكرة)امركز القانو ص القانون الدو ماجستر  العلوم القانونية واإدارية، 

زائر، -ابن خلدون   .77، ص2008/2009تيارت، ا
مد شبل، مرجع سابق، ص -3   .159د/ بدر الدين 
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ة من اج عليهم صول على معلومات أو اعرافات بوقائع معي ا  ا أو يكون التعذيب ، رغبة ا
ويف اج عليهم وذويهمارسا لذاته كغرض للعق هم على ترك امكان، أو التعذيب  اب أو  أو إكرا

صرية  .أ)سباب ع

صوص أركان جرمة التعذيب كجرمة حرب   :أ)فهيأما 

ويا شديدا، أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.- رمة أما بدنيا أو مع  أن يوقع مرتكب ا

غراض من قبيل - رمة أما أو معاناة  صول على معلومات أو اعراف،       أن يوقع مرتكب ا ا
ي سبب يقوم على أي نوع من التمييز.أو لغرض العقاب أو التخويف أو   اإكرا أو 

ماية - شخاص من تشملهم با  إتفاقياتأو أكثر من  إتفاقيةأن يكون ذلك الشخص أو أولئك ا
يف لعام   . ج

رمة على علم بالظروف الواقعية ال تثبت ذلك الوضع احمي. -  أن يكون مرتكب ا

ذا السلوك  سي-  اق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا به .أن يصدر 

رمة على علم بالظروف الواقعية ال تثبت وجود نزاع مسلح.-  أن يكون مرتكب ا

من نظام روما على أها جرمة حرب،  / أ//امعاملة الاإنسانية، ال نصت امادة  فحن أن
ط من كرامته،  فعال أو السلوكيات أو الظروف ال هدر من القيمة البشرية لإنسان و فهي تلك ا

ارجي أو تقدم الطعام إليه بصورة غ سر من ااتصال بالعام ا                ر ائقة، مثل حرمان امعتقل أو ا
 غتصاب أو اإكرا على البغاء.ريد من مابسه، أو اإأو 

اوا إعطاء  اوها الفقه الدو  رمة، فقد ت ذ ا ديد معيار يضبط تعريف   مفهومو نظرا لصعوبة 
ه أن امعاملة غر ها. ي امعاملة ال مكن أن تؤذي السااإنسانيحيث قال جانب م سدية ة              مة ا

شخاص   تفاقياتاإأو تؤذي الصحة العامة، أما فريق آخر فقال أن الغاية من  ي ماية ا ربع  ا
رب العصيبة من التعسف وظ يوان أو ما يقارب من ذلك، اإ روف ا دار بكرامتهم إ مستو  ا
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سر مثا بالعام  ذا يكون قطع صلة الشخص ا ارجيوعلى  ، وخاصة بذويه مساسا بإنسانيته أي ا
 .أ) معاملة اإنسانية  معاملته

ة، ويرتكز  در اإشارة إ أنه يوجد معيار للتفرقة بن جرمة التعذيب وامعاملة الاإنسانية أو امهي و 
ا أمام معاناة وأم شديد ذا امعيار أساسا على درجة التعذيب، ذا وبلغ ذلك أقصا فإ فإذا ك ا نعتر  ن

رد معاملة قاسية أو غر إنسانية ا نكون أمام  مر ذلك فإن ذا ما  ،أ1)تعذيبا ،أما إذا م يتجاوز ا و
ضة التعذ إتفاقيةمن  أكدته امادة  ا                         أو العقوبة القاسية  يب وغر من ضروب امعاملةم

و دون التعذيب من أوجه امعاملة  ا تعريفا عاما لكل ما  ة، من خال إيراد             أو الاإنسانية أو امهي
ضع لوايتها القضائية حددت أية  ع  أي إقليم  أو العقوبة القاسية بقوها:" تتعهد كل دولة بأن م

ة ال ا تصل إ حد التعذيب،  أعمال أخر  من أفعال امعاملة أو العقوبة القاسية أو الا إنسانية امهي
دما يرتكب موظف عام كما حددها ام و ع ذ ادة ا أو شخص آخر يتصرف بصفته الرمية 

رص على  عمال أو  دما تتم موافقته أو بسكوته عليها".ارتكاها  ا، أو ع

فعال  م الذي يلحق الشخص جراء ا ي ال ميز بن ما و عليه فإن درجة امعاناة وا غر امشروعة 
طا للكرامة  ا و  ديد امعاملة الاإنسانية  ،ة للشخصاإنسانييعتر تعذيبا وما يعتر مهي وكما مكن 

من خال الظروف وامابسات احيطة بالضحية كحبسه احتياطيا  ظروف غر مائمة أو سوء امعاملة 
 التعذيب فيه.الطبية للسجن أو للتهديد بإتباع 

فعال غر  ص امادة اإنسانيأما فيما يتعلق بوصف ا من نظام روما  ة بأها جرمة حرب وفقا ل
ب ساسي، فإنه   :أ) ا

                                                   

 .693سابق، ص  ، مرجعد/ عبد الفتاح بيومي حجازي -1
ضة التعذيب لعام  - 1 ا مم امتحدة م قوق اإنسان  ضوء إتفاقية ا مد يوسف علوان، حظر التعذيب  القانون الدو  لة 1984د/   ،

ة  قوق، العدد الرابع، الس قوق، جامعة الكويت، كلية ا  .79، ص 1987ا

 .697، صسابقمرجع / عبد الفتاح بيومي حجازي، د -2
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شخاص احمين ب- ربع لعام  إتفاقياتأو أكثر من  إتفاقيةأن يكون اج عليهم من ا يف ا ج
سر . سواء كانوا من العسكرين أو امدنين   أو ا

ماية للمج عليهم.- ذ ا ا على علم بالظروف الواقعية ال تثبت توافر   أن يكون ا

ويا باج عليهم، وبذلك يتوافر ركن القصد - ذا السلوك لإيام بدنيا أو مع ا  أن يوقع ا
ائي الذي يقوم على أساس العلم و  اإرادة. ا

، فضا عن  و  إطار العلم دائما- ا جرمته الاإنسانية ضمن نزاع مسلح دو ب أن يأي ا
زاع امسلح. ذا ال  ضرورة علمه بالظروف الواقعية ال تثبت وجود 

  إجراء التجارب الطبية على امرضى  اإنساحظر القانون الدو : إجراء التجارب البيولوجية-
سر  من أفراد الطرف ا رحى أو ا زاع امسلح، ما  ذلك تشويه أبداهم أو تغير أو ا صم  ال

جل أغراض ابي اء أو ح بعد العمليات القتالية.ولوجية اإنسان فيهم   ستكشافية سواء م ذلك أث
قيق الشفاء م وامرض و و إستطباب ا               وكل ما قد يقوم به العدو  ،فالغرض من العاج الطي 

ظورا ماما، ونتائجه غر مأمونة أو  جل معرفة أثر دواء جديد يعد أمرا  ا  حق اج عليهم  ا
مي  ظورة موجب القوانن ال  عمال  ذ ا سدية للمجرب عليه، ومن مثل  على السامة ا

 الصحة واإنسان.

مر أكدته امادة  ول لعام  نفس ا أي ال حظرت تعريض  من الرتوكول اإضا ا
صم أو م  ي إجراء طي ا تقتضيه احتجاز شخص وقع  قبضة ا  أو اعتقاله أو حرمانه من حريته 

حالته الصحية، وا يتفق مع امعاير الطبية امرعية ال قد يطبقها الطرف الذي يقوم باإجراء على 
ري هؤاء رعايا امتمتعن بكامل حريتهم  الظروف الطبية امما ثلة.كما حظرت وبشكل خاص أن 

شخاص و  عضاء بغية  لو موافقتهم أي عملية بر،ا نسجة أو ا أو التجارب الطبية أو استئصال ا
إجراء التجارب الطبية دون داع لذلك ودون وجود ضرورة تقتضيها حالة امصاب من  ذلك أنزرعها.

سم أو ظر الذي فرض على التجارب  شأنه إحداث معاناة شديدة وأذ  خطر با بالصحة، ولعل ا
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ذا الباب، فكل عمل م بتعمد من شأنه مضاعفة اآام على امصاب يدخل  دائرة  الطبية كان من 
ظر  .أ) ا

رب، فإن امادة  رمة ا قد أشارت إ  /أ//أما فيما يتعلق بوصف إجراء التجارب البيولوجية 
ة  أن إخضاع أي شخص  اإنتهاكم تستقر نتائجها العلمية بعد، يعد أو أكثر لتجربة بيولوجية معي

ي جرمة عمدية تقوم  جسيما على صحة اج عليه أو سامته البدنية أو العقلية أو للمج عليهم، و
في ال ها ي ائي م صرية العلم واإرادة، وأن انتفاء القصد ا ائي العام بع ركن على أساس القصد ا

رمة وي  ا  .أ1)امع

رب   صوص أركان جرمة إجراء التجارب البيولوجية ،فقد وردت  ملحق أركان جرائم ا و 
 :أ2)كاآي

ة.- رمة شخصا واحدا أو أكثر لتجربة بيولوجية معي ضع مرتكب ا  أن 

   أن تشكل التجربة خطرا جسيما على الصحة أو السامة البدنية أو العقلية لذلك الشخص    -
شخاص.  أو أولئك ا

أن يكون القصد من التجربة غر عاجي وغر مرر بدوافع طبية، وم يضطلع ها مصلحة ذلك -
شخاص.  الشخص أو أولئك ا

شخاص م - ماية أن يكون ذلك الشخص أو أولئك ا أو أكثر من  إتفاقيةن تشملهم با
يف لعام  إتفاقيات  . ج

رمة على علم بالظروف الواقعية ال تثبت ذلك الوضع -  احمي.أن يكون مرتكب ا

ذا السلوك  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا به.-  أن يصدر 

                                                   

زائر، اإنساد/ روشو خالد، الضرورة العسكرية  نطاق القانون الدو -1 ، رسالة دكتورا  القانون العام، جامعة أي بكر بلقا يد، تلمسان، ا
 .303، ص 2012/2013

 .700، صد/عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق -1
 .159دين شبل، مرجع سابق، صبدر الد/ -2
 .263نبيل صقر، مرجع سابق، ص -
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رمة على علم بالظروف الواقعية - .أن يكون مرتكب ا زاع امسلح الدو  ال تثبت وجود ال

 ثالثا: جريمة تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم والصحة.
سم والصحة ، كجرمة حرب نصت عليها امادة  اق معاناة وأذ  خطر با رمة تعمد إ يقصد 

ا على اج عليه أو اج /أ//  عليهم، ويكون إما عن طريق السلوك اإجرامي الذي يأتيه ا
سدية أو الصحية.عتداءفرض آام جسيمة بصورة عمدية أو عن طريق اإ طرة على السامة ا  ات ا

ط ام ا ذا الفرض ل دف معنو  ال  جرائم التعذيب   رة بصورة عمدية ليس له  و ا كما 
صول على ال يرجى م صول على معلومات، فقد يكون  عرافاها ا ذ اج عليه أو ا لغرض 

ا نتقاملااآام وإتياها فقط  ذ امعاناة واآام  ،أو إشباع غريزة  نفس ا وقد تتعدد صور 
وي جل  كوم عليهم باإعدام فقط  ، ومن ذلك إخبار احتجزين أهم  فهم سب ما يأتيه كل جا

ابه أو تقدم وجبات غر صحية مع إرغام اج عليه قتياد شخص مكأو إ جل إر ان اإعدام 
ظورة ما ها من آثار جسيمة على السامة الصحية  ذ السلوكيات تعد  .كل  اوها...... ا لت

سدية للمج عليه  .أ)وا
عمال غر امشروعة  ذ ا  جرمة حرب فهي: ااعتبار بأما عن شروط 

سد أن يتسبب م- وي شديد أو معاناة شديدة أو أضرر بليغة  رمة  أم بد أو مع          رتكب ا
 أو بصحة شخص واحد أو أكثر.

ماية - شخاص من تشملهم با  إتفاقياتأو أكثر من  إتفاقيةأن يكون ذلك الشخص أو أولئك ا
يف لعام   . ج

رمة على علم بالظروف -  الواقعية ال تثبت ذلك الوضع احمي.أن يكون مرتكب ا

ا على علم - ذا السلوك  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا به، وأن يكون ا أن يصدر 
زاع. ذا ال  بالظروف الواقعية ال تثبت وجود 

                                                   
 .702عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص د/ -1
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اامن خال  استخاصهو صفوة ما مكن  ا اماد ستعراض رب ال جاءت على ذكر  ةم جرائم ا
ساسي/أأ/) زاعات امسلحة  ،من نظام روما ا اء ال وامتعلقة بالسامة الشخصية لأشخاص أث

ية غاية سامية، تسعى كل القوانن ما فيها  الدولية أن ماية الشخص  جسد وروحه وملكاته الذ
و إا تأكيد ما ج صوصها ما  ظام  رمته وحظرته نظام روما لتكريسها ومايتها، وأن ما ورد  ال

الدولية السابقة بشأن جرائم القتل العمدي، وحظر التعذيب وكافة أنواع امعامات  تفاقياتاإ
ارب بيولوجية اإنسانيالاإنسانية واحطة للكرامة  ة، وكل ما قد يشو جسد وعقل اإنسان جراء إجراء 

، أو عن اسبة نزاع مسلح دو تائج م اق امعاناة الشديدة  غر مشروعة وغر مضمونة ال طريق إ
م. ويفهم وهديد يبهم و شخاص عن طريق تر  با

 .الجسيمة المتعلقة بالحرية الشخصية لأشخاص اإنتهاكاتالفرع الثاني: 

رية الشخصية لأسر  وامدنين /أوردت امادة  فعال غر امشروعة دوليا، مس ا /أ ملة من ا
ائن، ووصفها بأها  اة، ونوالر رائم وفقا مايلي:جرائم حرب تستوجب عقاب ا ذ ا  ستعرض 

 أوا: جريمة اإرغام على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.

ي أسر حرب أو أي شخص آخر مشمول   اعتبارعلى  /أ//نصت امادة كل إرغام 
دمة  صفوف قوات دولة معادية جرمة حرب. ماية على ا اصة و أركاهابا م إيضاحها  ملحق  ا

ي: رائم .و  أركان ا

رمة شخصا أو أكثر بفعل أو هديد على ااشراك  عمليات عسكرية ضد - أن يرغم مرتكب ا
دمة بشكل آخر  صفوف القوات امسلحة لقوة معادية.  بلد أو قوات ذلك الشخص ،أو على ا

شخاص من - ماية أن يكون ذلك الشخص أو أولئك ا  إتفاقياتأو أكثر من  إتفاقيةتشملهم با
يف لعام   .ج

رمة على علم بالظروف الواقعية ال تثبت ذلك الوضع -  احمي.أن يكون مرتكب ا
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رمة على - ذا السلوك  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا به، وأن يكون مرتكب  أن يصدر 
 وجود نزاع مسلح. علم بالظروف الواقعية ال تثبت

قاش  ا ل دمة  صفوف قوات العدو أها كانت  صوص جرمة اإجبار على ا دير بالذكر  و ا
ة التحضرية اممهدة مؤمر روما الدبلوماسي مع بن أ1)على مستو  اللج ة أن  ذ اللج ، فقد قررت 

تها أحكام  يم ال تضم تها امادة  اإنتهاكاتامفا سيمة وتلك ال تضم اي  إتفاقيةمن  ا ا
ص على السلوك احظور  الفقرة"ج" ال  لعام  رب الرية، وم ال اصة بقوانن وأعرف ا ا

اإعان عن نقض حقوق ودعاوي مواط الدولة امعادية، أو تعليقها أو عدم قبوها،  –جاء فيها:" 
ع على الطرف امتح رب ضد وم ارب أيضا إكرا مواط الطرف امعادي على ااشراك  عمليات ا

رب". زاع قبل انداع ا م، ح ولو كانوا  خدمة طرف ال  بلد

ت  رم بإرغام شخص أو عدة أشخاص مشمولن بالرعاية  ص أن قيام مرتكب ا و ما يفهم من ال
يف، بالفعل إتفاقياتأو أكثر من  إتفاقيةأحكام  أو بالتهديد على امشاركة  العمليات العسكرية  ج

و إا  دمة  صفوف قوات دولة معادية، ما  ذا الشخص أو قواها أو بشكل آخر على ا ضد دولة 
دمة  صفوف الدولة  إتفاقياتموذج واحد من السلوك احظور الذي أشارت إليه  يف بوصفه "ا ج

ته امادة  ساسي. أ///امعادية" والذي تب  من نظام روما ا

ساسي فإن جرمة اإرغام للخدمة  صفوف القوات امعادية، قد  و بالرجوع إ نظام روما ا
اصة، نوضحها وفقا مايلي. سر وامدنين ولكل فئة أحكامها ا  ترتكب  حق كل من ا

 إرغام اأسير على الخدمة في صفوف قوات العدو.-10

رب  اجزة له حظيت بإإن مسألة تشغيل أسر ا ، وذلك من خال من طرف الدولة ا تمام دو
سبة الدولية امعقودة هذا الشأن، ذلك أن مسألة تشغ تفاقياتاإنصوص  سر ها تداعيات بال يل ا

                                                   

شور بكتاب: القانون الدو   -1 رب، م ائية الدولية، أركان جرائم ا ة التحضرية للمحكمة ا وت دورمان، اللج ، دليل للتطبيق على اإنساك
رة ، مصر،  مر، القا ة الدولية للصليب ا ، تقدم: د/ أمد فتحي سرور، اللج   502، ص 2006الصعيد الوط

 



281 

 

ري. الدولة اآسرة من جهة، ومن جهة قتصادا ا ا هود  تفاقياتاإلذا حرصت  أخر  فإها تقوي 
ديد شروطها. وز لأسر  العمل ها مع  عمال ال   الدولية على تبيان ا

يف الثالثة لعام  إتفاقيةمن  فامادة  اجزة تشغيل  –نصت على أنه:"  ج وز للدولة ا
سهم، ورتبتهم وكذلك قدرهم البدنية، على أن  هم،و ج رب الائقن للعمل، مع مراعاة س أسر  ا

ويا.  يكون القصد بصورة خاصة احافظة عليهم  صحة جيدة بدنيا ومع

رب من رتبة صف ضابط إا بالقيام بأعمال امراقبة.-   و ا يكلف أسر  ا

ذا العمل بقدر مكن و - اسبهم ويدبر هم مثل  هم هذا العمل أن يطلبوا عما ي للذين ا يكلفون م
اسبا وجب تدبر هم بقدر اإمكان وا  اإمكان، وإذا طلب ضابط أو من  حكمهم عما م

 يرغمون على العمل بأي حال" .

رب، مع مراعاة رتبتهم وقدرهم ال عمال فوق ما يفهم أنه مكن تشغيل أسر  ا بدنية وا تكون ا
اجزة  صرف مضمون امادة إ إعطاء الدولة ا طاقتهم، وا تكون ها عاقة بالعمليات العسكرية، كما ي
ري والعمليات  سر  شريطة أن ا يكون  ذلك أية عاقة باجهود ا ق  تشغيل الضباط ا ا

 العسكرية.

ظيم الوضع القانو لأسر وحقه  اجزة  تفاقية الشغل وفقا إإن ت يف الثالثة يعطي للدولة ا ج
سر على القيام ببع ق  إرغام ا فعي و ا عمال ذات الطابع ال ، كإرغامه على القيام قتصاديااض ا

اء... ا اعة اإنتاجية أو التحويلية، وأعمال الب ظيم امعسكر والزراعة والص  .أ)بكافة أعمال الصيانة وت

                                                   

يف الثالثة لعام  50امادة  -1 وز إرغام  1949من إتفاقية ج ظيمه، أو صيانته ا  عمال امتعلقة بإدارة امعسكر أو ت اف ا ص على أنه:"  ت
:أسر  ة أدنا رب على تأدية أعمال أخر  خاف الفئات امبي    ا

 الزراعة. - أ

اعات اميكانيكية  - ب ها باستخراج امعادن والص امات، فيما عدا ما اختص م اعات اإنتاجية أو التحويلية أو استخراج ا الص
اء ال ليس ها طابع أو غرض عسكري. شغال العامة وأعمال الب  والكيميائية، وا

اولة ال ليس ها طابع أو غرض عسكري. - ت قل وام  أعمال ال

رف. - ث ون وا عمال التجارية والف  ا

زلية . - ج دمات ام  ا
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اجزة بشأن  إتفاقية فقط إ أن نصوص نشر سر ، وضعت قيودا على الدولة ا اصة با يف ا ج
ها: سر  م  تشغيل ا

لغام- سر  أعمال مثل خطورة بالغة على حياته كإزالة حقول ا  .أ)حظر تشغيل ا

سر بعمل حاط بكرامته ح ولو - ، ففيعدم جواز تكليف ا د عودته  برضا ق لدولته ع الة  ذ ا
 إليها أن تعاقبه.

وز - ن ذلك مس بالشرف  إستعمالا  زاع امسلح  ري وال سر  كل ما له عاقة باجهود ا ا
يانة،  العسكري الذي يقضي عدم مساعدة أي  جيش أو سلطة ضد دولته بل يعتر ذلك من قبيل ا

د أن الكثر من الدول ض ها جزاءات من يعمل ضد دولتهولذلك  ت قواني  .أ1)م

ماية امكفولة للمدنين زمن :إرغام المدنيين على الخدمة في صفوف العدو-10 إن أساس ا
فاظ على الطا و ا زاعات امسلحة  م من العمليات العسكرية بع امد هم، و اال داف ستبعدا وأ

ذا الشأن كفلت  ،العدو رب، ما اإنسانيالدولية  تفاقياتاإو  قوق هذ الفئة زمن ا ة ملة من ا
دمة  صفوف الدولة امعادية أو دولة  ، ااحتالفيها ضمان عدم تشغيل امدنين وإرغامهم على ا

ر السكان امدنين  وز للسلطات احتلة أو امعتدية أن  والغاية من ذلك حسب الرأي الغالب أنه ا 
ربية  مواجهة الدولة على عمل م احية ا ن شأنه أن يؤدي إ زيادة استعداد تلك السلطات من ال

صل ؤاء السكان إ رفع كفاءها من حيث اإمداد واإعداد والتهجر.، ا  أو أن تؤدي أعمال 
اي لعام  إتفاقيةمن  فامادة  رب الرية ا دت على ضرورة أك بشأن قوانن وأعراف ا

دمات إا  حالة تلبية حاجات قوات  تشغيل امدنين عدم  ااحتالوحظر إخضاعهم لتقدم ا

                                                                                                                                                               

افع العامة ال ليس ها طابع أو غرض عسكري. - ح  خدمات ام

حكام امتقدمة يسمح لأسر مباشرة حقهم  الشكو  وفقا للمادة  "78و  حالة اإخال با

بائط  52امادة  -2 ا من ال لغام وغر وز تشغيل أي أسر حرب  عمل غر صحي أو خطر........ تعتر إزالة ا يف الثالثة:"ا  من إتفاقية ج
عمال احظورة".  امماثلة من ا

رب  القانون الدو د  - 1 ، مرجع سابق، ص اإنسا/ روشو خالد، أسر  ا  .297، امركز القانو
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م وأن تكون  ةشريط أن ا يدفع ذلك السكان امدنين إ امشاركة  العمليات العسكرية ضد بلد
دود امعقولة.  اءا على أوامر القائد احلي و ا دمات ب  ذ ا

يف الرابعة لعام  إتفاقيةمن  امادة باإضافة إ ذلك فإن  اصة بالسكان امدنين  ج ا
 بشأن تشغيل امدنن مكن تلخيصها  مايلي: ااحتالأوردت ملة من القيود على دولة 

وز لدولة - شخاص احمين ب ااحتالا  دمة  قواها  تفاقيةاإأن ترغم ا أي امدنين على ا
 مساعدة، كما ا يسمح بأي ضغط أو دعاية بقصد تطوعهم.امسلحة أو ا

م أقل من - وز إجبار من  ة على العمل. كمبدأ عام، ا   س

عمال الازمة لتوفر احتياجات جيش - أو خدمة امصلحة  ااحتالجواز تشغيل امدنين  ا
قل أو الصح  ة لسكان البلد احتل.العامة، أو لتوفر الغذاء وامأو  أو املبس أو ال

طوي على  إستخدامرم إرغام العمال امدنين على - القوة لضمان أمن  إستخداموسائل ت
شآت ال يؤدون فيها العمل إجباريا .  ام

م عن أماكن عملهم.- وز نقلهم وإبعاد  يطبق على العمال امدنين تشريع العمل احلي، وا 

وز إرغام أي من - شراك  عمليات لتزامهم باإعلى القيام بأي عمل يرتب عليه ا امدنينا 
 حربية.

ماية امدنين من تعسف السلطات امعادية أو سلطات  ستغال  ا ااحتالذ القيود جاءت 
ذا الشأن اقدرات السكان احلي يف الرابعة، أن إتفاقيةمن  عترت امادة ن لصا قواها، و   ج

دمة  القوات امسلحة بالدولة امعادية يعتر  أي جرمة  -جسيما اإنتهاكإكرا الشخص على ا
 .أ)هارتكابيستوجب امساءلة القانونية للدولة ال قامت ب -حرب

و احافظة على  دفها  زاعات امسلحة، إما  ا بشأن ماية امدنين زمن ال ذ القوانن وغر إن 
زاع العسكري، أما وإن ثبت أن شخص مد ما يقوم  داف ال ا من أ ذ الفئة اهامة،واستبعاد حقوق 

رم من ا ل شبهة قاطعة أنه يقوم بذلك، فإنه  شاط يضر بأمن الدولة أو كان  قوق وامزايا ال ب
                                                   

ت  -1 ي الدين عشماوي، حقوق امدنين  ري، مرجع سابق، ص ااحتالد/   .389ا
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حها له  ذ  تفاقياتاإم يانة ال تعرض صاحبها للحرمان من  الدولية، ويعتر ذلك  مصف ا
قوق  .أ)ا

عمال العدائية إ جانب القوات امسلحة  شخاص امدنين الذين يشركون  ا و عليه فإن ا
ماية ال كفلتها هم للدولة امعادية، أو الذين يقومون بعمل ذي طابع عسكري  رمون من ا فإهم 

ص امادة  إتفاقية ا استخاصه من امفهوم امخالف ل ذا ما مك يف الرابعة، و /ب من ذات ج
 .تفاقيةاإ

ثانيا: تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم 
 محاكمة عادلة نظامية.

ساسي. و /أ//نصت عليها امادة  حو قد م تعريف ال من نظام روما ا سلوك احظور على ال
": اكمة عادلة ونظامية، وذلك برفض التا رمان شخص ما أو عدة أشخاص من  رمة  قيام مرتكب ا

يف الثالثة والرابعة لعام  و خاص  اتفاقي ج تقدم الضمانات القانونية ال م تعريفها، على 
". 

سبة إ سر  فإن امواد امتعلقة باإجراءات القضائية ) تفاقيةفبال قوق ا يف الثالثة امتعلقة  -ج
تصة تابعة  ا لد  جهة قضائية  رائم ال ارتكبو رب عن ا اكمة أسر  ا أ.رسخت مبدأ 

صوص عليها  سر احاكمة العادلة  سر  إخطار من ضرورةللدولة اآسرة، مع مراعاة الضمانات ام ا
اضع للمحاكمة بالتهم اموجهة إليه، و إحالته بأسرع وقت إ قاض للفصل فيها، مع كفالة حقه  ا
وراق والوثائق امقدمة  اقشة الشهود وفحص ميع ا  الدفاع عن نفسه وااستعانة محام، وحقه  م

صوص إثبا فسهللمحكمة  سوبة إليه إما ب ه، وحقه  ااستعانة  ت التهم ام أو عن طريق امدافع ع
كم وكذا حقه  الطعن فيه طوق ا ذا باإضافة إ إخطار م  .أ1)مرجم إن اقتضت الضرورة ذلك، 

                                                   

، مرجع سابق، ص  القانون الدو  خالد روشو، الضرورة العسكريةد/  -2  .242اإنسا
  .724ح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص د/ عبد الفتا  - 1
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شخاص امدنين، فإن  اكمة ا ص  يف الرابعة كذلك كفلت الضمانات  إتفاقيةأما فيما  ج
ساسية هذ احاكمة ، فامادة  الفة م نصت  ا مي عن  وز معاقبة أي شخص  على أنه:" ا 

اب ". ماعية وبامثل ميع تدابر التهديد واإر ظر العقوبات ا  يقرفها شخصيا، و

بأثر رجعي عن فعل وقع  ااحتالإ عدم جواز معاقبة امدنين  أراضي  كما أشارت امادة 
سب امادة ااحتاللقوانن  وفقا ااحتال اماضي ويعاقب عليه بعد  ا  تفاقيةاإمن ذات  ، و

اكمة قانونية مستوفية  ااحتالوز للمحاكم امختصة التابعة لدولة  إصدار أي حكم إا إذا سبقته 
ظم  إتفاقيةال أكدها نصوص القضائية الداخلية والدولية،  لكافة الشروط امتعارف عليها ضمن ال

يف الرابعة .ومكن تلخيصها كاآي:  ج

ية  اإقليم احتل، وأن يكون اإعان مك- اكمة عل لسة  توبا وبلغة يفهمها إعان امتهمن 
ن  .السكان امدي

ا  حق - اذ ري ا ا بكافة اإجراءات القضائية ال  امية  حالة وجود إخطار الدولة ا
 .أ1)امتهمن

دلة وطلب ماع الشهود،متهمو حق ا - امن و ن  تقدم ا  .أ2)ااستعانة مدافعن أو 

م - حكام الصادرة ضد طر با حكام، على أن   .أ3)بأسباها و حق احكوم عليهم  طعن ا

كم حق امتهمون- طق با  .أ4)بااستعانة مرجم  ميع مراحل ااهام، وال

ماية  شخاص امشمولن  سر  وا لص إليه بشأن حق ا يف  إتفاقياتما   احاكمة  ج
ع تعسف السلطات امعادية من  و م العادلة، وكفالة ميع الضمانات القانونية والقضائية هاته الفئات 

زاع امسلح وكل تعمد  ذلك يعد سلوكا إ إنتهاك قوق امضمونة لأشخاص زمن ال جراميا يستوجب ا
ساسي  ائية الدولية  نظامها ا ت احكمة ا اص بعدم  نتهاكاإامساءلة والعقاب، و ذلك تب ا

                                                   
يف الرابعة. 71/03،  71/02امادة   - 1  من إتفاقية ج
يف الرابعة. 72امادة  - 2  من إتفاقية ج
يف الرابعة 73امادة  -3  .من إتفاقية ج
يف الرابعة 72/03امادة  -4  .إتفاقية ج
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ماية الدولية إ ي متهم من الفئات امشمولة با ذا  تفاقياتضمان احاكمة العادلة  يف وعدت  ج
ي   رمة و ذ ا رائم، أركان  اصة بأركان ا ظام ا ت الوثيقة املحقة بال السلوك جرمة حرب، وبي

 :أ1)كاآي

رمان من - اكمة عادلة ونظامية با صول على  رمة شخصا أو أكثر من ا رم مرتكب ا أن 
حو احدد خاصة  اتفاقي  يف الثالثة والرابعة لعام الضمانات القضائية على ال  .ج

ماية - شخاص من تشملهم با ذا الشخص أو ا يف  إتفاقياتأو أكثر من  إتفاقيةأن يكون  ج
 .لعام 

رمة على علم بالظروف الواقعية ال تثبت ذلك الوضع احمي.-  أن يكون مرتكب ا

ذا السلوك  سياق نزاع دو مسلح ويكو - رمة على أن يصدر  ن مقرنا به، وأن يكون مرتكي ا
 علم بالظروف الواقعية ال تثبت وجود نزاع مسلح.

قل غير المشروع.  ثالثا: جريمة اإبعاد أو ال

ع الوسائل لضمان مار العدوان، كما  و أ زاعات امسلحة  قل غر امشروع  إطار ال اإبعاد أو ال
اقا لأذ  بالسكان امدنين، إا أنه وبالرغم من ذلك م تتطرق  ا إ اي لعام  إتفاقيةأنه أشد ا

ن عمليات الطرد ا  قل القسري مدنين،  ماعي حسب ي من حاات اإبعاد أو ال
" ضارة، ولذلك م   جورج شوارز نبير"الباحث القانو كانت غر مرفوضة طاما كانت تتم وفقا معاير ا

ا ددا وصر  .أ2)تتطلب خطرا 

                                                   
 .265نبيل صقر، مرجع سابق، ص  -1
مد  -  .161بدر الدين شبل، مرجع سابق، صد/ 
 
ادا لش - 2 ظر اإبعاد القسري للمدنين إا انه مكن استخاصه من ديباجة اإتفاقية است ع و اي م رط رغم عدم وجود نص صريح  إتفاقية ا

ت ماية وسلطان مبا رب.... يظل السكان امتحاربون  ن استصدار مدونة كاملة لقوانن ا ز الشهر، الذي جاء فيه :" وإ أن  قانون دئ مارتي
ال بن الشعوب امتمدنة وقوانن  مم، كما جاء ت من التقاليد ال استقر عليها ا  .اإنسانية ومقتضيات الضمر العام"ا
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طاق للسكان امدنين، فقد أو  ربن العاميتن من عمليات إبعاد واسعة ال و نظرا ما شهدته ا
رمة الدولية، ونظم أحكامها ضمن اجتمع الدو أمية بالغة هذ  يف لعام  إتفاقياتا      ج

يف الرابعة نقل  إتفاقيةمن  فقد حظرت امادة ، روتوكولن اإضافين لعام ال و ج
راضي احتلة إ أراضي دول  شخاص احمين أو نفيهم من ا أو أراضي أي دولة  ااحتالوإبعاد ا

ذا التهجر القسري. اعترت ما قد  تفاقيةاإمن ذات  فحن أن امادة  أخر ، وأيا كانت أسباب 
ماية  ااحتالتقوم به دولة  من إبعاد وهجر قسري،  تفاقيةاإ حق السكان امدنين امشمولن 
ملها امسؤولية الدولية. اإنتهاك جرمة دولية و  جسيما 

ول على /و  ذات السياق أكدت امادة  نقل سكان  اعتبار/أ من الروتوكول اإضا ا
راضي احتلة  حكام الروتوكول ، كما توسعت لتشتمل بالتجرم نقل احتل لقسم من  اإنتهاكا جسيما 

اا ذا سيكون إبعاد امدنين فيما سو  ا قاليم احتلة عمدا، وعلى  ت ال محت ها سكانه إ ا
رب أو جرائم ضد  ة على حسب ظروف وأركان  اإنسانيذ امواد جرمة إبعاد تدخل  إطار جرائم ا

 . أ)كل جرمة على حد 

ساسي حكمة روما، فقد نصت  ظام ا قل غر امشروع كجرمة حرب  إطار ال أما بشان جرمة ال
ة التحضرية التفسر القائل بأن امادة  /أ//عليها امادة  ت اللج  إتفاقيةمن  بعد أن تب

ب أن تقرأ بالتوازي مع امادة  يف الرابعة وال  ظر تفاقيةاإمن ذات  ج ميع عمليات اإبعاد ، 
ا نقل شخص  ري للسكان احمين، ويقصد باإبعاد كل سلوك إجرامي يقصد من وراء ا قل ا وال
سبة لعمليات اإبعاد  ال بال و ا أو عدة أشخاص باإكرا إ مكان آخر بعيدا عن أوطاهم، كما 

ظام ا أ ال ما  رب العامية الثانية، حي جانب إ ال مت خال ا ازي إ إقصاء اماين من ا ل
قل فيقصد به تغر مكان إقامة شخص  اجم، أما ال           أماكن بعيدة عن أوطاهم وتشغيلهم  ام

                                                   

ول لعام 85/4امادة  -1 عمال التالية....... مثابة إنتهاكات جسيمة هذا اللحقآ الروتوكولآ إذ  -:"1977/أ من الروتوكول اإضا ا تعد ا
الفة لاتفاقيات أو للحق آ الروتوكولآ ا  قرفت عمدا، 
راضي احتلة داخل نطاق -أ تلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان ا راضي ال  قل بعض سكاها امدنين إ ا تلك قيام دولة ااحتال ب

الفة للمادة  راضي أو خارجها   .من اإتفاقية الرابعة........" 49ا
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قولن أنفسهم  ميدان العمليات العسكرية حفاظا على  شخاص وذلك لصا ام موعة من ا أو 
قل أو اإبعاد غر امشروع، أركان  .أ)عاقب عليهاسامتهم، وإن كان غر ذلك فيعد جرمة ي رمة ال و 

ا كاآي:  خاصة ها، نورد

رمة بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر إ دولة أخر  أو مكان آخر.-  أن يقوم مرتكب ا

ماية  - شخاص من تشملهم با ؤاء ا ذا الشخص أو   إتفاقياتأو أكثر من  إتفاقيةأن يكون 
يف لعام   .ج

رمة على علم بالظروف الواقعية ال تثبت ذلك الوضع -  احمي.أن يكون مرتكب ا

 أن يصدر التصرف  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرن به.-

رمة على علم بالظروف الواقعية ال تثبت وجود نزاع مسلح.-  أن يكون مرتكب ا

بس غر امشروع  المشروع:رابعا: جريمة الحبس غير  جز أو ا قانونيا جسيما  اإنتهاكيعتر ا
يف الرابعة لعام  تفاقيةإ إذ يعتر شكا من أشكال ااضطهاد السياسي أو العرقي  جرمة  ج

رمة ،ة اإنسانيضد  سبة  غر امشروع بوصفها جرمة حرب وفقا ما نصت عليه امادة  حتجازااأما بال
ة التحضرية، ال  /أ// ام من قبل اللج ساسي، فقد م توضيح أركاها بشكل  من نظام روما ا

بس أو ااستمرار  حبس شخص أو عدة  رم  ذا السلوك احظور بأنه:" قيام مرتكب ا عرفت 
اات ال يكون فيها أشخاص  مكان معن". ويهدف  تعبر" ااستمرار  حبس" إ تغطية ا

ص عليه  امواد  بوسا بشكل قانو وفقا ما م ال يف  إتفاقيةمن  ، ، شخص معن  ج
ة. ظة معي  الرابعة، ولكن حبسه يصبح غر قانو  

كمة يوغسافيا السابقة بشأن قضية  كم الصادر عن  " ، أن  DE LALIC"فقد جاء  ا
ا   ة ورد ذكر بس مكن أن يستمر بشكل قانو فقط  حالة ما إذا م تقدم حقوق إجرائية معي ا

صوص تطبيق نص امادة  إتفاقيةمن  امادة  شخاص احتجزين أما  يف الرابعة على ا من  ج
ساسية للمدنين احتجزين  تفاقيةاإذات  قوق اإجرائية ا ، فقد خلصت احكمة إ أن: " احرام ا

                                                   
وت دورمان، مرجع سابق، ص -2   .503ك
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ساسية  و أحد امبادئ ا راضي احتلة،  الذي يبدأ  حتجازالرابعة ككل". وهذا فإن اا تفاقيةلاا
هة القائمة باا لت ا ا قوق ا حتجازبشكل شرعي يتحول بشكل واضح إ غر شرعي إذا ما 

ت اا ساسية لأشخاص  كمةحتجازاإجرائية ا اسبة إعماا  ، وإذا م تقم بإنشاء  يئة إدارية م أو 
يف الرابعة  إتفاقيةمن  للمادة  تلة إعماا  احتجاز، أو  حالة ج مدنين  أراضي 
 .تفاقيةاإمن ذات  للمادة 

يف  تفاقيةاإ ال جاءت امشروعة حتجازأما عن حاات اا ا  مواد  الرابعة  على ذكر
 متفرقة فهي:

ها أضرار بسيطة لدولة - شخاص امدنين أفعاا نتج ع ، وم تشكل ااحتالإذا ارتكب أحد ا
فراد وقوات  ذا  حتجاز، حيث مثل عقوبة ااااحتالخطرا على حياة ا اإجراء الوحيد لتقييد حرية 

اسب مدة ااعتقال مع الفعل امرتكب  .أ)الشخص، شريطة أن تت

الة يعتر اا- ذ ا ية، ففي  سباب أم ب اعتقاهم  شخاص الذين  إجراء أم تقوم  حتجازا
ب أن  ااحتالبه سلطات  شخاص احمين على سبيل ااحتياط، و يكون للتحفظ على بعض ا

ددا وذو طبيعة مؤقتة  .أ)ذا اإجراء 

هم للمدة نفسها، وذلك عن امخالفات ال قد - شخاص الذين تر  احاكم اعتقاهم بدل سج ا
اء   .أ)ااحتاليرتكبوها أث

شخاص الذين يطلبون ااعتقال محض إرادهم لظروف خاصة، حيث يتقدم ممثل الدولة - ا
امية هذا الط  لب.ا

اات فإنه يعتر حبسا أو  ذ ا اصة ال احتجاز و فيما عدا  ركان ا ا غر شرعي ،وم توافرت ا
ساسي، أصبحت جرمة حرب تدخل ضمن  ظام روما ا احكمة،  إختصاصحددها الوثيقة املحقة ب

ي: ركان  ذ ا  و
                                                   

يف الرابعة 41امادة  -1  .1949من إتفاقية ج

يف الرابعة. 42امادة  -2  من إتفاقية ج

يف الرابعة. 43امادة  -3  من إتفاقية ج
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رمة شخصا أو أكثر  موقع معن أو يواص- تجز مرتكب ا  م.احتجاز ل أن 

ماية - شخاص من تشتملهم با ؤاء ا ذا الشخص أو   إتفاقياتأو أكثر من  إتفاقيةأن يكون 
ربع لعام  يف ا ا هذا الوضع احمي. ج  وأن يعلم ا

ا بالظروف الواقعية ال - أن يعد السلوك  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا به، وأن يعلم ا
زاع امسلح.تثبت  ذا ال  وجود 

ائنخامسا: جريمة أخذ  ائن و : الر كانت من الوسائل ال تلجأ إليها القوات   ماحتجاز أخذ الر
ع القي راضي احتلة، أو كوسيلة م فيذ القواعد ال تفرضها  ا ام بأعمال امسلحة للعدو كضمان لت

ا،  دة دولية ما، إا عدائية ضد فيذ معا ذا السلوك و تطور أساليبه ال أو كضمان ت أن خطورة 
ظر  شخاص وح على العاقات الدولية، سارعت اجموعة الدولية  باتت تشكل خطرا على ا

رب ائن واإجهاز عليهم من جرائم ا رمه، إذ أصبح أخذ الر  .)1(و

يف الرابعة لعام  إتفاقيةمن  فامادة  ائن  ج ظور". وأكدت نصت على أن:" أخذ الر
ذا السلوك امادة  ائن من امخالفات  تفاقيةاإمن ذات  عدم مشروعية  ال اعترت أخذ الر

سيمة للقانون الدو   امستوجبة للمسؤولية والعقاب. اإنساا

ول لعام /كما أن امادة  فعال /ج من الروتوكول اإضا ا ، حظرت ملة من ا
ظر عن زمان ومكان وقوعها، وسواء  ها ما  أرتكبتبغض ال من قبل امدنين أو العسكرين، وال من بي

ائن.ورد  الفقرة  اصة بتجرم أخذ الر  /ج ا

ائن  صوص جرمة أخذ الر من نظام روما  /أ//والواردة  امادة  -حربكجرمة   -أما 
و كبر على التعريف  رمة وأركاها قد م تأسيسها على  ذ ا ويه بأن تعريف  در الت ساسي، فإنه  ا

ائن لعام  تفاقيةاإالوارد   خذ الر ضة  ا  .أ2)الدولية ام

                                                   

، مرجع سابق، ص -1  .222د/ زياد عيتا
معية العامة لأمم امتحدة باإماع ااتفاقية الدولية مكافحة -2 : أقرت ا ائن  فاذ 07/12/1979أخذ الر .ودخلت حيز ال
ها:اتفاقية طوكيو لعام 03/06/1983: ائن وخطف الطائرات م ال مكافحة أخذ الر .مع اإشارة إ وجود العديد من ااتفاقيات الدولية  
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ائن  امادة  على أنه:" أي شخص  عام  يةإتفاقمن  /فقد جاء تعريف أخذ الر
ةأ، أو ااستمرار   احتجازيقوم بأخذ أو  ي  من احتجاز أو التهديد بالقتل أو بإيذاء شخص ما ) الر

موعة من  ياعتبار أجل إرغام طرف ثالث، مثل دولة أو مؤسسة دولية أو شخص طبيعي أو  أو 
شخاص، على القيام أو عدم القيام بعمل معن، كشرط صريح  ة ". ا ي  أو ضم إطاق سراح ر

ص ي: من خال ال ائن له ثاثة صور،   مكن القول أن السلوك اإجرامي  جرمة أخذ الر

موعة القبض أو حتجازاا- و كل سلوك من شأنه التضييق من حرية الشخص أو  من : و
ة فاا شخاص، وسلب حريتهم مدة معي يع تقييد حركة الشخص وإعاقته من امضي   حتجازا

تلف اا اب واإياب دون إرادته، و  حتجازعن القبض كون أن اا حتجازطريقه، وحرمانه من الذ
ظة واحد. رية مستمرا، أما القبض فهو جرمة دقيقة تتم    جرمة مستمرة م ظل سلب ا

طويا على تقييد حرية الشخص،  حتجازو يشرط  اا ذا السلوك اإجرامي م أو القبض أن يكون 
قل  باستخداموذلك إما  ريته  الت ول دون مارسة الشخص  سمانية أو بإقامة حاجز مادي  القوة ا

فعال إ حرمان اج باستخدامأو  ذ ا ب أن تؤدي  ضوع ها، و  عليه ماما سلطة تفرض عليه ا
 من حريته  التجول.

فيستوي وقوعه  مكان عام أو مكان خاص، كأن يقوم  حتجازكما أنه ا عرة مكان القبض أو اا
ا بغلق باب امكان الذي يتواجد به اج عليه،  قل،ا رمانه من حرية الت عه من مغادرة  وذلك  أو م

ه أو مغادرة مب للمطار.....ا أ)مسك
. 

ة بالقتل- ي ائن كجرمة  :احتجاز  في ااستمرار أو اإصابة أو تهديد الر يستوجب أخذ الر
ة بق حتجازحرب، أن تقرن عملية القبض أو اا ي ا بتهديد الر ذ  به بقيام ا اق ا أو أن تله أو إ

                                                                                                                                                               

اة  حذف الطائرات وإعادها إ مالكها الشرعي،واتفاقية ا1963 اصة بالقبض على ا ال عرفت جرمة خطف الطائرات،واتفاقية  1970ايا
ميلها ومباشرة خدمات اماحة 23/09/1970مونريال  : اء  فعال امرتكبة على من الطائرات أو أث رم بعض ا ال نصت على 

. وية........ا  ا

 .743د/ فتوح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  -1 
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ا إما بسلوك  اي كحالة التهديد يستمر  حبسه.و يستوي  ذلك أن يقع التهديد من قبل ا إ
عه من توخي خطر  ا للمج عليه الذي يعا عجزا م امباشر ،وإما بسلوك سلي وذلك بتهديد ا
ا  مكان مرتفع مكن أن يتعرض  عمى الذي يركه ا سيم، كحالة اج عليه ا اموت أو اإيذاء ا

 فيه للسقوط.
و أن جرمة  ائن–و ن تج أثر إا إذا اقرنت عملية كسلوك إج-أخذ الر رب لن ي رامي من جرائم ا

فذ  اج  يث أن موضوع التهديد سوف ي جز بتهديد اج عليه أو آخر  ااعتقال أو القبض أو ا
 عليه نفسه.

ظمة أو دولة إجبار- اع أو عمل على شخص أو دولية م        احتجازا يكفي  :عمل عن إمت
دف  ائن كسلوك إجرامي ا بد أن يكون له غرض و ، بل أن أخذ الر ة وهديد ي أو القبض على الر

ائن أو إحد  ام تمي إليها الر و إرغام الدولة ال ي         ظمات الدولية أو شخص طبيعي دد، و
اععلى القيام بعمل أو اإ ياعتبار أو  ا يربط  مت ائن، أي أن ا بعمل على إثر عملية خطف الر

ة  ي تمي إليها الر هة ال ي ائن أو ضمان سامتهم بقيام ا فيذ مطلبه  اإفراج عن الر أو شخص ما بت
اعإما بالقيام بعمل ما أو اإ و إجبار الطرف الثالث على القيام بعمل  مت     عن عمل، إذ أن اهدف 

اعأو اإ ه مت  .ع
ائن عمل غر  ا على الطرف الثالث مقابل اإفراج عن الر ذا اإجبار الذي مارسه ا و عليه فإن 

زاع امسلح. ظور دوليا سواء زمن السلم أو زمن ال ائن سلوك   مشروع دائما، ما دام أن أخذ الر

ساسي  رب،و بالرجوع إ نظام روما ا ائن كصورة من صور جرائم ا تستوجب  فإن أخذ الر
اصة، تتمثل  مايلي: ركان ا فعال الثاثة، ملة من ا ذ السلوكات  وا  باإضافة إ 

ائن بأي طريقة أخر .- م ر م أو يأخذ تجز رمة شخصا أو أكثر أو   أن يعتقل مرتكب ا

رمة بقتل أو إصابة أو مواصلة - شخا احتجازأن يهدد مرتكب ا ؤاء ا  ص.ذا الشخص أو 
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ظمة دولية، أو شخص طبيعي أو - رمة إجبار دولة، أو م وي مرتكب ا موعة  ياعتبار أن ي أو 
اعأشخاص، على القيام بأي فعل أو اإ ذا الشخص  مت عن أي فعل كشرط صريح أو ضم لسامة 

هم . ه أو ع شخاص أو اإفراج ع ؤاء ا  أو 

ماية - شخاص من تشملهم با ؤاء ا ذا الشخص أو   إتفاقياتأو أكثر من  إتفاقيةأن يكون 
يف لعام  تلج ائن كجرمة حرب ع، وبذلك  ائن ف جرمة خطف الر ن جرائم خطف الر

مي موجب حيث ، نيويورك لعام  إتفاقيةاجرمة ب و تقع على شخص  يف. إتفاقياتأن ا  ج

رمة على علم بالظروف الواقعية ال تثبت ذلك الوضع احمي.أ-  ن يكون مرتكي ا

ا على علم - أن يصدر السلوك  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا به، وأن يكون ا
 بالظروف الواقعية ال تثبت وجود نزاع مسلح.

ركان ذ ا مي موجب  و م توافرت  ة  ي ا بأن الر قيقة  إتفاقياتوعلم ا يف وعلمه  ج
وي  اصر الركن امع صر العلم بوصفه من ع ، أي توافر ع زاع امسلح الدو ائي العام  –ال  –القصد ا

ا  ائن بوصفها جرمة حرب   إ القيام هذا السلوك اإجراميوتوجه إرادة ا ا بصدد جرمة أخذ للر ك
ائية الدولية لروما. إختصاصل ضمن تدخ  احكمة ا

 .ضد الممتلكات وااستياء عليها  اإنتهاكاتالفرع الثالث: 

إ جرمة التدمر غر امرر للممتلكات وااستياء عليها واعترها جرمة  /أ//أشارت امادة 
ائية الدولية  عقد للمحكمة ا ظر فيها م توافرت أركاها التالية: إختصاصحرب، ي  ال

ة أو يستو عليها.- رمة متلكات معي  أن يدمر مرتكب ا

اك ضرورة عسكرية ترر التدمر أو ااستياء.-  أا تكون 

طاق وتعسفيا.-  أن يكون التدمر أو ااستياء واسع ال

ماية موجب - ذ اممتلكات مشمولة با يف  إتفاقياتأو أكثر من  اقيةإتفأن تكون  ج
 .لعام

رمة على علم بالظروف الواقعية تثبت ذلك الوضع احمي.-  أن يكون مرتكب ا
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ا على علم - ذا السلوك  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا به، وأن يكون ا أن يصدر 
زاع امسلح. ذا ال  بالظروف الواقعية ال تثبت وجود 

در ذ  و  ديد أركان  ة التحضرية مؤمر روما، لقت صعوبات كبرة بشأن  اإشارة إ أن اللج
اصة ب حكام ا رمة، كون أن ا ماية، ومن  اإنتهاكاتا سيمة للممتلكات تتفاوت من حيث ا ا

ماية تبعا لطبيعتها، ف ، فاممتلكات تتعدد وبالتا تتغر طبيعة ا اول القانو تلف ماية حيث الت مثا 
. راضي احتلة.... ا اصة الواقعة  ا ماية، عن اممتلكات ا  امستشفيات امدنية امشمولة با

اصة  ركان امذكورة، مع مراعاة الطبيعة ا خر على ملة ا و بالرغم من ذلك استقر الرأي  ا
ا أو ااستياء رم تدمر ماية و عليها بدون مسوغ شرعي، ودون أن تستدعي  للممتلكات امشمولة با

جرمت نوعن من السلوك الذي قد يقع  /أ//حالة الضرورة ذلك، ما يقودنا للقول أن امادة 
.  على اممتلكات احمية، فإما التدمر أو ااستياء عليها بشكل غر قانو

 أوا: التدمير غير المبرر للممتلكات المحمية.

اي لعام نصت امادة  رب الرية على أنه:"  /ز من ائحة ا امتعلقة بقوانن وأعراف ا
ذا التدمر  رب تقتضي حتما  ا إا إذا كانت ضرورات ا        ..... تدمر متلكات العدو أو حجز

جز". كما نصت امادتن  و والثانية على التوا و أو ا يف ا  على أن تدمر من اتفاقي ج
ربية،  اإنتهاكاممتلكات أو ااستياء عليها على نطاق واسع يعتر  جسيما ما م ترر الضرورات ا

مر أكدت عليه امادة  يف ا إتفاقيةمن  ونفس ا ص على أن تدمر ج و اغتصاب لرابعة بال
و ا ترر الضرورة العسكرية يعتر جرمة حرب.  اممتلكات على 

ا أمعت على ذ زاع امسلح الدو  اعتبار امواد وغر اء ال أن كل تدمر واغتصاب للممتلكات أث
رب وأعرافها، إا إذا  الفة جسيمة لقواعد ا ذا  أرتكبتيعد مثابة  ت مسمى الضرورة العسكرية، و

 كوفا ميان قضية " فعا ما أوضحته اممارسات العملية لإدعاء العام حكمة يوغسافيا السابقة 
ربية سيفيك اء العمليات ا صل أث " حيث قال امدعي العام أن: " أي تدمر للمدن أو القر  ال 
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ب أن يكون لضرورة عسكرية، وأن يكون ذلك التدمر مرتبط ارتباطا وثيقا للسيطرة على قوات العدو 
." 

زاع امسلح  تفاقياتاإو  ذات السياق أكدت  اء ال             الدولية على ضرورة ماية اممتلكات أث
ري وإخراجها من إطار ااستهداف العسكري ما م ترر ذلك حاات الضرورة، فامادة  ااحتالأو  ا

اي أكدت أن دولة   ي إا سلطة إدارية تدير امبا العامة  ااحتالمن قواعد ائحة ا ما 
راضي احتلة والعقارات من ذات الائحة نصت على وجوب  ، فحن أن امادة أ1)اموجودة  ا

اصة وعدم مصادرها  .أ2)احرام املكية ا

يف الرابعة التدمر صراحة إا إذا كان مرر حقيقة بالضرورة  إتفاقيةمن  كما حظرت امادة  ج
          أن تدمر أي متلكات خاصة ثابتة  ااحتالظر على دولة  -العسكرية، حيث نصت على أنه:"

ظمات ااجتماعية أو التعاونية،  قولة تتعلق بأفراد أو ماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو ام أو م
ذا التدمر " ربية تقتضي حتما   إا إذا كانت العمليات ا

زاعات اء ال در اإشارة إ أن تدمر اممتلكات أث جرمة حرب لبدا أن يكون  اعتباربامسلحة،  و 
ا  عملية  على نطاق واسع وأن يكون تعسفيا، فباإضافة إ السلوكات اإجرامية ال قد مارسها ا
وي  رمة الدولية، وحيث أن الركن امع ائي ح تكتمل أركان ا ب أن يتوافر لديه القصد ا التدمر، 

ا  نص م يشر إليه صراحة   حكام العامة الوارد ذكر ا نطبق ا أي من امواد امذكورة سابقا، فإن
كمة يوغسافيا  امادة  ذا على العكس ما جاء  بعض أحكام  ساسي،  من نظام روما ا

رمة التدمر وااستياء على اممتلكات ففي قضية "  وي  ديد الركن امع السابقة، حيث م 
دث بشكل متعمد وأن يكون أحد باسكيك ب أن  " خلصت احكمة  رأيها إ أن:" التدمر 

                                                   

ا 55نصت امادة - 1 تفع من امؤسسات وامبا العمومية والغابات  –ي: " من ائحة ا ا تعتر دولة ااحتال نفسها سو  مسئول إداري وم
ذ اممتلكات و  بغي عليها صيانة باطن  ت ااحتال وي راضي الزراعية ال ملكها الدولة امعادية وال توجد  البلد الواقع  إدارها وفقا لقواعد وا

 اانتفاع ".
اي: "  46امادة   -2 اصة ". –من ائحة ا وز مصادرة املكية ا اصة ....... وا  بغي احرام........ املكية ا  ي
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تائج امتوقعة عن فعل امتهم". و قضية  قالت: "إن مرتكب الفعل اجرم  و''سيركيز'' ''كورديك''ال
ذ ا امتوقع". و ظر عن تدمر قاش أو بسبب إماله قد صرف ال ل ال ا يع أن قد تعمد تدمر املكية 

رمة ككل. تفي ا ائي مهم  جرمة التدمر وااستياء على اممتلكات وبإنتفاء ت صر القصد ا  ع

 

 

 ثانيا: ااستياء غير المشروع على الممتلكات.

ية أو ح الدولية، ذلك  يعد ااستياء أو سلب اممتلكات عما غر مشروع سواء  القوانن الوط
وز انتزاعها طلق لصاحبها ما م يقضي القانون أن املكية حق م أو مصادرها إا بغر ذلك، فا 

ظورا  تفاقيةاإموجب قانون، وذلك وفقا ما تقتضيه القواعد العرفية الدولية وقواعد  بعد ااستياء عما 
اي لعام  ما م ترر كذلك الضرورات العسكرية، فامادة  أنه نصت على  من ائحة ا

ة أو  مر أكدته امادة  لةظر تعريض مدي هب ح وإن باغتها اهجوم، ونفس ا من ذات  لل
ظر السلب حظرا تاما" .  الائحة بقوها: "

ظر  امادة  إتفاقيةو جاءت  ذا ا يف الرابعة لتؤكد  ظر بصيغة  ج ذا ا ها، وقد جاء  م
هب سواء وقعت بشكل فردي وشخصي من قبل أفراد  يث يشمل كافة أنواع السلب وال مطلقة، 
طراف امتعاقدة بعدم  ص بإلزام ا هات الرمية للعدو لذلك جاء ال القوات امسلحة، أو من قبل ا

 . أ1)قواها امسلحة للقيام بأعمال السلب وامصادرةتفويض أوامر 

قاليم احتلة،  يذكر أن عمومية نص امادة  يع أنه قابل للتطبيق  أي نزاع مسلح وح  ا
صصة للمجهود  موال العامة ال تكون ملوكة للدولة وتكون  موال سواء ا ذ ا ومهما كانت صفة 

                                                   

شام السعدي، مرجع سابق، ص -1  .160د/ عباس 
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ية، م ري كامقار ا قل أو  ا ربية، وعربات ال سلحة ا عيانا ياة امدنين  ا   امدنية ال ها ارتباط 
اصة امملوكة مواط اإقليم امعتد  عليه أو احتل موال ا  أ.1)أو ا

وااستياء عليها الوارد  و خاصة ما مكن قوله بشأن جرمة حرب امتمثلة  تدمر اممتلكات
ا  امادة طاق بدليل تعدد اممتلكات  /أ// ذكر ساسي أها جرمة واسعة ال من نظام روما ا
اصة رمها ما العامة وا ع من  ظيم خاص ها إا أن ذلك ا م ها بت م تقتضي الضرورة  وإنفراد كل م
ذ الضرورة ال تبيح تدمر .العسكرية ذلك ي شروط  اء فما  زاع  وااستياء على اممتلكات أث ال

 امسلح؟ .

 الشروط القانونية لمبدأ الضرورة العسكري:-

ها: كومة ومقيدة بعدة شروط قانونية، م  يتفق القانون والقضاء الدو على أن الضرورة العسكرية 

ازعة أو بن قوات  01-  ااحتالارتباط الضرورة العسكرية بسر العمليات العسكرية بن القوات امت
ا  الظروف  راضي احتلة، وهذا ا مكن اإدعاء بقيام الضرورة العسكرية وتوافر وامقاومة  ا

 ااعتيادية وحالة اهدوء.

ظر لطابعها  - ي بال الطبيعة امؤقتة هذ الضرورة، مع أها ليست حالة دائمة ومستمرة وإما 
ائي ليست بأكثر من حالة واقعية مؤقتة  الة، ااستث ذ ا تبدأ ببداية الفعل الذي استوجب وحتم قيام 

هايته وزواله. تهي ب  وت

ظورة موجب القانون الدو - الة الضرورة العسكرية  فيذا  أن ا تكون اإجراءات امستخدمة ت
وز مثا من تذرع بقيام حالة الضرورة العسكرية أن يلجأ إ اإنسا سلحة  إستخدام، فا  احرمة، ا

 وأن يقوم بعمليات قصف للسكان امدنين ومتلكاهم.

روج على بعض قواعد وأحكام القانون الدو   اإنساأن إقرار القانون الدو - مشروعية ا
ها: اء  حالة توافر قيام الضرورة العسكرية م يأت على إطاقه بل قيد مبادئ قانونية م  كاستث

                                                   
 . 347ص  ، مرجع سابق،اإنساد/ روشو خالد، الضرورة العسكرية  القانون الدو  -1
 ..708بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  د/ فتوح -
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اسب مبدأ-أ اصة  اء على اممتلكات العامة أن تتاءم أعمال القصف والتدمر وااستي : أيالت أو ا
لغاية الضرورة العسكرية مع متطلبات واحتياجات سكان  ااحتالمن قبل القوات امعادية أو قوات 

ذا ا فذة للعمل أن تستخدم  حوال للقوات ام وز بأي حال من ا ق اإقليم امدنين، وبالتا ا 
راضي. ذ ا م   م وبقاء  لإضرار بالسكان امدنين أو للتأثر على استقرار

اي  : نصت عليه امادة بالخصم الضرر إلحاق وسائل وضبط تقييد مبدأ-ب من ائحة ا
ازعة  طراف امت اق الضرر بالعدو" ، أي أن ا يث: " ليس للمتحاربن حق مطلق  اختيار وسائل إ

ضرورة أن  عتباراا اختيار وسائل وأساليب القتال ليس حقا ا تقيد قيودا وإما عليها أن تأخذ بعن 
و جائز ومسموح به  القانون الدو   أ.1)اإنساتتماشى طبيعة الوسائل ال قد تستخدمها مع ما 

لص أن صور جرائم ا ذا امطلب  اءا على ما م التطرق إليه من خال  رب الواردة  امادة ب
ساسي،وامتعلقة ب/ سيمة إ اإنتهاكات/أ من نظام روما ا ي إا تأكيد  تفاقياتا يف، ما  ج

شخاص أو على أمواهم ومتلكاهم. سامتها وخطورها سواء على حياة ا رمها   فعال ثبت دوليا 

زاعات المسلحة  اإنتهاكاتالثاني: المطلب  الخطيرة اأخرى للقوانين واأعراف السارية على ال
  .الدولية

ت الفقرة  يث تضم ول،  رب  امطلب ا ها  تقسيم جرائم ا هجية ال سوق عتمد نفس ام س
ساسي صور عدة  من امادة  ب سيمة للقانون الدو  نتهاكاتلامن نظام روما ا ، اإنساا

ا   تقسيمها إ الفروع التالية:حاول

 .الفرع اأول: الجرائم الواقعة ضد اأشخاص

زاعات امسلح وذلك تبعا للوضع القانو  تفاقياتاإتتعدد الفئات احمية موجب  اء ال الدولية أث
ماي مية ا ة الذي تتمتع به كل فئة، سواء كانت مشاركة  العمليات العسكرية أم غر مشاركة، ونظرا 

                                                   
ظر:-1  كثر تفصيل  موضوع الضرورة العسكرية ي
اشم السعدي، مرجع سابق، ص - ا 161د/ عباس   .وما بعد
 .347، مرجع سابق، ص اإنساد/ روشو خالد، الضرورة العسكرية  القانون الو  -
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ساسي /بكفالتها هاته الفئات عززت امادة  اإنساال يع القانون الدو  /ب من نظام روما ا
ص جرمة حرب. ماية،واعترت كل خرق ما أوردت عليه ال  ذ ا

رائم  ذ الفئات احمية وكذا ا م  ذا الفرع من خال التطرق إ أ اول  حاول ت وتبعا لذلك س
زاع امسلح ،كل ذلك  إطار ما يسمى بال مكن أ طرة للقوانن  اإنتهاكاتن تلحقها جراء ال ا

زاعات امسلحة الدولية. عراف السارية على ال  وا

 أوا: الجرائم الواقعة ضد المدنيين.

ميهم  إتفاقيةمن  عرفت امادة شخاص الذين  يف الرابعة امدنين على أهم:" ا م  تفاقيةاإج
ظة ما أو بأي  دون أنفسهم   ت سلطة  شكل كان،  حالة قيام نزاع أولئك الذين  أو احتال 

ا". وعرفت امادة  زاع ليسو من رعايا أو دولة احتال ليسو من رعايا من الروتوكول  طرف  ال
ول لعام  تمي إ فئة م اإضا ا و أي شخص ا ي ن الفئات امشار إليها امد أنه: ".... 

ول والثا والثالث والسادس من الفقرة)أأ من امادة الرابعة من  ود ا  الثالثة وامادة  تفاقيةاإ الب
، فإن ذلك  ذا اللحق الروتوكول، وإذا ثار شك حول ما إذا كان الشخص ما مدنيا أو غر مد من 

درج  السكان امدنين   شخاص امدنين".الشخص يعد مدنيا، وي  كافة ا

ذ   شخاص الذين ا يشاركون بصفتهم  صن، مكن تعريف امدنين أهم كل ا اءا على ال ب
يف وبروتوكوها اإضافين لعام  تفاقيةاإالعمليات العسكرية وكفلت هم  ماية  الرابعة 

 .أ1)قانونية

م، ووفقا  رب الواقعة ضد رائم ا صوص ا  /ب فهي:/ما نصت عليه امادة أما 

                                                   
ر عطية، ماية السكان امدنين و  - 1 رة،  عياناد/ أبو ا هضة العربية، القا زاعات امسلحة، دراسة مقارنة بالشريعة اإسامية، دار ال امدنية إبان ال

 ، و  65، ص 1998الطبعة ا
شور بكتاب القانون الدو  اإنساد/ أمد أبو الوفا، الفئات امشمولة ماية القانون الدو - ، ،  دليل للتطبيق على الصعيد الاإنسا، م وط

رة،  مر، القا ة الدولية للصليب ا  155، ص 2006تقدم د/ فتحي سرور، مطبوعات اللج
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:ماية امدنين من الهجوم ضد السكان المدنيين غير المشاركين في العمليات الحربية-
زاعات امسلحة باستبعاد كل ما ليس له عاقة  اإنسااهجمات العسكرية وإضافة الطابع  على ال

ري، مبدأ قدم ذ الدراسة  -بالعمل ا وأكدت عليه  -كما مت اإشارة إليه  جزء سابق من 
اي نصت على التزام دولة  كثرة، فامادة   إتفاقيات شخاص  ااحتالمن ائحة ا باحرام حياة ا

راضي احتلة، ونفس ا يف الرابعة لعام إتفاقيةمن  مر أكدته امادة  ا بتجرمها  ج
عمال غر   حق امدنين ،  ااحتالة ال تقع من قبل دولة اإنسانيلأفعال ال تعد من قبيل ا

ت امادة  ول لعام  فحن ضم اصة  من الروتوكول اإضا ا حكام والقواعد ا ملة من ا
، وخطرت كافة اهجمات العشوائية ال من شأها أن تصيب ماية امد زاع امسلح الدو نين زمن ال

 .أ1)حياة امدنين بأخطار جسيمة
رم اهجوم على امدنين  رمة،  اعتبار بو باإضافة إ  سلوك إجرامي مكون للركن امادي هذ ا

ا لقيامها، وذلك بأن يعلم أن اج عليهم من امدنين احمين  ائي لد  ا ب توافر القصد ا فإنه 
تائج امرتبة على ذلك،  وز مهامتهم ومع ذلك يقوم باهجوم وفقا إرادته ويقبل ال دوليا، وأنه ا 

تائجه وكذا طبيعة  بالتا يكفي حسب ا إ القيام باهجوم احظور وعلمه ب ا إرادة ا ا توافر ا رأي
ائي للجرمة  .أ2)الفئة امستهدفة للقول بتوافر القصد ا

رمة ،حيث اعترها  /ب//إذا فامادة  ذ ا صوص  ديد  ساسي م تأت  من نظام روما ا
ركان التالية: ها مإختصاصجرمة حرب تدخل ضمن   توافرت فيها ا

جوما .-أ رمة   أن يوجه مرتكب ا

                                                   
سب امادة  - 1 دف عسكري معن، أو ال يستخدم فيها  51اهجمات العشوائية  ي اهجمات ال ا توجه إ  ول  من الروتوكول اإضا ا

ا ومن شأها أن تصيب  دف عسكري معن، أو تلك ال تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ا حصر آثار وسائل للقتال ا مكن أن توجه إ 
داف شخاص امدنين أو  ا عيانالعسكرية، وا  امدنية دون مييز. ا

فراد اآخ - 2 ذ أو ا و نية مهامة امدنين بصفتهم  اص  جرمة اهجوم على امدنين، و ائي ا رين الذين اك من ير  بضرورة توافر القصد ا
ية لد  مرتكب ا يشاركون  العمليات العسكرية بشكل مباشر إ جانب القصد ا ائي العام) العلم واإدارةأ ويررون ذلك بأن ضرورة وجود ال

كثر تفصيل يراجع: د/ عبد الفتاح بيومي حجازي ي احرك والباعث ارتكاها.  رمة مهامة امدنين   .759، مرجع سابق، ص ا
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ذ أو أفراد مدنين ا يشاركون مباشرة  -ب دف اهجوم سكانا مدنين بصفتهم  أن يكون 
ربية. عمال ا  ا

ذ أو أفراد مدنين ا -ت دف اهجوم السكان امدنين بصفتهم  رمة جعل  أن يتعمد مرتكب ا
ربية.يشاركون  عمال ا  مباشرة  ا

ا على علم بالظروف -ث أن يصدر السلوك  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا به وأن يكون ا
. زاع الدو ذا ال  الواقعية ال تثبت وجود 

حظرت القواعد العرفية والدولية إبعاد وترحيل وكذا نقل امدنين  جريمة نقل السكان المدنيين:-10
من  ، فامادة اإنساجسيما لقواعد القانون الدو  اإنتهاكداخل اإقليم احتل واعترته  من وإ
وز نقل رعايا الدولة احتلة إ داخل اإقليم احتل، وحظرت إبعاد  إتفاقية يف أكدت أنه ا  ج

قاليم  ظر ضم ا ادا إ قواعد القانون الدو العام ال  السكان امدنين أو ترحيلهم من أراضيهم است
و فعل غر مشروع دوليا. اعتبار ب راضي شعب آخر و  اغتصابا بالقوة 

ول  امادة  قد عدت و قل بعض  ااحتالأن قيام دولة  من الروتوكول اإضا ا ب
راضي احتلة داخل  تلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان ا راضي ال  سكاها امدنين إ ا

الفة جسيمة لقواعد القانون الدو  راضي أو خارجها مثابة   .اإنسانطاق تلك ا

ص و ساسي فإن ترحيل أو نقل امدنين من قبل دولة  /ب//امادة  وفقا ل من نظام روما ا
راضي احتلة، جرمة حرب تستوجب امساءلة و ااحتال .وقد حددت أركاها  العقاب من وإ ا
 كاآي:

رمة:-أ  أن يقوم مرتكب ا

رض ال-أ قل بعض من سكانه إ ا و مباشر أو غر مباشر ب  تلها. على 

رض أو خارجها .-أ ذ ا رض احتلة أو بعضهم داخل   أو إبعاد أو نقل كل سكان ا

ا على علم -ب أن يصدر السلوك  سياق نزاع دو مسلح ويكون مقرنا به، وأن يكون ا
زاع امسلح. ذا ال  بالظروف الواقعية ال تثبت وجود 
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رمة بإ :التهديد بالموت- ذ ا ميع ما فيهم تقوم  مان على ا ا أو أمر بإسقاط ا عان ا
رد  ياة ،ويستوي  ذلك أن يكون اإعان  إسكان امدنين العزل، وأنه لن يبقى أحد على قيد ا
مان يعد سلوكا إجراميا ما  رد التهديد بعدم ا فيذ فعا، أي أن  ماعية أو م ت هديد بالقتل واإبادة ا

شخاص امهددةله من آثا  .أ1)ر على حياة ا
ذا السلوك اجرم إذ  رمة ذات أمية للقول بوقوع  ذ ا ا   در اإشارة إ أن صفة ا و 
ذا ما أكدته امادة  يشرط أن يصدر إعان التهديد من قائد  شكل أوامر مرؤوسيه التابعن له، و

ساسي حن اعترت ا /ب// ياة من نظام روما ا لتهديد باإعان أنه لن يبقى أحد على قيد ا
صت أركاها  ملحق الفقرة كاآي:  جرمة حرب. و

رمة أو يأمر بغية هديد عدو أو القيام بأعمال قتال على أساس أنه لن يبقى - أن يعلن مرتكب ا
ياة.  أحد على قيد ا

كم - رمة  موقع قيادة أو  فعلي  القوات التابعة له وال وجه إليها اإعان أن يكون مرتكي ا
مر.  أو ا

ا على علم - أن يصدر السلوك  سياق نزاع دو مسلح ويكون مقرنا به، وان يكون ا
 بالظروف الواقعية ال تثبت وجود نزاع مسلح.

ازعة من  اإنساحظر القانون الدو  اأشخاص المحميين كدروع: إستخدام- طراف امت ا
شخاص احمين ما فيهم امدنين دروعا بشرية ماية مواقعهم العسكرية أو لتأمن خطوطهم  إستخدام ا
ذا  /ب//، لذا أكدت امادة أ2)الدفاعية  ساسي حكمة روما على عدم مشروعية  ظام ا من ال

رائم  سب ملحق ا  دائما، يلزم لقيامها:السلوك،واعترته جرمة حرب.و 

                                                   
مد شبل، مرجع سابق، ص  -1  .167د/ بدر الدين 
 .289، مرجع سابق، ص اإنسارة العسكرية  القانون الدو د/ روشو خالد، الضرو  -
ماية  باستخدامأصدر أمر  " أن امتهم " تيهومر با سكيتشإ 2000خلصت الدائرة اابتدائية حكمة يوغسافيا عام  -2 احتجزين كدروع بشرية 

دق " فييز"   ق ضررا مع 20/04/1993مقر قيادته  ف و  ما أ ادا على ذلك وباإضافة إ ثبوت . و شخاص ،واست  ارتكابويا كبرا هؤاء ا
رائم  خر ، فقد حكمت عليه احكمة ب  اانتهاكاتو نفس امتهم للعديد من ا سيمة ا ظر:  45ا ة، ي د/ روشو خالد، الضرورة العسكرية ،  -س

 .300ص  ،مرجع سابق
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شخاص -أ م من ا رمة أو يستغل موقعا واحدا أو أكثر من مواقع امدنين أو غر قل مرتكب ا أن ي
زاعات امسلحة.  احمين موجب القانون الدو امتعلق بال

دف عسكري من اهجوم أو ماية عمليات عسكرية -ب رمة هذا السلوك وقاية  وي مرتكب ا أن ي
 تسهيلها أو إعاقتها. أو
ا على علم -ت أن يصدر السلوك  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا به، وأن يكون ا

زاع. ذا ال  بالظروف الواقعية ال تثبت وجود 

ول لعام  حظرت امادة  :التجويع كأسلوب من أساليب الحرب-1 من الروتوكول اإضا ا
ويع امدنين  ها لبقاء السكان امدنين أ1)أسلوب  ، ومهامة أو تدمر امواد ال ا غ ع

اطق الزراعية واحاصيل واماشية ومرافق الشرب وشبكاها وأشغال الري، وتعد  ومثاها: امواد الغذائية وام
ويع  ا  فعال غر مشروعة م كان الباعث من وراء زوح، ذ ا ملهم على ال ي أو امدنين أو 

 .أ2)سبب آخر ما م ترر ذلك الضرورة العسكرية
داف  اإنساإذا فالقاعدة العامة  القانون الدو  ويع امدنين لتحقيق أ أن اللجوء إ أسلوب 

ائية الدولية لروما  عقد للمحكمة ا ظر فيها وفقا ما ورد عليه  ختصاصااعسكرية جرمة حرب ي لل
ص  امادة  : /ب//ال رمة امتمثلة  ذ ا ساسي،و  ملحق أركان   من نظامها ا

ياة.- ها لبقائهم على قيد ا رمة امدنين من مواد ا غ ع رم مرتكب ا  أن 

رب. - ويع امدنين كأسلوب من أساليب ا رمة   أن يتعمد مرتكب ا

ا على علم أن يصدر السلوك  سياق نزاع مسلح دو ويكون - مقرنا به، وأن يكون ا
زاع امسلح. ذا ال  بالظروف الواقعية ال تثبت 

 .الجيش المعادي أفرادثانيا: الجرائم المرتكبة ضد 

                                                   
ول لعام  54/01امادة  -1  .1977من الروتوكول اإضا ا
ذ  زدا فدعما: " أو إن م يكن 1977/ب من الروتوكول اإضا لعام 54/03امادة  - 2 مباشرا لعمل عسكري شريطة أا تتخذ مع ذلك حيال 

عيان حوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان امدنين  ا اعتهم  ما ا يغ عن مأكل وامواد  أي حال من ا و يسبب           ومشرب على 
زوح...." م إ ال  .أو يضطر
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على أن قتل أو جرح مقاتل استسلم  /ب//نصت امادة  :جريمة قتل أو جرح اأسرى-
 لدفاع، تعتر جرمة حرب م توافرت أركاها اآتية: قد ألقى ساحه أو م تعد لديه وسيلة ل تارا، يكون

رمة أو يصيب شخصا أو أكثر. -أ  أن يقتل مرتكب ا

شخاص  حالة عجز عن القتال.-ب ؤاء ا ذا الشخص أو   أن يكون 

رمة على  ، وأنزاع مسلح دو أو يكون مقرنا بهأن يصدر السلوك  سياق ن-ت يكون مرتكب ا
زاع امسلح. ذا ال  علم بالظروف الواقعية ال تثبت وجود 

رمة يشرط أن تتوافر حالة العجز لد  امقا ذ ا د قتله -اج عليه-تل و لقيام  أو إصابته، وأن  ع
فذ جرمته، متعمدا قتل أو إصابة ال الة وبالرغم من ذلك ي ا عاما هذ ا شخص الذي م يكون ا

ربية ذا ما أكدته امادة أ1)أسر أو إصابته أو نفذت ذخرته ا اي لعام  إتفاقية/ج.ـ من ، و ا
    بقوها:" ... قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته  ااستسام بعد أن ألقى الساح  

 .أو أصبح عاجزا عن القتال...."

سب  يف الثالثة لعام  إتفاقيةو  اعفإنه يدخل  نطاق القتل أو اإصابة العمد كل  ج  إمت
سر للخطر اجزة من شأنه أن يعرض حياة ا ، وكافة إجراءات اانتقام ال أ2)أو عمل من الدولة ا

سر  ومن  حكمهم  .أ3)تتخذ ضد ا

 جريمتي التشويه البدني وإجراء التجارب الطبية أو العلمية.-

ت امادة  اضعن لسلطة طرف  /ب//تضم شخاص ا جرمتن مكن أن ترتكب  حق ا
طر. شخاص للوفاة أو ا ؤاء ا  معاد ومن شأهما تعريف حياة أو صحة 

ول لعام  حظرت امادة  :جريمة التشويه البدني :- على  من الروتوكول اإضا ا
ازعة من القيام ب طراف امت ارب أو أعمال من شأها أن تعرض حياة امرضى وامصابن جراء ا أي 

                                                   
مد شبل، مرجع سابق، ص  -1  .164د/ بدر الدين 
يف الثالثة لعام  13/1اماة - 2  .1949من إتفاقية ج
يف الثالثة لعام  13/2امادة  - 3  .1949من إتفاقية ج



305 

 

طر تعريض كل  اء أو بعد العمليات القتالية، ومن م  ازعات امسلحة الدولية، أو أن تشو أبداهم أث ام
صم أو م  م  قبضة ا الة الصحية احتجاز من  ي إجراء طي ا تقتضيه ا م أو اعتقاهم 

ا للشخص امع  وا يتفق مع امعاير الطبية امرعية ال يطبقها الطرف الذي يقوم باإجراء على رعايا
 . أ1)امتمتعن بكامل حريتهم  الظروف الطبية امماثلة

شخاص ولو موافقتهم عمليات البر،  ري هؤاء ا أما الفقرة الثانية من ذات امادة، فقد حظرت أن 
عضاء بغية استزراعها، وذلك إا حيثما  أو التجارب الطبية أو نسجة أو ا العلمية، أو استئصال ا

ظر من قبيل القواعد العرفية  ذا ا صوص عليها، لذلك اعتر  ا للشروط ام عمال ما يرر يكون هذ ا
زاعات امسلحة الدولية اء ال  .أ2)امطبقة أث

ساسي ح ظام ا ، فإن ال اءا على ما تقدم ذكر كمة روما أدرج جرمة التشويه البد ضمن و ب
ي: ركان  ملة من ا رب، وخصها   طوائف جرائم ا

ة مستدمة هذا -أ ، خاصة بإحداث عا رمة شخصا أو أكثر للتشويه البد أن يعرض مرتكب ا
م أو طرف من أطرافهم. شخاص أو بإحداث عجز دائم أو بر  عضو من أعضاء  الشخص أو ا

سدية أو العقلية أن يت-ب شخاص أو تعريض صحتهم ا ذا الشخص آو ا سبب السلوك  موت 
 طر شديد.

اهم -ت شخاص طبيا أو عاج أس    أا يكون ذلك السلوك مررا بعاج ذلك الشخص أو أولئك ا
شخاص. فذ مصلحة ذلك الشخص أو أولئك ا  أو عاجهم  امستشفى، وم ي

ذا الشخص -ث شخاص خاضعن لسلطة طرف معاد.أن يكون   أو ا

ا على علم بالظروف -ج أن يصدر السلوك  سياق نزاع دو مسلح ويكون مقرنا به، وأن يكون ا
زاع. ذا ال  الواقعية ال تثبت وجود 

                                                   
ول العام  من الرتوكول 11/01امادة - 1  .1977اإضا  ا
كرتس، مرجع سابق، ص  اإنسامن القانون الدو  92القاعدة  -2 ، جون ماري   .44العر
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رمة جريمة إجراء التجارب الطبية أو العلمية:: - ذ ا تعريض اج عليه لتجربة  يشرط  
طبية أو علمية، وأن تتسبب  وفاته أو تعريض صحته البدنية والعقلية أو سامته للخطر، وأن ا يكون 

 ذا السلوك اإجرامي مررا بعاج ذلك الشخص طبيا أو لصا سامته.

ت سيطرت ه، وأن تتوافر و باإضافة إ ذلك فإنه يشرط خضوع اج عليه/عليهم للجا أو 
ذا ما أكدت عليه أركان  تيجة اإجرامية امرتبة على ذلك، و العاقة السببية بن السلوك اإجرامي وال

من نظام روما  //ب//جرمة إجراء التجارب الطبية أو العلمي، ال نصت عليها امادة 
اصة بأركان جرائم ا ساسي وفصلت فيها الوثيقة املحقة به ا :ا  رب وامتمثلة 

رمة شخصا أو أكثر من شخص لتجربة طبية أو علمية.-أ ضع مرتكب ا  أن 

ش-ب ؤاء ا ذا الشخص أو  أو العقلية خاص أو تعريض صحتهم البدنية أن تتسبب التجربة  وفاة 
 أو سامتهم للخطر الشديد.

شخا-ت اهم أا يكون ذلك السلوك مررا بعاج ذلك الشخص أو أولئك ا            ص طبيا أو عاج أس
فذ مصلحة ذلك الشخص أو أولئك  شخاص.أو عاجهم  امستشفى وم ي  ا

ذ  رائم بأن رضا اج عليه ا يعتد به كمرر قانو   رمة، وذلككما أكدت أركان ا لوجود  ا
ازله عن حقه أو رضا أمام احكمة. ه إثبات ت  احتمال قوي إكرا

رمة ذ ا رب  -و  ائي العام بوصفها جرمة عمدية، فالعلم  -كغالبية جرائم ا تقوم على القصد ا
، وأن تتجه  اء نزاع مسلح دو ا عاما بظروف اج عليه، وكذا اقرافه للجرمة أث يقتضي أن يكون ا

اق الضرر الشديد للمج عليه وبدون مسوغ طي هذ التج  ارب.إرادته إ إ

 جريمة القتل واإصابة غدرا.-

تمون إ شعب حظرت امادة  اي اللجوء إ الغدر بقتل أو جرح أفراد ي          /ب من ائحة ا
مر أكدت عليه امادة  ول لعام  /أو جيش معاد، وذات ا  من الروتوكول اإضا ا
:" ..... و حو التا فعال ال تستثر ثقة  ،حيث عرفت الغدر على ال يعتر من قبيل الغدر تلك ا
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ماية  ح ا ق  أو عليه التزام م صم لاعتقاد بأن له ا ذ الثقة، وتدفع ا صم مع تعمد خيانة  ا
ازعات امسلحة....."طبقا لقواعد القانون الدو ال  مثلة تطبق  ام .كما أتت على ذكر بعض ا

فعال ال تعد م  .أ1)ن قبيل الغدرعن ا

ذ الثقة ا  ا خيانة  صم مع تعمد ا لق الثقة لد  ا فعال ال  در اإشارة إ أن ا و 
صرا وصفيا ا يشكل جرمة حرب إا إذا  ا لتشكيل جرمة الغدر فهي ا تعدو أن تكون ع تكفي لوحد

سر الفعلي للخصماقرن بالركن امادي أي بالقتل الفعلي أو اإصابة الفعلية أو   .أ2)ا

رب  مادته أما  تها نظام روما ضمن جرائم ا صوص أركان جرمة القتل واإصابة غدرا، ال تب
 فهي: /ب//

ماية، -أ رمة شخصا أو أكثر من شخص على الثقة أو ااعتقاد بأن من حقهم ا مل مرتكب ا أن 
ماية موجب قواعد  ح ا زاع امسلح.أو من واجبهم م  القانون الدو امطبقة  ال

رمة -ب وي مرتكب ا  خيانة تلك الثقة أو ذلك ااعتقاد.أن ي

رمة تلك الثقة أو ذلك ااعتقاد -ت قتل فعا أو إصابة ذلك الشخص         أن يستغل مرتكب ا
شخاص.   أو أولئك ا

تمون إ طرف -ث  خصم.أن يكون اج عليه أو عليهم من ي

                                                   
فعال التالية أمثلة عن الغدر: - 1  تعتر ا

ت علم اهدنة أو ااستسام. - ية التفاوض  ر ب  التظا

روح أو  - ر بعجز من ا  امرض.التظا

ر بوضع  -  امد غر امقاتل .التظا

ماية، وذلك  - ر بوضع يكفل ا مم امتحدة أو بإحد  الدول احايدة،  باستخدامالتظا ايدة خاصة با شارات أو عامات أو أزياء 
زاع ا من الدول ال ليست طرفا  ال  وبغر

سب ما أوردته امادة  - 2 ظورة  رب ليست  طر امفروض على أعمال الغدر، فإن خدع ا اي فهي وإن كانت  24على نقيض ا من ائحة ا
ل بأي قاعدة من قواعد القانون الدو  صم أو استدراجه إ امخاطرة إا أها ا  لتطبيق الواجبة اتتفق مع أفعال الغدر  كوها هدف إ تضليل ا
كثر تفصيل: يراجع: د/ فريتس كالسهوقن   ، ا القانون الدو ماية ال يقرر صم  ا زاع امسلح كما أها ا تستثر ثقة ا تسغفلد،  وإليزابيث ال

رب، مدخل للقانون الدو  كم خوض ا مر،  اإنساضوابط  ة الدولية للصليب ا شورات اللج  .109، ص 2004، م
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ا على علم بالظروف -ج أن يصدر السلوك  سياق نزاع دو مسلح ويكون مقرنا به، وأن يكون ا
زاع. ذا ال  الواقعية ال تثبت وجود 

 جريمة حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوي.-

حاكمة حق من حقوق هذ ا سبق وأن أشارنا أن احاكمة العادلة والضمانات القضائية امكفولة
م  ظر  قضايا صم من حقوقهم  رفع الدعاوي وال اإنسان، وعليه فإن أي حرمان لرعايا الطرف ا

رب،  نص امادة  رمة ضمن طوائف جرمة ا : "  /ب//تعتر جرمة حرب.هذا م إدراج ا
كمة". ة.... إعان أن حقوق ودعاوي رعايا الطرف امعادي ملغاة أو معلق  ولن تكون مقبولة  أية 

ي: رائم، و اص بأركان ا ساسي ا ص عليها ضمن ملحق نظام روما ا  أما عن أركاها فقد م ال

كمة من -أ ة أمام  رمة  إلغاء أو إهاء أو تعليق مقبولية حقوق أو دعاو  معي أن يتسبب مرتكب ا
 احاكم.

صم. أن يكون إلغاء أو تعليق أو إهاء -ب  امقبولية موجها ضد رعايا الطرف ا

ذا اإلغاء أو التعليق للحقوق ضد رعايا الطرف امعاد.-ت ا توجيه  وي ا  أن ي

ا على علم -ث ، وأن يكون مقرنا به وأن يكون ا ذا السلوك  سياق نزاع مسلح دو أن يصدر 
زاع.  بالظروف الواقعية هذا ال

رمة ع ذ ا ائي العام وا تتطلب و يذكر أن  وي فيها يتطلب القصد ا مدية، وأن صور الركن امع
ا ها ائيا خاصا لقيام ا  .أ1)قصدا ج

 جريمة اإجبار على ااشتراك في عمليات حربية.-

زاع امسلح  صم  ال ا بإكرا رعايا الطرف ا رمة  تعمد ا ذ ا يقوم السلوك اإجرامي  
دمة ضد دولتهم سواء   باستخدامهطريق الفعل امادي أو التهديد  الدو عن م على ا جل إجبار

 كانوا ضمن صفوف قوات دولتهم أو ا.

                                                   
 .817/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص د -1
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ساسي جرمة حرب   ا نظام روما ا رمة مع روح اانتماء الوط ،فقد اعتر ذ ا و نظرا لتعارض 
 مايلي:، وم تلخيص أركاها وفقا  /ب//نص امادة 

رمة عن طريق الفعل أو التهديد، بإكرا شخص أو أكثر من شخص على  -أ أن يقوم مرتكب ا
 ااشراك  عمليات حربية ضد بلد ذلك التخلص أو ضد قواته.

شخاص من رعايا طرف معاد.-ب ؤاء ا ذا الشخص أو   أن يكون 

ا على علم بالظروف  أن يصدر السلوك  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا به-ت وأن يكون ا
زاع. ذا ال  الواقعية ال تثبت وجود 

 ثالثا: الجرائم الواقعة ضد فئات خاصة. 

اعترت امادة  ة وقوات حفظ السام اأممية:اإنسانياستهداف موظفي الخدمات -10
عياناهجوم على اموظفن امستخدمن أو  /ب//      ةاإنسانيامستخدمة  مهمة من امهام  ا

اءا على ما أوردته الوثيقة  و.ا  إطار نزاع مسلح دو ارتكاهأو حفظ السام، جرمة حرب م م  ب
رب، فإنه مكن تلخيص أركاها كاآي: اصة بأركان جرائم ا ظام ا  املحقة بال

ذ-أ دف  جوما، ويكون  رمة  شآت  أن يوجه مرتكب ا        ا اهجوم موظفن مستخدمن أو م
مم ة أو حفظ الاإنسانيأو مواد أو وحدات مستخدمة  مهمة من امهام  سام عما ميثاق ا

 امتحدة.

شآت أو امواد أو الوحدات امستخدمة على -ب ؤاء اموظفن أو ام رمة جعل  أن يتعمد مرتكب ا
دفا للهجوم. حو   ذا ال

ماية ال توفر للمدنين أو امواقع امدنية موجب قواعد أن -ت ق هم ا يكون اج عليهم من 
ا على علم بالظروف الواقعية ال تثبت  ، وأن يكون ا زاع امسلح الدو القانون الدو امطبق  ال

ماية.  تلك ا
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ا على علم أن يصدر السلوك  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا به، -ث وأن يكون ا
زاع. ذا ال  بالظروف الواقعية ال تثبت وجود 

و فقط أن  يف لعام  إتفاقياتن الرابعة، قد أكدت على ضرورة تسهيل  تفاقيةاإا سيما  ج
ع وعرقلة قوافل اإغاثة  من الروتوكول اإضا  و ، كما أشارت امادتن أ1)ة اإنسانيوعدم م

هيزات  ميع إرساليات و زاع بالسماح وتسهيل امرور السريع وبدون عرقلة  ول إ التزام أطراف ال ا
الغوث والعاملن عليها، وعليه فكل ما من شأنه عرقلة أو التضييق أو تعمد استهداف قوافل اإغاثة 

الفاإنساني ، ويشكل جرمة حرب تستوجب مسؤولية وعقاب اإنساا لقواعد القانون الدو ة، يعد 
 فاعلها.

 الجرائم في حق اأطفال.-10

ذا إ جانب ما أقرته قواعد القانون  اإنساكفل القانون الدو  طفال  ماية خاصة لفئة ا
قوق اإنسان، وبذلك حظر إشراكهم  أية عملية عسكرية، أو دف  الدو  ي  استغاهم 

ول لعام  /، فامادة أ2)حري اذ  من الروتوكول اإضا ا زاع ا فرضت على أطراف ال
ع اشراك لأطفال الذين م يبلغوا بعد السن  عمال العدائية بصورة مباش كافة التدابر م رة،  ا

ائية  -و حالة ما إذا م إشراكهم  ووقعوا  قبضة العدو فإهم يعاملون معاملة أسر   –كحالة استث
رب صوصية  التعامل مع وضعهمأ3)ا  .أ4)، مع بعض ا

           استخدامهفإن ،و نظرا للمركز القانو الذي يتمتع به الطفل  كافة القوانن الداخلية والدولية 
يد أو ضمه إ صفوف القوات ام و دون السن أو  امسة عشر يعد جرمة حربسلحة و عقد  ا ي

                                                   

يف الرابعة لعام  23امادة  -1   .1949من إتفاقية ج
 .266، مرجع سابق، ص اإنساد/ روشو خالد، الضرورة العسكرية  القانون الدو  - 2
ماية القانون الدو  - شور بكتاب: اإنساد/ أمد أبو الوفا، الفئات امشمولة  ، اإنساالقانون الدو ، م ، دليل للتطبيق على الصعيد الوط

رة،  مر، القا ة الدولية للصليب ا  .161، ص 2006تقدم: د/ أمد فتحي سرور، إصدارات اللج
ول لعام  77/03امادة  - 3  .1977من الروتوكول اإضا ا
ول لعام  77/04امادة  - 4  .1977من الروتوكول اإضا ا
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ظر فيها طبقا ما ورد  نص امادة  إختصاصحكمة روما  ساسي،  /ب//ال من نظامها ا
رمة كاآي: ذ ا صت أركان  ركان املحقة به ال   ووثيقة ا

ية أو يضمهم إليها -أ رمة شخصا أو أكثر  القوات امسلحة الوط د مرتكب ا أو يستخدم أن 
ربية عمال ا  شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية  ا

ا-ب شخاص دون سن ا ذا الشخص أو ا ا على علم        أن يكون  مسة عشر وأن يكون ا
 .أ1)أو يفرض به العلم بأن اج عليه أو عليهم دون سن 

رمة على علم أن يصدر السلوك  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا -ت به، وان يكون مرتكب ا
زاع. ذا ال  بالظروف الواقعية ال تثبت وجود 

سية  .رابعا: الجرائم الماسة بكرامة اأشخاص والجرائم الج

ا شخصا  :الجرائم الماسة بكرامة الشخص -10 رمة أن يعامل ا ذ ا             يلزم القيام 
ة أو  أو أن يعتدي على كرامتهم بأي شكل آخر، كتعمد تعريضه  ،كرامتهمط من  أو أكثر معاملة مهي

. لها ....ا تك عرض امرأة أمام زوجها أو أ له أو  مهور أو تعذيبه أمام أ  لفضول ا
طورة  ة على كرام انعكاساتو نظرا  فعال امهي امادة  عليهم، فإنة الشخصية للمج ذ ا

ساس /ب// رب م توافرت أركاها التالية:  اعترهاي من نظام روما ا  من قبيل جرائم ا

رمة شخصا أو -أ ط من كرامتهم أو يعتدي على كرامتهم  أكثرأن يعامل مرتكب ا ة أو  معاملة مهي
 .بأي صورة أخر 

ط من الكرامة أو غر ذلك من اإ-ب ة أو ا د الذي تعتر عتداءأن تصل حدة امعاملة امهي ات إ ا
  .على الكرامة الشخصية عتداءاامعه عموما من قبيل 

ا على علم بالظروف -ت أن يصر السلوك  سياق نزاع دو مسلح ويكون مقرنا به، وأن يكون ا
زاع. ذا ال  الواقعية ال تثبت وجود 

                                                   
ص عليه  إتفاقية حقوق الطفل لعام  15ا يتطابق سن  - 1 ة مع ما م ال قل من  1989س ة. 18الذي حددت سن الطفولة با  س
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ر  ذ ا شخاص اج عليهم   در اإشارة إ أن مفهوم ا   –مة يتسع ليشمل كذلك اموتى و 
ثثهم  كيل  ية وأ –كما  حالة الت    نه ا يلزم أن يكون الضحية شخصا يعلم بتعرضه للمعاملة امه

ط من الكرامة أو  ذاااأو ا لفية  عتداء بصورة أخر ، ويراعي  وانب ذات الصلة من ا الركن ا
 .أ1)الثقافية للضحية

سية -10 رائم ضد  :الجرائم الج رائم من جرائم فئة ا ذ ا ة ال نصت عليها امادة اإنسانيتعتر 
ساسي و ذات الوقت جرائم حرب و   ص امادة من نظام روما ا ت  /ب//فقا ل ال تضم

سية ال مكن أن ترتكب  حق امدنين أو العسكرين، ضمن نزاع مسلح  صورا متعددة لأفعال ا
 ، زاع.دو  شريطة أن يكون مرتكبها عاما بالظروف الواقعية هذا ال

ذ الدراسة على أ ركز   رائمو س ذ ا ص   ركان كل صورة من صور  حسب ما ورد عليه ال
رائم. اصة بأركان ا ساسي وكذا الوثيقة املحقة به ا  نظام روما ا

 جريمة اإغتصاب:-أ

سي  أي - ه إياج عضو ج شأ ع رمة على جسد شخص بأن يأي سلوكا ي أن يعتدي مرتكب ا
رمة،  ه إياج أي جسم أو أي عضو آخر من  أوجزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب ا شأ ع ي

اسلي مهما كان ذلك اإياج طفيفا. ا الت سد  شرج الضحية أو  فتحة جهاز  ا

جم عن  باستعماهاالقوة أو بالتهديد  باستعمال عتداءاان يرتكب أ- أو بالقسر، من قبيل ما ي
ف أو اإكرا أو اا وف من تعرض ذلك الشخص أو الغر للع فسي  ااضطهادأو  حتجازا            ال

... عتداءااللسلطة، أو يرتكب  إستعمالأو إساءة   على شخص يعجز عن التعبر عن حقيقة رضا

سي: ااستعبادجريمة -ب  الج

                                                   
 .280د/ نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 1
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ق  ملكية شخص - رمة إحد  أو ميع السلطات امتصلة با أو أشخاص  أن مارس مرتكب ا
 .أ1)أو يقاضيهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحريةكأن يشريهم أو يبيعهم 

شخاص إ مارسة فعل - رمة ذلك الشخص أو أولئك ا فعال أن يدفع مرتكب ا أو أكثر من ا
سي.  ذات الطابع ا

 :جريمة اإكرا على البغاء-ت

سي - رمة شخصا أو أكثر إ مارسة فعل أو أفعال ذات طابع ج  باستعمالأن يدفع مرتكب ا
وف من تعرض ذلك الشخص  باستعماهاالقوة أو بالتهديد  جم عن ا      أو بالقسر، من قبيل ما ي

شخاص  ف أو اإكرا أو ااأو أولئك ا فسي أو إساءة  ااضطهادأو  حتجازأو الغر للع  إستعمالال
م. باستغالالسلطة أو  شخاص عن التعبر عن حقيقة رضا  بيئته القسرية أو عجز الشخص أو ا

رمة أو غر- صل مرتكب ا فعال  أن  صول على أموال أو فوائد أخر  لقاء تلك ا أو أن يتوقع ا
سي أو لسبب مرتبط ها.  ذي الطابع ا

رمة  :جريمة الحمل القسري-ث بس مرتكب ا ية التأثر   امرأةأن  مل ب ت على ا أو أكثر أكر
موعة من اجموعات السكانية أو  ي  جسيمة أخر  للقانون  إنتهاكات ارتكابالتكوين العرقي 

 الدو .

 :جريمة التعقيم القسري-ج

رمان - ذا ا اب وا يشمل  رمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على اإ رم مرتكب ا أن 
احية العملية. ثر من ال سل غر الدائمة ا ديد ال  تدابر 

        مستشفيات يتلقا الشخص امعا أا يكون ذلك السلوك مررا طبيا أو مليه عاج  أحد-
هم. يون موافقة حقيقية م شخاص امع  أو ا

سي:-ح ف الج  جريمة الع

                                                   
رية كذلك،  -1 رمان من ا شخاص حسبما نصت عليه اإتفاقية التكميلية  استعبادالسخرة أو  أعمالقد يشمل مصطلح ا ارة ا إبطال الرق و

ظم واممارسات الشبيهة بالرق لعام  اركما تتضمن كذلك . 1956الرقيق وال طفال اا ساء وا    .بال
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سي ضد شخص أو أكثر، أو أن يدفع ذلك الشخص أ- رمة فعا ذا طابع ج ا ا    ن يعرف ا
سي،  شخاص إ مارسة فعل ذي طابع ج القوة أو بالتهديد ها من قبيل ما  باستعمالأو أولئك ا

شخاص  وف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك ا جم عن ا ف أوي  ااعتقالأو اإكرا أو  الغر للع
فسي أو إساءة  ااضطهادأو  شخاص عن التعبر عن السلطة أو عجز الشخص  إستعمالال أو ا

م.  حقيقة رضا

طورة أ- طورة ن يكون ذلك السلوك على درجة من ا سيمة إ اإنتهاكاتماثلة   تفاقياتا
يف.  ج

سية الواردة  امادة  رائم ا بطوائفها امختلفة ا تعد جرائم  /ب//و خاصة القول أن ا
ائي العام، بأن ارتكاهحرب إا إذا م  اسبة نزاع دو مسلح، وأن يتوافر لدر مرتكبها القصد ا ا م

زاع وان تتجه إرادته  ذا ال فعال اإجرامية مع  اقرافيكون عاما بالظروف الواقعية ال تثبت  ذ ا
ظورة دوليا.علمه  تائج وبأها   بال

 .المدنية اأعيانرائم الواقعة ضد الفرع الثاني: الج

زاع امسلح  التزامالدولية على ضرورة  تفاقيةواا تتفق جل القواعد العرفية عيان باستبعادأطراف ال  ا
دافو امدنية من نطاق اهجمات  ي غرض عسكري، ومن م م  استغاها، وعدم أ1)العسكرية ا

جوم أو تدمر أو هب ذ  واستياء حظر أي  عيانعلى   .ا

جل ذلك فقد عددت امادة  فعال/ب صورا لبعض /و  فعا  أرتكبتغر امشروعة، إن ما  ا
زاع امسلح الدو ووفقا لبعض الشروط  عرافخطرة للقوانن  إنتهاكاتعدت بذلك ،زمن ال  وا

ازعات الدولية امسلحةالساري ساسيأي جرائم حرب مفهوم نظام روما  ة على ام  .ا
                                                   

داف -1 ي تلك  ا دافالعسكرية  تسهم مسامة فعالة  العمل العسكري أو يعرف عموما  استخدامهاال بطبيعتها الفعلية أو غايتها أو  ا
مع القانون الدو عام بأميتها العسك ذا التعريف من قبل  دافلتمييز  1969رية، وقد م وضع  امدنية عن العسكرية، حيث أن إتفاقيات  ا
يف لعام  ديد مفهوم  1949ج عيانم تأت على ذكر و ظر: د/  بااستبعادامقصودة  ا كثر تفصيل ي زاع امسلح ، اء ال من اهجمات العسكرية، أث
قي، التمييز بن اهدف العسكري واهدف امد وماية يوسف إ يم ال دافبرا ماكنامدنية  ا توي على خطورة خاصة وفقا للقانون الدو  وا ال 
شور  مؤلف القانون الدو اإنسا ر اإنسا، م مر، القا ة الدولية للصليب ا ، إصدار اللج ، ص 2006ة، ، دليل للتطبيق على الصعيد الوط
408  . 
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حاول  رائم وفقا مايلي:و س ذ ا  التفصيل  

 :أوا:الهجوم على اأعيان المدنية

 الهجمات العمدية ضد المواقع المدنية: -10

ول لعام  أكدت امادة  ا ضرورة  من الروتوكول اإضا ا على قاعدة أساسية مفاد
دافالتمييز بن  داف العسكرية، وذلك من أامد ا وماية السكان امدنين  احرامجل تأمن نية وا

عيانو  جوم على  امدنية، فحن حظرت امادة  ا عيانمن ذات الروتوكول أي  يث  ا امدنية 
دافتقتصر اهجمات على  م بطبيعتها أو موقعها أو بغايتها ا   واستخدامها العسكرية ال تسا

غراض مدنيوإذا ثار شك حول طبيعة العن ال.العمل العسكري  ة كدور العبادة  تكرس عادة 
،وامدارس دافغر أها تستخدم  تقدم مساعدة لعمل عسكري، فإها تعامل معاملة  ....ا  ا

ا للهجوم   .أ1)امدنية وا تكون 

صوص مهامة  عيانو ح نكون بصدد جرمة حرب  ب توافر  ا ، فإنه  امدنية وفقا ما سبق ذكر
ي: أركاها رب و  ال م تلخيصها ضمن ملحق أركان جرائم ا

دافا -أ ذا اهجوم أعيانا مدنية ا تشكل أ دف  جوما، وأن يكون  رمة  أن يوجه مرتكب ا
 .عسكرية

ا -ب عيانذ  استهدافأن يتعمد ا  .باهجوم ا

ا على علم ن يكون لح دو ويكون مقرنا به، وأأن يصدر السلوك  سياق نزاع مس-ت ا
زاع امسلح. ذا ال  بالظروف الواقعية ال تثبت وجود 

اسب بين الهجوم العسكري والمكاسب المتواخاة -10 ساسإن  :جريمة عدم الت امعتمد   ا
اق  بأنهجرمة اهجوم مع العلم  رواح أو عن إصابات بن امدنين أو إ سيسفر عن خسائر فادحة  ا

                                                   
ول لعام  51/3امادة  -1  .1977من الروتوكول اإضا ا
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عيانأضرار ب مدامدنية أو بالبيئة الطبيعية تكون طويلة  ا اسب بن ا و عدم الت  اهجوم  اإفراط، 
ه. تائج امرتبة ع ا وكذا ال  من قبل ا

ائي العام، قصدا  رب العمدية ال تتطلب إ جانب القصد ا رمة من جرائم ا ذ ا لذا تعتر 
ا  القي ائيا خاصا متمثا  نية ا مع علمه بتواضع امزايا وامكاسب  عتداءااام هذا القيام هذا ج

شخاص و  سائر  حق ا سامة ا ظر  عيانالعسكرية امتوقعة وذلك بال وكذا البيئة ،امدنية  ا
 .أ1)الطبيعية

ساسي  مادته  اسب كجرمة حرب،  /ب//و عليه قد تضمن نظام روما ا     جرمة عدم الت
رب أركاها كاآي: أوردت و  وثيقة أركان ا

جوم-أ رمة   ا.أن يشن مرتكب ا

رواح أو عن إصابات بن امدنين -ب     أن يكون اهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية  ا
طاق وطويل  اق ضرر واسع ال اق أضرار بأعيان مدنية، أو عن إ جلأو عن إ وشديد بالبيئة يكون  ا

مل اميزة العسكرية امتوقعة املموسة امباشرة إفراطه واضح  .أ2)بالقياس إ 

رواح و -ت ا على علم بأن اهجوم سيسفر عن خسائر عرضية  ا عيانأن يكون ا امدنية وكذا  ا
 البيئة الطبيعية.

ا على علم اع مسلح دو ويكون مقرنا به، وأأن يصدر السلوك  سياق نز -ث ن يكون ا
زاع. ذا ال  بالظروف الواقعية ال تثبت وجود 

 .القصف على المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزاء أوجريمة الهجوم  -10

                                                   
ماية خاصة  نص امادة  - 1 ول لعام  اإضامن الروتوكول  55خصت البيئة الطبيعية  اء القتال ماية البيئة الطبي -أ: " 1977ا عية تراعي أث

ضرار البالغة واسعة  مد..... نتشاراامن ا  وطويلة ا
 .ال تشن ضد البيئة الطبيعية " جمات الردعظر  -ب

ا  ذلك الوقت امعلوم ا- 2 ه للجرمة، وقد تكون تلك اميزة رتكابتشر عبارة "اميزة العسكرية املموسة امباشرة " إ اميزة العسكرية ال يتوقعها ا
رب، وتعكس مرتبطة مؤقتا أو جغرافيا هدف اهجوم  ا من قواعد قانون مسوغات ا اول مررات الضرورة العسكرية أو غر وقد ا تكون كذلك وا تت

تهي  سياق نزاع مسلح. ديد شرعية كل نشاط عسكري ي ري   و اسب ا  شرط الت
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ا رمة بتعمد ا ذ ا    أو امساكن   مهامة أو قصف امدن أو القر يقوم السلوك اإجرامي  
داف عسكرية، وا تبدي أي مقاومة أمام  اطق  ااحتالأو امبا ال ا تشكل أ لذا تسمى بام

 .لاحتالامفتوحة 

ا بالظروف  ائيا عاما يتمثل  علم ا رمة فإنه يتطلب قصدا ج وي هذ ا صوص الركن امع أما 
اء جرمة اهجوم أو  زاع امسلح الذي ترتكب أث  القصف.الواقعية ال تثبت وجود ال

ماكن امفتوحة  جوم أو قصف امدن والقر  وا رب  لاحتالو قد عدت جرمة  من جرائم ا
ساسي، وأركاها تتمثل  : /ب//سب امادة   من نظام روما ا

رمة واحد أو -أ . من امدن أكثرأن يهاجم مرتكب ا  أو القر  أو امساكن أو امبا

بدون مقاومة وأن ا  لاحتالأن تكون امدن أو القر  أو امساكن أو امبا امستهدفة، مفتوحة -ب
دافا عسكرية.  تشكل أ

 .يصدر السلوك  سياق نزاع مسلح دو وان يكون مرتبطا به أن-ت

ا على علم بالظروف الواقعية ال تثبت وجود نزاع مسلح.-ث  أن يكون ا

عيانيقصد ب: المحمية اأعيانجريمة الهجوم على  -1 كل امبا امخصصة لأغراض   احمية ا
رية، وكل اآثار ية أو الثقافية أو ا ية أو التعليمية أو الف ية أو امستشفيات  الدي ماكن ال التار أو ا

. رحى.... ا  مع ها امرضى وا
عيانالدولية ال أولت ماية خاصة هذ  تفاقياتاإقد تعددت و  ماية  تفاقيةاإومثاها  ا اصة  ا

عيان ماية اممتلكات الثقافية  و والروتوكولن اإضافين لعام  الثقافية لعام  ا
ول لعام  زاع امسلح، وكذا الروتوكول اإضا ا زاع امسلح   حالة ال ماية ضحايا ال اص  ا

....ا  .أ1)الدو

                                                   
 .154مد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص د/ - 1
 .351، مرجع سابق، ص اإنسالدو د/ روشو خالد، الضرورة العسكرية  القانون ا -
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عياح نكون بصدد جرمة مهامة و   /ب//فإن امادة  –كجرمة حرب عمدية-احمية نا
ساسي أوردها ضمن  سيمة للقوانن  اإنتهاكاتمن نظام روما ا عرافا زاعات  وا السارية إبان ال
ديد أركاها كمايلي:  امسلحة الدولية، وم 

جوما-أ رمة    .أن يوجه مرتكب ا

ية -ب ية أو التعليمية أو الف دف اهجوم واحد أو أكثر من امبا امخصصة لأغراض الدي أن يكون 
رية،  رحى وامرضى وال  اآثار أوأو العلمية أو ا مع ها ا ماكن ال  ية أو امستشفيات أو ا التار

دافا عسكرية.  ا تشكل أ

ا توجيه اهجوم لواحد أو أكثر-ت عيانمن  تعمد ا  .احمية ا

 .أن يصدر السلوك  سياق نزاع مسلح دو وأن يكون مقرنا به-ث

زاع-ج ذا ال ا على علم بالظروف الواقعية ال تثبت وجود   .أن يكون ا

 المدنية. اأعيانثانيا: تدمير ونهب 

 .اإستياء عليها و جريمة تدمير ممتلكات العدو -10

: /ب//امادة عليها نصت  ساسي وتتلخص أركاها   من نظام روما ا

ة أو يستو عليها-أ رمة متلكات معي   .أن يدمر مرتكب ا

ذ اممتلكات ملوكة لطرف معاد-ب  .أن تكون 

ماية من التدمر أو اإستياء عليها موجب القانون الدو -ت ذ اممتلكات مشمولة با أن تكون 
زاع امسلح  .أ1)لل

ا على علم بالظروف الواقعية ال تثبت صفة اممتلكات أن يكون-ث   .ا

اك ضرورة عسكرية ترر تدمر اممتلكات أو اإستياء عليها-ج  .أا تكون 

                                                   
ص امادة  - 1 اي لعام  56/2ت ظر كل حجز  وأعرافامتعلقة بقوانن  1907من ائحة ا رب الرية على أنه ".....  تدمر أو إتاف  أوا

عمال" ذ ا ية والعلمية، وتتخذ اإجراءات القضائية ضد مرتكي  ية والف ذ امؤسسات، واآثار التار  .عمدي مثل 
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ا على علم بالظروف اع دو مسلح ويكون مقرنا به، وأأن يصدر السلوك  سياق نز -ح ن يكون ا
 الواقعية ال تثبت وجود نزاع مسلح.

هبجري -10  .على ممتلكات الطرف المعاد وااستياء مة ال

هب  ا مارسة أعمال ال رمة  تعمد ا ذ ا        السلب لبلدة  أويقوم السلوك اإجرامي  
سب امادة  ، و زاع امسلح الدو اء ال من نظام روما  /ب//أو مكان ملوك للخصم أث

، تعد جرمة  ا صم بغرض اإستياء عليها من قبل ا ساسي فإن كل هب أو سلب ممتلكات ا ا
ساسيةحرب شريطة توافر أركاها   اآتية: ا

رمة -أ ةعلى متلكا بااستياءأن يقوم مرتكب ا  .بدون موافقة امالك،و ت معي

ذ اممتلكات-ب رمة حرمان امالك من  اص  لاستعمالعليها  وااستياء أن يتعمد مرتكب ا   ا
  .أو الشخصي

ا على علم  -ت أن يصدر السلوك  سياق نزاع دو مسلح ويكون مقرنا به، وأن يكون ا
 بالظروف الواقعية ال تثبت وجود نزاع مسلح.

 .اأعام والشارات المميزة إستعمالالفرع الثالث:جرائم إساءة 

ا  /ب//نصت امادة  ت بدور رب تضم ساسي على طائفة من جرائم ا من نظام روما ا
ال للفقرة  سلوكات إجرامية متعددة ترتب مسؤولية مرتكبيها م توافرت بعض الشروط القانونية وكذا ا

فر   قل وا جوم يستهدف امبا والوحدات الطبية ووسائل ال يث أن كل  اد من من ذات امادة، 
عقد  إتفاقياتمستعملي الشارات امميزة   يف طبقا للقانون الدو تعد جرائم حرب ي  ختصاصااج

ظر فيها.  حكمة روما لل

اي لعام  إتفاقيةفقد حرصت  يف لعام  إتفاقياتوكذا  ا والروتوكول اإضا  ج
ول لعام  دافميز  على ضرورة و الرتوكول الثالث لعام  ا شخاص  ا امدنية سواء ا
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عيانأو  ظمات وامراكز التابعة لأمم امتحدة بإشارات  ا مية وام امختلفة، وح قوات حفظ السام ا
أ  عن   .أ1)العسكري ااستهدافعلها  م

صوص إساءة و  رب الواردتن  نظام روما  رم ا حاول التطرق  عام إستعمالعليه س  ا
 كاآي:  والشارات

صوص عليها في الفقرة أوا: الجر   .1ائم الم

ا اج عليه أو اج  علم الهدنة: إستعمالإساءة  - رمة على أساس خداع ا ذ ا تقوم 
صم  اقراب، ومجرد ااستسامعلم اهدنة طالبا وقف القتال أو  إستعمالعليهم عن طريق  الطرف ا

عالذي  ر  اقت ا بقتله ،من ساحه ووضعه القتا دهذ اهدنة و اق ضرر بليغ به. يقوم ا  أو إ

ركان جرمة إساءة  ا بأن سلوكه  إستعمالو طبقا  علم اهدنة فإها جرمة عمدية تتطلب علم ا
صوص شروطها القانونية فهي: .غر مشروع ومع ذلك تتجه نيته للقيام به  أما 

رمةأن يستعمل مرتكب -أ ية م تكن متوفرة  ا ذ ال ية التفاوض،  حن أن  ر ب علم اهدنة للتظا
ا  .لد  ا

ا على علم أو يفرض أن يكون على علم بالطبيعة احظورة هذا -ب  .ااستعمالأن يكون ا

ا على علم-ت بأن القيام بذلك قد  أن يسفر التصرف عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة وأن يكون ا
 يؤدي إ الوفاة أو اإصابة.

 .علم الطرف الخصم إستعمالإساءة  -10

رمة بذات سياق السلوك اإجرامي إساءة  ذ ا ا لرفع  إستعمالتتم  يث يعمد ا علم اهدنة 
صم على معداته أو آلياته  شارات  إستخدامأو  الزي العسكري  بارتداءأمر قواته ،أو يعلم الطرف ا

                                                   
اي لعام 23امادة  - 1  .1907/و من ائحة ا
و لعام  - يف ا  .1949الفصل السابع من إتفاقية ج

يف الرابعة  22، 21امواد  -  .1949لعام من إتفاقية ج

ول لعام  اإضامن الروتوكول  18امادة  -  .1977ا
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اصة ومجرد كذلك  ،القوات امعادية خدع ويعتقد أنه يتعامل مع قواته ا عل الطرف اآخر ي ما 
ها  ااقراب ها خسائر مادية وبشرية  صفوفه. جئيفام جر ع مرنفس و  بعدم صحة ذلك ما قد ي  ا

ا يتعمد القيام هذا السلوك مع علمه بعدم م رمة فإن ا سبة هذ ا شروعيته وبآثار على الطرف بال
 .اقرافهاآخر ورغم ذلك يعمد إ 

صوص أركاها، فهي:  أما 

رمة علم الطرف امعادي أو شارته أو زيه العسكري-أ  .أن يستعمل مرتكب ا

اء  ااستعمالأن يكون -ب زاع امسلح الدو أث ظورا موجب القانون الدو لل ا  الذي قام به ا
 .جومالقيام باه

رمة على علم أو يفرض أن يكون على علم بالطبيعة احظورة لذلك -ت أن يكون مرتكب ا
 .ااستعمال

ا على علم بأن سلوكه قد يؤدي -ث أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة، وان يكون ا
تائج. ذ ال  إ 

 .علم اأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري إستعمالإساءة  -10

ا يلجأ إ أسلوب  رمتن السابق ذكرما، فا فس السياق الذي ترتكب فيه ا رمة ب ذ ا تتم 
صم الذي  جل مويه وتغليط الطرف ا مم امتحدة على معداته وآلياته العسكرية  داع  رفع علم ا ا

زاع امسلح الدو القائم، ومن م يعتقد من جانبه أنه يتعا ظمة الدولية أو قواها الفاصلة  ال مل مع ام
. اتعتداءايقع ضحية  ا  ا

فظ السام الدو فإن نظام روما و  مية وقواها  ظر إ أمية الدور الذي تقوم به اهيئة ا بال
ساسي أدرج سلوك إساءة علمها أو شاراها أو زيها العسكري  رب، وقد م ا ضمن طائفة جرائم ا

 ديد أركاها وفقا مايلي:
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رمةأن يستعمل مرتكب -أ ممعلم  ا ذا ،وأامتحدة أو شاراها أو زيها العسكري  ا ن يكون 
زاع امسلح ااستعمال  .ظورا موجب القانون الدو لل

رمة على علم بالطبيعة احظورة لذلك -ب  .مالااستعأن يكون مرتكب ا

ذا السلوك يؤدي -ت ا على علم بان  أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة وان يكون ا
 إ نتائج خطرة.

ة في  إستعمالإساءة  -1 يف إتفاقياتالشارات المميزة المبي والبرتوكول اإضافي الثالث  ج
 011لعام

ربعة خصت الفئات و  إتفاقياتشرنا له سابقا فإن كما أ يف ا عيانج شخاص  ا وية ا ديد  و
ساسي أي  واعتر ميزات وشارات خاصة، وحددت غر مشروع ها جرمة حرب،  إستعمالنظام روما ا

رمة كاآي: ذ ا ركان أركان  اصة با  الوثيقة املحقة به ا

ا اإشارات امميزة إ-أ يف تفاقياتأن يستعمل ا  .ج

ذا -ب زاع ااستعمالأن يتم  ظورة مقتضى القانون الدو لل  .غراض القتال بطريقة 

رمة على علم بالطبيعة احظورة هذا -ت  أو يفرض العلم به. ااستعمالأن يكون مرتكب ا

عام ا تعد جرائم حرب إا إذا م و  رائم امرتكبة ضد الشارات وا خر أن ا و  ا ا من ارتكاهن
، وتكون مقرنة به أو يكون الفاعل على علم بالظروف الواقعية ال  ا  إطار نزاع مسلح دو قبل ا

زاع امسلح، وكذلك أن يسفر السلوك الذي  ذا ال فراد  يأتيهتثبت    عن وفاة أو إصابات بليغة مس ا
عيان أو  التابعة للطرف امعادي. ا

صوص علي  .0ها في الفقرة ثانيا: الجريمة الم

رمة  اهجوم على  ذ ا ة   أشخاصأو  أعيانتتمثل   إتفاقياتيستخدمون الشعارات امميزة امبي
يف ويلزم لقيامها مايلي:  ج
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ا واحد أو -أ قل  أكثرأن يهاجم ا شخاص أو امبا أو الوحدات الطبية أو وسائل ال         من ا
ا  أعياناأو  أخر  تستعمل موجب القانون الدو شعارا ميزا أو وسيلة تعريف أخر  تشر إ ماية توفر

يف. إتفاقيات  ج

ؤاء اموظفن أو امبا أو الوحدات الطبية -ب دف اهجوم  رمة جعل           أن يعتمد مرتكب ا
عيانأو  . ا ذ  ال تستعمل وسائل التعريف 

ا على علم ، وأ سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا بهأن يصدر السلوك -ت ن يكون ا
 بالظروف الواقعية ال تثبت وجود نزاع مسلح.

دير بالذكر و  صوص  أنا ا  الفقرة السابعة  رائم الوارد ذكر رمة تتداخل موضوعيا مع ا ذ ا
عام إستعمالإساءة  رمة ا ا اصة باهجوم على امستخدمن  مهمات والشارات امميزة، وكذلك ا

 .أ1)إنسانية أو حفظ السام

 .اأسلحة المحظورة دوليا إستخدامالفرع الرابع: جرائم 

زاع  إختيار وسائل ا هود ،لقتال مبدأ قدمتقييد سلطة وحق أطراف ال جل حظر  لذا تكاثفت ا
دث أضرارا وآا سلحة ال من شأها أن  دافمرر ها مقارنة بالغايات و ما ا بعض ا ى ال تسع ا

قيقها. ازعة إ  طراف امت هود نصت عليها امادة وأ ا ذ ا ، ، /ب  الفقرات م 
فت  ،  ائية الدولية ال ص ساسي للمحكمة ا ظام ا زاع  إستخداممن ال سلحة  ال بعض ا

رب فصل فيها كاآي: .الدو امسلح ضمن جرائم ا  وس

 .المسممة اأسلحة إستخدام أوا:جريمة

ظر لأخطار ال تسببها  سلحةبال على السموم ال من شأها الفتك  باحتوائهاالتقليدية امعروفة  ا
شخاصبكل ما تصيبه سواء  بات أو ا يوان أو ال هود الدولية  أو ا البيئة الطبيعية، فقد تكاثفت ا
ا من خال  اي لعام  تفاقياتاإظر يف لعام  الدولية امختلفة ومثاها ائحة ا وبروتوكول ج

                                                   
مد شبل، مرجع سابق، ص  - 1  .171د/ بدر الدين 
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انقة أو أي غازات أخر    ظر الغازات السامية أو ا اص  رثومية،  أوا  إتفاقيةالوسائل ا
س استحداثحظر  زين ا سلحة لعام التكسي و لحة البكترية ) البيولوجيةأوإنتاج و ية وتدمر تلك ا

سلحة  إتفاقية،   . أ1)....لعام  الكيماويةحظر ا

سلحة البيولوجية  سلحة ذات السموم ا سلحةو يلحق بوصف ا و يقصد ها  وا الكيماوية، فا
د  ها، تسبب ع ات حية ومواد ملوثة مستخلصة م سلحة ال تتكون من كائ   استعماهاتلك ا

يوان وها تأثر فعال ومباشر مراض أو اموت لإنسان أو ا ذا التأثر على البكتريا ،ا بل وتعمد على 
دث  الكيماويةال تضم امواد العصيات أو الفطريات، أما الثانية فهي تلك  أو انقة وال  السامة أو ا

ا   استخدمتالشلل كلما   حالة اإصابة أو اهياج الشديد وقد تؤدي اإصابة ها إ اموت، ومتد أثر
يوان  .أ2)كذلك على البيئة وا

سلحة امسمومة  إستخداملسلوك  /ب//و عليه فإن وصف امادة  جرمة حرب ليس  بأنها
ديد، وإما أكدت فقط على   كمة روما م توافرت أركاها التالية: إختصاص تدخل ضمن أهابا

رمة مادة أو يستخدم ساحا يؤدي -أ  .ذ امادة انبعاثإ  استعمالهأن يستخدم مرتكب ا

وع الذي يسبب اموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة  -ب حوالأن تكون امادة من ال العادية  ا
 .أ3)من جراء خصائصها امسممة

ا دو مسلح أو يكون مقرنا به، وأ أن يصدر التصرف  سياق نزاع-ت على علم ن يكون ا
زاع.بالظروف الواقعية ال تث ذا ال  بت 

                                                   
ا  183تسغفلد، مرجع سابق، ص وإليزابيث  كالسهوقن سيفري -1  .وما بعد
 .822د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  -
اشم السعدي، مرجع سابق، ص  -  .126د/ عباس 
، مرجع سابق، ص  -2  . 153د/ روشو خالد، الضرورة العسكرية،  القانون الدو اإنسا
سلحةد/ نادر خليل عطاس،  - رة، وااستعدادالبيولوجية والكيميائية، الوقاية  ا  . 141، ص 2008، اهيئة امصرفة للكتاب، القا
ام - سلحة البيولوجية، يمن  غرا  نشطرسون، حظر ا ارية وآفاق امستقبل ، اجلة الدولية للصليب  ةا مرا ة ا ، 1997، 55، العدد 10، الس
 .275ص

 .129، ص مرجع سابق، دمد صا العا - 3
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 .الغازات الخانقة أو السامة وما في حكمها إستخدامثانيا: جريمة 

يف يعد بروت ظر  وكول ج انقة أو السامة، وإ إستخدامامرجعية القانونية  ن الغازات ا
ظر الوارد فيه تفاقياتاإسبقته بعض  عليه العمل الدو  استقرما  جاء تأكيدا الدولية إا أن ا
ة   االتزامصوص  رب وميع  إستخداموسائل القتال كحظر  اعتمادبضوابط وقيود معي السموم  ا

ا أ1)أماط وسائل القتال ال تسبب آاما ا داعي ها التمييز بن  مبدأ اعتبارات، والقيود ال ترر
 .أ2)امقاتلن وامدنين

معية العامة دعت ميع دول العام إ  ذا الروتوكول فإن ا مية  بدقة مبادئ تراعي  أنو نظرا 
يف، ظر  ومقاصد بروتوكول ج ظم قواعد القانون الدو امعرف ها عموما والقاضية  ت بأنه ي وأعل

ازعات الدولية امسلحة إ  رب البيولوجية والكيماويةأية وسيلة من وس إستعمالاللجوء  ام  ،ائل ا
انقة  ااستعمالوكذا  ري للغازات ا خر الغازات  السامة أو آوا العديد من الدول  استجابت، وقد ا

معية  .أ3)لطلب ا

ساس فقد تب نظام روما  ذا ا ساسيو على  صوص  ا طر  انقة  إستعمالذا ا    الغازات ا
 عد جرمة حرب م توافرت أركاها اآتية:و ، /ب//أو السامة وما  حكمها  امادة 

رمة غازا أو مادة أخر  ماثلة أو جهازا آخر ماثاأن يستخدم مرتكب -أ  .ا

وع الذي يسبب اموت -ب هاز من ال يلحق ضررا جسيما بالصحة  آوأن يكون الغاز أو امادة أو ا
انقة أو حوال العادية، من جراء خصائصه ا  .امسممة  ا

ا على علم  أن يصدر السلوك  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا به، وأن-ت يكون ا
 .بالظروف الواقعية ال تثبت وجود نزاع مسلح

يه العلم واإرادة ائي برك رب العمدية تقوم على القصد ا رمة من جرائم ا ذ ا  .و 
                                                   

 .وما بعد  184، ص اإنساد/ روشو خالد، الضرورة العسكرية  القانون الدو  -1
اشم السعدي، مرجع سابق، ص  - 2  .127د/ عباس 
 .1969، 7630/أ/30، ملحق رقم 24الوثائق الرمية للجمعية العامة، الدورة  -3
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 .الرصاص المحظور دوليا إستخدامثالثا: جريمة 

ساسي /ب//نصت عليها امادة  جرمة حرب م توافرت أركاها  واعترها من نظام روما ا
 التالية:

ا الرصاص-أ  .أن يستخدم ا

رم أن-ب وع الذي  ازعات امسلحة،  استخدامه يكون الرصاص من ال يتمدد  نهالقانون الدو  ام
سم البشري أو  .يتسطح بسهولة  ا

عل -ت ذا الرصاص  ا على علم بأن طبيعة  اجم  استخدامهأن يكون ا رح ال م أو ا يضاعف ا
ه  .ع

ا على علم  ،أن يصدر التصرف  سياق نزاع مسلح دو ويكون مقرنا به-ث وأن يكون ا
 .بالظروف الواقعية ال تثبت وجود نزاع مسلح

رمة ذ ا صوص   إستخدامسبق وأن حظر  أن تصريح سان بطرسرغ لعام  و نشر 
و امقذوفات امتفجرة أو  رب  اء ا احشوة مواد ملتهبة على أساس أن اهدف الوحيد امشروع أث

اجة إ إيذاء أفراد العدو  مر أ1)ا مرر له  اإيذاءإضعاف قوة العدو العسكرية، دون ا ، نفس ا
اي لعام امادة  أكدته ـ من ائحة ا  .أ2) /

ظام  إستخدامرابعا: جريمة  أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية مدرجة في مرفق لل
 .اأساسي لمحكمة روما

                                                   
ب أن يكون الغرض الشرعي  - 1 رب، و ة التخفيف بقدر اإمكان من كوارث ا ب أن يكون من شان تقدم امدي جاء  ديباجة اإعان أنه:" 

و إضعاف قوات العدو ا رب  اء ا لعسكرية ويكفي هذا الغرض عزل أكر عدد مكن من الرجال عن القتال وقد يتم الوحيد الذي تستهدفه الدول أث
ذا الغرض إذا  أسلحة من شاها أن تفاقم دون أي داع آام الرجال امعزولن عن القتال أو تؤدي حتما إ قتلهم ويكون إستعمال  استعملتاوز 

الفا لقوانن  سلحة بالتا  ذ ا  ة "اإنسانيمثل 
ـ 23امادة  -2 صوص:  ع با اي: " .... م ـ من ائحة ا سلحةإستخدام  -/ إصابات وآام ا مرر والقذائف والوارد ال من شاها إحداث  ا

 .ها ....."



327 

 

رب ال تدخل  نطاق  رمة الوحيدة من جرائم ا ذ ا ائية الدولية  إختصاصتعد  احكمة ا
ظام،  ة التحضرية صياغة أركاها ح يتم إدراجها ضمن مرفق خاص وملحق بال ال أرجأت فيها اللج

   أسلحة  إستخدام–كاآي:"   /ب//عليها من قبل الدول حيث جاء نص امادة  اإتفاقبعد 
أو تكون عشوائية  زائدة وآاما ا لزوم ها،ضرارا أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أ

سلحة والقذائف وامواد  ذ ا ازعات امسلحة، بشرط أن تكون  بطبيعتها بامخالف للقانون الدو للم
ساسي، عن طريق تعديل يتفق  ظام ا ربية موضع حظر شامل، وان تدرج  مرفق هذا ال ساليب ا وا

حكام ذات الصلة الواردة    ". و امادتن وا

ا  امادة  رائم الوارد ذكر ذا امطلب أن ا ي إا /لص  هاية  /ب بطوائفها امتعددة ما 
زاعات  تفاقيةاإسلوكات إجرامية سبق وأن جرمتها وحظرها القواعد  اء ال والعرفية الدولية السارية أث

ساسي مازال ي اصلة  يساامسلحة الدولية، وأن نظام روما ا ال اإجرام الدو وقواعد ر التطورات ا
ته امادتن  اربته ه. و ا سيما من خال أسلوب التعديل الذي تضم  م

 

 

زاعات المسلحة غير الدولية اإنتهاكاتالمطلب الثالث:  اء ال  .الخطيرة أث

عراف ال نظمت  مية ال عرفتها القوانن وا زاع الدو غر امسلح بذات ا ض موضوع ال م 
رب  رب التقليدية وقوانن جرائم ا ، ذلك أن قوانن ا زاع امسلح الدو تمتال زاعات بن  ا فقط بال

ربعة لعام  إتفاقياتالدول، فبالتفحص  نصوص  يف ا ا أن تعام ج ا د لت بكل أبعاد
ي " امادة  زاع الداخلي سو  مادة واحدة مشركة  صص لل ، وم  زاع امسلح الدو ها مع ال ومضامي

قص من خال تب الثالثة" وقد ذا ال ماعة الدولية للروتوكول اإضا الثا لعام  م تدارك   ا
زاعات امس ماية ضحايا ال اص  ير   إمكانية تطبيق القواعد  إا أنه يوجد منلحة غر الدولية، ا
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حكام العامة  ذ القواعد من ا ه  زاعات غر الدولية ما تتضم زاع الدو امسلح على ال امطبقة  ال
شخاص وكذا  عيانصوص ماية ا  .ا

م  سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتوعلى صعيد آخر فقد م إدراج أ كبة  امرت اإنساا
ذ  ساسي، ما يع التأكيد الدو على خطورة مثل  زاعات امسلحة غر الدولية ضمن نظام روما ا ال

ا ومعاقبة مرتكبيها. رائم وعلى ضرورة زجر  ا

قطتن وفقا للتقسيم اآي. اتن ال فصل   اءا على ما تقدم، س  و ب

زاعا ول: إشكالية القواعد امطبقة على ال  .ت امسلحة غر الدوليةالفرع ا

رب : صور جرائم ا زاعات امسلحة غر الدولية الفرع الثا اء ال  .امرتكبة أث

زاعات المسلحة غير الدولية  .الفرع اأول: إشكالية القواعد المطبقة على ال

شأة م يذكر  كتب فقهاء القانون الدو  زاعات امسلحة غر الدولية حديث ال إن مصطلح ال
زاعات م تكن  لتقليدي، أي أنه م يكن موجود قبل ا ذ ال ذا ا يع أن مثل  إذ أن 

 . لية ...ا رب ا موجودة إما كانت تأخذ تسميات أخر  كالثورة الداخلية، التمرد، العصيان، ا
رة غر أهم  اختلفف اد تعريف هذ الظا أها من صميم الشأن الداخلي للدولة،  اتفقواالفقهاء  إ

ذ ال كذا ظلت  وما يوفر من ماية دولية ما جعلها تسفر عن  زاعات خارج إطار القانون الدوو
زاعات امسلحة الدولية.  نتائج خطرة ومهولة تفوق ال

رة سيما بعد  او قد تفطن اجتمع الدو هذ الظا ا  كل واتساع انتشار القارات تقريبا، فتم  مدا
ي امادة الثالثة امشركة إ إقرار مادة زاعات  ذ ال  تفاقيةغاية  أمية على الصعيد الدو بشأن 

ربع لعام  يف ا ا  ج ماية ضحايا  الثا لعام  الروتوكول اإضاومن بعد امتعلق 
زاعات امسلحة غر الدولية.  ال

 ة المشتركة.أوا: المادة الثالث
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هائي للمادة  ص ال ربع كمايلي: تفاقياتامشركة إ م إقرار ال يف ا  حالة قيام نزاع -"ج
زاع بأن يطبق   طراف السامية امتعاقدة يلتزم كل طرف  ال مسلح ليس له طابع دو  أراضي أحد ا

حكام التالية:  كحد أد ا

عمال العدائية، من فيهم أفراد القوات - شخاص الذين ا يشركون مباشرة  ا  امسلحة الذينا
رح أو اا شخاص العاجزون عن القتال سبب امرض أو ا هم أسلحتهم وا ي  حتجازألقوا ع أو 

صر أو حوال معاملة إنسانية دون أي مييز ضار يقوم على الع   اللون،  سبب آخر يعاملون  ميع ا
فعال التالية فيما  ظر ا س أو امولد أو الثروة أو أي معيار وهذا الغرض  أو الدين أو امعتقد أو ا

ماكن: وقات وا ظورة  ميع ا شخاص امذكورين أعا فتبقى   يتعلق با

ميع أشكاله والتشويه وام عتداءاا-أ اصة القتل  ياة والسامة الريئة و عاملة القاسية على ا
 .والتعذيب

خصعلى الكرامة الشخصية، وعلى  عتداءاا-ب ية ا اطة بالكرامة امعاملة امه  .وا

كمة مشكلة تشكيا قانونيا -ت اكمة سابقة أمام  فيذ العقوبات دون إجراء  حكام وت إصدار ا
 .وتكفل ميع الضمانات القضائية الازمة  نظر الشعوب امتمدنة

رحى وامرضى-  .هم يعت و مع ا

مر أن تعرض خدماها على أطراف  ة الدولية للصليب ا وز هيئة إنسانية غر متحيزة كاللج و 
زاع  .ال

زاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق و  خر   إتفاقياتعلى أطراف ال حكام ا فيذ كل ا خاصة، على ت
ذ   .أو بعضها تفاقيةاإمن 

زاعو ليس  تطبيق  طراف ال حكام امتقدمة ما يؤثر على الوضع القانو   ".ا

و  ص  ذا ال م ما ياحظ على  زاع امسلح غر الدو بدا من  إستخدامأ مصطلح ال
ة الدولية للصليب  ذا الغموض قدمت اللج زاع، وأمام  ذا ال امصطلحات التقليدية إا أنه م يعرف 
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موعة من مر بالتعاون مع  ذ  ا زاعات امسلحة ال تشملها  : " ال راء إ وضع تعريف التا ا
، وتفوق درجة  زاعات ال ليس ها طابع دو ي تلك ال والتوترات الداخلية سواء   ااضطراباتامادة 

خذ بعن  كومة طرفا فيها أو ا، مع ا شقة ومد   عتبارااكانت ا ماعات ام ذ ا ظيم  مستو  ت
ية "سيطره كومات القائمة ال كانت تتخوف من تأويل .ا على جزء من إقليم الدولة امع ولطمأنة ا

ذا  ود امادة على أن تطبيقها ا يرتب أي أثر قانو على الوضعية  اإتفاقنصوص  نصت بعض ب
زاع . طراف ال  القانونية 

زاع امسلح غر الدوو رغم عدم دقة مضمون امادة الثالثة امشركة، خاصة فيما يتع  لق بتعريف ال
ص اإعراف  احتكاراهيئات امتخصصة لرقابة تطبيقها وكذا  وانعدام كومة للسلطة التقديرية فيما  ا

.  بوجود نزاع مسلح داخلي أو ا إا أها تبقى خطوة جبارة قام ها اجتمع الدو

  .0ثانيا: البروتوكول اإضافي الثاني لعام 

قص والثغرات ال عرفتها امادة الثالثة امشركةجاء   اء  ،أ1)كمحاولة لسد ال ذا اللحق أث و قد وقع 
مر مشروعا يتسم بامرونة  توضعحيث .عام  الدبلوماسيامؤمر  ة الدولية للصليب ا اللج

زاعات امسلحة الداخليةوالعمومية، ح مكن تطبيق نصوصه على كل  ذا اللحق  شرطاوقد  ،أنواع ال
موعات مسلحة أو مواجهة ماعية بن قوات مسلحة  اشتباكغر دو وجود  كل نزاع مسلح  أو 

ت قيادة  ظيم وتقوم بعمليات عسكرية  د من الت د ا تتمركز  جزء من  مسئولةتتوافر فيها ا
د من  ،اإقليم الوط ماعات امتمردة ما قد  اول ا ذ الشروط ا يكون دائما  مت قيق  لكن 

ص. ذا ال  تطبيق أحكام 

ذا امشروع و نظرا خاصة فيما يتعلق برك السلطة الكاملة للحكومة والقائمة  للرفض الذي قوبل به 
ود إعادة صياغة نص اع مسلح داخل أراضيها من عدمه م اإقرار بوجود نز   تفاقيةاإوصه تدعيما لب

ازعات امسلحة الداخل اإنساالثالثة امشركة، وتطبيقا للقانون الدو  ية مع الركيز بشكل أوسع  ام
                                                   

ذا اللحق ) الروتوكولأ الذي يطور ويكمل امادة الثالث 1/1جاء  امادة - 1 ة امشركة بن إتفاقيات من الروتوكول اإضا الثا أنه:" يسري 
يف امرمة   ازعات امسلح......" 1949/آب/12ج ة لتطبيقها على ميع ام  .دون أن يعدل من الشروط الرا
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ن معظم الدول كانت حديثة ، خاصة وأأ1)دون التأثر على سيادة أية دولةعلى مبدأ السيادة و 
شاشة ضعف نظامها السياسيااستقال وحروب  معظمها لتمرد واسع عرض وااجتماعي ، وأن 
لية كثرة ها ما شهدته  أ  .السابقة ويوغسافيا رواندام

كمة  يف  مادته الرابعة ال جاء  إتفاقياتعلى امادة الثالثة امشركة   رواندافقد نص قانون  ج
شخاص الذين إرتكبوا أو أمروا ب لرواندافيها:" احكمة الدولية  اكمة ا  ارتكابسوف يكون ها سلطة 

يف... والروتوكول اإضا الثا لعام  اإنتهاكات دات ج ص امادة الثالثة من معا امختلفة ل
كمة يوغسافياأ2)....." ساسي بسلطتها القضائية على  ، كما فسرت  السابقة  نظامها ا
زاعات الداخلية وأعرافلقوانن  طرة للمادة الثالثة واانتهاكات ا رب  ال  .أ3)ا

قائص لو على الرغم من أمية ما جاءت به نصوص ال ، إا أنه شابته بعض ال حق اإضا الثا
اول  اوالعيوب   :فيما يلي اختصار

نه وفر ماية التطبيق رغم أها الدولة من دائرة الداخلية ال تعرف وااضطرابات التوترات استبعاد-
شخاص و  عياندولية أكثر مولية لصا ا ص امادة  ا زاعات امسلحة غر الدولية مقارنة ب ضحايا ال

 .أ4)الثالثة امشركة

ي ال تكون بن القوات - زاعات امسلحة و حصر نطاق تطبيقه امادي على نوع واحد من ال
اصر الثاث  كومية من جهة وطرف آخر تتوافر فيه الع ي: الطابع  لاعرافا له بصفة احارب، و

ظيم والقيادة، وامراقبة  ماعي، الت قق ما يع تراجعا  وفرض السيطرة على جزء من اإقليم.ا عن ما 
كومة طرفا فيها. امادة   الثالثة ال كانت تطبق على نزاعات مسلحة ا يشرط أن تكون ا

فيذ أحكامه.مي و غياب آليات-  كانزمات دولية تراقب ت

                                                   
 .1977من الروتوكول اإضا الثا لعام  3/01امادة  - 1
ن، مرجع سابق، ص  -2 مد سعيد شا مد عادل   .637د/ 
، مرجع  - 3  .245سابق، ص د/ زياد عيتا
 .1977من الروتوكول اإضا الثا  4امادة  - 4
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زاع  ااحتجاجالدول بعدم  التزام- بأحد نصوصه لترير تدخلها بشكل مباشر أو غر مباشر  ال
زاع داخل إقليمها ذا من شأنه هديد السامة اإقليمية وسيادة الدول أ1)الداخلي للدولة ال يقع ال ، و

طقة ككل. من  ام  اجاورة أو ح هديد السلم وا

ته أحكام امادة الث ا القول أن ما تضم تهي ب الثة امشركة وكذا نصوص الروتوكول اإضا الثا و ي
سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتمن إدراج  لعام  زاعات امسلحة غر  اإنساا اء ال الواقعة أث

ها نص  وااعراف الدولية تفاقياتاإالدولية ضمن  بأها جرائم حرب، دفع بامؤمرين  روما من تضمي
. ـ ال نعا ما جاء فيها  الفرع اموا ة الفقرتن ج،   امادة الثام

زاعات المسلحة غير الدولية اء ال  .الفرع الثاني: صور جرائم الحرب المرتكبة أث

ر /تضمن نص امادة  ساسي طائفة من ا جرائم حرب م م  ، واعترهاائم/ج من نظام روما ا
ي:ارتكاه ا كا ، نورد اء نزاع مسلح غر دو  ا أث

 

 

يف تفاقياتالجسيمة للمادة الثالثة المشتركة إ اإنتهاكاتأوا:   .ج

اف حول مد  تطبيق  ساسي ا كمة روما ا ازعات  إتفاقياتحسم نظام  ربعة على ام يف ا ج
مؤكدا  امسلحة الغر الدولية ا سيما امادة الثالثة امشركة، وكذا الرتوكول اإضا الثا لعام 

ذ  ذ  اإنتهاكاتبذلك على التوجه الفقهي والقضائي الدولين بضرورة معاقبة مرتكي   مثل 
ماية لأشخاص و  زاعات وبتوفر ا عيال  امتضررين. انا

مو  رب ال مثل  أ /ج /جسيما للمادة الثالثة امشركة نصت عليها امادة  اإنتهاكجرائم ا
ته الفقرة ج . حاول تلخيص ملة من اماحظات بشأن ما تضم  ولكن قبل التفصيل فيها س

                                                   
 .1977من الروتوكول اإضا الثا  3/2امادة  -1
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رائم ال نصضمت أربعة أركان - ص ا ي: ت عليهامشركة فيما   و

 .السلوك اإجرامي  إطار نزاع مسلح غر دووقوع -أ

زاع امسلح-ب ذا ال رمة عاما بالوقائع والظروف الفعلية ال تثبت قيام   .أن يكون مرتكب ا

شخاص امستهدفن بالسلوك اإجرامي خارج نطاق القتال، وغر مشركن -ت  اشراكاأن يكون ا
عمالفعليا   ربية. ا  ا

 .ا على علم بالظروف الفعلية ال تفيد بصفة الضحايا وحااهمأن يكون ا-ث

زاعات امسلحة غر الدولية من خال نص امادة الثالثة امشركة استخاص م-   ،تعريف ضحايا ال
شخاص  /ة الصياغة بامادتن  استعانتكما  ول لتحديد طائفة ا من الروتوكول اإضا ا

وضاع ذ ا ماية الدولية  مثل   .ال تسري عليهم ا

رائم ال نصت عليها بشكل يتفق إ حد كبر مع ما جاءت به امادة - ن /أ م/عرفت ا
ساسي، إذ ظام ا   أو التعذيب  وامعاملة الاإنسانية  التفريق بن القتل العمدعلى عدم الرأي  استقر ال

زاعات امسلحة ال ائن  ال  ولية وغر الدولية.دأو أخذ الر

  امادة الثالثة امشركة فهي: اإنتهاكاتأما عن صور 

 

ف ضد اأشخاص: المادة  إستخدام-10  . 10/ج/0/الع

ا شخصا القتل العمد-أ      : ويلزم لقيامها باإضافة إ ما م ذكر من أركان مشركة، أن يقتل ا
             أو أكثر وأن يكون اج عليه أو عليهم إما عاجزين عن القتال، أو مدنين، أو مسعفن، 

 فعا  القتال. يشاركواأو رجال الدين من م 

ا بتعريض شخصا أو : يشرط فيها قيام التشويه البدني-ب للتشويه البد وا سيما  أكثرا
ذا السلوك  ة مستدمة هم أو بإحداث عجز دائم أو بر عضو من أعضائهم، وأا يكون  بإحداث عا
اهم أو عاجهم  امستشفى، وم  شخاص طبيا أو عاج أس مررا بعاج ذلك الشخص أو أولئك ا



334 

 

فذ مصلحة ذلك الشخص أو أولئك  شخاص العاجزين عن القتال، ي       أو امسعفن  امدنين  أوا
 فعا  القتال. يشاركواأو رجال الدين من م 

ا على  معاناة بدنية أو نفسية شديدتن أو: وفيها يتم إنزال أما المعاملة القاسية-ت من قبل ا
من العاجزين عن القتال أو امدنين أو رجال الدين أو امسعفن الذين م يشاركوا فعا  أكثرشخص أو 
  القتال.

: أن ترتكب  حق شخص أو أكثر من الفئة احمية غر امقاتلة أو ال م تشرك فعليا التعذيب-ث
اق أما أو معاناة نف ا بإ صول ع القتال وأن يقوم ا  انتزاعأو لى معلومات سية هم بقصد ا

ي سبب يقوم على التمييز من أي نوع.اعراف ، أو   ، أو بفرض عقوبة أو التخويف أو اإكرا
 . 0/ج/0/على الكرامة الشخصية المادة  ااعتداء-10

ط من قدر أو  ا بإذال شخص أو أكثر أو ا ن تبلغ ،وأكرامته   إنتهاكو يلزم لقيامها أن يقوم ا
ا من  ط من القدر أو غر ميع حدا يسلم  اإنتهاكاتشدة اإذال وا ا على إعتداءبأها مثل ا

شخاص من العاجزين عن القتال أو م يشاركوا فعليا  ذا الشخص أو ا الكرامة الشخصية، وأن يكون 
  القتال.

ائن-10 ا على شخص أو عدة حيث يشرط لقيامها أن يقبض  /ج//: امادة أخذ الر ا
 ل أشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنين أو مسعفن أو رجال الدين من م يشاركوا فعا  القتا

ة، وأ ي م ر م أو يأخذ تجز م بقصد إكرا  أنن يهدد بقتلهم أو إيذائهم أو أو  يستمر  حجز
ظمات الدولية أو شخصية طبيعية أو  شخاص على   يةاعتبار إحد  الدول أو إحد  ام أو ماعة من ا

اعالقيام بعمل أو اإ ائن عن القيام به ك مت هم.شرط صريح أو ضم لسامة الر  أو لإفراج ع
فيذ حكم اإ-1 ذ : /ج/0/عدام بدون ضمانات قانونية: المادةإصدار أو ت تتمثل أركان 

رمة   ا حكما على شخص أو  أنا فذ في أكثريصدر ا ن يكون هم أحكاما باإعدام، وأأو ي
، أو رجال الدين من م يشاركوا فعا  القتال أو امدنين أو امسعفن الضحايا من العاجزين عن القتال

ذ الصفة.وأ ا على علم بالظروف الواقعية ال تثبت   ن يكون ا
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كم م  كمة أو أن تكون احكمة أصدرت ا كما يشرط أن ا يكون مة حكم سابق صادر عن 
ة، أو  ااستقالأي أها م توفر ضمان ،تشكل بصفة قانونية  زا م توفر الضمانات القضائية  أهاوال

خر  امسلم عموما بأنه ا غ ، وأا ها موجب القانون الدو ا على ع علم بعدم وجود  ن يكون ا
ذ الضمانات  ها للمحاكمة   أوحكم سابق أو بعدم توفر الضمانات والصلة وبضرورة  كوها ا غ ع

 العادلة.

رمة جاءت متأثرة بشكل واضح مضمون امادة  ذ ا در اإشارة أن  من الروتوكول  و 
ائية ا سيما فيما تعلق اصة باحاكمات ا ، ا ساسية ال تتطلبها   اإضا الثا ها بالضمانات ا م

اكمة عادلة ونزيهة وتضمن فيها توافر الضمانات القضائية ومراعاة قواعد العدالة، وعلى الرغم من  كل 
ا  احاكمة إا  /ج//امادة  أن ساسية الواجب توافر أشارت   أهام تعدد الضمانات ا

امشية  ركان أ املحقة – وثيقة  –ماحظة  اصة با رمة ا صوص أركان ا للمحكمة  و نه و
ائية الدولية أن تقرر بعد أخذ ميع الظروف ذات الصلة بعن  ما إذا كان التأثر الشامل  عتبارااا

اكمة  شخاص من  موعة من ا اصر ذات الصلة بالضمانات قد أد  إ حرمان شخص ما أو  للع
 عادلة.

 

 

زاعات المسلحة غير الدولية اإنتهاكاتثانيا:   .الخطيرة للقوانين واأعراف السارية في حالة ال

ساسي حكمة روما، واماحظ /نصت عليها امادة  ظام ا ـ من ال قد م  اإنتهاكاتذ  أن/
تلفة عرفية استخاصها ذ الفقر ، وأواتفاقية من مصادر قانونية  صوص  ة نذكر م ما مكن تسجيله 

 على سبيل امثال:
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ا  الفقرة   انطواء- رب الوارد ذكر ن مشركن ما:ر  على ـكل جرائم ا ا  ك ضرورة إتيان ا
اء نزاع مسل ، وأهذ السلوكات احظورة أث ن يكون على علم بالظروف الواقعية ال تثبت ح غر دو

زاع امسلح.  ذا ال

صوصالتشابه الكبر بن - رائم ام اصة معظم ا ركان ا ذ الفقرة وتلك الوارد  ا ت  عليها 
ص  الفقرة ب من ذات امادة  ساسي /عليها ال ة التحضرية  ،من نظام روما ا حيث رأت اللج

رائم امرتكبة  سياق نزاع مسلح دو وتلك امرتكبة   اك فارق  امضمون بن أركان ا أنه ليس 
، ومثاها جرمة اهجوم على امدنين ) امادة نز  أ وتقابلها ) امادة /ب//اع مسلح غر دو
ـ// عيانجرمة اهجوم على  ،أ/ صوص عليها  امادة  ا ـ//احمية ام تقابلها امادة  /
يل  ذلك إ التفصيل الوارد  ا ....و/ب// مخصص لدراسة زء الذلك ا داعي للتكرار و

 /ب./امادة 

صوص عليها  اماد- رمة ام ص با ـ//ة فيما  وامر / اصة بإصدار ا بتشريد وترحيل  ا
ين  زاع ما م يكن بداع من أمن امدنين امع سباب تتصل بال سباب عسكرية ملحة،  أوامدنين 

رمة الوحيدة ال ليس ها نظر  امادة :/ فهي ا اصة   /ب وتتمثل أركاها ا

رمة بتشريد السكان امدنين-أ  .أ1)أن يأمر مرتكب ا

مرأا يكون هذا -ب ين أو لضرورة عسكري ا من للمدنين امع  .ما يرر لتوفر ا

مر.-ت ذا التشريد من خال إصدار ا رمة قادرا على إحداث   أن يكون مرتكب ا
 الجزاء الدولي المقرر لمرتكبي اانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإنساني. :الثانيل الفص

ا  ول خلص سيمة للقانون الدو  إ أن الفصل ا وعة تبعا  اإنساصور اانتهاكات ا عديدة ومت

هج السلوك امتبع وطبيعة الضحايا الواقع عليهم اانتهاك.و  اإنساجل احرام قواعد القانون الدو  م

                                                   
رمة  امادة  7/أ/8/2 امادة  اشراطهعلى عكس ما م  -1 ذ ا ص على  قل غر امشروع فقد م تعديل ال اصة باإبعاد وال ـ/8/2ا يث  8/

نأكثرم إدراج مصطلح " امدنين" بدا من إبعاد شخص أو  ة التحضرية وكذا الدول  ،  أن ترحيل شخص واحد ا يرقى إ مستو   رأتاللج
ظر ذل  .529، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازيك : د/  جرمة حرب، ي
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ا،كان واجبا على الدول فرض جزاءات ضد مرتكبيها، يلولة دون وقوع انتهاكات صارخة ضد إما  وا

زائية أو العسكرية.وإما  ر امواثيق و ااتفاقيات الدوليةتمعة  إطا ية ا ها الوط فردة من خال قواني   م

زاء لئنو  ائيةتعددت صور ا زاعات امسلحة، إا أن قواعد العدالة ا تفرض  ات الدولية امقررة جرمي  ال

اكمة عادلة وفقا مبادئ  جل ضمان  وجود حد أد من الضمانات امقررة للمتهمن واجرمن الدولين 

مم و أقرهاال  اإنسانومقتضيات حقوق   لدول.ا ا

ذا جل اإمام ببعض جوانب موضوع و  ا  فيذ على امستو  العملي .قسم زاء الدو وضمان ت ا

 :مبحثن إالفصل 

زاءات الدولية.اأول المبحث  : امبادئ والضمانات القانونية امكفولة لتفعيل ا

.الثاني المبحث زاء الدو ائي الدو  إقرار و إنفاذ ا  : دور القضاء ا

 المبحث اأول: المبادئ والضمانات القانونية المكفولة لتفعيل الجزاءات الدولية.

زاء الدو على مرتكي  سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتتقتضي فكرة توقيع ا توافر  اإنساا
ذ الضمانات ما  ملة من الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بتفعيل القضاء والقانون الدولين، و

جل التطبيق السليم للقواعد الدولية اموضوعية  إاي  مبادئ عامة تتطلبها قواعد العدالة واإنصاف 
نواإجرائية.  ي ذ امبادئ وتعددت إا أن غايتها وا اختلفت و صفة الزجر والردع  سابإكحدة و

ائية الدوليةل  .لقواعد ا

ذا اموضوع مية  ائية الدولية امؤقتة  ونظرا  ساسية للمحاكم ا نظمة ا فقد حرصت جل ا
اصة بتوقيع  تفاقياتاإوالدائمة أو ح  صوص القانونية ا حكام وال عراف الدولية على تكريس ا وا
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. و  زاء الدو فيذ ا ذ امبادئوت ذ أن نلم ببعض  ا  ا  دراست ذا  لقد ارتأي من خال تقسيم 
 :حث إ ثاث مطالب، وفقا ما يليامب

. ا ول: امبادئ امتعلقة بشخص ا  امطلب ا

 : رمة الدولية والعقوبة.امطلب الثا  امبادئ امتعلقة با

 العادلة. ةامطلب الثالث: ضمانات احاكم

 .بشخص الجاني ةالمطلب اأول: المبادئ المتعلق

ر  ربما ا شك فيه أن مرتكي ا طورة، وغالبا  ائم الدولية واسيما جرائم ا على درجة كبرة من ا
اصب سياسية وقيادية كب يتبوءونما  ذ السلوكات غر امشروعة، وبالتا تس رةم هل من إتياهم مثل 
قوق اإنسان. تحقونيس  العقاب مساسهم بالقيم العليا للمجتمع الدو ككل وكذا 

جل التطبيق السليم والفعال بامبادئ  واالتزامب مراعاة  فأنه للجزاءات الدولية امقررة عليهم و
ا القانونية ال ائي أكد ائية الدولية من خال أحكامها.  القانون الدو ا و جسدها فعليا احاكم ا

ائية الشخصية، ومبدأ عدم  ا نذكر: مبدأ امسؤولية ا ذ امبادئ امتعلقة بشخص ا ومن بن 
فصل  ااعتداد صانة والصفة الرمية لأشخاص، ومبدأ عدم الدفع بطاعة أوامر الرئيس. وس  ذلك با

 تبعا للفروع التالية.

 

 

ائية الدولية للفرد.ر الفرع اأول: إق  ار المسؤولية الج

مل الشخص الدو نتائج أعماله غر امشروعة ا  امسؤولية الدولية مصطلح يراد به  ظر أو ال 
ذا اموضوع امهم  القانون الدو العديد من الفقهاء، فعرفها القانون اول تعريف   وإصاحها. وقد ت
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شأ نتيجة  "أنزيلوتي" اق ضرر بدولة  التزامالدولة  إنتهاكبأها: "عاقة قانونية ت دو يرتب عليه إ
قها من أضرار" خرة عما  و بتعويض ا اني"وعرفها الفقيه  أ1).أخر ، تلتزم ا بأها:  "محمد الع

شأ الف  "ت ، ومسببا ضررا أحد أقانو دو ارتكبه  التزامنتيجة عمل  شخاص القانون الدو
ذا العمل من ضرر"  .أ2)لشخص دو أخر، وأن غايتها تعويض ما يرتب على 

قوقية ا تائج ا مرتبة على عاتق شخص من وعليه فإنه يفهم من امسؤولية القانونية الدولية ال
ذ امسؤولية  تتلخصقانونيا، و  التزاماأو خرقه  انتهاكهأشخاص القانون الدو نتيجة   ااعتبار بأمية 

ي أيضا مثابة  ، و ظيم القانو  أداةوسيلة قانونية ضرورية للحفاظ على قواعد القانون الدو ددة للت
. فيز وظيفة القانون الدو  أ3)للعاقات الدولية و

فقد  ،للفرد بالشخصية القانونية الدولية ااعرافخاصة بعد  للتطور الذي عرفه اجتمع الدوونظرا 
ائية  ديد معام امسؤولية الدولية للفرد خاصة ا اخم رسم و  ذ رحيث أن إقرا خور دراست

مية، لذا  رية للجماعة الدولية أمر بالغ ا امسؤولية لأفراد عن أفعال تعد خطرة ومس مصا جو
دي نفعاً  إحاطتهوجب    الواقع العملي. ملة من امعاير القانونية ح 

ائية الدولية.أواا  ائية الدولية في اأنظمة اأساسية للمحاكم الج  : مبدأ المسؤولية الج

فعال  بعيداً  رائم وا اف الفقهي الذي أُثر بشأن موضوع مد  إمكانية مساءلة الفرد عن ا عن ا
مر، حيث جاء  أحد أحكامها بأن:  ورمبورغل، فقد حسمت احكمة العسكرية غر امشروعة دولياً  ا

ظرية اج ات ال رائم وليست الكائ م الذين يرتكبون ا شخاص الطبيعين وحد ردة وا مكن كفالة "ا
فيذ  فراد ا احرامت رائمنصوص القانون الدو إا بعقاب ا طورة  .أ4)"لطبيعين امرتكبن هذ ا ونظراً 

رائم وجسامة  وامرتكبة من قبل اموظف العام فإن  1945غ لعام ر ال نصت عليها ائحة نورمبو ا

                                                   
ضر زازة، مرجع سابق، ص  - 1  .20د/ 
ضر زازة، نفس امرجع، ص  - 2  .20د/
 .164د/عبد اه علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص  -3

شورات دحلب ،   ضوء القانون الدو امعاصر ساس امسؤولية الدوليةد/تونسي بن عامر، أ - 4 ،م و  .65ص ،1995،الطبعة ا
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جاب الواقي بن نظام  القانون الدو والفرد إذ ترتب عليه امسؤولية الشخصية الدولة ا تشكل ا
 الدولية.

رائم مكن  و اصر الفاعلة أو امرتكبة هذ ا عليه فقد ظهر تصور جديد للجرمة الدولية حيث أن الع
كام عن  أن يكونوا أشخاص متصرفن باسم الدولة بعد أن كان الفقه الكاسيكي ا يفصل شخصية ا

طرة امرتكبة من  . وشخصية الدولة فعال ا ائي ا مكن أن مس إا الوقائع أو ا أن القانون الدو ا
كم  الدولة. ت تصرفهم كل مقاليد ا  قبل أفراد هم 

فراد ما فيهم كبار فامادة السادسة من ائحة نورمبورغ اعت الدولة موضعًا للمساءلة  مسئولرت ا
ائية، فجاء  نصها أ رمي ا و من اتفاق حاكمة وعقاب  اءًا على امادة ا ن:" احكمة امقامة ب
رب الكبار لدول احور  تص محاكمة وعقاب كل ااا رائم..."وري   .شخاص الذين ارتكبوا ا

د إعادة صياغتها مبادئ نورمبورغ، فصاغت مبدأ امسؤولية  ة القانون الدو ع مر أكدته  نفس ا
حو اآي:" كل شخص يرتكب فعًا يشكل جرمة حسب القانون الدو يسأل  ائية الفردية على ال ا

ه ويوقع عليه العقاب".  أ1)ع

ساسين  إن ظامن ا ائية الدولية للفرد ترجم كذلك من خال ال قيقي مبدأ امسؤولية ا التطور ا
كمة يوغسافيا السابقة ، حيث جاء  وروانداة يوغسافيا السابقة محك نص امادة السابعة من نظام 

أو         أو أعطى أمراً أو ساعد أو شجع على التخطيط  ارتكابخطط أو حرض على  أنه:" كل من
صوص عليها  امواد من  ارتكابالتحضر أو نفذ أمرًا ب رائم ام من القانون امتعلق  05إ  02ا

رب أو اإبادة أو  رائم ". مسئواة يكون اإنسانيضد رائم ا كمة شخصيًا على تلك ا  روانداأما 
شخاص الطبيعية فقط، وأوردت امادة  إختصاصمن نظامها إ  05فقد أشارت امادة  احكمة على ا

ائية الفردية. 06  أشكال امسؤولية ا
                                                   

اد السوفي  -2 ائية الفردية، حيث اقرح اإ ة القانون الدو بشأن مبدأ امسؤولية ا  ربط اعرضت بعض الدول على الصياغة ال أوردها 
تن فاقرحت استبدال كلمة " رج رم الفعل، أما ا دة دولية  كثر . Auteurبكلمة " "Personامسؤولية بقاعدة الشرعية، أي ضرورة وجود معا

ظر: د/ عبد الو  . 230، مرجع سابق، ص اب حومدتفصيل ي
، مرجع سابق، ص  - عم عبد الغ مد عبد ام  .299د/ 
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ائية الدولية لروما فقد صوص احكمة ا ذا امبدأ القانو امهم.  امادة  أما  خر   ي ا أكدت 
ساسي ال جاء فيها:"  25 شخاص الطبيعين على ا إختصاصيكون للمحكمة  -01من نظامها ا

ساسي. ظام ا  عماً هذا ال

          بصفته الفردية  مسئوااحكمة يكون  إختصاصالشخص الذي يرتكب جرمة تدخل   -02
ساسي...".عرضة ل و ظام ا  لعقاب وفقاً هذا ال

ائية الدولية للفرد، فالشخص الطبيعي مهما كان مركز  ص أقر بامسؤولية ا            الواضح أن ال
ائيٍا ويكون عرضة للعقاب عن أي جرمة تدخل   مسئواأو صفته  احكمة، سواء ارتكب  إختصاصج

رمة بصفته الفردية أو   .ا ارتكاهع آخر أو بالتحريض عليها أو ساعد على م بااشراكا

ول دون إقرار مسؤولية الدولة  رائم الدولية ا  ائية عن ا و أن مسؤولية الفرد ا يبقى فقط أن ن
ساسي حكمة روما على أنه:"  25/4، حيث نصت امادة أ1)موجب قواعد القانون الدو ظام ا من ال
ذا  ائية الفردية  مسؤولية الدول موجب ا يؤثر أي حكم   ساسي يتعلق بامسؤولية ا ظام ا ال

في مسؤولية دولتهم  فراد مثلي الدولة عن جرائمهم الدولية ا ت ". وبالتا فإن معاقبة ا القانون الدو
الة ذ ا الة بسبب تصرف أجهزها، وتقتصر مسؤولية الدولة   ذ ا سب إليها   على  ال ت

 أ2)امسؤولية امدنية فقط.

 

اعثانياا: أسباب  ائية الدولية للفرد. إمت  المسؤولية الج

فراد دون  ائية الدولية على ا م وا حصاناهم عن  ااعتدادبعد أن استقرت امسؤولية ا مراكز
ا أن الفرد يعتر  اك حقيقة أخر  ترتبط هذا الشأن فحوا رائم الدولية ال يقرفوها، أصبحت  ا

                                                   
 .166اه علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص  د/ عبد -1
 .198د/ مرم ناصري، مرجع سابق، ص  -
ول لعام  91نص امادة  - 2 ذا اللحق "الروتوكول" عن :" يسأل طرف 1977من الروتوكول اإضا ا تهك أحكام اإتفاقيات أو  زاع الذي ي ال

ال ذلك، ويكزن  شخاص الذين يشكلون جزءاً من قواته امسلحة". مسئوادفع تعويض إذا اقتضت ا عمال ال يقرفها ا  عن كافة ا
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ائية باإدراك والتمييز وحرية  مسئوا لية ا فعال م توافرت له ا ذ ا ، ولكن تلحقه ااختيارعن 
ليتهبعض العوارض فت ذ وا يك قص أو تعدم أ ون مهماً قادراً على التمييز  وإدراك عواقب أفعاله ، و

ائياً. ع مساءلته ج  العوارض م

كمة روما موانع  ا، فقد نظم قانون  ائية الدولية للفرد وضمانات إقرار مية امسؤولية ا ونظرًا 
ها  مادته  حاول التفصيل فيها كاآي31امسؤولية وحاات اإعفاء م  .، وال س

ائية-01 لية الج ائية أن يكون مرتكب الفعل وقت عدم توافر اأ لية ا ه متمتعاً ارتكاب: يقصد با
ساسيتان للوعي واإرادة، وقد عرت امادة  ن معهما عن حالتن مك 31بالبلوغ والعقل، وما الركيزتان ا

ائية لية ا  وما: .انعدام ا

ون أو المرض 1-1 : تقوم مسؤولية الفرد على الوعي واإرادة، فالوعي يع العقلي: صغر السن والج
ظور، ما اشك فيه أن الوعي لد   و  و مباح وما  قدرته على فهم حقيقة أفعاله والتمييز بن ما 

اً  ةاإنسان مرتبط ببلوغه س ذا فإن صغر السن أو أي إصابة تلحق ، هواكتمال مو العقلي الطبيعي معي
ية للفرد قد تكون سبباً من أسباب  املكاتلى عثر ؤ ون أو مرض قد تالعقل من ج امسؤولية  انتفاءالذ

سب امادة  ائية  ساسي لروما ال جاء فيها:"... يعا مرضًا أو قصوراً 31/1ا ظام ا /أ من ال
عقليًا يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو قدرته على التحكم  سلوكه ما 

 يتماشى مع مقتضيات القانون...".

اجمة عن السكر و الغيبوب: 1-2 دث تغرات  رة:ذالمواد المخة ال ذ امواد قد  إن تعاطي مثل 
تائج ال مكن أن ترتب عن أفعاله،  يث يفقد القدرة على تفهم ال الة العقلية لإنسان  جسيمة  ا

ائية عن  انتفاءوبذلك مكن أن يكون سببًا  طرة. وفعًا َم تب  اإنتهاكاتمسؤوليته ا الدولية ا
ائية الدولية  الفقرة ب من امادة و كمانع من موانع امسؤ   السكر ال نصت على:"...  31/1لية ا

 حالة سكر ما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم  
لم  يكن الشخص قد سكر باختيار و ظل ظروف يعم سلوكه ما يتماشى مع مقتضيات القانون ما
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ه نتيجة للسكر سلوك يشكل جرمة تدخل   تمل أن يصدر ع ل  إختصاصفيها أنه  ا احكمة أو 
ذا  ها   ...". ااحتمالم

، فرتكب اإكرا-02 يث تشكل وتسر وفقًا إرادة من باشر اإكرا و الضغط على إرادة الغر  : و
رمة بسبب قوة ليس من استطاعته مقاومتها.  ا ا ائي صورتن، ا ويتخذ اإكرا  القانون الدو ا

 ما:

شأ  حالة : اإكرا المادي2-1 رمة بسبب قوة خارجية يستحيل  ارتكاب: الذي ي الشخص ا
رمة. و التسبب  إحداث ا  مقاومتها فتسيطر على حركته وستجر 

ستاذ ائية فقط، وإما يعدم أيضا  يستبعد ير  أن:" اإكرا امادي ا "جا سير" فا امسؤولية ا
نه السلوك اإرادي   ، ا القانو ارجي  العام املموس". اإنساالركن امادي للجرمة مع  وامظهر ا

ائية الدولي  ة، ابد من توافر ملة من الشروطولكي يعد اإكرا امادي مانعًا من موانع امسؤولية ا
ها:  م

خر  ال قد تؤثر  أن يكون-أ ذا يتميز اإكرا عن بعض الظروف ا اإكرا صادرًا من إنسان، و 
رة مثًا. في مسؤوليته كالقوة القا  على إرادة اإنسان وت

سب ظروف كل  غر متوقعأن يكون سبب اإكرا -ب ذ مسألة موضوعية يستخلصها القاضي  و
 أ1) حالة.

ا دفع سب-ت .أن يستحيل على ا  ب اإكرا

                                                   
كمة نورمبورغ   ااختياريرك للقاضي سلطة تقدير مد  تأثر اإكرا على سلب حرية  - 1 وفقاً لظروف كل قضية ومابساها، فقد جاء  حكم 

ظر  ذلك: دد معاير شخصية وليست موضوعية، ي ب أن   قضية ما يشر إ ذلك،إذ أن تأثر اإكرا على اإرادة 
اشم السعدي، مرجع سابق، ص  -  . 38د/ عباس 
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وي:2-2 و على عكس اإكرا امادي، : اإكرا المع رة  و رد التأثر  اإرادة ا إذ يقتصر على 
شاط  و القيام بال ا  وي  حالة وجود ضغط من  و ،اإجراميال تدفع ا يتحقق اإكرا امع

مله على إتيان سلوك إجرامي معن.  شخص على إرادة شخص آخر 

رمة الدوليةو  وامر الصادرة إطار ا على أكث عن فإن ا ويالرئيس ا سيداً لإكرا امع  .ر الصور 
ا أن  31/1من امادة "د"ومن خال الفقرة  كمة روما يتضح ل احكمة أخذت باإكرا من نظام 

وي   وعيه امادي وامع ذا اإكرا على  انتفاءكسبب ب ، شريطة أن يقع  ا ائية للفرد ا امسؤولية ا
ص ملة  ذا ال الشخص الطبيعي وم يأت على ذكر اإكرا الواقع على الدولة، و سبيل ذلك ضمن 

ها: ذا اموضوع، م حكام العامة ال تضبط   من ا

رمة ال يكر على  -أ اارتكاهأن يكون الفعل أو ا ائية  إختصاصتدخل ضمن  ا ا احكمة ا
ائية.  الدولية ح يعتد باإكرا كسبب مانع مسؤوليته ا

رائم الداخلة   -ب ب أن يكون الفعل غر امشروع الذي ارتكبه امتهم والذي شكل جرمة من ا
دوث  قد حدث نتيجة إكرا يتمثل  هديد الفاعل للجرمة باموت الوشيك احكمة إختصاص أو 

و أن امرر لك يكون نظام احكمة ساير امشر ضرر بد جسيم، وبذ ، و ع الوط  شأن اإكرا
فس دون امال، ويستوي أن يكون فعل  و خطر حال وشيك يهدد ال على وشك  اإكراللضرورة 

 الوقوع أو وقع وا زال مستمراً.

اجم عن اإكرا جسيماً، ومع -ت طر ال صول اموت أن يكون ا سامة فيه أن يهدد           يار ا
 أو جروح بدنية جسيمة بالغة ومستمرة.

الة اإكرا  -ث اعايز نظام احكمة للمتهم الذي يتذرع  أن يكون بصدد الدفاع عن  امسؤولية مت
و هديد باموت الوشيك أو ضرر بد جسيم،  طر، و نفسه أو نفس الغر الذي يتعرض لذات ا

ظر  ، مهما تكن درجة  ارتكابو رمة سبب إكرا وقع على مال امتهم أو مال غر  .عتداءااا
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ائية الدولية اإكرا كسبب  -ج اعاتب نظام احكمة ا وياً سؤ ام مت كما   ،ولية سواء كان ماديًا أو مع
ادث امفاجئ الذي قد يدفع الشخص  هتب إ جانب رة أو ا رمة الدولية رغماً  رتكاباالقوة القا ا

ه، حيث نص  الفقرة    سواء صدر عن أشخاص آخرين،  على مصدر التهديد 31د من امادة /1ع
 .أ1)ذلك الشخصأو شكل بفعل ظروف أخر  خارجة عن إرادة 

هل الخطأ أو الغلط في القانون -03 ائي فإن ا             : إذا كان العلم شرط لتوافر القصد ا
رمة يؤدي  ساسية ال تقوم عليها ا و ،  انتفاءأو الغلط  الوقائع ا كما أن الغلط يع العلم على 

قيقة تفي العلم  التن ي قيقة، و كلتا ا ائي. الف ا تفي معها القصد ا  الواقعة وي

صرف إ معرفة الوقائع ال يستلزمها القانون  الفعل اج  له، م، وكذا التكييف القانو ر فالعلم ي
فيه ضوعليه فالقاعدة العامة تق د تفسر ل هله للقانون، أو أنه وقع  غلط ع ا  ي بعدم احتجاج ا

ائي عمًا بقاعدة " اة القصد ا هل القانون " امتب  .أ2) معظم التشريعات الداخلية ا يعذر 

ا بسبب جهله للصفة اآمة انتفاء امسؤولية إمكانية وقد يثار التساؤل بشأن  ائية الدولية عن ا ا
رب القواعد  نظرا للطابع العر الذي تتميز به بعض للفعل، ظمة لسلوكيات ا وال  ،و امقاتلنام

ذ االتزامات  طوي عليه  ة على امتحاربن ويعد اإخال ها جرمة دولية رغم ما ت تفرض التزامات معي
 من غموض.

ب  "يرس جا"الفقيه  كان عرفيًا أو إتفاقياً، والذي يعتر   سواءالعلم بالقانون  فراضاقال بأنه 
ائي، فإذا ثبت عدم توافر العلم بالصفة اآمة  رمًا ح مكن القول بتوافر القصد ا الفعل امرتكب 

و  ا سبب   غر مطابق إرادة اجتمع الدوللفعل أو كان فهمه على  طأ  اعاكان ا امسؤولية  مت
كم نورمب ذا ما أخذت به   .أ3)ورغ وطوكيوو

ائية الدولية لروما أما ساسي على أنه:"  32فقد نصت امادة  احكمة ا  من نظامها ا
                                                   

 .291ص د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق،  - 1
زائري لعام  60امادة  - 2  امعدل وامتمم. 1996من الدستور ا
ت  - 3 ي الدين علي عشماوي، حقوق امدنين  رة،  ااحتالد/  ري، عام الكتاب، القا  .73، ص 1972ا
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اعاا يشكل الغلط  الوقائع سبب  -1 وي  مت ه انتفاء الركن امع م ع ائية إا إذا  امسؤولية ا
رمة. رتكاباامطلوب   ا

ا يشكل الغلط  القانون من حيث ما إذا كان نوع معن من أنواع السلوك يشكل جرمة تدخل -2
اعااحكمة سببًا  إختصاص  وز مع ذلك أن يكون الغلط سببًا  مت ائية، و اعاامسؤولية ا  مت

وي امطلوب  ذا الغلط انتفاء الركن امع م عن  ائية إذا  رمة، أو كان تل رتكاباامسؤولية ا ك ا
صوص عليه  امادة  حو ام  ." 33الوضع على ال

ائية الدولية للفرد  حالة 31/1نصت امادة  الدفاع الشرعي: -04 /ج على حالة انتفاء امسؤولية ا
فس أو عن شخص آخر أو عن از مهمة عسكرية، واماحظ  متلكات الدفاع عن ال ها إ ا غ ع

صوص عليه  و م ساسي م يتب فكرة حق الدولة  الدفاع الشرعي عن نفسها كما  أن نظام روما ا
مم امتحدة 51 نص امادة   .أ1)من ميثاق ا

حكام الدفاع الشرعي كسبب من أسباب  اعووفقاً  ب مراعاة ما يلي: إمت ائية، فإنه   امسؤولية ا

موال  عتداءااأن مارس الفرد الدفاع عن نفسه أو عن غر أو لرد -أ على أمواله أو أموال غر وا
 .يةربا الازمة للمهام

ل الدفاع الشرعي واقعة ضمن -ب موال  شخاص وا رائم الواقعة على ا  إختصاصأن تكون ا
ائية الدولية.  احكمة ا

ظام قي -ت ربأن ال وذلك حسب ما ورد  نص امادة امذكورة ال  ،د حالة الدفاع بقيام جرمة ا
ذ  از مهمة عسكرية...". لذلك لو كان تدمر  ها إ جاء فيها:"... أو عن متلكات ا غ ع

                                                   

 أمها. نذكر: لعل كثرة،إن السبب  عدم إدراج حق الدولة  الدفاع الشرعي عن نفسها  نظام روما مرد أسباب   -1
ائية العرفية وال* أن ما استقر عليه العمل الدو  ائية الدولية للفرد،  وااتفاقيةقوانن الدولية ا و الذي يتحمل  باعتبارو ثبوت امسؤولية ا

. االتزامات ا القانون الدو قوق ال يقرر  وله ا
وب عن الدولة  رد  ي ال ت شخاص الطبيعية  م من مارسون حقها  الدفاع الشرعي.  ااعتداء* أن ا  الواقع عليها، وبذلك 
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الة الدفاع الشرعي عليها لن يؤثر على حياة امدافع عتداءاااممتلكات أو  وز للشخص التذرع  ، فا 
ائية الدولية.  أمام احكمة ا

اسب بن فعل  -ث موال وما بن  عتداءااالت امستمر أو الذي على وشك الوقوع على الشخص أو ا
في عن الدفاع الشرعي صفة امشروعية، كذلك نصت عتداءاافعل الدفاع ضد ذلك  اوز ي ، وكل 

ذا الشخص 31/1امادة  طر الذي يهدد  اسب مع درجة ا       /ج على أنه:"... وذلك بطريقة تت
 أو الشخص اآخر أو اممتلكات امقصودة مايتها...".

لدفاع الشرعي حسب نظام روما ا يعد مرراً ل الشخص  عملية عسكرية دفاعية اشراكإن حالة  -ج
اعاالشخص  عملية دفاعية تقوم ها قوات ا يشكل  حد ذاته سبب  واشراكدائماً:"...   مت

ذ الفقرة الفرعية". ائية موجب   امسؤولية ا

اوخاصة ما  ائية الدولية أنه مرتبط بوقوع  وصل صوص حالة الدفاع الشرعي أمام احكمة ا إليه 
رائم الداخلة   صوص عليها  إختصاصأحد ا  القوانن احكمة، وأن تتوافر فيه ذات الشروط ام

ية أو ائية الوط مم 51ح امادة  ا اسب  عتداءاامن وقوع فعل  امتحدة، من ميثاق ا بن خطر والت
 والرد عليه.

 .بالحصانة والصفة الرسمية لأشخاص ااعتدادالفرع الثاني: عدم 

شخاص  ص على خضوع ميع ا تلف الدول على ال ائية   ية ا درجت التشريعات الوط
القضائي، سواء  هاختصاصواامتواجدين على إقليم الدولة إ أحكام قانون العقوبات لتلك الدول 

ؤا ائي، غر أن أكان  سيتها أو مقيمن تطبيقاً مبدأ إقليمية القانون ا ملون ج ين  شخاص وط ء ا
رائم ال يرتكبوها. صانة عن ا صوص بعض الفئات ال تتمتع با اء   ذا امبدأ يرد عليه استث

صانة إذًا نظام قانو يعفي كبار  امتابعة القضائية، ادة وبعض الشخصيات عن قوال امسئولنفا
ائي؟. مر كذلك أمام القضاء الدو ا ل يستوي ا  ولكن 
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 أواا: تعريف الحصانة في القانون الدولي.

موال من تطبيق  (Impunityأو  Immunityصانة )يُقصد با شخاص أو ا إعفاء بعض ا
صانة القواعد العامة عليهم  امسائل القضائية وامالية، و القانون الدو  ظام ا  يوجد ما يعرف ب

موعة الدبلوماسية ي  قوق ال تتعلق  اامتيازات، و جانبوا وعدم  رية اممثلن السياسين ا
هم. كوماهم وقضاء وط  أ1)خضوعهم لقضاء الدول امتواجدين فيها، بل يظلون خاضعن 

مو القانون الدو يت ن و شخاص معي صانة  ح ا كومة، والوزراء، ) م م رئيس الدولة، وا
بية، و  امقاضاةمن أضيفة اموجودين  الدولة ام، والعسكرينالدبلوماسيوالكادر  ج أمام احاكم ا

م من امسؤولية امرتبة على أفعاهم  ية على إعفاء ص معظم الدساتر الوط تُرجعها  اتعتبار اذا ت
ؤاء على أي جرمة قد غالبًا إ مقتضيات امصلحة العا اكمة  مة، ما يرتب عليه أنه ا مكن 

 القانو والقضائي فيها. ختصاصاايرتكبوها على إقليم الدولة لعدم خضوعهم إ 

كم  على صعيد آخر ح للشخص  و م صانة إما وظيفية وإما شخصية، فا ذ ا فقد تكون 
ح له بصفته الشخصية كرئيس الدولة مثًا الذي يتمتع مركز ميز  الدولة،  مارسة وظائفه، أما الثانية م
ة القانون الدو ع موال الذي تقدمت به  صانات الدول وا ام يث جاء  التقرير امتعلق 

ذ امواد 1991 ل  وحة مقتضى القانون الدو لرؤساء الدول  باامتيازات، أنه:" ا  صانات امم وا
 أ2)بصفتهم الشخصية".

عمال رئيس  سبية  صانة امطلقة أو ال دليات الفقهية ال ِقيلت حول موضوع ا وبعيدًا عن ا
ائي الدو  الدولة، فإ وامسئولةالدولة والشخصيات القيادية  و كيف عا القضاء ا ا  ن ما يهم

صاناهم وصفاهم الرمية أمام ما يقرفونه من جرائم دولية  ل يُعتد  شخاص، و ؤاء ا مسؤولية 
 احاكم الدولية؟. إختصاصتدخل ضمن 

                                                   

ا لعامي  -1 صانات الدبلوماسية ولعام  1961اتفاقيتا في صلية. 1963امتعلقة با صانات الق اصة با  ا

ية، مرجع سابق، ص  -1  . 162بلخري حسي
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 ثانياا: الحصانة في ظل نظام روما اأساسي.

ساسي أنه: 27جاء  نص امادة   "من نظام روما ا

شخاص بصورة متساوية دون أي مييز بسبب الصفة  -1 ساسي على ميع ا ظام ا ذا ال يطبق 
أو عضوًا   سواء كان رئيسًا لدولة أو حكومة وجه خاص فإن الصفة الرمية للشخصالرمية، وب

حوال من امسؤولية  تخبًا أو موظفًا حكومياً، ا تعفيه بأي حال من ا حكومة أو برمان أو مثًا م
ساسي، كما أها  ظام ا ذا ال ائية موجب   العقوبة. خفيفا تشكل  حد ذاها سبباً لتا

اصة ال ترتبط بالصف -2 صانات أو القواعد اإجرائية ا ول ا  ة الرمية للشخص، سواء كانت ا 
ذا الشخص".إختصاصدون مارسة احكمة  إطار القانون الوط أو الدو  ها على 

ائية الفردية الدولية تقرر  ص أن امسؤولية ا شخاص على حد السواء،ما يفهم من ال  على ميع ا
صانة امقررة  وز التذرع بالصفة الرمية للشخص أو با ية وأنه ا  ائية الوط       له موجب القواعد ا

رائم الدولية، وبذلك تعد امادة  ازاً  27أو ح الدستور للتهرب من العقاب وامسؤولية عن ا فعًا إ
صانة الذي كان يعطل كثراً امتابعات القضائية الدولية. هائي  موضوع ا اماً بفصلها ال  دولياً 

قص من شأن ت موضوع عدم  إا أن ذلك ا ي ا عا اصة ال بدور ائية الدولية ا احاكم ا
صانات والصفات الرمية لأشخاص، فمثًا نصت امادة  ااعتداد كمة من نظام  07/01با

صب الرمي للمتهم يوغسافيا السابقة على أنه:"          حكومة أو كان رئيس دولة  سواءا يعفي ام
فف من العقوبة". وبالف مسئواأو  ائية أو  ذا الشخص من امسؤولية ا ذ حكومياً،  عل وجدت 

" عن وفيتشسسلوبدان ميلو السابق"يه اإهام للرئيس اليوغسا حيث َم توج امادة تطبيقًا ها،
طرة ال  اإنتهاكات ة" أرتكبتا   راد وفانإبان فرة حكمه، وكذا رئيس حكومة صرب البوس
 أ1)".كارازيتيش

                                                   

ذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص د -1  .224/ براء م
 .184اه علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص  د/ عبد  - 
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ساسي حكمة  6/2كما أدرجته امادة  ظام ا اء متابعة رئيس الوزراء ال رواندامن ال  طبقت أث
 ،17/7/1994خ8/40رة حكمه ما بن ة  فاإنسانيه جرائم ضد رتكابا "كامبدا جان"الرواندي

ياة بتاريخ   أ1).04/09/1998وبالفعل صدر  حقه حكماً بعقوبة السجن مد  ا

صوص اح ائية الدولية امختلطةأما  ساسي حكمة سراليون   6/2فامادة  اكم ا ظام ا من ال
فعال  ااعتدادكذلك أكدت على عدم  اكمتهم على ا شخاص أمام  ياً لبعض ا صانة امقررة وط با

طرة ال  ص فقد  احكمة إختصاصمادامت تدخل ضمن  من قبلهم أرتكبتا الدولية، وتطبيقاً هذا ال
همة  حق الرئيس الليبري  17ائحة ُهم تضم  2003/مارس/7أصدرت احكمة بتاريخ 

الفات جسيمة للقانون الدو  ةاإنسانيه جرائم ضد رتكاب" اشارل تايلورالسابق" وجرائم حرب، و
 أ2).اإنسا

ساسي 27امادة  وبالعودة إ نص ا القول أن العلة من عدم  من نظام روما ا  ااعتدادمك
رص على إزالة أية  ي ا ائية عن القادة والرؤساء  صانات والصفات الرمية  نفي امسؤولية ا با
و التأكيد على أن  ائية الدولية، ومن ناحية أخر   عقبة من شأها تقويض وشل عمل احكمة ا

صا ي إطار قانو يسمح هم بأداء و ا شخاص إما  وحة لبعض ا ائفهم وامهام اموكلة إليهم ظنات امم
ذا  ارتكابأو السماح ب ارتكابدون عوائق، ومن م فإن  جرائم دولية أو ح داخلية ا يدخل ضمن 

صانة. راإطا علها غر مشمولة با  أ3)ما 

ائية الدولية، وأن  ختصاصااتأكد على  27من امادة  02إن الفقرة  الشخصي للمحكمة ا
و فقط  ول دون مقاضاة الشخص أمام احكمة، ون الصفة الرمية أو أي قواعد إجرائية خاصة ها ا 

و موضوعية والثانية إجرائية، ذا الصدد، ا صانة   ب التفرقة بن نوعن من ا و ذلك يقول  أنه 
صل من امسؤولية  شريف بسيوني"الدكتور " و يقصد ها عدم جواز التذرع بالصفة الرمية للت أن ا

                                                   

 .216د/ أمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص  -1

 . 216، ص نفس امرجع د/ أمد بشارة موسى،  -2

3- ، و رة، الطبعة ا هضة العربية، القا ليلية تأصيلية، دار ال ، دراسة  ائي الدو ، ص 2001 د/ عبد الفتاح سراج، مبدأ التكامل  القضاء ا
95. 
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صبه وا تزول  صوص عليها  نظام روما، أما الثانية فإها تبقى لصيقة بالشخص ما بقى  م ائية ام ا
صانة وفقًا لإجر  ه ا ه إا بعد أن يركه أو ترفع ع صوص عليها  القواعد الدستورية ع اءات ام

ية.  والتشريعية الوط

 .الفرع الثالث: عدم الدفع بأوامر الرئيس اأعلى

ذا الفرع  حاول من خال  م اآراء الفقهية  استعراضس وامر الصادرة أ ال قيلت بشأن مسألة ا
على وعاقتها بامسؤ  امن الرئيس ا فذ ائية الدولية م اول القانو ها من  ،ولية ا ومن م توضيح الت

ائية الدولية. ساسية للمحاكم ا نظمة ا  خال ا

 أواا: المواقف الفقهية.

على لإعفاء من  ائي الدو بشأن مسألة الدفع أو عدم الدفع بأمر الرئيس ا اختلف الفقه ا
ائية. اف امسؤولية ا على سببًا من أسباب  اا مر الصادر من الرئيس ا فيذ ا ول اعتر أن ت ا

تفي بذلك الركن الشرعي اإباحة رد الفعل امكون للجرمة من صفته غر امشروعة، وي و بذلك  ، و
ظام العسكري الذي ا مكن تصور قيامه  و الضروريات ال يقتضيها ال ذا التجريد  للجرمة. ومرد 

ه بدون طا ذا ما عر ع رالعة كاملة يدين ها امرؤوسون للرؤساء، و دما خاطب مون تغمري"ا " ع
يش الريطا عام  رية، فإن   ةكقائًا:" إذا كان   1946ا و ا ة الدمقراطية  و ك يش  ، اانضباطا

وامر  دي الطاعة، بدون طرح أسئلة لكل ا دي أن يقول شيئاً، من واجب ا إليه من  ةاموجهليس للج
مة" يش، أي من ا و الطاعة امفروضة على أ1)ا م مقوماته، و ظام بأ ب أن نسلم هذا ال . ولذلك 

فعال  رائم و ا ذا امرؤوس كونه يقوم با امرؤوس للرئيس، وعليه فإن من باب العدالة إعفاء مسؤولية 
ذا ير   حنت اإكرا ومن م وجب عدم مساءلته وعقابه،  مسؤولية الرئيس  نالرأي أ  أنصار 

                                                   

 . 190علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص  عبد اهد/  -1
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ائية  دار قواعد امسؤولية ا اك حديث عن إ وامر تبقى قائمة، وبالتا ا يكون  ذ ا الذي أصدر 
 أ1)الدولية.

اأما  على ا يعد سببًا من أسباب اإباحة، كون أن  الثا اإ فقد اعتر أنصار أن أمر الرئيس ا
ذ امسألة ا مكن تطبيقه على صعيد القانون الدو  صوص  ية  ائية الوط ما جاءت به القواعد ا

طق القانو يقتضي تطبيق القاع رائم الدولية. ضف إ ذلك فإن ام طورة ا ائي نظرًا  دة القانونية ا
على وتستث  على ميع امخاطبن ها، فا يعقل تصور قاعدة قانونية واحدة تطبق على الرئيس ا

أمر الرئيس سبب إباحة يؤدي إ أن يكون الفعل مشروعًا إذا نفذ امرؤوس  اعتبارامرؤوسن، وكذلك 
طقيًا حسب أصحاب طبقًا لأوامر العليا، ويعد غر مشروع إذا نفذ دون أمر رئيسه،  ذا ا يعد م و
التن.  ذا الرأي كون أن الفعل واحد و غر مشروع  كلتا ا

ذا  او مرر آخر ير   ائي  اإ أن القول بأن أمر الرئيس سبب إباحة  القانون الدو ا
ائي والسماح مخالفتها  دار قواعد القانون الدو ا قوق ال عل عتداءوااسوف يؤدي إ إ ى ا

فعال  ربيةميها، ومن شأنه صبغ صفة الشرعية على الكثر من ا مر صادر  ا غر امشروعة كون أن ا
 من رئيس وجبت طاعته.

ا نر    اءاً على ما تقدم طرحه، فإن اوب كثر صواباً وانسجاماً مع  اإ تقتضيه موجبات ما الثا ا
وامر العليا  ااعتدادالعدالة، وبالفعل م تب فكرة عدم  نظمة  لدحضبا مسؤولية امرؤوسن  ا
ائية الدولية. ساسية للمحاكم ا  ا

 

 

 

                                                   
 .173د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  -1
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ائية الدولية. فيذ أمر الرئيس في اأنظمة اأساسية للمحاكم الج  ثانياا: ت

ائية الدولية المؤقتة  -1 سبة حكمة نورمبورغ فقد م اإشارة  امادة والخاصةالمحاكم الج : بال
ساسي إ أن ما يقوم به امتهم وفقًا لتعليمات حكومته أو رئيسه الوظيفي ا يعفيه  08 من نظامها ا

ائية.  أ1)من امسؤولية ا

ص ذا ال اءًا على  دما حاول التهرب من مسؤوليته Keitelرفضت احكمة دفاع " وب على " ع
فيذ ا دي، وكان ملزماً بت قه متذرعاً بكونه ج رائم الثابتة  علىا وردت ، مر الصادر إليه من رئيسه ا

صوص اب بامخ هذا ا مر الذي يتلقا أحد العسكرين بالقتل واإر انون للق الفةأن الدفع بأن ا
رب اص با ظر الدو ا ا مكن أن يكون سبباً ذي جرم، وإمإليه كمرر للفعل ال ا مكن أبدًا أن ي

 أ2)العقوبة امقررة له. لتخفيف

ساسي 06كمة طوكيو و امادة  إعفاء امرؤوس من مسؤولية  مأكدت على عد من نظامها ا
على، حيث جاء فيها أنه ا الوضع الرمي  اءًا على تعليمات من رئيسه أو قائد ا أفعاله ال قام ها ب
ا   على، تكون وحد اءاً على أوامر صادرة من حكومته أو رئيسه ا للمتهم وا حقيقة كونه قد تصرف ب

 تهم ها.كافية إعفائه من امسؤولية عن أية جرمة م

" أنه:" بالرغم Tadicأما فيما يتعلق محكمة يوغسافيا السابقة، فقد قررت  حكم ها  قضية "
فعال امدعى ها إا أنه يظل  إذا استطاع مثل اإدعاء  مسئوامن أن امتهم م يضطلع بطريق مباشر با
مر أو    بشكل آخر  امساعدة  ارتكابأن يثبت أنه شارك عن وعي  التخطيط أو التحريض أو ا

ذ امشاركة قد أدت مباشرة وبصفة أساسية إ  ارتكابأو امساندة   رمة وأن  رمة". ارتكابا  أ3)ا

                                                   

على ا يعفيه من امسؤولية"من نظا 08امادة  -1 وامر حكومته أو رئيسه ا كمة نورمبورغ " حقيقة كون امتهم قد تصرف طبقاً   .م 

 .180د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص -2

كمة يوغسافيا  7/4امادة  -3 ائية أوامر السلطة السابقة:من نظام  العليا سواء من حكومته أو رئيس أعلى، " ... ا يعفي امتهم من امسؤولية ا
قيق العقوبة إذا رأت ذلك استفاءا للعدالة". ظر    على أن للمحكمة الدولية أن ت
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" فقد وجدت غرفة احاكمة محكمة يوغسافيا السابقة أن:" مبدأ معسكر سليبتشو قضية "
اصب رئاسية مسؤولية الرؤساء ا يشمل فقط القادة العسكرين،  ولكن أيضا امدنين الذين يشغلون م

 أ1)ذات طبيعة واقعية أو ذات طبيعة قانونية".

ائية الدولية لروما -2 ساسي حكمة روما مادتن م اإشارة فيهما المحكمة الج ظام ا : تضمن ال
هم سببًا من أسباب  اعتبارإ مسؤولية القادة والرؤساء ومد   وامر الصادرة ع اعإا امسؤولية  مت

ائية الدولية، ما امادتان   . 33و  28ا

صوص عليها  امادة  مسؤولية القادة والرؤساء اآخرين: -أ رائم ام طورة ا ظام،  05نظرًا  من ال
أو من يقومون مقامهم أو القوات العسكرية ال  ،أ2)وال غالبًا ما ترتكب من قبل القادة العسكرين

ت إمرهم وسيطرهم الفعليتن، فقد خصتهم امادة  يث  28تعمل  من نظام روما بأحكام خاصة، 
ت سلطتهم وسيطرهم م توافرت الشروط  م  رائم ال يرتكبها من  تثبت مسؤوليتهم عن ا

 :أ3)التالية

أو يفرض به أن يكون قد علم سبب الظروف  الشخص قد علم القائد العسكري أو إذا كان -01
ن بأن القوات ترتكب أو على وشك  احكمة  إختصاصجرائم تدخل   ارتكابالسائدة  ذلك ا

ائية الدولية.  ا
                                                   

، مرجع سابق، ص  -1  .373زياد عيتا

ول لعام  86نصت امادة  -2 ذا اللحق"الروتوكول"  اإتفاقيات أو بانتهاك، أنه:"... ا يعفي قيام أي مرؤوس 1977من الروتوكول اإضا ا
لصوا إ حوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح هم  تلك الظروف، أن  ائية أو التأديبية، حسب ا  أنه كان رؤساء من امسؤولية ا

ع  رتكابيرتكب أو أنه  سبيله ا ذ اإنتهاك، وم يتخذوا كل ما  وسعهم من إجراءات مستطاعة م ذا اإنتهاك".مثل   أو قمع 
طراف امتعاقدة أن يكفلوا الضبط والقادة العسكرين، ويطلبوا إليهم ما يلي: 87كما نصت امادة   من ذات الروتوكول على أنه يتعن على قادة ا

ع  1* طرة  اإنتهاكاتم ذ  لاتفاقياتا مر قمع   السلطات امختصة، وذلك فيما يتعلق بأفراد وإباغها إ اإنتهاكاتوهذا الروتوكول، وإذا لزم ا
ت إمرهم وإشرافهم.  القوات امسلحة الذين يعملون 

ة من التزاماهم ال نصت عليها اإتفاقيات والرتوكول، وذلك  -2* ت إشرافهم على بي هدف التأكد من أن أفراد القوات امسلحة الذين يعملون 
ع وقمع  سيمة. اإنتهاكاتم  ا

أو للرتوكول، عليه أن يتخذ اإجراءات  لاتفاقياتجرمة أو إنتهاك  ارتكابإذا تأكد الضابط أو القائد من أن مرؤوسيه ارتكبوا أو على وشك  -3*
 الازمة  ذلك.

ساسي. 28/01امادة  -3  من نظام روما ا
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إذا م يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص ميع التدابر الازمة وامعقولة  حدود سلطته  -02
ع أو قمع  رائم أو لعرض امسألة على السلطات امختصة للتحقيق  ارتكابم  وامقاضاة.ذ ا

بت الفقرة الثانية من امادة  اصة مسؤولية الرئيس ا 28فحن ذ ظيم القواعد ا إداري وعاقته إ ت
ائية عن  ص امسؤولية ا رائم ارتكاهبامرؤوسن فيما  ائيًا عن ا رائم الدولية، فالرئيس يسأل ج م ا

اات  إختصاصالداخلة   اضعن لسيطرته وسلطته الفعلية  ا احكمة وامرتكبة من جانب ا
 التالية:

ل عن وعي أية -01 ا          معلومة تبن بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون إذا كان الرئيس قد علم أو 
رائم. ارتكابأو على وشك   ذ ا

درج  إطار امسؤولية والسيطرة الفعليتن للرئيس. -02 رائم بأنشطة ت  إذا تعلقت ا

ع أو قمع إذا م يتخذ الرئيس ميع التدابر الا -03 ذ  ارتكابزمة وامعقولة  حدود سلطته م
رائم أو لعرض امسألة على السلطات امختصة للتحقيق وامقاضاة.  ا

ساسي وعليه ظام روما ا على  فإنه وطبقًا ل عن أفعاهم  مسئولنفإن كل من القائد والرئيس ا
فعال الصادرة عن  ومسئولناحكمة،  إختصاصوجرائمهم  ال تدخل ضمن  ائيًا كذلك عن ا ج

َشكل
ُ
م القيادية.مرؤوسهم ام ظر عن صفاهم الرمية ومراكز  ة للجرائم الدولية، وذلك بغض ال

مية صفة ال مسؤولية المرؤوسون: -ب زاعات امسلحةنظراً  فذ امباشر   شخص امرؤوس  ال كونه ام
ا من رئيسه، فقد أثارت مسألة  نتهاكاتلاوالفعلي  اءًا على أوامر عليا تلقا وال غالبًا ما تكون ب
وامر العليا لدحض مسؤولية امرؤوسن خافًا كبرًا على مستو  الفقه والقضاء  بطاعة ااحتجاج ا
ائي مبدأ عدمأ1)الدولين قاش فقد استقر على صعيد القانون الدو ا دل وال  ، وبعيدًا عن ا

                                                   

ي: -1 على و وامر الصادرة إليه من رئيسه ا فيذ ا  ظهرت ثاثة نظريات حول إمكانية رفض امرؤوس العسكري ت
ق  الت -أ مر، أو ا فيذ ا وز له الردد  ت دي واجب الطاعة الكاملة والعمياء لرئيسه، وا  يث يكون للج أكد من نظرية الطاعة العمياء: 

عراف. مشروعية أو عدم مشروعية الف للقوانن وا فيذ ح ولو كان  ب عليه الت ، بل  فيذ ه ت مر امطلوب م  ا
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فيف العقاب  ااحتجاج في مسؤولية امرؤوس، وأن احاكم امختصة ها سلطة  على ل بأوامر الرئيس ا
و قطع الطر  استفاءا وامر وسيلة يللعدالة، والعلة من ذلك  ذ ا رائم  رتكاباق على أا تكون  ا

 الدولية وإفات مرتكبيها من العقاب.

ساس 33فقد نصت امادة  ظام ا ائية الدولية على أنه ترتب مسؤولية من ال ي للمحكمة ا
فذين لأفعال اإجرامية بصفتهم فاعلن أصلين ا  الرتيب والتخطيط ها مم جرائم رتكاهامرؤوسن ام

وز رؤسائهممن قبل  على للتهرب من مسؤوليتهم. ااحتجاج، وا  وامر الصادرة من ا  بطاعة ا

ذ امادةإا أن ما م ماحظته  ت فقرها أه صوص  يث تضم ا خالفت الوثائق الدولية السابقة 
ي: ففاً للعقاب، و اات ال اعترها سبب من أسباب اإباحة وليست ظرفاً  و بعض ا  ا

. التزامإذا كان على الشخص  -01 كومة أو الرئيس امع  قانو بإطاعة أوامر ا

مر غر مشروع.إذا م يكن الشخص على  -02  علم بأن ا

رة. -03 مر ظا  إذا م تكن عدم مشروعية ا

رة  حالة أوامر  الثانيةالفقرة أما  ذ امادة، تكون عدم امشروعية ظا غراض  جاء فيها أنه:" 
رائم ضد  ارتكاب ماعية أو ا ل اإنسانيجرمة اإبادة ا كبر من قبل رجال   انتقادة". وقد كانت 
مر على جرمتن فقط ما: اإبادة الفقه  رية عدم مشروعية ا ديد ظا يث اقتصر فيها  والقانون، 

                                                                                                                                                               

ا من رئيسه، وأن العسكرين ليسوا أدوات عمياء،  -ب وامر ال يتلقا ق للمرؤوس مراقبة مشروعية ا ا أنه  سبية: ومفاد بل بشر وهم نظرية الطاعة ال
و مشر  .القدرة على التمييز بن ما  و غر قانو  وع وما 

مر غر مشروع وعدم امشروعية غر وا -ت وامر امشروعة وغر امشروعة، فإذا كان ا ب التمييز بن ا ا أنه  ظرية الوسط: ير  أنصار ضحة ويرتب ال
مر غر مشروع وعدم امشروعية غر واضحة فإنه  فيذ عليه جرمة فإن للمرؤوس حق رفض طاعته، أما إذا كان ا ا ترتب عليه امسؤولية  حالة ت

فيف العقوبة .  ومكن أن يستفيد من 
ظر: د/ حسن عيسى  - ا. 388ص  ، مرجع سابقمال اهكثر تفصيل ي   وما بعد



357 

 

رائم ضد  ماعية وا رب أو العدوان عدم مشروعيتها اإنسانيا اء ا فعال امرتكبة أث ة. ِفحن أن ا
ص. ذا ال  أ1)واضحة، وتستوجب تطبيق 

في مسؤولية امرؤوس كقاعدة  لص ما تقدم شرحه على ا ت وامر الصادرة عن الرئيس ا أن ا
اات  ب مراعاة ا ائيةعامة، وأنه  ساسي حكمة  33ال نصت عليها امادة  ااستث ظام ا من ال

 روما.

 المطلب الثاني: المبادئ المتعلقة بالجريمة الدولية.

ائية الدولية ا رمة الدولضمانًا لتفعيل السياسة ا اربة ا  ية وإنزال العقاب على مرتكبيهاهادفة إ 
ذ  ابداكان  صائص القانونية ال من شأها دعم وتكريس  من وضع وإرساء ملة من امبادئ وا

ائي للجرمة  ذ امبادئ، ما خصه القانون الدو ا م  يث أقر عدمالالسياسة، ولعل أ  دولية، 
ت أي ظرف.مهما مر  تقادمها رائم والعقوبات الدولية   عليها من الزمن، وكذلك عدم العفو عن ا

ذا امطلب  ا تقسيم  ا حاول ولومن  اول  الفرع ا رمة الدولية، مبدأ عدم تقادم ا إ فرعن، ت
. و الفرع الثا  مبدأ عدم العفو الدو

 الفرع اأول: مبدأ عدم تقادم الجريمة الدولية.

يةالتقادم مبدأ معرف به  القوا ائية الوط كم اويقصد به مضي مدة من الزمن بعد صدور  ،نن ا
فذ خاهاالق فيذ العقوبة. وقد  اضي بالعقوبة دون أن ي ذ امدة حق اجتمع  ت فيسقط باستكمال 

رمةمن الزمن من تاري مس التقادم الدعو  العمومية، والذي يقصد به انقضاء مدة  أو إجراء خ وقوع ا
ق  امتابع  من  ذ امدة. باستكمالإجراءات الدعو ، حيث يسقط ا

ائيأما  ذا اموضوع  على صعيد القانون الدو ا تمامفقد أثار  معية العامة لأمم امتحدة  ا ا
ص على مدة  طرة من ال رائم ا لو معظم الوثائق الدولية ذات الصلة با ذا ما أ1)لتقادمهانظرًا  ، و

                                                   

 .197مرجع سابق، ص  علي عبو سلطان، عبد اهد/  -1



358 

 

يها  صوص عام  إتفاقيةترمته فعًا  تب وروبية إقرار 1968هذا ا هود ا  إتفاقية، كما أكدت ا
رب وجرائم ضد  ساسي 29ة، وتعتر اماد1974ة عام اإنسانيعدم تقادم جرائم ا ظام ا من ال
ذا اجال. از دو   م إ  حكمة روما أ

 .ق الدوليةئعدم تقادم الجرائم في الوثاأواا: مبدأ 

كمة 1968م يكن هذ القاعدة على الصعيد الدو أي تطبيق قبل عام  ا نظام  ، فلم يذكر
رائم ضد سام وأمن البشرية عام  ن ا ساسي، وم يتم اإشارة إليها  مشروع تق ، 1954نورمبورغ ا

ت أمانيا  دما أعل اديةوع رائم الدولية مضي ب 1964عام  اا ائي يأخذ بقاعدة تقادم ا أن قانوها ا
ة على  20 كارًا دولياً ا، أارتكاهس ذا اموقف است مم  ثار  تقدمت على إثر بولونيا مذكرة إ ا

ة   ذ اللج ذ امسألة، فأجابت  تها القانونية البت    10/04/1965امتحدة تطالب من 
ا رقم  معية العامة لأمم امتحدة  قرار ا أصدرت ا رائم الدولية ا تتقادم. ومن بعد باإماع أن ا

رائم امرتكبة ضد  تفاقيةإ 26/11/1966أ بتاريخ 23-)د 2391 رب وا عدم تقادم جرائم ا
افذة بتاريخ اإنساني  أ2).11/11/1970ة. وال

رب وضد  صوص جرم ا ها تأكد على مبدأ عدم التقادم  و م ة حيث جاء اإنسانيفامادة ا
ظر عن وقت  – نصها:"  رائم التالية بصرف ال  ا:ارتكاها يسري أي تقادم على ا

ساسي حكمة نورمبورغ العسكرية -أ ظام ا رب الوارد تعريفها  ال طرة  ......جرائم ا رائم ا وا
يف امعقودة   إتفاقيةامعددة   رب. 1949/أوت/12ج  ماية ضحايا ا

                                                                                                                                                               

 .149رات، مرجع سابق، ص قد/ عبد القادر الب - 1
مد شبل، مرجع سابق، ص  -    .33د/ بدر الدين 

ذ اإتفاقيةان -1 ضمة ِفحن ضمت بعض الدول إ  خر  ام رائم ضد  فظت بعض الدول ا ة اإنسانيمؤيدة تطبيق قاعدة عدم التقادم على ا
رب ة القانون الد .فقط دون جرائم ا ذا التمييزلكن  طورهما.يسر بل أكدت على أن عدم التقادم  ،و م تكن من أنصار  رمتن نظراً   ي على ا

ي: اسراليا، السلفادور،  07كما أنه اعرضت عليها   -  دوراسدول  مريكية، وغابت عن ه وب أفريقيا، بريطانيا، والوايات امتحدة ا ، الرتغال، ج
 دولة. 25التصويت 

مد سعيد، مرجع سابق،  - مد عادل   .608ص د/ 
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رائم امرتكبة ضد  -ب ظام ز ة، سواء  اإنسانيا رب أو زمن السلم، والوارد تعريفها  ال من ا
ساسي ح افية لإنسانية  ااحتالامسلح أو  عتداءباارد طكمة نورمبورغ العسكرية.....والا فعال ام وا

صري امة عن سياسة الفصل الع ماعية الوارد تعريفها   ،وال عام  إتفاقيةوجرمة اإبادة ا
1948"...... 

طراف بالقيام وفقاً  تفاقيةاإوعليه فقد قضت  اذ  بتعهد الدول ا ها با لإجراءات الدستورية لكل م
رائم امشار إليها   أية تدابر تشريعية وغر تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم على ا

و والثانية  .أ1)امادتن ا

مية القانونية هذ الوثيقة الدولية، إا أنه أوخذ عليها عدم اإشارة إ جرمة  وعلى الرغم من ا
رائم  رب وا شود من عدم قابلية جرائم ا العدوان، ومع ذلك فإن ديباجتها قد أفصحت أن الغرض ام

قيق التعاون بن الشعوب وكفالة حفظ السلاإنسانيضد  و  من الدولينة للتقادم، إما  وما   .أ2)م وا
، ما دفع بالبعض تفاقيةاإهذ  اإنتهاكهذا التعاون فإها بذلك مثل  امثل هديد عتداءااكانت جرمة 

رائم  غراض امستهدفة من عدم تقادم ا من والسلم الدولين من بن ا قيق ا للقول بأنه:" ما كان 
ذ  صوص عليها   ، ما تفاقيةاإهذ  اإنتهاكجرمة ضد السام يعتر  ارتكابفإن  تفاقيةاإالدولية ام

رائم غر القابلة للتقادم". ايع أه  أ3)مدرجة ضمن ا

وروي  اإقليمي  كما سجل على امستو  رب وضد  إتفاقيةتب اجلس ا عدم تقادم جرائم ا
ته   .25/01/1974ة بتاريخ اإنساني أحكامها الواردة  الديباجة أن :" الدول ومن بن ما تضم

وروي عضاء  اجلس ا : ا ظر -اموقعون أدنا ضرورة ماية شرف وكرامة  عتبارااإذ يأخذون ب
ظر  رب والسلم، وإذ يأخذون ب رائم امرتكبة ضد   عتباراااإنسان  أوقات ا ة اإنسانيكذلك أن ا

كثر خطورة لقوانن اانتهاكاتو  رب تشكل جرائم  ا ضد كرامة وشرف  خطرة انتهاكاتو وأعراف ا

                                                   

 .1968عام  إتفاقيةمن  03امادة  -1

يمد/ حسن  -2 رمة الدولية، مرجع سابق، ص  إبرا  .143صا عبيد، ا
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تائج امرتبة على ضمان عدم  اإنسان، وإذ تع رائم من خال  إيقاعبال ذ ا العقوبات امرتبة على 
فيذ العقوبة.... لضمان عدم تطبيق  مدة التقادم التشريعي سواء ما يتعلق بامقاضاة أو فيما يتعلق بت

رائم اآتية:التقادم ا ص ا  لتشريعي فيما 

رائم ضد  -1 صوص عليها  اإنسانيا ا  إتفاقيةة ام ماعية ال م إقرار ع ومعاقبة جرمة اإبادة ا م
معية العامة لأمم امتحدة. 09   ديسمر من قبل ا

صوص عليها  امادة  اإنتهاكات -أ-2 و لعام  إتفاقيةمن  50ام يف ا من  51وامادة  1949ج
 الرابعة...  تفاقيةاإمن  147الثالثة، وامادة  تفاقيةاإمن  130الثانية... وامادة  تفاقيةاإ

ذ  إنتهاكاتأية -ب ا وقت نفاذ أو سريان  رب ترتب أثار                   تفاقيةاإماثلة لقانون ا
ص عليها من خال  اإنتهاكاتأو  ِر ال رب القائمة  ذلك الوقت ال م  عراف ا اموجهة 

دما تكون إحد   إتفاقياتنصوص  . وع يف امشار إليها أعا ل  اإنتهاكاتج اصة  قد  عتبارااا
ظ نطوتا ا الواقعية أو امعتمدة أو نطاق نتائجها امتوقعة أو ام اصر  ورة.على مة خطرة إما بسبب ع

ها.....". إنتهاكأي  -3  لقاعدة أو عرف من أعراف القانون الدو يتم تدوي

م ما مكن قوله بشأن  وروبية لعام  تفاقيةاإإن أ ماعية  1974ا و خلطها بن جرم اإبادة ا
ص على عدم تقادم جرمة العدوان شأها  ذلك شأن اإنسانيوجرائم ضد  الدولية  تفاقيةاإة، وأها م ت

و أها أجازت توسيع مبدأ عدم التقادم ليشمل 1968لعام  ا  أخر  للقانون  إنتهاكات. إا أن ما ميز
صوص عليها   اإنتهاكاتم كانت هذ  الدو رائم ام سامة لتلك ا طورة وا نفس ا

ذا يع أنه مكن إدراج جرائم 1،2الفقرتن)  .تفاقيةاإضمن  عتداءااأ، و

رائم ثانياا: مبدأ عدم التقادم في نظام روما اأساسي: ساسي مسألة عدم تقادم ا اول نظام روما ا ت
ائي". حيث نصت امادة  ون بـ"امبادئ العامة للقانون ا ه امع ه  29الدولية ضمن الباب الثالث م م

رائم ال تدخل   بذلك يعد  اً كانت أحكامه". واحكمة بالتقادم أيَ  إختصاصعلى أنه:" ا تسقط ا
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 رنظام احكمة وثيقة دولية أخر  كرست مبدأ عدم التقادم وأكدت عليه وخصته بأحكام خاصة نذك
ها:  من بي

صوص عليها   29أن امادة  -1 رائم ام ي كل ا رائم امشمولة بعدم التقادم، و وسعت من دائرة ا
ماعية.من نظام احكمة ما فيها  05نص امادة   جرائم العدوان وجرائم اإبادة ا

ص على مبدأ عدم التقادم -2 صوص تقادم الدعو  العمومية أو بتقادم العقوبة، و  ال سواء كان 
ظام وعدم تذرع اجرمن بأية أعذار لإفات من العقاب ومن  ذلك ضمانة لسامة تطبيق نصوص ال

ائية.  امسؤولية ا

ساسي، إا أن ما م ماحظته  رائم الدولية امرتكبة قبل نفاذ نظام روما ا و التساؤل حول مصر ا
فامز ال ختصاصااحيث أن  ذا .ذ الدو هذ احكمة ا يسري إا وقت دخول نظامها حيز ال فهل 

 ه من جرائم يسقط بالتقادم؟ ارتكابيع أن ما سبق 

، فإن الراجح أن  ذا الطرح القانو رائم ا تسقط بالتقادم ما دام أنه مكن أن وكإجابة عن  ذ ا
رب وجرائم ضد  1968عام  إتفاقيةتطبق عليها أحكام  ة إذا كان اإنسانيبشأن عدم تقادم جرائم ا

م أطراف   زاع  العامي أمام احاكم  ختصاصاامبدأ  إعمال، أو عن طريق تفاقيةاإأطراف ال
ية.  الوط

خ لص إ أن  ا ائي مبدأ عدم التقادمر  ميته  القانون الدو ا قد أصبح مكرساً  ونظرًا 
رائم الدولية يستطيعون القصاص من اجرمن  أي  فعًا  معظم الوثائق القانونية، وأن ضحايا ا

طرة وبن امطالبة القضائية للحقوق وإنزال العقا ارتكابوقت، ومهما طال الزمن بن  فعال ا ب ا
 أمام احاكم.

                        الفرع الثاني: استبعاد نظام العفو.
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ة من  رمة معي زاء احكوم به عليه، وقد  تطبيقالعفو إجراء يتم موجبه إعفاء الشخص امدان  ا
صوص عليها   اات ام سب ما تقتضيه ا يكون العفو عاَمًا كما مكن أن يكون خاصاً، وذلك 

ة. ية، ويتم وفقاً إجراءات معي ائية الوط  القوانن ا

ح ا رائم امرتكبة فإن القول م طورة ا ظرًا  ائي، ف لعفو مرتكبيها أما على مستو  القانون الدو ا
ائية  يت عليها القاعدة ا سس ال ب من شأنه تشجيع سياسة اإفات من العقاب، ومن م تقويض ا
روب  دات الصلح ال كانت تعقب ا الدولية. فبعد أن كان العفو يشكل نصًا من نصوص معا

زاعات، ودافع عليه الكثر من رجال الفقه الكاسيكي أمثال أن العفو  افرضلذي " اغروسيوس"وال
ب أن محي اماضي  ص عليه صراحة، وأن الصلح  دة صلح ح وإن م يتم ال موجود  كل معا
رب جديدة. حقاد إذا تركت فإها هيئ  ن ا حقاد تستمر،  وز ترك ا ، وبالتا ا   أ1)بكل آثار

ماعة الدولية إ اإنسانيما شهدته  فإن اداةة من جرائم خطرة وبشعة أدت با بوضع حد لسياسة  ام
 اإفات من العقاب، وضرورة معاقبة اجرمن الدولين.

 .أواا: نظام عدم العفو في أعمال اأمم المتحدة

ة الفرعية ا إ اللج ا  ماية حقوق اإنسان وتعزيز ع  أوكلت مهمة دراسة قوانن العفو ودور م
ة حقوق اإنسان  اجلس  قليات التابعة للج لأمم امتحدة،  وااجتماعي ااقتصاديالتمييز وماية ا
ذ الدراسة، 1985عام  تإذ قامت بدراسة اموضوع من خال عدة دورات أوها كان . واستمرت 

ة من السيد اص امع م "جوانيه"حيث طلبت اللج د تقرير حول موضوع ألة العفو إعداسامقرر ا
ة رقم  إنتهاكاتإفات مرتكي  حقوق اإنسان السياسية وامدنية من العقاب، موجب قرار اللج

رة اإفات من العقاب بأها:"عدم التمكن 1997. وقدم جوانيه تقرير عام 1996/119 ، معرفًا ظا
  سواءق اإنسان  الدعاوي، حقو  إنتهاكاتقانونًا أو فعًا من اإلقاء بامسؤولية على من يرتكب 

ائية أو مدنية أو إدارية  قيق يسمح  كانت امسؤولية ج شخاص  كل  أو تأديبية، نظراً إ إفات ا
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اسبة إذا أثبت التهمة عليهم، ما  كم عليهم بعقوبات م اكمتهم وا بتوجيه التهمة إليهم وبتوقيفهم و
ر الضرر الذي يهدد كم عليهم  م"  ذلك ا  .أ1)بضحايا

وز أن يشمل العفو مرتكي  صل الضحايا  اإنتهاكاتذا وقد تضمن ذات التقرير بأنه ا  ما م 
ق   على حكم عادل بواسطة نظام فَعال، وليس للعفو أثر قانو على دعاو  الضحايا امتصلة با

جرائية متمثلة  إنصاف الضحايا التعويض، ما يفهم أن نظام العفو ليس مطلق وإما ترد عليه قيود إ
ق  طلب التعويضات. و من العهد  07ذا ما أكدته امادة  وحقهم  امطالبة معاقبة اجرمن وكذا ا

الدو للحقوق امدنية والسياسية ال جاء فيها أن:" إعان العفو ا يتوافق بصفة عامة مع واجب 
فعال وا  اسبة".الدولة بالتحقيق  تلك ا صول على التعويضات ام ق با فراد  ا رم ا  وز أن 

ح العفو  وز م اخ فإن القاعدة العامة تقضي بأنه ا  رب خموضوع دراست رائم ا سبة  أما بال
ها: مد  خطورة  من  اإنتهاكاتمرتكبيها لتريرات عدة م ا للمصا الدولية وا  وااستقراروكذا هديد

اات مقيدة للدول. إا  ذ ا رب، و أنه توجد حاات مكن معها إعمال مبدأ الصفح عن جرائم ا
ة، وخاصة تلك امتعلقة بتأمن السام والبدء   داف معي از أ ها، أن يرتبط العفو بإ معاير م

ة واستكماها، وأن يرافق العفو مع تدابر للمساءلة مثل  يئات الت ان التحقيق،امصا حري، أو 
تج العفو عن مفاوضات بن ا ب أن ي نظمة القادمة،و أو عن صفقة سام توسطت نظمة الراحلة وا

قل درجة  القوات  فراد ا طبق العفو إا على ا مية، كما ا ي ظمة ا فيها أطراف دولية مثل ام
رائم الدولية. ارتكابامسلحة، أو من يعترون أقل مسؤولية عن   ا

مم امتحدة دعمها إذا  رائم الدولية، حيث رأت أها  تفاقياتوقد أبدت ا العفو ال تشمل ا
ذ  راتترورية إهاء التو ض ، مع تفاقياتاإالعسكرية، إا أها  نفس الوقت تأكد على تضيق نطاق 

كمة ت إشراف   نزيهة وعادلة. جدية توافر أحد الشروط امشار إليها سابقاً، وأن تتم عملية العفو 

                                                   

ع التمييز وماية تقرير السيد جوانيه حول مسألة إفات مرتكي إنتهاكات ح-2 ة الفرعية م قوق اإنسان امدنية والسياسية من العقاب امقدم إ اللج
ة حقوق اإنسان امدنية والسياسية من العقاب، تطبيقاً للقرار رقم  قليات التابعة للج -E/CN.الوثيقة رقم: )119/1996ا

41/sub.2/1997/20/rev.1أ 
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ائية.  ثانياا: نظام العفو في أنظمة المحاكم الدولية الج

كم يوغسافيا السابق  ص على العفو  كل من نظامي  ن طريقة ورواندام يرد ال ، نظرًا 
شخاص امتهمن ب جل مقاضاة ا من  لس ا طرة  تلك ا ارتكابإنشاءما من قبل  رائم ا

اطق هم من شأنه تقويض احاكم وأنه أملت  ام ضرورة عدم العفو عن اجرمن، وأن أي صفح ع
ا.  يتعارض مع الغرض من إنشاء

رائم  ص على العفو عن ا ساسية  ال ت أنظمتها ا خر  تباي ي ا ائية امختلطة  احاكم ا
من العام ها امادي، فبخصوص احكمة الدولية لسراليون فإختصاصالداخلة  نطاق  قد أصدر ا

اص بالتوقيع على  السام  سراليون بأن يتمسك بشرط  إتفاقيةلأمم امتحدة تعليماته إ مثله ا
صوص عليه  امادة  مم امتحدة رمياً بعدم تطبيق العفو ام  إتفاقيةمن  09صريح يعلن فيه عن التزام ا

طرة، وبالفعل م إدر  رائم ا ساسي  10اج عدم العفو  نص امادة السام على ا ظام ا من ال
ضع للواية القضائية للمحكمة  ي شخص  وح  للمحكمة ال جاء فيها:" ا يؤدي العفو امم

رائم امشار إليها بامواد  اصة، فيما يتعلق با ا  4-2ا إسقاط الدعو ". وكذلك إ من القانون ا
سبة لائحة ال تؤس مر بال ة  تيمور الشرقية"، والقانون امتعلق  ااستقبالة س "ا قيقة وامصا وا

ائيةبالدوائر    كمبوديا. ااستث

ح  ع م ساسي من نص صريح م ائية الدولية لروما، فرغم خلو نظامها ا صوص احكمة ا أما 
خر  رائم ا رب وا اك من يشر إأ1)العفو عن جرائم ا صوص ال ، إا أن   وجود بعض ال

ها نص امادة  ته بشكل غر صريح ومباشر وم ائية 17/1تضم ص على أن احكمة ا /ب ال ت

                                                   

موعة الوفود -1 ذا اموضوع بل كان من أكثر امسائل نقاشات ذات الصلة مبدأ التكامل بن نشر إ أن  اقشات مؤمر روما م تغفل  امشاركة  م
اء  العفو إا أن البعض علق صوص استث ة  ساسي م يقدم إجابة واضحة وصر ظام  ا ، وبالرغم من ذلك فإن ال بأنه  القضاء ين الوط والدو

ستاذ:"أيان سكوي"مكن ااستدال ع ظام،كما ير  ا رم من قبل  :ليه  العديد من أحكام ال ب أن  اولة الدولة بإقرار العفو مقابل السام  بأن 
ائية الدولية، مستشهدا بذلك نص امادة  ر 53امدعي العام للمحكمة ا ائم / أ/ ج الذي يوجب على امدعي العام بأن يقرر بأن إجراء التحقيق  ا

من موجب مادته  ساسي جلس ا ظام ا دم مصا العدالة. كما أن سلطة اإرجاء ال خوها ال ة  16امدعاة لن  مكن ترر فكرة ترجيح امصا
ظر: زاعات امسلحة.ي ابية  إهاء ال ائية ما هذا من انعكاسات ا ية على العدالة ا  الوط

ذر كمال عبد -  .237مرجع سابق، ص، اللطيفبراء م
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عليها  إختصاصالدولية تقرر أن الدعو  غر مقبولة إذا كانت أجرت التحقيق  الدعو  دولة ها 
ًا عن عدم رغبة الدولة أو قدرها حقًا على  ، مام يكن القرار نا وقررت عدم مقاضاة الشخص امع

من سلطة إرجاء  16امقاضاة، وكذلك امادة  لس ا ح  /ج ال 53/1، وامادة اإجراءاتال م
نه رأ  بعد مراعاة ميع الظروف أن ام دم مصا ضقاتسمح للمدعي العام رفض امقاضاة  اة لن 

 .أ1)العدالة

ساس رائم الدولية أصبح من امبادئ ا ح العفو عن ا ية صفوة القول ما تقدم كله أن عدم جواز م
ماية حقوق الضحايا من جهة ومن جهة أخر  القضاء على  ال تقتضيها العدالة الدولية ضمانًا 

ع العفو سياسة اإفات من العقاب، ومن م توجب تضمن ال اً م ساسي حكمة روما نصاً صر ظام ا
 ح ا تؤول التفسرات لغر ذلك.

 المطلب الثالث: ضمانات المحاكمة العادلة.

ية فامواثيق الدولية  ساسية لإنسان، وعلى غرار القوانن الوط قوق ا ق  احاكمة العادلة من ا ا
ها ما نصت عليه  ق، وم ذا ا قوق اإنسان لعام  10امادة تأكد وتأصل  من اإعان العامي 

قوق السياسية وامدنية لعام  14/01، وامادة 1948 اص با ، وامقصود أ2)1996 العهد الدو ا
ايدة ونزيهة، وال تقوم على ملة من  ي احاكمة ال تقوم ها جهة قضائية  باحاكمة العادلة 

                                                   
يشرع امدعي العام  التحقيق بعد تقييم امعلومات امتاحة له، ما م يقرر عدم وجود أساس معقول مباشرة إجراء موجب  -1"/ ج: 1/ 53امادة  -1

... ظر امدعي العام  اذ قرار الشروع  التحقيق ي ساسي ولد  ا ظام ا  ذا ال
رية تدعو ا كان ما إذ -ج اك مع ذلك أسباب جو رمة ومصا اج عليهم، أن  بأن إجراء لتحقيق لن  لاعتقادير ، آخذا  اعتبار خطورة ا

 .دم مصا العدالة....."
كمة 10امادة  -2 ظر  قضيته  ق  أن ت ص على أن:" لكل إنسان على قدم امساواة التامة مع اآخرين ا قوق اإنسان ت من اإعان العامي 

ياً للفصل  حقوقه  صفاً وعل ايدة نظراً م  ، و أية همة جزائية توجه إليه".والتزاماتهمستقلة و
صف وعل  1966 للحقوق امدنية والسياسية لعام من العهد الدو  14/01امادة  -  ل نظراً م نصت على أن:" من حق كل فرد أن تكون قضيته 

كم القانون". شأة  تصة وحيادية م كمة   من قبل 
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ا من حقوق اإنسان  تتم ها اإجراءات ال ريات الشخصية وغر ائية  إطار ماية ا صومة ا ا
 .أ1)وكرامته وشخصيته امتكاملة

قوق امكفولة للشخص امتهم  ماية القانونية جموعة من ا ب أن تتوافر ا ذ احاكمة  ولضمان 
رمة بدءًا من تاريخ اعتقاله أو  ارتكابب اء التحقاحتجاز ا اكمته القضائية أو أث ومتد إ  ،يق معه و

اوها   حاول خوباختصارخ ت ذ امراحل س كم وما بعد ذلك. وكل  ي:غاية صدور ا  كا

 الفرع اأول: الضمانات قبل المحاكمة.

يث  ية،  زائية الوط ائي عن مركز  القوانن ا تلف امركز القانو للمتهم  القانون الدو ا ا 
خر مجيتم ذا ا ن ثبوت اإدانة،  متع  قوق امستمدة أصًا من مبدأي الشرعية والراءة  وعة من ا

رمة،  ساسي كفل له حقوقًا وجب مراعاها وذلك قبل إدانته بشكل هائي با كما وأن نظام روما ا
اء فرة  اء احتجاز سيما أث ة الراءة، وثانيًا  حقوق امتهم أث بحث أوًا  قري  أو اعتقاله، لذلك س

 .ااعتقال

ة البراءة.  أواا: قري

ذ ااصطاحيالراءة  امع  متهمًا ح صدور حكم بات  ظة عد، وصف لصيق باإنسان م
و ما يعد مسكاً با ل اإهام، إذ تتأكد الراءة و و ما يعد  الواقعة  تفي فتثبت اإدانة و صل، أو ت

ذا ما مثل القاعدة القانونية العامة ال تفيد" امتهم صل، و اءاً من ا كم  استث بريء ح تثبت إدانته 
ية..بات" ائية الوط اة  الدساتر والقوانن ا  وامتب

ة الراءة فقد نصت عليها العديد من  مية قري ساسية  تفاقياتاإونظرًا  نظمة ا الدولية وا
ائية الدولية، فقد جاء  نص امادة) قوق ا14/2للمحاكم ا اص با مدنية أ من العهد الدو ا

رم  ارتكابمن حق كل متهم ب" أن: 1966والسياسية لعام  جرمة أن يعتر بريئًا إ أن يثبت عليه ا

                                                   

رة، -3 هضة العربية، القا ائية، دار ال  .185، ص 1993د/ أمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإنسان  اإجراءات ا
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قوق اإنسان لعام أ من اميثا7/1قانونًا "، ونصت امادة ) أن:" حق التقاضي  1986ق اإفريقي 
تصة "، أما نظام  يشملمكفول للجميع و  كمة  ق، اإنسان بريء ح تثبت إدانته أما  ذا ا

ائية فقد نص  مادته  ذا امبدأ، بالقول:" 66كمة روما ا اإنسان بريء إ أن تثبت  -1على 
 الواجب التطبيق. إدانته احكمة وفقاً للقانون

 يقع على امدعي العام عبء إثبات أن امتهم مذنب. -2

ع بأن امتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته". -3  ب على احكمة أن تقت

صوص القانونية، يرتب  افراضإن  ها ما يتعلق الراءة وفقًا ما مت اإشارة إليه  ال عدة آثار م
ص عبء اإثبات فإنه كأصل عام ا يقع على امتهم بل على وأخ باإثبات ر  بأدلة اإدانة، و ما 

ق للمتهم  ائية الدولية على امدعي العام إثبات أن امتهم مذنبًا حقاً، و جهة اإهام، ففي احكمة ا
اء إجراءات احاكمة وليس عليه إثبات عدم صحة ما نسب إليه من أ التزام  أ1)فعال.الصمت أث

ي  ب على  امسئولةأما فيما يتعلق بأدلة اإدانة، فجهة اإهام  دلة على اإدانة، و عن تقدم ا
اعالقاضي  زم واليقن ا ر التام ها وإا حكم بال ااقت ب أن تب على ا ائية  حكام ا ن ا اءة، 

دلة أو اإثبات   .أ2)فإنه يفسر لصا امتهمعلى الظن والشك، ومن م فإن أي شك  ا

اء   .حتجازأو اا ااعتقالثانياا: حقوق المتهم أث

و الراءة، وما كان كذلك فإن القانون يكفل له حقوقًا عديدة،  صل  امتهم  ا أن ا استقر حديث
ها:  م

: من الضمانات اموضوعية إجراءات من حيث العدالة التعسفي حتجازعدم القبض أو اا -01
شخاص عن طريق  د من حرية ا ياد عدم ا ذا احتجاز وا ديث عن خطورة  م تعسفاً، وقد سبق ا

 اإجراء  معرض سابق من الدراسة.
                                                   

دة معمر  -1  .260، مرجع سابق، ص يشويل

سىاسن العيسد/ طال ي -2  .257اوي، مرجع سابق، ص ، و د/ علي جبار ا
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ص عليه  امواثيق الدولية ساسي حكمة روما نص أ1)وماشيًا مع ما ورد ال ظام ا امادة  ، فإن ال
وز إخضاع الشخص للقبض أو اا -/د على أنه:"55/1 وز حرمانه من  حتجازا  التعسفي، وا 

ساسي..." ظام ا صوص عليها  ال سباب ووفقاً لإجراءات ام  .حريته إا 

سوبة إليه: -02 ب  إباغه بالتهم الم ذا التوقيف، و ب إباغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب 
ق أكدته نصوص دولية عديدة كامادة  ذا ا /ب من العهد الدو 9إباغه بالتهم اموجهة إليه، و

ي شكل من  شخاص الذين يتعرضون  ماية ميع ا للحقوق امدنية والسياسية ووثيقة امبادئ امتعلقة 
رائم امخلة بسلم  08، وامادة 1987لسجن الذي أُِقر عام أو ا حتجازأشكال اا من مشروع مدونة ا
ها لعام اإنساني ق  أن يتم إعامه سريعًا وبلغة 1991ة وأم رمة له ا ، حيث قررت أن كل متهم 

 يفهمها بطبيعة التهمة اموجهة إليه وبأسباها.

ساسي، فق ق  نظام روما ا سبة هذا ا ري 55/2د نصت امادة أما بال /أ على أنه:"... أن 
اك أسبابًا تدعو  وبأنه ارتكب جرمة تدخل   لاعتقالإباغه قبل الشروع  استجوابه بأن 

 احكمة". إختصاص

اء  -03  .ااستجوابالحق في الصمت وعدم التعذيب أث

رية  الدفاع عن نف سه بكل الطرق والسبل دون استقر القانون والقضاء على أن للمتهم كافة ا
طاقهالضغط عليه أو مارسة سلطة اإجبار والتعذيب  ة است بثق عن قري ، وما كان حق الصمت م

ديث أو اإ رية  ا اعالراءة، فللمتهم ا ق امادة  مت ذا ا  14/3عن الكام اموجه إليه، وقد أيدت 
:" أا يكر امتهم، امشتبه فيه على شهادة من 1966من العهد الدو للحقوق السياسية وامدنية لعام 

وز  ه،  اعراف انتزاعنفسه أو على اإعراف بذنبه"، ويستفاد من ذلك أن ا  ًا ع     امشتبه فيه كر
  ضد نفسه.اً أو يقدم دلي

                                                   

وز اعتقال أي إنسان أو حجز أو نفيه تعس 09امادة  - 3 قوق اإنسان:" ا   اً "فمن اإعان العامي 
وز توقيف أحد 1966ة لعام اإنسانيمن العهد الدو للحقوق امدنية و  09امادة  -  مان على نفسه وا  رية و ا ق  ا      :" أ/ لكل فرد ا

ص عليها القانون وطبقاً لإجراءات امعرفة..." سباب ي وز حرمان أحد من حريته إا   أو اعتقاله تعسفاً، وا 
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ق  امادة  ذا ا ص على  ساسي على ال ساس فقد حرص نظام روما ا ذا ا  -1/أ :"55وعلى 
رم نفسه أو اإعراف بأنه مذنب.ا   وز إجبار الشخص على 

وز إخضاعه  -2 ي شكل من أشكال القهر أو اإكرا أو التهديد، وا  وز إخضاع الشخص  ا 
ي شكل من أشكال امعاملة أو العقوبة القاسية أو  ة..." ة اإنسانيللتعذيب أو   أو امهي

 كفالة حق الدفاع.  -04

ية حق امتهم  تكفل القوا د مثوله أول مرة  ااستعانةنن الوط ق  لاستجوابمحاٍم ع ، وله ا
سئلة اموجهة إليه إا  اٍم، و ضعدم اإجابة عن ا ضر التحقيق، والشأن ذاته  يور  ذا   دون 

ذا ما  ااستعانةالقوانن الدولية، إذ أن  و مرتبط بفكرة العدل، و محاٍم حق مصان لكل متهم، و
قوق اإنسان، وامادة  11/1نصت عليه امادة  من العهد الدو للحقوق  14/3من اإعان العامي 

قوق اإنسان، وامادة  تفاقيةاإمن  6/3السياسة وامدنية، وامادة  وربية  رة حول امن إعان الق 19ا
 أ1)سان  اإسام.حقوق اإن

ن، نظرًا لعدم معرفة البعض  ساسية  الوقت الرا ق  الدفاع من الضمانات ا وتعد كفالة ا
م كمتهمن، لذا أصبح  هل ها إ اإساءة إ مراكز  ااتصالقوقهم وبالضمانات، ما قد يدفعهم ا

اء مرحلة  ذا بالفعل ما أكدته نصوص  ااستجوابباحامي أث وسيلة قانونية سليمة لتحقيق العدالة، و
صت امادة  ساسي حكمة روما، ف ظام ا بامساعدة القانونية ال  ااستعانة/ج على أنه:" 55/1مواد ال

ا، وإذا م يكن لد  الشخص مساعدة قانونية، توفر له تلك امساعدة  أية حالة تقتضي فيها  تار
ازل 2العدالة ذلك...". و الفقرة  دواعي اٍم، مام يت ري استجوابه  حضور  /د على أنه:" أن 

 محاٍم". ااستعانةالشخص طواعيًة عن حقه  

 الحق في اإحالة السريعة للمحاكمة أمام محكمة مختصة. -05

                                                   

اوي،ىد/ طال ياسن العيس -1 س  .263ص  مرجع سابق، ، و د/ علي جبار ا
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ـــــاكم امـــــتهم دون أي تـــــأخر ا موجـــــب لـــــه، وذلـــــك 67/1نصـــــت امـــــادة  ـــــب /ج علـــــى أن  لتج
عــــــت جهــــــة اإدعــــــاء أن دون أي مــــــرر أو داعــــــي لــــــذلك. فمــــــ اق ااعتقــــــالأو  حتجــــــازحــــــاات اا ت

 ب إحالتـــــــــــــــــــه مباشـــــــــــــــــــرة للمحاكمـــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــا احكمـــــــــــــــــــة امختصـــــــــــــــــــة.جـــــــــــــــــــفي امـــــــــــــــــــتهم مـــــــــــــــــــذنب

ـــــــي       ـــــــل مرحلـــــــة احاكمـــــــة،  خـــــــر نســـــــتطيع القـــــــول أن حقـــــــوق وضـــــــمانات امـــــــتهم مـــــــن قب و ا
جــــ و مســــألة قانونيــــة ــــم مــــا م قضــــائية مهمــــة  ريــــة الشخصــــية لأفــــراد، وأ قيــــق العدالــــة ومايــــة ا ل 

ظــــــيم نظــــــام رومــــــ صــــــوص ت قــــــوق، أنــــــتســــــجيله  ساســــــي هــــــذ ا صــــــص هــــــا بابــــــاً مســــــتقًا  ها ا م 
كمـــــــة رومــــــا تضـــــــمن لكــــــل شـــــــخص  ــــــو أن  ــــــا  ــــــا  نصـــــــوص متفرقــــــة، إا أن مـــــــا يهم وإمــــــا أورد

ـــــــرائم الداخلـــــــة   ارتكـــــــابمـــــــتهم ب ـــــــاء اســـــــتجوابه  إختصاصـــــــجرمـــــــة مـــــــن ا ها حقوقـــــــاً اســـــــيما أث
 .حتجازمرحلة القبض أو اا

اء المحاكمة.  الفرع الثاني: الضمانات أث

طق  دلة امعروضة أمامه وي كم  ا هائي، ومن خاها يفصل قاضي ا ي التحقيق ال احاكمة 
ذ  مية  كم  القضية إما براءة امتهم أو إدانته، ونظرًا  القوانن خصتها امرحلة  الدعو  فقد با

ساسي. ظام روما ا سبة ل مر بال زائية بضمانات كثرة، وكذلك ا  ا

ولية وتوفر ضمانات وحقوق امتهم،  فبعد التأكد من صحة إجراءات التحقيق والبت  امسائل ا
ائية الدولية، اابتدائيةتتم احاكمة أمام إحد  الدوائر  اك نوعين من  للمحكمة ا و أنه  ون

ا الدائرة  لسات تعقد يث اابتدائيةا ي ذات طابع إلزامي  لسات التحضرية و و تسمى با ، ا
ها تسهيل سر اإجراءات  ضرية واحدة، يكون الغرض م قل جلسة  على دائرة احاكمة عقد على ا

وع الثا فهي جلسات أ1)بصورة عادلة وسريعة ذ ، أما ال احاكمة وفيها تتخذ سائر اإجراءات  
 امرحلة.

 أواا: حضور المتهم جلسات المحاكمة.
                                                   

وز للدائرة  132القاعدة  -1 التداول مع  اابتدائيةمن القواعد اإجرائية وقواعد اإثبات "... ولتسهيل سر اإجراءات بصورة عادلة وسريعة، 
ضرية حسب  طراف، وذلك بعقد جلسات   ". ااقتضاءا
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دوذلك لضمان دفاع امتهم عن نفسه، وأن يتصد   وإدعاءات خصومه  طلبات اإدعاء العام ويف
م راء  تقارير اقشة الشهود  شهاداهم وا م روما من نظا 63ذا ما نصت عليه امادة  و، وكذا م

ساسي بأن:" اء احاكمة..."، و -1ا ـ67/1/د وامادة 67/1امادة  يكون امتهم حاضرًا  أث  .أ1)/
ة نصت  يث مكن استبعاد لظروف معي إا أن حضور امتهم جلسات احاكمة ليس ضروريًا دائمًا 

إذا كان امتهم اماثل أمام احكمة يواصل تعطيل سر  -ال جاء فيها:" 63من امادة  2عليها الفقرة 
وز للدائرة  بعة احاكمة وتوجيه احامي من إبعاد امتهم، وتوفر له ما مكن من متا اابتدائيةاحاكمة، 

ولوجيا  إستخدامخارج قاعة احكمة عن طريق  مر...." ااتصااتتك  .إذا لزم ا

ضور ر  احاكمة  صل أن  ص فإن ا ذا ال اءًا على  اءامتهم،  و ب و جواز إجرائها  وااستث
ي إخال امتهم باإجرا صر، و ددة على سبيل ا اء احاكمةبغيابه  حالة   .أ2)ءات امتبعة أث

 .ثانياا: عانية الجلسات

ساسي على  نص نظام روما وذلك ماشيًا مع ما أكدت ،  جلسات احاكمة العانية ضمانةا
صوص الدولية امختلفة تعقد احاكمة   -أنه:" 64من امادة  07، فجاء  نص الفقرة أ3)عليه ال

ية، وز للدائرة  بيدجلسات عل ة تقتضي  اابتدائيةأنه  اإجراءات   بعض انعقادأن تقرر أن ظروفاً معي
اكم 67/1امادة نصت  وجلسة سرية ..."،  ق  أن  د البت  أي همة يكون للمتهم ا :" ع

ية".  اكمة عل

                                                   

ـ على أن:"67/1نصت امادة  -1 فسه أو بواسط -/ فس الشروط يستجوب شهود اإثبات ب في ب ة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود ال
ق  إبداء  ساسي.." الدفاعأوجه امتعلقة بشهود اإثبات، ويكون للمتهم أيضا ا ظام ا ذا ال  وتقدم أدلة أخر  مقبولة موجب 

اء إعداد مشروع  -2 كمة روما خافًا أث اكمة امتهم غيابيًا أمام  اك من أيد بإدراج نص مكن احكمة من إجراءات عرفت مسألة  ظام، فه ال
ته أسراليا ددة جداً، أما الرأي الثالث وتب ب رأي ثاٍن إ عدم جواز احاكمة الغيابية إا  ظروف  ، ولقي تأييداً كبراً، احاكمات بغياب امتهم، وذ

ن فكرة اح اكمة الغيابية غر مائمة للجرائم ال تدخل  إختصاص احكم، وأن ذلك قد يؤدي إ فقد طالب استبعاد احاكمة الغيابية ماما، 
 احتمال إعادة احاكمة إذا ما م القبض على امتهم أو تسليم نفسه.
ذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  ظر: د/ م  .303كثر تفصيل ي

قوق اإنسان، و  10امادة  -3  من العهد الدو للحقوق امدنية والسياسية. 14/1امادة من اإعان العامي 
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سن سر العدالة، فق ساسية  ن مبدأ العانية  احاكمات من الضمانات ا د أحاطه القانون و
ها ما  اك حاات قد تستدعي إجراء احاكمة  سرية، م قيقه، إا أن  ملة من امعاير ال تكفل 

ماية  68نصت عليه امادة  د مشاركتهم  اإجراءات، أو  ماية اج عليهم والشهود ع وامتعلقة 
ساسة ال يتعن تقدمها كأد  أ1)لة.امعلومات السرية أو ا

 .ثالثاا: الضمانات المتعلقة بلغة المحكمة

اكمة امتهم، ومن  ا  سبيل تسهيل  اذ ويقصد ها ملة اإجراءات ال يتوجب على احكمة ا
، وتأمن مرمن من أ2)ذلك ضرورة إخطار امتهم بالتهم اموجهة إليه باللغة ال يفهمها أو يتحدث ها

ق  يث  ي شخص ا يفهم أو يتكلم اللغة ال تستخدمها السلطات أن يستعن قبل احكمة، 
ذ الضمانات، ومت احاكمة وفقاً أ3)مرجم مساعدته خال إجراءات احاكمة. فإن توافرت 

خر  ذا ا ساسي، توصلت دائرة احاكمة إصدار حكمها، و ظام ا صوص عليها  ال لإجراءات ام
ق للمتهم الطعن فيه ا يكون هائياً و  يث  حاول التطرق  وفقاً للقواعدبات،  ذا ما س واإجراءات، و

.  إليه  الفرع اموا

 الفرع الثالث: ضمانات المتهم بعد المحاكمة.

ع القاضي  امرحلةا تقل  هائي عن مراحل الدعو  السابقة، فبعد أن يقت كم ال طق با ال تلي ال
دلة اموجودة،  ظر إ ما ثبت  حقه من حقائق تدل  سخوتر با لديه فكرة أن امتهم أصبح مدانًا بال

ظر أمام احكمة ل ال و امرتكب للجرمة  ة براءته بشكل هائي،  .على أنه  إا أن ذلك ا مس بقري
ب مراعاها ح تثبت براءيث تضمن له القوانن حقوق وضم معه بشكل ا يقبل ته أو إدان تهانات 

                                                   

ساسي:" 68/2امادة  -1 صوص عليه  امادة  -2من نظام روما ا لسات ام ية ا اءًا من مبدأ عل لدوائر احكمة أن تقوم ماية للمج  67استث
ذ عليهم والشهود أو امتهم بإجراء أي جزء من احاكمة  جلسات سرية أو ب فذ  دلة بوسائل إلكرونية أو بوسائل خاصة أخر  وت السماح بتقدم ا

داً ما م تأمر احكمة بغر ذلك مع مراعاة كا ياً عليه أو شا سي أو الطفل الذي يكون  ف ا فة الظروف التدابر بشكل خاص  حالة ضحية الع
د .....".  واسيما آراء اج عليهم أو الشا

 / أ من نظام روما.67/1 امادة -2

 / و من نظام روما.67/1امادة  -3
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حكام الصادرة،  ذ الضمانات تتمثل  حقه  الطعن  ا الطعن أو التشكيك  حكم القاضي، و
 وكذا امطالبة بالتعويض  حالة الراءة.

 أواا: الطعن في اأحكام.

طأ وارد  أعمال القضاة  بشر، ومن م خول القانون الوط والدو لأشخاص الذين  ماعتبار با
ح خطاء وتافيها، كما وأنه قد تظهر أدلة صدرت ا ذ ا كام  حقهم بالطعن فيها لتصحيح 

التن نظمت القوانن اإجرائية حاات  كم السابق، و كلتا ا طوق ا ها أن تغر م جديدة مك
اف ساسي. ااستئ كمة روما  نظامها ا مر أكدت عليه  كم، ونفس ا ظر  ا  والطعن بإعادة ال

اف -01 ت امادت :ااستئ اف 82 ،81ناتضم وز فيها استئ اات ال  ساسي ا من نظام روما ا
كم الصادر عن الدائرة  سبة للمادة أ1)اابتدائيةا اولت  81، فبال افت         قرارات الترئة  ااستئ

ي: اات  ذ ا كم بالعقوبة، و  أو اإدانة أو ا

افللمدعي العام أن يتقدم  -أ ادا بااستئ  لأسباب التالية: است

 الغلط اإجرائي. -1

 الغلط  الوقائع. -2

 الغلط  القانون. -3

ه، يقوم  -ب افللشخص امدان، أو امدعي العام نيابة ع سباب التالية: بااستئ حد ا اداً   است

 الغلط اإجرائي. -1

 الغلط  الوقائع. -2

                                                   

افإن فكرة  -1 قوق امدنية والسياسية ال جاء فيها:" لكل شخص أدين  14/5أمام احكمة انطلقت من امادة  ااستئ اص با من العهد الدو ا
ظر  قرار كمة أعلى كي يعاد ال  .إدانته و العقاب الذي حكم به عليه" رمة حق اللجوء، وفقاً للقانون إ 
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 لغلط  القانون.ا -3

ة أو موثوقية اإجراءات أو القرار. -4  أي سبب مس نزا

للمدعي العام أو الشخص امدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقًا للقواعد اإجرائية وقواعد  -ت
رمة والعقوبة. اسب بن ا  اإثبات بسبب عدم ت

اولت حاات  82أما امادة  اففت ق لكل من امدعي العام  ااستئ يث  خر ،     القرارات ا
افأو الشخص امدان،   فيما يتعلق بـ: ااستئ

 أو امقبولية. ختصاصباا -أ

ل التحقيق أو امقاضاة. اقرار  -ب ح أو يرفض اإفراج عن شخص   م

ها موجب الفقرة بالتدائرة ما قبل احاكمة  قرار -ت  .56دة من اما 3صرف مبادرة م

طوي على مسألة من شأها أن تؤثر تأثرًا كبرًا على عدالة وسرعة اإجراءات  -ث            أي قرار ي
اذ دائرة  اابتدائيةأو على نتيجة احاكمة وتر  الدائرة  افأن ا قراراً فوريًا بشأنه مكن أن يؤدي  ااستئ

قيق تقدم كبر  سر اإجراءات.  إ 

افية إما أن تلغي  اات امذكورة فإن للدائرة اإستئ اءًا عليه إذا ما توافرت إحد  ا               وب
اكمة جديدة أمام دائرة  كم أو القرار، أو أن تأمر بإجراء  اءًا على  ابتدائيةأو تعدل ا أخر ، وب

اففإن حكم دائرة  83أ من امادة 5و4الفقرتن) أو بأغلبية أراء القضاة،  قبااتفايصدر  ااستئ
كم، و حالة عدم  د إليها ا سباب ال يست ب إيضاح ا ية، كما  طق به  جلسة عل ويكون ال

ي قاضي أن يصدر رأياً  ق  قلية، و غلبية وا كم أراء ا ب أن يتضمن ا فصااإماع  الفاً  م أو 
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وز للدائرة اإ افية أن تصدر حكمها  غياب الشخص احكوم بشأن امسائل القانونية، كما  ستئ
 أ1)عليه.

افأما عن امهلة القانونية لرفع  ة سابقًا فقد  اابتدائيةضد أحكام الدائرة  ااستئ والقرارات امبي
ت أ 2)يوم. 30من القواعد اإجرائية وقواعد اإثبات بــ  150حددها القاعدة  ويظل الشخص امدان 
 أ3)ذ امرحلة.التحفظ خال 

ظر: -2 و معمول به  القوانن ا إعادة ال ائي من طرق الطعن، و ية، طريق استث ائية وامدنية الوط
هائية نظرًا لظهور وقائع  وأخذت وز الطعن  أحكامها وقراراها ال يث  به كذلك احاكم الدولية، 

كم، والغاية من  قيق مبادئ العدالة دائما.جديدة م تكن معلومة وقت إصدار ا و  ق   ذا ا

سب امادة  كمة روما الدولية، فإنه و سبة لأحكام الصادرة عن دوائر  ال نفسه بال من  84وا
وز لكل من الشخص امدان وبعد وفانظامها ا واد  تهساسي،                            للزوج أو ا

ه  ة م حياء يكون وقت وفاة امتهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صر أو الوالدين، وأي شخص من ا
افأو امدعي العام نيابة عن الشخص، أن يقدم طلب إ دائرة  هائي  ااستئ كم ال ظر  ا إعادة ال

اات التالية:  باإدانة أو العقوبة، و ا

ذ أدلة جديدة، ويشرط ف اكتشاف -01 يها أها م تكن متاحة وقت احاكمة، وأن عدم إتاحة 
دلة ا  يث يعزي  ا مية،  كلياً أو جزئياً إزاء الطرف امقدم للطلب، أو أن تكون على قدر كاف من ا

طوق به. كم ام د احاكمة لغرت  ا  أها لو كانت كذلك ع

                                                   

ص على أنه:" يصدر حكم دائرة  83/4امادة -1 افت سباب  ااستئ كم ا ب أن يبن ا ية، و طق به  جلسة عل بأغلبية أراء القضاة ويكون ال
ب أن يتضمن حكم دائرة  دما ا يوجد إماع،  د إليها، وع افال يست غلبية و  ااستئ ي قاٍض من القضاة أن يصدر آراء ا وز  قلية، ولكن  ا

الفاً بشأن امسائل القانونية". فصاً أو   رأياً م

ص على أنه:"  150/1القاعدة  -1 ا بالفقرة  -1ت اف ضد قرار باإدانة أو 2وز ر ذ مقتضى امادة  من القاعدة رفع استئ أو عقوبة  74الترئة ا
ر الضرر صادر مقتضى اماد 76صادرة مقتضى امادة  افيومًا من تاريخ إخطار الطرف مقدم  30،  موعد أقصا 75، أو أمر     بالقرار  ااستئ

ر الضرر..." مر  كم أو ا  .أو ا

ساسي لروما . 3/ 82امادة  -2 ظام ا  من ال



376 

 

وقت احاكمة واعتمدت عليها  عتبارااوضعت  ال امة ادلة اأنه قد تبن حديثًا أن  -02
 اإدانة كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة.

التهم قد ارتكبوا  اعتمادإذا كان واحد أو أكثر من القضاة الذين اشركوا  تقرير اإدانة أو   -03
و يتسم بدرجة من   تلك الدعو  سلوكًا سيئًا وجسيماً، أو أخلوا بواجباهم إخاًا جسيماً، على 

طورة تكفي لترير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة موجب امادة  ساسي. 46ا ظام ا  من ال

اات امذكورة، فإن للدائرة اإس ظر  فإذا ما توافرت شروط إحد  ا افية ال ظر تئ طلب إعادة ال
 فلها الطلب غر مؤسس فرفضه، أما إذا رأت أن الطلب قانو ومؤسس اعتبار إفيها، وإن خلصت 

يار  اذا  ، فإما:84/02أحد القرارات التالية، وفقاً ما نصت عليه امادة  با

صلية إ  اابتدائيةأن تدعو الدائرة  -01  من جديد. اانعقادا

 أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة، أو. -02

 ها بشأن امسألة.إختصاصأن تبقى على  -03

افيةااسوتصدر الغرفة  سباب  تئ ب أن يبن فيه ا ية، و حكمها بأغلبية أراء القضاة  جلسة عل
د إليها، ويطبق عليه أحكام امادة  ساسي 83/4ال يست ذا .أ1)من نظام روما ا كم وقد يتضمن  ا

اات براءة الشخص امدان ما يستوجب معه التعويض.   بعض ا

 ثانياا: التعويض في حالة البراءة.

ية، أن التعويض  حالة الراءة من التهم اموجهة إ الشخص، القوانالثابت   زائية الوط       ن ا
و  انتهاكهاأو أن أحد حقوقه كمتهم قد م  و مبدأ من مبادئ العدالة واإنصاف، والقضاء الدو 
ذا امبدأ، ونظمته  ساسي حكمة روما الدولية. إتفاقياتاآخر أقر  ظام ا ها ال  دولية عديدة، م

                                                   

 من القواعد اإجرائية وقواعد اإثبات. 161/3القاعدة  -1
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وز فيها للشخص امقبوض عليه أو امدان من طلب  85فامادة  اات ال  ه نصت على ا م
ي:  التعويض، و

 بشكل غر مشروع. حتجازية للقبض أو ااإذا وقع ضح -01

د إدانة الشخص بقرار هائي ب -02 كم على أساس أنه تبن  ارتكابع ذا ا ائي، وم نقض  جرم ج
صل على تعويض عن العقوبة  بصورة قاطعة من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثًا قصور قضائي، فإنه 

ا.  ال نفذ

ية تبن حدوث قصور قضائي جسيم وواضح، فلها أن تقرر حالة اكتشاف احكمة حقائق قطع -03
ه من اا بعد صدور قرار هائي بالراءة أو إعفاء اإجراءات  حتجازتعويضًا للشخص الذي أفرج ع

 للسبب امذكور.

أما عن إجراءات طلب التعويض، فقد نظمها الفصل العاشر من القواعد اإجرائية وقواعد اإثبات، 
 وفقاً ما يلي:

يئة رئاسة احكمة، خال مدة  -01  06تقدم طلب خطي من الشخص الذي يريد التعويض إ 
صوص عليها  امادة اات الثاث ام  83أشهر من تاريخ إباغه بقرار احكمة امتضمن حالة من ا

ساسي حكمة روما ظام ا  .أ1)من ال

ق   -02 سباب الداعية إ تقدمه، ومبلغ التعويض، وللطالب ا أن يتضمن طلب التعويض ا
 أ2)محاٍم. ااستعانة

ؤاء  -03 يئة الرئاسة دائرة مؤلفة من ثاثة قضاة لدراسة الطلب، شريطة أن ا يكونوا  أن تعن 
اذ قرار سابق للمحكمة فيما يتعلق مقدم   أ3)الطلب.القضاة قد شاركوا  ا

                                                   

 173أ من القاعدة 2و1ن)االفقرت -1

 .173أ من القاعدة 4و3ن)االفقرت -2

 .173/01القاعدة -3



378 

 

 أ1)إحالة الطلب إ امدعي العام للرد عليه خطياً. -04

اءًا على طلب امقدم، وأية ماحظات  -05 تعقد الدائرة امؤلفة جلسة استماع أو تبت  اموضوع ب
 من امدعي العام ومقدم الطلب.

 أ2)يتخذ قرار التعويض بأغلبية القضاة، ويبلغ به امدعي العام ومقدم الطلب. -06

سيم  -07 طأ القضائي ا ا مبلغ التعويض ما ترتب على ا ديد د  أن تراعي الدائرة امؤلفة ع
سرية  الة الشخصية وا ية مقدم الطلب. وااجتماعيةوالواضح من آثار على ا  أ3)وامه

ا   قوق الواجب مراعاة توافر م الضمانات وا ا ولو بشكل مقتضب أ وهذا نكون قد أوضح
رمة الدولية، وكفالتها للشخص امتهم ب قارتكاها جل  ائية ا تشوها نقائصا            يق عدالة ج

اوزات قانونية أو أخطا ا من ء شخصية جسيمة من طرف من مثلون أو  القانون ويطبقونه. وقد تبن ل
ساسي ح خال ما ظام ا زئية من الدراسة أن ال ذ ا ائية بلور وكرس فعًا كمة م طرحه   روما ا

ائي ال تضمن  قيق ضمانات احاكمة العادلة، وأكد على امبادئ العامة للقانون الدو ا فكرة 
ذ احاكمة.  سيد 

ساسي، إا أنه مثابة القانون الذي فصل   ظام ا قائص ال عرفها ال وعلى الرغم من بعض ال
افات الفقهي ة والقانونية ال أُثرت بشأن العديد من امسائل القانونية كمسؤولية الفرد العديد من ا

شخاص، ومسؤولية القادة  رائم الدولية، وحصانة ا ائية، وعدم تقادم ا ....، وأكد فعاً  والرؤساءا
طرة لقواعد القانون الدو  اإنتهاكاتالضرورة املحة معاقبة مرتكي  ه من جزاءات ما تضم اإنساا
. فصل فيها  امبحث اموا  س

 

                                                   

 .174/01القاعدة -4

 .174/03القاعدة  -1

 .175القاعدة -2
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ائي الدولي في إقرار وإنفاذ الجزاء الدولي.  المبحث الثاني: دور القضاء الج

رائم الدولية  ائية  حق مرتكي ا ائي على توافر امسؤولية ا زاء الدو ا  اانتهاكاتو يرتب ا
سيمة للقانون الدو  م الذي يوقعه  اإنساا و قدر من ا الدو  اجتمعوحقوق اإنسان، و

طرة. ارتكابتثبت إدانته ب من بأجهزته القانونية والقضائية امختلفة على رائم ا ذ ا  إحد  

وع العقوبات الدولية تبعًا ل فراد وتت اك جزاءات توقع على ا طبيعة القائم بالفعل اجرم دولياً، فه
ائية الدولية وأخر  تطبق  ساسية للمحاكم ا نظمة ا صوص عليه  ا و م ها ما  على الدول، وم

جل ضمان التطبيق  مي. و ص  وثائق دولية أخر  أمها اميثاق ا ها ما ورد عليها ال امختلفة، وم
ال تسليم بضرورة التعاون الدو  التزام فإنه يقع على عاتق الدول زاءاتالتام والفعال هذ ا  

 اجرمن وامساعدة القضائية.

اجل ذلك  ذا امبحث إ ثاثة مطالب، كاآي: ارتأي  تقسيم 

زاءات الدولية. - ول: أنواع ا  امطلب ا

: أشكال ا - زاءات الدولية.لامطلب الثا  تعاون الدو  إنفاذ ا

رب  - زاء الدو وجرائم ا  اإسرائيلية.امطلب الثالث: ا

 المطلب اأول: أنواع الجزاءات الدولية.

ائية الدولية امقررة لأفراد ) الفرع س زاءات ا م ا ذا امطلب التطرق إ أ حاول من خال 
ولأ، ومن م عرض العقوبات امقررة للدول  حال ثبوت مسؤوليتها   رائم الدولية  ارتكابا ا

سيمة لل اانتهاكاتو  أ. اإنساقانون الدو ا  ) الفرع الثا
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 الفرع اأول: العقوبات المقررة لأفراد.

ية على ائية الوط ائية الدولية ملة من  غرار القوانن ا ساسية للمحاكم ا نظمة ا ت ا فقد تضم
كم هذ  فراد، وأقرت للقاضي الدو سلطة تقديرية  ا العقوبات ال خصت ها فئة اجرمن من ا

 العقوبات.

ذ العقوبات إ مام :طبيعة العقوبات المقررة لأفراد أواا:  :يلي كن تقسيم 

 السالبة للحياة )اإعدام(.العقوبات  -01

قوق قدسية  يعد اإعدام كعقوبة بدنية من أشد العقوبات جسامة وخطورة نظرًا مساسها بأكثر ا
ائية الدولية  تب اإعدام ضمن  ساسية للمحاكم ا نظمة ا ت ا ياة، وقد تباي ق  ا و ا و

ظمة للجزاءات امقررة للجرائم ال تدخل   ها.إختصاص دائرة نصوصها ام

مان،  27و امادة  نورمبورغ فمحكمة من ائحتها أقرت اإعدام كعقوبة مقررة للمجرمن ا
خر ، حيث جاء  نصها أنه :"تستطيع احكمة أن  ائية الدولية ا وانفردت بذلك عن بقية احاكم ا

، وبالفعل أ1)بة أخر  تقدر أها عادلة"كم على امتهمن الذين أدانتهم بعقوبة اإعدام، أو أية عقو 
اءاً على ذلك  مان. 12أصدرت احكمة ب  حكماً باإعدام  حق اجرمن الدولين ا

                                                   

ليزي للمادة  -1 ص اا كمة نورمبورغ 27ال  :من ميثاق 
« -the tribunal shall have right to impose up on a defendant on conviction death or Such other 

 punishement as shall be determined by it to be Just ». 
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صوص ذات امسألة والذي أشار إليه حكم  10لس الرقابة على أمانيا رقم فقد تضمن قانون  و
ص على الع ابية ال ظمات اإر ذ كمة نورمبورغ  شأن ام قوبات الواجبة التطبيق على أعضاء 

خر  ظمات، وذكر عقوبة اإعدام كأو العقوبات ال يتم تطبيقها م عدد باقي العقوبات ا  .أ1)ام

ساسي حكمة يوغسافيا السابقة وال أدرجت العقو  24امادة  ظام ا تص احكمة من ال بات ال 
ص على عقوبة اإعدامبتوقيعها  سبة للمادة أ، 2)م ت ال بال كمة  34وكذا ا . ما رواندامن نظام 

رائم امرتكبة ذ العقوبة بالرغم من خطورة وجسامة ا  .أ3)يوحي أن احكمتن استبعدتا 

فإن عقوبة اإعدام أثارت جدًا واسعًا  مؤمر روما  أما فيما يتعلق محكمة روما
ذ العقوبة، إا  77.فبالرغم من أن امادة أ4)الدبلوماسي ص على  ساسي للمحكمة م ت ظام ا من ال

ته امادة  من نظام روما خ وقد مت اإشارة إليه  معرض  80أن امؤمرون توصلوا إ حل وسط تضم
ا نر  أنه كان من الضروري إدراج اإعدام كعقوبة أصلية  ال ذ الدراسةخ إا أن ظام نظراً سابق من 

رائم امرتكبة من جهة، ومن  زاءات  جهة أخر طورة ا إنصاف الضحايا وذويهم بتوقيع أقصى ا
ص على عقوبة اإعدام قد  سيمة. باإضافة إ أن عدم ال ذية واآام ا ائية على من سبب هم ا ا

هود   ائية دولية.مكن اجرمن من اإفات من العقاب الدو ومن م تضيع ا قيق عدالة ج  سبيل 

رية :العقوبات السالبة للحرية -02 رمان من ا زاءات ال قضت ها  تعد عقوبة ا من أكثر ا
ائية الدولية  أحك ظاماحاكم ا رب، فال صوص جرائم ا ساسينامها   حكم نورمبورغ ن ا

                                                   

بس  ي:" العقوبات ال يتم توقيعها فيها:جلس الرقابة على أمانيا جاء  10من القانون رقم  2/3امادة  -2 بس مع اإعدام، السجن، ا البسيط، ا
 الشغل، الغرامة وامصادرة ".

ظر  ذلك: - رمة الدولية، مرجع سابق، ص  -ي يم صا عبيد، ا  .158د/ حسن إبرا
، مرجع سابق، ص  - عم عبد الغ مد عبد ام  . 333د/ 

1-Fabri et Sorel Jean Marc, chronique sur le procédure dans le contentieux international en 

globale les affaires jugées de l’été 1997 à l’été1998, Revue général des procédures, Dalloz, n4 
octobre et décembre, 1998, p757. 

 .308د/ أمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص  - 2

 .174د/ حيدر عبد الرازق ميد، مرجع سابق، ص  -3
ذر كمال عبد  -  .364اللطيف، مرجع سابق، ص د/ براء م
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صا صراحة على عقوبة السجن، ومع ذلك فإن ما  من ائحة  27د  نص امادة ور وطوكيو م ي
طق  أعطى ،جزاء آخر تر  احكمة أنه عادل "نورمبورغ " .... أو أي  للقاضي السلطة التقديرية  ال

مان، كما أشار قانون  امؤقت  أو بة لعقوبة السجن امؤبدلس الرقابالسجن كعقوبة لبعض اجرمن ا
شغال الشاقة أو ا  .أ1)سواء اقرن با

ساسين حكم يوغسافيا السابقة  ظامن ا سبة لل فقد نصا على السجن كعقوبة  وروانداأما بال
ساسي حكمة يوغسافيا السابقة أنه:"  24/1سالبة للحرية، حيث جاء  نص امادة  ظام ا من ال

ديد مدة السجن إ و رضها دائرة احاكمة على السجن، ر العقوبة ال تفتقتص -1 ترجع احكمة  
اكم يوغسافيا السابقة".  اممارسة العملية امتعلقة بأحكام السجن ال كانت سارية  

ص أحال إ اممارسة العملية امتعلقة بأحكام السجن امعمول ها  ا ليوغسافيا لقضاء الوط فال
دد عقوبة السجن م السابقة مر نصت عليه  20دة ا تزيد عن الذي كان  ة كحد أقصى، وذات ا س
كمة  34امادة  ية  رواندامن نظام  خر  إ اممارسة العامة للمحاكم الوط ي ا ال أحالت 
دد عقوبة السجن الرواندية  20ا تزيد مدته عن بالسجن امؤبد والسجن امؤقت الذي  ال كانت 
ة.  أ2)س

ت العقوبة السالبة للحرية ضمن نص امادة  خر  تب ي ا ائية الدولية لروما  /أ من 77احكمة ا
ساسي ا أ3)نظامها ا ة أو بالسجن امؤبد  30، ال حددت فيها مدة السجن بفرة أقصا  كانت مس

طورة البالغة للجرمة وبالظروف  اصة للشخص امدان.العقوبة مررة با  أ1)ا

                                                   

رمة الدولية، مرجع سابق، ص  - 4 يم صا عبيد، ا  .137د/ حسن إبرا
 .229د/مرم ناصري، مرجع سابق، ص  -
، مرجع سابق، ص  - عم عبد الغ مد عبد ام  .335د/ 

 .294د/ علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -1
ذر كمال عبد اللطيف،  -  .362مرجع سابق، ص د/ براء م

ساسي حكمة روما " 77امادة  -2 ظام ا ا بأحكام امادة  -1/أ من ال جرمة   ارتكابيكون للمحكمة أن توقع على الشخص امدان ب 110ر
ساسي إحد  العقوبات التالية: 05إطار امادة  ظام ا ذا ال  من 

ا  -أ وات لفرة أقصا دد من الس ة. 30السجن لعدد   س
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ائية الدولية دلة، ويتعن  والواضح أن احكمة ا تقوم بتحديد العقوبة وفقًا للوائح واإجراءات وا
رائم والظروف الشخصية للمجرم. عتبارااعليها أن تأخذ    أ2)خطورة ا

امدان، وتكون إما   ويقصد ها العقوبات اماسة بأموال ومتلكات الشخص :العقوبات المالية -03
مواله، فالغرامة تعد من أقدم العقوبات، ويقصد ها إلزام احكوم  صورة غرامة مالية أو  شكل مصادرة 

ي إيام احكوم عليه بطريق  ة العامة للدولة، و زي من ماله،  ااقتطاععليه بدفع مبلغ من امال إ ا
ي          ية مال ـكــــــــــــمصادرة فيقصد ها نزع ملــــــــأما ال  ،أ3)من امال ااقتطاعفوسيلة اإيام  الغرامة 

شى وقوعها، وتتم جراً وبدون مقابل وتكون بواسطة حكم   رمة سواء وقعت أو  أو شيء له عاقة با
 أ4)قضائي.

وع من العقوبات  امادة  و ذا ال ساسي على  باإضافة إ السجن " :77/2قد نص نظام روما ا
 للمحكمة أن تأمر ما يلي:

صوص عليها  القواعد اإجرائية وقواعد اإثبات. -أ  فرض غرامة موجب امعاير ام

رمة، دون  -ب صول امتأتية بصورة مباشرة أو غر مباشرة من تلك ا مصادرة العائدات واممتلكات وا
ة  س طراف الثالثة ا قوق ا ية ".امساس   ال

ب أن تراعي ما إذا كانت عقوبة  اء إصدار حكمها بالغرامة  ص فإن احكمة وأث ذا ال اءًا على  ب
     أيضا القدرة امالية للمدان ما  ذلك أي أوامر بامصادرة  عتباربااأن تأخذ كافية أم ا، و السجن  

و الكسب اما الشخصي.ا ارتكاب، وما إذا كان الدافع إ ااقتضاءأو التعويض حسب   رمة 

                                                                                                                                                               

اصة للشخص امدان..." -ب طورة البالغة للجرمة وبالظروف ا ذ العقوبة مررة با  السجن امؤبد حيثما تكون 

مد شبل، مرجع سابق، ص  -3  .278د/ بدر الدين 

4-  ، و رة، الطبعة ا هضة العربية، القا ائية، دار ال  .113، ص 2004د/ شريف سيد كامل، إختصاص احكمة ا

مد شبل،  د/ -1  .278، ص رجع نفس امبدر الدين 

 .233د/ مرم ناصري، مرجع سابق، ص  -2
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ديد قيمة الغرامة وكيفية دفع امدان ها، فقد نظمت القاعدة  صوص كيفية  من القواعد  146أما 
صها بأن ا تتجاوز الغرامة ما نسبته  ديد75اإجرائية وقواعد اإثبات ذلك ب  % من قيمة ما مكن 

، و الفقرة الثالثة محت فيها للمحكمة أن أ1)ها امدانوأموال ملك من أصول سائلة أو قابلة للتصريف
اصة بأوامر امصادرة. 147مهل امدان مهلة لدفع الغرامة، كما نظمت القاعدة   اإجراءات القانونية ا

ساسي حكمة روما على أنه:"  78/1نصت امادة : ثانياا: تقدير العقوبة ظام ا تراعي  -1من ال
د تقرير  اصة للشخص امدان، وذلك وفقاً احكمة ع رمة والظروف ا العقوبة عوامل مثل خطورة ا

 .للقواعد اإجرائية وقواعد اإثبات...."

خذ بعن  ص أن للمحكمة السلطة التقديرية  ا بعض العوامل ذات  عتبارااوما يُفهم من ال
طق  جل ال ا وح الضحايا  رمة وا :العقوبة بالصلة با ذ الظروف  هائية، وتتمثل   ال

 :: ومثاهاظروف التخفيف -أ

ائية، كقصور القدرة العقلية  استبعادالظروف ال ا تشكل أساسًا كافيًا  -                امسؤولية ا
.  أو اإكرا

ما  ذلك أي جهود بذها لتعويض اج عليهم أو أي تعاون أبدا  ه للجرمةارتكابسلوك امدان بعد  -
 مع احكمة.

 : وتتمثل:ظروف التشديد -ب

رائم من  - ائية سابقة   احكمة أو ماثلها. إختصاصأي إدانات ج

 إساءة إستعمال السلطة أو الصفة الرمية. -

رداً على وجه  ارتكاب - رمة إذا كان اج عليه  فس.ا صوص من أي وسيلة للدفاع عن ال  ا

                                                   

 و اإثبات. اتاإجراءمن قواعد  146/1القاعدة  -3



385 

 

رمة بقسوة زائدة أو تعدد اج عليهم ارتكاب -  .ا

طوي  ارتكاب - رمة بدافع ي سس امشار إليها  امادة  على التمييزا ي من ا  .21/3وفقاً 

- . كم طبيعتها ماثلة لتلك امذكورة أعا ها تعد   أي ظروف م تذكر ولك

در  د توقيعها عقوبة السجنو صم ع ، أي وقت يكون قد قضا امدان اإشارة إ أن احكمة 
رمة حتجازقاً  اابسا كم على امدان بأكثر أ1)فيما يتصل بسلوك له عاقة بوقوع ا ، وأنه  حالة ا

دد إما  العقوبة شريطة من جرمة واحدة فإن احكمة تصدر حكمًا لكل جرمة، م حكمًا مشركًا 
ة  30أن ا تقل امدة عن مدة أقصى حكم على حدة، وا تتجاوز   .أ2)أو عقوبة السجن امؤبد س

فيض مدة العقوبة، وذلك بعد أن يكون  وعلى صعيد آخر ق   فإن للمحكمة الدولية ا
ب على احكمة مراعاة أ3)الشخص قد قضى ثلثي امدة احكوم ها امعاير ال نصت ، و ذلك 

: 223عليها القاعدة   من قواعد اإجراءات واإثبات، وامتمثلة 

اء  -1  حقيقياً عن جرمه. انصرافا ما يظهر احتجاز تصرف احجوز عليه أث

جاح. احتمال -2  إعادة دمج احكوم عليه  اجتمع واستقرار فيه ب

 .ااجتماعي ااستقراره سيؤدي إ درجة كبرة من عدم ما إذا كان اإفراج امبكر عن احكوم علي -3

م  -4  جراءأي إجراء مهم يتخذ احكوم عليه لصا اج عليهم وأي أثر يلحق باج عليهم وأسر
 اإفراج امبكر.

ظام ا ائية الدوليةوصفوة القول أن ال يعد نظامًا عقابيًا متكامًا من حيث  ساسي للمحكمة ا
زاءات الدولية على وصف ا ذ ا فيذ  ظيم القواعد اإجرائية ذات الصلة بت ديد العقوبات وت رائم و

                                                   

ائية الدولية. 78/2امادة  -1 ساسي للمحكمة ا ظام ا  من ال

ائية الدولية.  78/3امادة  -2 ساسي للمحكمة ا ظام ا  من ال

ائية الدولية. 110/3امادة  -3 ساسي للمحكمة ا ظام ا  من ال
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ائية الدولية السابقة ال عرفت الكثر من  ساسية للمحاكم ا نظمة ا فراد، مقارنة با  اانتقاداتا
زائي. ص نظامها ا  اسيما فيما 

 

 

 للدولة.الفرع الثاني: العقوبات المقررة 

رب ال ترتكب  بعد أن استقر العمل الدو على اإعراف بامسؤولية امدنية للدولة عن جرائم ا
فراد، ومن م  تلف عن ا بامها، فإنه يتوجب إنزال العقاب الدو ما يتوافق وطبيعتها القانونية ال 

زاءات الدولية اموقعة على الدولة  حالة  وعت ا ويه اإنسالقواعد القانون الدو  انتهاكهات ، مع الت
زاء.  أنه يستوجب أوًا وقف اإنتهاك ومن م توقيع ا

زئية س و ذ ا تلف العقوبات ال  : تقع حاول التطرق إ   على الدولة، وفقاً للتقسيم التا

: طوية على اإكرا : أواا: العقوبات غير الم  وامتمثلة 

زاءات القان القانونية: الجزاءات -01       التعويض  :ونية تطبيقًا على امستو  العمليوأكثر صور ا
ظمات الدولية.  و وقف العضوية  ام

ثر ا: إن ااالتعويض 1-1 و ا تيجة لقانو لقيام امسؤولية الدوليةلتزام بالتعويض      الطبيعية ها.  وال
عمال  و اق أي شخص دو ضرراً قد أقرت العديد من ا حكام الدولية مبدأ التعويض  حالة إ وا

مر تأكد  حالة ثبوت مسؤولية الدولة عن أ1)بشخص دو آخر سيمة  اإنتهاكات. وذات ا ا
ول لعام  91، حيث نصت امادة اإنسالقواعد القانون الدو   1977من الروتوكول اإضا ا

                                                   

سائر اح -1 ع شورزو " على مبدأ التعويض بالقول:" إن ا كمة العدل الدولية الدائمة  قضية " مص يةأكدت            تملة ا تغطيها اإعادة العي
ب أن ي ها، و رباحأأو التعويض ع د تقدير التعويض ا سبان ع يئة التحكيم   خذ  ا امتوقعة  ظل التطور العادي للمشروع"، كما ذكرت 

زاعات  Cape.Horn. Pigeonقضية" ي قابلة للتطبيق على ال كم به كتعويض....  أن:" امبادئ العامة للقانون الداخلي ال تقتضي بأن من 
ضر، مرجع سابق،  ظر  ذلك: د/ زازة   .525ص الدولية أيضا". ي
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زاع تهك أحكام اإ على أن يسأل طرف ال ذا اللحق عن دفع تعويض إذا اقتضت  تفاقياتالذي ي أو 
ال ذلك شخاص الذين يشكلون جزءًا من  مسئواويكون  ،ا عمال ال يرتكبها ا عن كافة ا

 .أ1)قواته

 ويتخذ التعويض صورتان، ما:

ي -أ ضرار ال تسببت : ويتمثل  وقف الدولة لسلوكها غر امشروع دولياً وإزاالتعويض العي لة كافة ا
ال إ ما كانت عليه موال ال قامت أ2) وقوعها، وإعادة ا  بااستياء، كرد الدولة للممتلكات وا

م،.... شخاص إ مدهم بعد هجر رب، ورد ا اء ا سب رأي الكثرين فإن اعليها أث ، و
سيمة للقوانن الدولية ما فيها القانون  اإنتهاكاتض عن يالتعويض العي من أفضل سبل التعو  ا

اات كحالة القتل أو التعذيب ، إا أنه قد يتعذر إعماله  بعضاإنساالدو  أو امعاملة  ا
.اإنساني الة تلجأ إ ما يسمى بالتعويض اما ذ ا  ة، ففي 

و دفع مبلغ  التعويض المالي: -ب ال إما كتعويض  حالة ما إذا كانو ما كانت  ت إعادة ا
فعال غر امشروعة دولياً. قيق إصاح كامل للضرر امرتب عن ا ويعتر  عليه مستحيلة، أو قاصرة عن 

ر الضرر الواقع، وذلك إمكانية تدارك التعويض اما ميع آثار الفعل غر  ساليب امثلى  من ا
ا  .أ3)امشروع فيمحو

                                                   

ظر كذلك امادة  - 2 اي لعام  03ي رب ال جاء فيها:"  1907من إتفاقية ا اصة بقوانن وأعراف ا ل  –ا يكون الطرف امتحارب الذي 
اجة، كما كان  تمون إ قواته امسلحة". مسئوابأحكام الائحة امذكورة ملزماً بالتعويض إذا دعت ا عمال ال يرتكبها أشخاص ي  عن ميع ا

كمة العدل الدولية الدائمة الصادر عام   -1 . ففي حكم  ع"  1928كرست التطبيقات العملية مبدأ التعويض العي  Chor  قضية مص

Zowال إ ما كانت عليه كم ب أن محو بقدر اإمكان كافة اآثار امرتبة على العمل غر امشروع، ويعيد ا ا لو " ذكرت أنه:" إصاح الضرر 
ضر زازة، م ي ظر: د/  ذا العمل". ي  .520، ص سابق رجعمرتكب 

اص بامسؤولية الدولية على أن:"  36نصت امادة  -2 ة القانون الدو ا هائي للج عن فعل غر مشروع دولياً  امسئولةعلى الدولة  -1من امشروع ال
ذا الضرر بالرد ...." االتزام ذا الفعل،  حال عدم إصاح  اتج عن   .بالتعويض عن الضرر ال
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الة  فيجب أن أما عن مقدار اات مرافقاً له  ا ه، و بعض ا يكون مساوياً للرد العي كبديل ع
. و حوال تقتضي مبادئ العدالة أن ا ال يبقى فيها الضرر قائمًا بالرغم من الرد العي يقل   ميع ا

اجم  .أ1)مبلغ التعويض عن الضرر ال

فعال  ونظرية التعويض اما امة عن ا ضرار ال ذ بداية تطبيقها غعن ا ر امشروعة دولياً ارتبطت م
يث كثرًا ما يفرض على الطرف امهزوم دفع تعويض ما للطرف  زاعات امسلحة،  روب وال على ا
لفا رب بن نابليون ودول ا قت به، ومن أمثلة ذلك ا ربية ال  سائر ا تصر كتعويض عن ا  ءام

رب العامية 1815عام  ، والتعويضات ال فرضت على أمانيا لتقدمها لبعض الدول ال تضررت من ا
 .أ2)الثانية

باإضافة إ التعويض بصورتيه، فقد تقوم الدولة امعتدية برضية الدولة امعتد  عليها، وذلك  و
مبإقرار بعض التصرفات ال  سف  ت فعال ا وااعتذارعن ا وال  ،لصادرة من موظفي الدولةعن ا

ا أو امساس بكرامتها ومكانتها.و انة علمها أو رموز خر  كإ وية بالدولة ا قت أضرار مع الرضية  أ
الة تعد كذلك أسلوب ذ ا فعال غر امشروعة دولياً  ا  امة عن ا ضرار ال  .أ3)ر وإصاح ا

ظمات الدولية: 1-2 ظمات :وقف العضوية في الم ص دساتر ام زاءات ال  ت عادة على  ا
تهك االتزامات الدولية ما   اإنسافيها خرقه لقواعد القانون الدو تطبقها حيال الطرف الذي ي

ظمة زاءات وقف العضوية والطرد من ام ذ ا  .أ4)وحقوق اإنسان، ومن بن 

داف  ل أو الطرد يعد من أقصى العقوباتفالفص تهك مبادئ وأ رم بشكل هائي العضو ام و
قوق امقررة موجب ميثاقها ظمة من امزايا وا مم امتحدة  06، و ذلك نصت امادة أ5)ام من ميثاق ا

                                                   

الق الشيخة، مرجع سابق، ص  د/ حسام علي عبد -3  .50ا

ضر زازة، مرجع سابق، ص  -1  .526د/ 

 .253د/ مرم ناصري، مرجع سابق، ص  -2

 . 39الرزاق ميد، مرجع سابق، ص  د/ حيدر عبد -3
 .291ل علي حرب، مرجع سابق، ص د/ مي -

مد شبل، مرجع سابق، ص  -4  .236د/ بدر الدين 
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مم امتحدة  إنتهاك مبادئ اميثاق جاز للجمعية العامة أن  –على أنه:"  إذا أمعن عضو من أعضاء ا
زاء الذي يرتب عليه حرمان تفصله من اهيئة ب من". أما الوقف فهو ا لس ا اءًا على توصية من 

ظمة الدولية ولكن لفرة مؤقتة ويزول  قوق وامزايا ال يتمتع ها داخل ام العضو من كل أو بعض ا
مم امتحدة على نوعن من الوقف، العام أو الشامل لكل حقوق  بزوال السبب، وقد نص ميثاق ا

زئيأ1)05ضوية وامتيازاها  امادة الع معية العامة  امادة  ، والوقف ا اص من التصويت  ا أو ا
ه 19  .أ2)م

ي أن تقوم دولة بقطع الدبلوماسيةويقصد ها قطع العاقات  الجزاءات السياسية: -02         ، و
زيل درجة التمثيل  رغبتها  عدم والتعبر عن  بقصد توجيه اللوم إ دولة أخر  الدبلوماسيأو ت

 الدبلوماسيةقطع العاقات  " Sfez-Lucien "عرفمعها، وي والدبلوماسيةاستمرار العاقات السياسية 
ة  استمرار عاقاها السياسية  بأنه: مع  الدبلوماسيةأو  " تصرف إرادي يعر عن عدم رغبة دولة معي

 أ3)وازيتن".تي أنه يعر عن إرادتن مدولة أخر ، أ

زيل التمثيل  الدبلوماسيةبعيدًا عن نظام العاقات  و رج عن  الدبلوماسيوأسباب قطعها أو ت ال 
ا، فإن قطع العاقات  ا القطع مخالفتها  الدبلوماسيةنطاق دراست يعد جزاءًا ضد الدولة الصادر ضد

، ما فيها رب الدولية قواعد القانون الدو رب  قواعد وأعراف ا ذا التصرف السياسي قبل ا وقد يقع 
سبة لقطع العاقة  و الشأن بال ا، كما  اء رب العامية الثانية بن فرنسا وأمانيا  ا الدبلوماسيةأو أث

زاع امسلح مارسه ضد الدولة .1939عام  كما مكن أن يكون القطع من دولة خارجة عن نطاق ال
علها تتوقف عن ام رب  رائم ا طرة لقواعد القانون الدو  اإنتهاكات ارتكابرتكبة   .اإنساا

                                                   

ع أو القمع عن مباشرة  05امادة  -1 من قبله عمًا من أعمال ام لس ا ذ  وز للجمعية العامة أن توقف أي عضو ا مم امتحدة:"  من ميثاق ا
اءاً على توصية ا، ويكون ذلك ب من  حقوق العضوية ومزايا من، وجلس ا لس ا قوق وامزايا" يردأن من   هذا العضو مباشرة تلك ا

معية  19امادة  -2 مم امتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشراكاته امالية  اهيئة، حق التصويت  ا مم امتحدة:" ا مكن لعضو ا من ميثاق ا
 ...."العامة.

مد شبل،  -3  .242، ص رجع نفس امد/ بدر الدين 
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، ومثاها ما زاء الدو وع من ا ذا ال صوص   حدث وقد شهد الواقع الدو العديد من التطبيقات 
من رقم  لس ا م البعثات امتعلق بتخفيض حج 03/05/1992الصادر بتاريخ  757موجب قرار 

ة واهرسكمهورية الصرب بسبب العدوان وجرائم ا الدبلوماسية وعدم امتثال  رب الواقعة على البوس
لية من موريتانيا  الصرب للقرارات الدولية، وكذا طرد السفر اإسرائيلي وميع موظفي السفارة اإسرائي

مر 2009اية عام وبد 2008على قطاع غزة  هاية  عتداءاابعد  06/03/2009 ، ونفس ا
زويا. ذا اهجوم من طرف دولة ف سبة لطرد السفر اإسرائيلي بعد   أ1)بال

زاءات الدولية ال ا خر أن ا و  ا طوي على اإكرا ون ليس ها ذلك الدور الردعي والفّعال  ت
رائم الدولية، بقدر ما اإنتهاكاتلقمع  ِطرة وا ال توقع على الدولة بأسلوب ققه العقوبات  ا

ر.  اإكرا وا

طوية على اإكرا :ثانياا: العقوبات الم  . وتتمثل 

ي تدابر ماعية قسري العقوبات غير العسكرية: -01 تهكة  ةو ماعة الدولية على الدولة ام ا ا فذ ت
من مستخد لس ا اءًا على قرار يصدر  وا  وجب الفصل السابعمًا صاحياته مللقواعد الدولية ب

فعال غر امشروعة ال تقوم ها  طوي على إستخدام القوة، وغايتها مل الدولة امعتدية للراجع عن ا ت
ذ العقوبات وفقاً ما عددته امادة  من الدولين، ومن أمثلة  من اميثاق  41ومن شأها هديد السلم وا

مي: العقوبات  ي ملااقتصاديةا تستهدف التأثر على إرادة الدولة  ااقتصاديةة من اإجراءات ، و
ملها على احرام التزاماها الدولية، والعدول عن تصرفاها غر امشروعة، ومكن أن   مارسة حقوقها 
ال  موعة من الدول   ظمة دولية أو دولة أو  زاء الدو إما من قبل م وع من ا ذا ال مارس 

 ضد دولة ما. ااقتصاديةالدولية العاقات 

ع  ااقتصاديةكما وأن للعقوبات  يث ُم أوجه كثرة، فيمكن أن تكون  صورة حظر اقتصادي 
تزاز اإرسال الصادرات للدولة هدف معاقبتها م تثبت مسؤوليتها الدولية، ما قد يؤدي إ ضعف و 

                                                   

 .256د/ مرم ناصري، مرجع سابق، ص  -1
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كو ااقتصادينظامها  وتعدل عن سلوكها   قد تغر من سياستهامة ال، ومن م سخط الشعب على ا
ا  ي كل اإجراءات الرمية ال قد  ااقتصاديةالدولية ، أو قد تأخذ صورة امقاطعة  التزاماهاام و

دما ا ااقتصاديةتؤدي إ قطع العاقات  ة  بن دولة وأخر  معتدية، ع اك حرب معل تكون 
هما صار  .أ1)بي يث يعتر تطويقًا اقتصادياً  ااقتصاديةفهو أشد أنواع العقوبات  ااقتصاديأما ا

صار إ إجبار الدولة امخالفة  ذا ا للدولة امطبق عليها وح الدول اجاورة ها أحياناً، ويهدف 
اك من َعّد من قبيل  زاء، فه وع من ا لتصحيح خطئها. وقد ثار خاف حول الطبيعة القانونية هذا ال

ما رأ  جانب آخر أنه  استخدامزاءات العسكرية نظرًا ا ، بي فيذ وية والبحرية لت القوة العسكرية ا
صار  ة ا ذا الرأي أيدته  رد ضغط على الدولة امعتدية دون أن يرقى إ إستخدام القوة معها. و

م مم عام الدو ال شكلتها ا ت  تقر  1920عية العامة لعصبة ا زاءات ااوأعل ا أن ا قتصادية ير
صار اا ظر ااما فيها ا ظر قتصادي تعد ضغطًا سلميًا وأوصت بتدرج ا قتصادي وعلى أن يعهد با

دد بذاها.  أ2)الري إ قو  

دي العقوبات اا و موعة من الشروط، نذكر  ية نفعاً  ردع الدولة امعتديةقتصادح  ب توافر 
ها:  م

 .ةقتصاديان الدولة امعتدية قوية * أن تكو 

يوية امؤثرة  اقتصاد الدولية امعتدية، وذلك  م القطاعات ا زاءات أ  باستخدام* أن تشمل خطة ا
ق اا  قتصادي مائمة، وأن تطبقها أقدر الدول على ذلك.أكثر وسائل ا

 .اعسكري...قتصادية بإجراءات ذات طابع سياسي أو * أن تعزز اإجراءات اا

                                                   

مم على امقاطعة  16/1نصت امادة  -1 رب إخاًا  –، حيث جاء فيها:" ااقتصاديةمن عهد عصبة ا  بالتزاماهاأن الدولة ال تلجأ إ ا
صوص عليها  امواد من  ذ 15إ  12ام عضاء، وتتعهد  ارية تعتر كأها قامت بعمل حري ضد الدول ا أو مالية  الدول بأن تقطع كل عاقة 

 مع الدولة امخلة...."

مد شبل، مرجع سابق،  -2  .251ص د/ بدر الدين 
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زاءات اا فإنه مكن معاقبة الدول امعتدية بقطع كافة وسائل  قتصادية الدوليةوباإضافة إ ا
يات حديثة لا ع بيعها تق وية والرية والبحرية والاسلكية، أو م تصاات، أو تطبيق عليها امواصات ا

وك الدولية.... زاءات امالية كتجميد أرصدها  الب  .اا

 

 العقوبات العسكرية. -02

زاءات ال زاءات الدوليةتعد ا ظوراً قبل ميثاق  عسكرية من أقدم ا بدليل أن إستخدام القوة م يكن 
مم امتحدة لعا  زاء كان يرتب آثاراً وأضراراً كبرة 1945ا وع من ا ذا ال ، إا أن اإفراط  إستخدام 

ميةعلى الدولة امعتدية أو امخالفة للقواعد واإجراءات الدولية. ومن م نظمت اهيئة  زاء  ا ا
اصة من ميثاقها 43ال نص امادة العسكري من خ زاءات العسكرية وحاات إقرارب ا وكذا  اا

و على أنه:"  صت امادة  فقرها ا مم امتحدة  –السلطة امختصة  ذلك، ف يشهد ميع أعضاء ا
اءاً على ط من ب لس ا ت تصرف  من الدولين، أن يضعوا  لبه  سبيل امسامة  حفظ السلم وا

 فظالتسهيات الضرورية و  يلزم القوات امسلحة وامساعدات أو اتفاقات خاصة ما اتفاقوطبقًا 
من  .الدولين ومن ذلك حق امرور..." السلم وا

من  42كما وأن امادة  اذمن ذات اميثاق سبق ها وأن أجازت وبوضوح جلس ا زاءات  ا ا
صوص عليها  امادة العسكرية لردع الدولة امعتدية    بالغرض. 41حالة ما إذا م تف اإجراءات ام

زاء العسكري ليس انتقامًا من الدولة امعتدية، وإما  اءًا عليه فإن ا مشروعًا للقوة  استخداماوب
من والسلم الدولين، شريطة عدم  انتهاكامسلحة كأثر  شخاص الدولين للقواعد امتعلقة با أحد ا

زاءات غر العسكرية  ذلك.اح ا  لتدابر وا

زاءات العسكرية توافر الشروط التالية: يتضح ما سبق  أنه يلزم لتطبيق ا
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من  على دولة أو دول أخر  عتداءباا* أن يقوم أحد أشخاص القانون الدو  ما يعرض السلم وا
 الدولين للخطر.

فاذ كاف د نفعاً مع الدولة امعتدية. العسكريةة التدابر الردعية غر * أن يتم است ا م  فاذ  وأن است

من لأمم امتحدة. لس ا  * أن يصدر قرار إستخدام القوة العسكرية من قبل 

من  لس ا عضاء بتقدم امساعدات والتسهيات من أجل التطبيق السليم لقرار  * أن تلتزم الدول ا
ا ماليًا أو  حالة   إستخدام القوة العسكرية. و من  اقتصادياعجز لس ا ق  التشاور مع  ها ا

صوص.  أ1)هذا ا

تعد التطبيقات العملية للعقوبات العسكرية كثرة أمها العقوبات امطبقة على العراق بسبب غزو  و
ليج الثانية عام  من العقوبات 1990للكويت  حرب ا لس ا ، إا ااقتصادية. حيث طبق عليه 

جل إخراج أ مية دفع باجلس إ فرض إستخدام القوة العسكرية  ن عدم امتثال العراق للقرارات ا
 أ2).678العراق من الكويت موجب قرار رقم 

فراد  ائية الدولية م ثبتت على ا ا أن امسؤولية ا لص إ نتيجة مفاد خر               و ا
م أثر ترتبه أو الدول فإن و أ زاء الدو  هات  ا ، كما أن ا تلف تبعًا لطبيعة اجرم الدو و  و

فيذية دولية كمجلس  هعلى تطبيق امسئولة يئات ت ية أو دولية، وكذا  تلف بن أجهزة قضائية وط
اربة ا اة الدولين و من، فالغاية واحدة ما دامت العقوبات الدولية تستهدف ردع ا فعال غر ا

ِطرة دولياً.  امشروعة وا

 .المطلب الثاني: أشكال التعاون الدولي في إنفاذ الجزاءات الدولية

                                                   

مم امتحدة:"  50امادة -1 لس ا –من ميثاق ا ذ  ع أو قمع فإن إذا ا مم لمن ضد أية دولة تدابر م كل دولة أخر  سواء أكانت من أعضاء ا
ق  أن ذ التدابر ا فيذ  شأ عن ت ذ امشاكل.تتذاكر  امتحدة أم م تكن تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ت من بصدد حل  لس ا  ..".مع 

 .276 د/ مرم ناصري، مرجع سابق، ص -2
 .308حرب، مرجع سابق، صد/ علي ميل -
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زاء الدو أمية بالغة  إعمال قواعد القانون  ب ضمانه  اإنساتكتسي مسألة توقيع ا والذي 
ه بصورة فعلية، من خال إحالة اجرمن الدولين إ القضاء  ذا القضاء دولياً وتأمي        سواء أكان 

ال مكافحة اإجرام الدو  ها   جل ذلك فإنه من واجب الدول التعاون فيما بي أو داخلياً، و
اذ ملة من اإجراءات القضائية والقانونية إما على  اربة اإفات من العقاب، وذلك من خال ا و

. مستو  قانوها العقاي الوط أو من خال  أ1)صور التعاون الدو

ائية  قيق العدالة ا تهجها الدول  سبيل  م اإجراءات الردعية ال ت فصل  أ اءًا عليه س وب
 الدولية، وتكريس مبادئ ردع اجرمن الدولين وإنصاف الضحايا. وفقاً للتفريع اآي:

ائي. ااختصاصالفرع اأول:   العالمي الج

اءًا مبدأ اإقليمية  ااختصاصمثل  و ي العامي استث ، و ائي الوط ز على الدفاع رتكالقانون ا
 .أ2)عن امصا ذات البعد العامي

زائية كل جرمة  العامي بااختصاص: نع أواا: تعريفه ضع لسلطاها ا ق  أن  أن لكل دولة ا
ص عليها قانوها الع ظر عن مكان ي سية اج عليهم،  ارتكاهاقاي بغض ال سية مرتكبيها أو ج وج

ارج، أو نفذ  اعتبارودون  ها  ا ا ع اكمة ا ي ها من عدمه، أو سبق  ج لتجرم القانون ا
ارج أو ا. ها  ا  أ3)عقوبته ع

اكمةالعامي  فكرة أن القاضي  ختصاصااكما يتمثل  ه  رائم  الوط مك أو تسليم مرتكي ا
رب واإبادة و ضد  الدولية تفاقياتامذكورة  اإ رائم ا اص  ذا اإنسانيأو  القانون العر ا ة، و

ظر عن مكان  وع من ارتكاهبغض ال ذا ال سية الضحايا.كما يتضمن  سية مرتكبها وج ا وج

                                                   

زاعات تهلعطب  -1 اء ال ائية الدولية ممثلي الدولة أث  اجستر  القانون الدو العام، جامعة ابن خلدون، تيارت،مذكرة مامسلحة، ، امسؤولية ا
 .92، ص 2008/2009

داوي، التدخل -2 مد  رة، الطبعةاإنساد/ أمد  هضة العربية، القا ،  ، دار ال و  .202، ص 1991ا

عم عبد الغ -3 مد عبد ام  ..151سابق، ص ، مرجعد/ 
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ائية ختصاصاا رائ يةالوط القضائي اعرافًا للتشريعات ا م أيًا كان امكان بواية عامة على ميع ا
 أ1)اإقليمية.مبدأ إذا حال حائل دون معاقبة مرتكبيها ومعاقبتهم بتطبيق  الذي وقعت فيه

رمة  ظر  كما يقصد مبدأ عامية العقاب حق كل دولة  مطاردة وعقاب كل من يدان  بصرف ال
سيته أو مكان ارتكاها مستهدفا ماح وإعطاء الصاحية لقضاء أية دولة  ، أية دولةقة مرتكبها عن ج

 أ2)حاكمته.

و يقوم على أساس  و ا، و ل نظام ماية مصا الدولة وحد ل بالتدرج  قد أخذ مبدأ العامية 
ب إفات اجرمن من العقاب. وياحظ أن الدول  رمة و فكرة التعاون والتضامن الدو  مكافحة ا

د ت  أ3)طبيقها هذا امبدأ تأخذ بإحد  امفهومن، إما:ع

الدولة العامي وجود حد أد من العاقة بن  ختصاصااوالذي يشرط لتطبيق  امفهوم الضيق: -1
قل. ا على إقليم الدولة ال ستقوم معاقبته على ا ، كأن يتواجد ا ا  وا

ل امتابعة ح  غيابه. امفهوم اموسع: -2  الذي يعطي للدولة إمكانية مقاضاة امتهم أو الشخص 

 العالمي للعقاب. ااختصاصثانياا: دوافع إعمال 

ائية، فقد قيل أن باإضافة إ  فف من حدة إطاق مبدأ إقليمية القوانن ا فكرة عامية العقاب 
ذا امبدأ أن مصلحة الدول ميعًا  رائم دون عقاب  ترير  مر الذي . أن ا ترك بعض ا ا

ب على  ذ امصلحة، وأنه  قيق  تلف الدول من أجل  استدعى وجود تضامن قانو وأخاقي بن 
ية ما يتوافق واإ ائية الوط ها ا ذا اجال. تفاقياتالدول أن تعدل من قواني  أ4)الدولية  

                                                   

، مرجع سابق، ص  -4  .167د/ زياد عيتا

مد بوسلطان،د -1  .179ص  ،مرجع سابق/ 

2-Rafaélle Maison ;La responsabilité individuelle pour crime d’Etat en droit international public 
,Collection de droit international, Éditions Bruylant,Bruxelle,2004,p368. 

زي، مرجع سابق، ص  -3  .346د/ رشيد مد الع
 .375د/ توفيق بوعشبة، مرجع سابق، ص  -
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ت  يف لعام  إتفاقياتعلى صعيد آخر فقد تضم اموجبات ال يتمحور حوها  1949ج
ائية من خاله. ختصاصاا قيقاً للعدالة ا  العامي للعقاب، وعلى نطاق واسع 

طراف السامية امتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء -1 لى عيلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة  تتعهد ا
شخاص الذين يقرفون أو يأمرون ب سيمة هذ اإقراف إحداا  أ1).تفاقيات  امخالفات ا

مر بايلتزم كل طرف متعاقد ماحقة امتهمن ب -2 رائم أو با ذ ا قرافها، وبتقدمهم إ اقراف مثل 
حكام تشريعية أن يسلمهم إ طرف  سيتهم وله أيضا إذا فضل ذلك وطبقًا  احاكمة أيًا كانت ج

شخاص.افر لد  الطرف امذكور أدلة متعاقد حاكمتهم ما دامت تتوا ؤاء ا  هام كافية ضد 

فعال ال تتعارض مع أحكام  -3 اذ التدابر الازمة لوقف ميع ا إتفاقيات على كل طرف متعاقد ا
يف لعام  .1949ج

ر. -4 حوال بضمانات احاكمة والدفاع ا تفع امتهمون  ميع ا  ي

معية  و ، بشأن مبادئ أ2)1973العامة لأمم امتحدة فقد أصدرت قراراً عام على مستو  أعمال ا
شخاص امدنين باالتعاون الدو  تعقب و  جرائم حرب وجرائم ضد  ارتكابعتقال وتسليم ومعاقبة ا

م ما جاء فيه:اإنساني  ة، أ

رائم ضد  -1 رب وا قيق ويكون ة أيا كان امكان الذي أرتكبت فيه موضاإنسانيتكون جرائم ا وع 
اكمة ويعاقبون  ل تعقب وتوقيف و رائم امذكورة  شخاص الذين تقوم دائل على أهم قد ارتكبوا ا ا

 إذا ثبت أهم مذنبن.

رائم ضد  -2 رب أو ا يها بسبب جرائم ا اكمة مواط ق  معاقبة و  ة.اإنسانيلكل دولة ا

                                                   

ربع  01امادة  -1 يف ا يف الرابعة. 146. وامادة 1949امشركة إتفاقيات ج  من إتفاقية ج

ة والعشرون، 03/12/1973ؤرخ  أ ام28-)د3074القرار رقم  -2 مم امتحدة، الدورة الثام معية العامة، ا  .1973، وثائق ا
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شخاص الذين  -3 م على أهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد  ئلتقوم دايقدم للمحاكمة ا ضد
ذ اة ويعاإنساني رائم.قبون إذا وجدوا مذنبن وذلك كقاعدة عامة  البلدان ال ارتكبوا فيها  و  ا

شخاص. ؤاء ا  ذا الصدد تتعاون الدول  كل ما يتصل بتسليم 

رائم الدوليةعليه فإ و ا  جرائم ن القرار جعل من ا عاميًا فيما  ااختصاصخطرة مارس الدول إزاء
ذا اجال.  دعايتعلق بالتحقيق والتحقق من حدوثها، وأنه   كافة الدول للتعاون  

 .ااختصاصثالثاا: تطبيقات مبدأ عالمية 

دت إسرائيل إ مبدأ  ازي  ختصاصاااست اكمتها للمجرم ال د  " الذي أنجمان"العامي للعقاب ع
رب العامية الثانية وحكمت احكمة العليا  أهم اء ا بامشاركة  إبادة ستة ماين يهودي  أوروبا أث

اك تريرًا كامًا إعمال مبدأ 1962اإسرائيلية عليه باإعدام عام  ، حيث جاء  حكمها أنه :" 
م  ة وجرائاإنسانيالعامي، حيث أن الطبيعة الدولية للجرائم ضد  ختصاصاا م اإبادة ال سا

ل شك.... وارتكاه و السبب الرئيسي الذي من أجله  ا م تعد  ق كل  أعرفذا  القانون الدو 
ذا  ظر عن كون سيادها القضائية متد مسرح  ختصاصاادولة أن مارس  رائم بغض ال على مثل تلك ا

سية أخر ". ارتكاب مل ج ا  رمة أو أن ا  أ1)ا

مريكية أن تسمح بتسليم "و  " إ إسرائيل ديميانوك قضية ماثلة قررت احكمة الفيدرالية ا
اداً لذات امبدأ، ونفذت  حقه عقوبة اإعدام. اكمته است رب، ومت فعًا   حاكمته على جرائم ا

ادًا إ أيدت احاكم الريطانية أمر القبض اإسبا الصادر  حق الرئيس  امبدأ ذات واست
سوبة إليه من جرائم 11/11/1998" بتاريخ وشيهبي" رائم ام اكمته على ا . وأبدت موافقتها على 

ائية  ص القوانن ا رائم ت ذ ا ا. وكل  تعذيب، وجرائم إبادة، واإخفاء القسري لأشخاص وغر
سية  إختصاصوالريطانية على انعقاد اإسبانية  ظر عن مكان وقوعها وج ظر فيها حاكمها بغض ال ال

                                                   

ائي، مرجع سابق، ص  -1  .99د/ حسن عبيد، القضاء الدو ا
، مرجع سابق، ص  -  .168د/ زياد عيتا
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ور حالته  جة تد مرتكبها. وبالرغم من السر  اإجراءات وفقًا مبدأ الشرعية إا أن امتهم م يعاقب 
ع القانونين من القول أن مبدأ  عامي فعالية كبرة  القضائي ال ختصاصااالصحية، إا أن ذلك م م

 .أ1)زجر اجرمن الدولين

سيمة  اإنتهاكاتامتعلق مكافحة  16/06/1993ذا وكان القانون البلجيكي الصادر بتاريخ  ا
يف لعام  تفاقياتإ موذجي الذي أقر  1977لروتوكولن اإضافين لعام وا 1949ج مثابة القانون ال

سيتهم لرفع الشكاوي  ختصاصاامبدأ  طرة وأياً كانت ج رائم ا ح فرصة حقيقية لضحايا ا العامي وم
عام  رواندا، وبالفعل مت إدانة أربعة رواندين أسهموا  جرائم اإبادة  أ2)أمام القضاء البلجيكي

ت نتيز مانا ، جولن موكا1994 س و ، كوشواتا موكا نفانفو ، ف يقاني م: ألفونس   أ3)موترا .، و

ازر " 2001و عام  قوقية وعائات ضحايا  ظمات ا " ال صبرا وشاتياتقدمت العديد من ام
ان عام  ". شارونبشكاو  أمام القضاء البلجيكي ضد رئيس الوزراء اإسرائيلي " 1982أرتكبت  لب

اكمها، حيث مورست عليها  ذ امرة م يكن باهن على امملكة البلجيكية وعلى  مر  إا أن ا
مريكية واإسرائيلية ما دفعها إ تعديل قانون عام   7اسيما امادة  1993العديد من الضغوطات ا

اءًا على  ه ال كانت تعطيها حق متابعة اجرمن ب ديد العامي، وام ختصاصاام احظ أن القانون ا
ها. اكم بلجيكا نظراً للشروط ال تضم سبة لرافعي الدعاو  أمام  ق بال ذا ا  أ4)ألغى تقريباً 

                                                   

ظر: -1 وشيه" ي  كثر تفصيل  قضية الرئيس الشيلي "بي
 .390مرجع سابق، ص د/ أمد بشارة موسى،  -
دة معمر  -  .334، مرجع سابق، ص يشويد/ ل

 .375د/ توفيق بوعشبة، مرجع سابق، ص  -2

حكام ضد -3 ها: 1995الرواندين عام  امسئولنصدرت ا حكام م  ، وقد وجهت عدة إنتقادات هذ ا
ح إختصاص معاقبة  1948أن إتفاقية عام  - اصة بتجرم اإبادة م م ية للدول ال تقع فيها.ا رمة، إا أن للمحاكم الوط ذ ا  مرتكي 
رائم ال يعمل فيها مبدأ  1993أن قانون  - مر الذي استدعى بلجيكا إ تعديله  ااختصاصم يأت على ذكر جرمة اإبادة ضمن ا العامي، ا

 .1999عام 

م التعديات  قانون عام  -1 كومة البلجيكية عام  ، جاءت ها توصيات1993أ ي: 2009ا  و
اد إ مبدأ  -أ سية البلجيكية،  ااختصاصأنه ا مكن تقدم دعو  أمام القضاء البلجيكي وبااست مل ا أو أقام على  العامي، إا إذا كان امدعي 

قل مدة  وات. 3أراضي بلجيكا على ا  س
سية البلجيكية  -ب مل امتهم أيضا ا وات. 3أو يكون قد أقام  أراضيها مدة ب أن   س
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اكمة الرئيس التشادي " وعلى الصعيد اإفريقي غا" أمام القضاء حسين حبريفقد م  اءاً  الس ب
ذا امبدأ بالعامي للعقاب، ِفحن أن الدول ا ختصاصااعلى مبدأ  ظى فيها  تمام كبر  العربية م 

ردن واليمن. ائية ما عدا ا ها ا  أ1)قواني

هي موضوع  هذا القدر من امعلومات و جراء فّعال إنفاذ وإنزال القضائي العامي كإ ختصاصاان
جح القضاء الوط والدو  متابعتهم  م على اجرمن الدولين العقاب                           م ي

 اكمتهم. و

 الفرع الثاني: مبدأ تسليم المجرمين.

دفها مقاضاة امتهمن مخالفتهم قواعد  رمة ضرورة حتمية،  أضحى التعاون الدو  مكافحة ا
رب  اإنساالقانون الدو  طرة وجرائم ا رائم ا هود الدولية لدرء ا وحقوق اإنسان، ولتفعيل ا

ها ما يأخذ صورة امساعدة امتبادلة بن الدول   ذا اجال، فم ها، تعددت صور التعاون الدو   م
ها ما يكون  صورة التعاون مع احاكم تفاقياتإطار اإ طراف، وم ائية أو امتعددة ا ائية  الث ا

جل ذلك ا خ و ا  دراست ذا ما يهم تعرض الدولية خ و ذا التعاون. س  مبدأ التسليم كوجه من أوجه 

 أواا: مفهوم مبدأ التسليم.

التسليم إجراء مقتضا تتخلى الدولة عن شخص موجود  إقليمها لدولة أخر  تطالب بتسليمه 
سوب إليه  ذ الدولةارتكاهإليها حاكمته عن جرمة م اكم  فيذ عقوبة مقضي عليه ها من   .أ2)ا أو لت

دة إ دولة  و ادًا إ معا أخر  شخصًا تطلبه يعرف كذلك أنه اإجراء الذي تسلم به دولة است
خرة ائية اهامه الدولة ا كوم عليه بعقوبة ج نه   .أو 

                                                                                                                                                               

ها إجر  -ت رائم، أو أن ا مك ذ ا رائم ا ملك تشريعاً لقمع  اء مقاضاة أن الدعو  لن تكون مقبولة إا إذا كانت الدولة ارتكبت على إقليمها ا
 عادلة..

اف  بروكسل. -ث كمة ااستئ  أن يتم فحص مقبولية الدعو  من طرف رئيس 

 .420د/ أمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص  -1

 .31، مرجع سابق، ص يفأبو د/ علي صادق  -2
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د و اءًا على التعريفن  اول فئتن من  أن ب شخاص فئة امتهمن، وفيها يقرف التسليم يت ا
كومة ال وقعت على تراها  الشخص جرمة  بلد ما م قبل القبض عليه يفر إ بلد آخر فتطلب ا

ا. و اكمته أمام قضاء ذا امتهم ماحقته و رمة اسرداد  ي فئة احكوم عليهم ولكن  ا الفئة الثانية 
فيذ  كمقبل ت كم يفرون إ عليهم ا كومة ال أصدرت ا الدولة امتواجدين  من بلد آخر، فتطلب ا

كم الصادر  حقهم فيذ ا م لت  .أ1)فيها اسرداد

ول دونه عدم وجود اتفاق سابق بشأنه بن الدول الطالبة  إن تسليم اجرمن  القانون الدو ا 
ذا اإتفا صل أن  ها ذلك، وا دد شروط وإجراءات التسليم.التسليم والدولة امطلوب م  ق 

رمة امطالب  شروط التسليم: -1 ائز تسليمهم، وكذا ا شخاص ا ذ الشروط تبعًا لطبيعة ا تتعدد 
 التسليم فيها.

شخاص الفارين إ  : الشروط المتعلقة باأشخاص المطلوب تسليمهم:1-1 صل أن كل ا ا
اء ذا امبدأ ترد عليه استث وز تسليمهم، إا أن   ات جر  العرف الدو على إعماهاأرض دولة ما 

ضوع للقضاء اإقليمي  يث يعفى رئيس الدولة مثًا من ا شخاص،  ها الصفة الرمية لبعض ا م
وز تسليمه إ الدولة ال ارتك ي وا  ج ب فيها جرمته مادام يتمتع هذ الصفة، ومثال ذلك قضية ا

وتشي أغوستو"   .أ2)" الرئيس الشيلي السابق بي

سية الشخص امطلوب تسليمه، فإذا كان امطلوب تسليمه من رعايا أما اا اء الثا فيتعلق  ستث
سوب رمة ام ة إليه تسمح بذلك، أما إذا كان الدولة طالبة التسليم فا نزاع  جواز تسليمه م كانت ا

كمالشخص امراد تسليمه من رعايا الدولة ا وإن كان الراجح  القانون  مقدم إليها الطلب فيختلف ا
اكمتهم. ا شرط  و عدم تسليم الدولة لرعايا  أ3)الدو 

                                                   

 .134القادر البقرات، مرجع سابق، ص  د/ عبد -1

تة، مرجع سابق، ص  -2  .96لعطب 

مود زكي مس، اإتفاقيات القضائية الدولية وتسليم اجرمن من عام  -3  . 19، مصر، ص 1987، طبعة 1980وح  1926د/ 
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ذ الشروطلة بالجرائمق: الشروط المتع1-2 دات التسليم  : تتمثل  ص عليها معا وال غالبًا ما ت
: 

مع القانون  التجرم امزدوج: -أ ذا ما قرر  رمة معاقب عليها  قانون الدولتن، و أي أن تكون ا
وز التسليم إا إذا كان الفعل  1980الدو  اجتماعه لعام  صل أن ا   أكسفورد بأن:" ا
ا على إقليم الدولة معاقب عليه  قانون البلد اصر امكونة للجرمة غر مكن توافر ين، مام تكن الع

اصة". غرا ونظمها ا  امطلوب إليها التسليم نظراً موقعها ا

سامةأن  -ب رمة على قدر من ا رائم  تكون ا وما جر  العرف على عدم التسليم فيها: ومثال ا
وز التسليم فيها دوليًا ا بوجه عام تسليم  تفاقيةواارائم السياسية، ال حظرت القواعد العرفية ال ا 

 .أ1)اجرمن السياسين

فيذية للدولتن ويتم عر  : التسليم عمل من أعمال السيادةإجراءات التسليم -2 تباشر السلطة الت
وات  ها من ، ويكون عادة  شكل طلب مقدم من الدولة طالبة التسليم الدبلوماسيةالق إ امطلوب م

ارجية تلف أ2)قبل وزراء ا هة امختصة بذلك، وال  ذا الطلب من ا  اختافب، بعد أن يتم فحص 
ها من تكتفي بالفحص اإداري،  نظام كل دولة ها من تفحص الطلب بالطريق القضائي.و فم  أ3)م

رمة ال طلبت  فإن للدولة الطالبة التسليم أن تقدم امتهم أما عن آثار التسليم للمحاكمة عن ا
ا العقوبة امقضي  فذ على ا التسليم بشأها فقط وأن تضمن له كافة شروط احاكمة العادلة، أو أن ت

 ها عليه إذا كان ذلك الغرض من الطلب.

 

 

                                                   

عم  -1 مد عبد ام ،د/   .103مرجع سابق، ص  عبد الغ

ميد  د/ أمد عبد -2 ي للتجارة و لرفاعيا ائية الدولية، مؤسسة الطو ظرية العامة للمسؤولية ا رة، ، ال شر، القا  .244، ص 2005الطباعة وال

مود زكي مس،  -3  .27، ص سابق مرجعد/ 
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 ثانياا: التسليم في نظام روما اأساسي.

سيمة للقانون الدو  اإنتهاكاتإن ماحقة مرتكي  اكمتهم ا  اإنساا الفارين من العدالة، و
نظمة  ت ا جل ذلك تضم ائية الدولية، و يتحقق بدون امساعدة ال تقدمها الدول للمحاكم ا

ساسية هذ احاكم مسألة التعاون الدو وامساعدة القضائية، فجاء  نص امادة  من نظام  29ا
شخاص امتهمن بيوغسافيا السابقة أن تتعاون  كمة  ارتكابالدول مع احكمة  التحقيق مع ا

سيمة للقانون الدو  اإنتهاكات مر أكدت عليه الفقرة الرابعة من  اإنساا وعن مقاضاهم، وذات ا
من رقم  لس ا اص باحكمة. 827/1993قرار   أ1)ا

ا  ساسي خالذي نقتصر عليه دراست صوص نظام روما ا م وأحدث نظام قضائي  اعتبار بأما  أ
طراف  خ فقد نظم مسألة التعاون الدو وامساعدة القضائية  الباب التاسع. حيث ألزم الدول ا دو

رائم وامقاضاة عليها. ال التحقيقات  ا  أ2)بالتعاون التام مع احكمة  

و بداية أن قانون روما اعتمد مصطلح التقدم وا موجبه تقوم الدولة  إجراء سالب للحريةمقصود به ون
ائية الدولية، وعرفته امادة كبتقدم امتهم للمح ظام بأنه نقل دولة لشخص ما م 102مة ا ن ال

ساسي وكذا م ظامها ا جل مقاضاته وفقًا ل ذ احكمة وتقدمه ها  رائم تقع ضمن واية  رتكب 
صائص، فهو إجراء سالب للحرية ومدة وتبعًا لذلك فإن التقد أ3)مبدأ التكامل. ملة من ا م يتميز 
ددة ة و صوص عليها  امادة أ4)معي شد خطورة وامرتكب للجرائم ام ، وأنه يقع فقط على امتهم ا

ظام، والتقدم مقتصر فقط على الدول  05 ي ال و من ال فراد، فالدولة ما ها من إمكانيات  ليس ا
 امتهم للمحكمة الدولية. ها تقدم وز

                                                   

فيذ جاء  الفقرة الرابعة أن :" تتعاون ميع الدول تعاوناً تاماً مع احكمة الدولية وأجهزها، وتتخذ أية تدابر ازمة  إطار قانوه -1 ا الداخلي لت
ساسي، ومتثل لطلبا ظام ا وامر الصادرة عن إحد  دوائر احكمة".أحكام ال  ت امساعدة أو ا

ساسي. 86امادة  -2  من نظام روما ا

ائية ا :ماك تامر ميخائيل -3 اجستر  القانون الدو العام، كلية السياسة مذكرة ملدولية، دراسة مقارنة، إجراءات القبض والتقدم أمام احكمة ا
كادمية العربية امفتوحة   .36، ص 2103/2014، مركابالدوالقانون، ا

ا مر عبد الرزاق -4 ه: د/  ائية الدولية، دار ال رة،نطاق إختصاص احكمة ا  .60، ص 2009 ضة العربية، القا
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وات  صوص إجراءات التقدم و ية عر الق  الدبلوماسيةفللمحكمة سلطة تقدم طلباها للدولة امع
ظمة الدولية  ظام أو عن طريق ام د التصديق أو اموافقة على ال اسبة ع ا الدول م اة أخر  ترا أو أي ق

اسبة ظمة إقليمية م ائية أو أي م ، وللمحكمة أن تقدم طلبات امساعدة سواء للدول أ1)للشرطة ا
طراف وغر طراف ا الة ترتيب خاص أو اتفاق خاص. و حالة ي و ،ا ذ ا اعاإتم   طر  مت ُ

من بذلك لس ا طراف أو   .أ2)معية الدول ا

حكامتوعليه فإنه يتوجب على الدول أن م الباب التاسع  ثل لطلبات إلقاء القبض والتقدم وفقًا 
ازع ا ية، و حال ت ها الوط صوص عليها  قواني   لطلبات امقدمة إ الدولةوكذا لقواعد اإجراءات ام

كأن تتلقى دولة طرفًا  نظام روما طلبا من احكمة بتقدمها شخص وتلقيها أيضا طلب من دولة 
، أما إذا كانت الدول أ3)90امادة أخر  طرف، فإن الواية تكون لطلب احكمة مع مراعاة أحكام 

ولوية للمحكمة شريطة أن يستو الطلب كافة امعلومات. خر  غر طرف فا  أ4)ا

ن  و اات العاجلة أن تطلب إلقاء القبض احتياطياً على الشخص امطلوب  وز للمحكمة  ا
دات امؤيدة للطلب. وز اإفراج عن الشخص امقبوض عليه  أ5)يتم إباغ طلب التقدم وامست و
 أ6)يوماً من تاريخ القبض ااحتياطي. 60احتياطياً  حالة ما إذا م تتلق الدولة الطلب  آجال 

 

 

                                                   

ساسي. 87امادة  -1  من نظام روما ا

ساسي. 87/5امادة  -2  من نظام روما ا

ساسي :" أ 90/2امادة  -3 مقبولية الدعو  ال تطلب بشأها تقدم  19و 18إذا كانت احكمة قد قررت عمًا بامادتن  -من نظام روما ا
ها، أو .الشخص، وروعيت  ذلك القرار أعمال التحقيق أو امقاضاة ال قامت ها الدولة الطالبة فيما يتعلق   بطلب التسليم امقدم م

اداً إ اإخطار امقدم من الدولة اموجه إل -ب ذت القرار امبن  الفقرة الفرعية )أأ است  "...... 1يها الطلب موجب الفقرة إذا كانت احكمة قد ا

ساسي. 91امادة  -4  من نظام روما ا

ساسي. 92امادة  -5  من نظام روما ا

ساسي، 92/03امادة -6  من نظام روما ا
 من القواعد اإجرائية وقواعد اإثبات. 188والقاعدة  -
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ظام روما اأساسيأشكال أخرى لالفرع الثالث:   .لتعاون الدولي وفقاا ل

اوله سابقاً ب ائية الدولية مهامها بشكل فعال، وح ا  اإضافة إ ما م ت جل قيام احكمة ا و
ف مرحل التحقيق وامقاضاة ال تقوم ها أية عراقيل أو صعوبات، أدرجت ضمن نظامها  تكت

ص  امواد  ، أمها ما ورد عليه ال ساسي أوجه عدة للتعاون الدو  .100، 98، 93ا

 .93ص المادة أواا: التعاون الدولي وفقاا ل

ذ امادةوف و من  ية متثل  قًا للفقرة ا ها الوط طراف وموجب إجراءات قواني فإن الدول ا
 للطلبات اموجهة إليها من احكمة لتقدم امساعدة فيما يتعلق بالتحقيق وامقاضاة:

شياء. -1 شخاص أو موقع ا وية ومكان وجود ا  ديد 

دلة -2 راء الازمة  مع ا دلة ما فيها آراء وتقارير ا ما فيها الشهادة بعد تأدية اليمن، وتقدم ا
 للمحكمة.

ل التحقيق أو امقاضاة. -3  استجواب أي شخص 

دات القضائية. -4 دات ما  ذلك امست  إباغ امست

شخاص طواعية كشهود أو كخراء أمام احكمة. -5  تيسر مثول ا

ق -6 صوص عليه  الفقرة ال حو ام  .3ل امؤقت لأشخاص على ال

ماكن أو امواقع -7 ثث وفحص مواقع القبور. فحص ا  ما  ذلك إخراج ا

جز. -8 فيذ أوامر التفتيش وا  ت

دات -9 دات الرمية. توفر السجات وامست  ما  ذلك السجات وامست

دلة.ماية اج عليهم والشهود واحا -10  فظة على ا
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رائم بغرض مصادرها   -11 دوات امتعلقة با ميد العائدات واممتلكات وا ديد وتعقب و
هاي ية.ةال ة ال س طراف الثالثة ا قوق ا  ، دون امساس 

طر قانون الدولة اموجهة إليها الطلب، بغرض  -12 أعمال  تيسرأي نوع آخر من امساعدة ا 
رائم ال تدخل  التحقيق ام  احكمة. إختصاصتعلقة با

ذا التعاون الدو فيجب أن يكون  صوص مضمون الطلب امقدم موجب حالة من حاات  أما 
وات  ها التعاون الدبلوماسيةمكتوباً ومقدماً عر الق ا الدول امطلوب م دد اة   .أ1)أو أي ق

 .98ثانياا: التعاون الدولي وفقاا للمادة 

وز  يث ا  صانة واموافقة على التقدم،  ازل عن ا ذ امادة التعاون فيما يتعلق بالت ص 
ا  و يت ذا سيجعلها تتصرف على  للمحكمة أن توجه طلب تقدم امساعدة إ أي دولة إذا كان 
شخاص صانات امقررة للدولة وا                     مع التزاماها موجب القانون الدو فيما يتعلق با

و ا يتفق مع التزاماها موجب أ2)أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة علها تتصرف على   إتفاقيات، أو 
دولية تقتضي موافقة الدولة امرسلة كشرط لتقدم شخص تابع لتلك الدولة إ احكمة، إا إذا 

صل أوًا على تعاون تلك الدولة ال صانة أو إعطاء استطاعت احكمة أن  ازل عن ا ثالثة من أجل الت
 أ3)موافقتها على التقدم.

 

 

 

                                                   

ساسي. 96امادة  -1  من نظام روما ا
 من القواعد اإجرائية وقواعد اإثبات. 180، 179، 178، 177، 176ويراجع القواعد  -

ساسي. 98/1امادة  -2  من نظام روما ا

ساسي. 98/2امادة  -3  من نظام روما ا
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فيذ الطلبات.  ثالثاا: التعاون الدولي في مجال تحمل تكاليف ت

فيذ  أقاليمها ما  يقع على عاتق الدول اموجه إليها طلب التعاون مع احكمة التكاليف امادية لت
ظامها  ساسيم تتحملها احكمة وفقاً ل ا احكمة أ1)ا فيذ أحكام السجن ال تقر ، كما تقوم الدولة بت

شخاص احكوم عليهم. ا لقبول ا  أ2)إذا ما كانت بن الدول ال أبدت استعداد

ية والدولية وهذا القدر اموجز حول موضوع التعاون الدو رائم  وأشكاله امتعددة الوط  مكافحة ا
ها جر  ائي الدو واسيما احكمة الدولية ومن بي ا أن القضاء ا لص إ نتيجة مفاد رب،  ائم ا

ا إا من خال امساعدات القضائية امختلفة  فيذ سيد أحكامه وت ه  ائية الدولية الدائمة ا مك ا
ية امبادئ امختلفة للت ها الوط ذ الدول  قواني عاون للحد ال تقدمها الدول، وكذا ضرورة تضمن 

، وذلك ماشيًا مع التطورات  رة اإجرام وإفات مرتكبيها من العقاب الدو اصلة من ظا  القانون ا
 والقضاء الدولين.

 المطلب الثالث: الجزاء الدولي وجرائم الحرب اإسرائيلية.

رائم الدولية و طرة للقانون الدو  اإنتهاكات إن الصراع الفلسطي اإسرائيلي حافل با  اإنساا
ل اإرادة الدولية  ا مثل  عدم إعمال القواعد الدولية واحرامها، و موذج ا قوق اإنسان، ويعد ال و
مر الذي دفع الكثرين من رجال الفقه والقانون الدو  انب اإسرائيلي، ا وقراراها املزمة اسيما من ا

ذ عام للبحث  سبل وآليات مقا وإ غاية  1948ضاة إسرائيل وقادها على جرائمها امرتكبة م
ذ اآليات. م من ذلك كيفية تفعيل   اليوم، وا

ائية وامدنية  حق  حاول البحث  مد  إمكانية تطبيق قواعد امسؤولية الدولية ا جل ذلك س و
د من ومسئوليهاإسرائيل  زاءات الدولية. امستمرة عن طري اانتهاكاه، وا  بداية نتطرقق إقرار وإنفاذ ا

ولأ،  رب اإسرائيلية  )الفرع ا أ. وآليات مقاضاة إسرائيلم جرائم ا   )الفرع الثا

                                                   

ساسي. 100/1امادة  -1  من نظام روما ا

ساسي. 103امادة  -2  من نظام روما ا
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 الفرع اأول: جرائم الحرب اإسرائيلية.

رائم ال  وعت ا إسرائيل  حق الشعب الفلسطي وا زالت، وبقراءة بسيطة  ارتكبتهاتعددت وت
رائم  ارتكابداف وأساليب  رج عن نطاق ا ا ا  د طرة واحظورة دولياً،  فعال ا ذ ا

صوص عليها  امادة  ا تفصيًا   05ام رب الواردة ذكر ساسي، واسيما جرائم ا من نظام روما ا
 . 8امادة 

اب، والدفاع الشرعي عن أفإسرائ رب على اإر ت غطاء مسميات كثرة كا ها الداخلي يل و م
دود القانونية .اوماية شعبها.... عراف الدولية وااتفاقاتوانتهكت كل العهود  طت كل ا ما  وا

 .مسئوليهايتوجب معه ردعها وزجر 

اءات : أواا: ااستيطان خرة ب عوام ا ات اإسرائيلية وبشكل كبر  أراضي انتشرت  ا امستوط
ية  راضي واممتلكات الفلسطي الضفة الغربية وقطاع غزة احتلن، و ذلك صادرت إسرائيل العديد من ا
ية  دود الفلسطي وعملت على إجبار أصحاها من مغادرة أراضيهم إ أماكن أخر  أو إ خارج ا

ة وفقاً للتقسيم الدو ل يف لعام  إتفاقيات، وهذا تكون إسرائيل قد انتهكت أحكام 1967عام امبي ج
ذ اإ تفاقيةاسيما اإ 1949 ماية امدنين، مع العلم أها صادقت على  اصة   تفاقياتالرابعة ا
ذ اإ 1951عام  تج بأن  ها دائماً  ية ا مكن تطبيقها تفاقياتولك راضي الفلسطي  أ1).على ا

ا 7/أ/08/2ااستيطان جرمة حرب موجب امادة  وعليه فإن . وأن امررات ال قالتها إسرائيل لترير
ذ التصرفات. غر مشروعة، و  أ2)أن الرأي العامي استهجن مراراً وتكراراً 

ا: ثانياا: جرائم التطهير العرقي م صور دار العازل اإسرائيلي  الضفة الغربية الذي أقامته  وأ ا
ية، واستمرت   2002ئيل عام إسرا ابية الفلسطي ها الداخلي من العصابات اإر جة ماية أم

                                                   

يف الرابعة لعام  49/06امادة  -1 وز لدولة  -:"1949من إتفاقية ج راضي ال  ااحتالا  قل جزءًا من سكاها امدنين إ ا أن ترحل أو ت
 .تلها ...."

 .399مرجع سابق، ص  ،د/ عمر امخزومي -2
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دار أنه فعًا يشكل جرمة أ1)عدة مراحلعلى تشييد  ذا ا صوص  م ما مكن تسجيله  ، ولكن أ
ين من  08حرب مفهوم امادة  ساسي حيث عمل على هجر وطرد الفلسطي أراضيهم من نظام روما ا

دار، وكذا ذعر امدنين وهب متلكاهم ، وتقسيم وتشتيت عائاهم، مع تشديد  اء ا ال ملها ب
 .أ2)إجراءات العبور

كمة العدل الدولية أصدرت بتاريخ  و قد مية من  09/07/2004أن  رأيها ااستشاري البالغ ا
احية القانونية، أشارت فيه وأكدت على عدم شرعية ا اء وخلصت إ نتائج ال دار وأسباب ب

 :أ3)مهمة

ذ عام  -1 ية م راضي الفلسطي ات ال أقامتها إسرائيل على ا ة للمستوط ، وأنه 1967اإدانة الصر
رب أو الضم. راضي عن طريق ا ذ ا وز ااستياء على   ا 

ربعة تطبق على التواجد  إتفاقياتفصلها  ما إذا كانت  -2 يف ا ورأت ،اإسرائيلي  فلسطن ج
اي لعام  تفاقيةأن اإ ماية امدنين وكذا لوائح ا اصة  صوص قوانن وأعراف  1907الرابعة ا

أ. ي مصدر ملزم إسرائيل كقانون دو )تعاقدي وعر رب الرية،   ا

ا أن القانون الدو  -3 لزم إسرائيل بعد أن يطبق إ جانب قانون حقوق اإنسان ام اإنساتأكيد
أنكرت إسرائيل أن العهد الدو للحقوق امدنية والسياسية والعهد الدو للحقوق ااقتصادية 

                                                   

 كثر تفصيل  موضوع جدار العزل اإسرائيلي، يراجع: -1
اث ودراسة السياسيات، الدوحة، فراير  - دار العازل " أبارتا يد إسرائيل امكتمل"، امركز العري لأ ، ص 2012مالك يونس، مراجعة كتاب ا
02. 
،  مد بن عبود، عبد اهد/  - و رة، الطبعة ا ية احتلة، امركز القومي لإصدارات القانونية، القا راضي الفلسطي دار العازل  ا ، ص 2013ا

287. 
من العام،  10/12/2002بتاريخ  -2 كمة العدل الدولية بواسطة ا معية العامة لأمم امتحدة بطلب استشاري من   حيث تبلغتتقدمت ا
معية رقم بصورة كمة اح دار اإسرائيلي وطبيعته القانونية 08/12/2003امعتمد   ES/14/10رمية قرار ا  امتضمن طلب فتو  حول آثار ا

قطة احورية، بير -3 ، ال يو بيكر، الصراع اإسرائيليخالفلسطي كمة العد كيةيتبولي ا دار العازل اإسرائيلي، فتو   شور بـ: ا ل لعام متأزم، م
، بروت، و رير: أ. أنيس فوزي قاسم وآخرون، الطبعة ا  113، ص 2007الدولية )نصوص ودراساتأ، إصدارات مركز دراسات الوحدة العربية، 
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راضي  غرحقوق الطفل وال صادقت عليها  اتفاقيةو وااجتماعية والثقافية  واجبة التطبيق  ا
ية.  الفلسطي

دار وامسار الذي  -4 تهك على وجه خطر عددًا من حقوق  اخترأن ا ظام امرافق له، ي له وال
تلها إسرائيل. راضي ال  ين امقيمن  ا  الفلسطي

ظور القانو يستوجب امسؤولية  دار العازل يشكل جرمة حرب من ام ا فإن ا سباب وغر وهذ ا
 القانونية الدولية.

ذ  ات على قطاع غزة احتلعتداءتوالت اإ: ثالثاا: الحرب على غزة صار اإسرائيلي م بعد أن طوقها ا
تائج 2006عام  ها كل حرب كبرة وخطرة، ومثاها إحصائيات حرب ال ، وكانت ال  2014تسفر ع

ورويوما51على القطاع ال دامت  هم  2147متوسطي ما يقارب  ، فقد سجل امركز ا شهيداً من بي
ونروا، و أطفال ونساء وطواقم اً، ودمرت الطائرات  10870طبية وصحفين وأعوان وموظفي ا جر
ية، و17132وامدفعيات ما يقارب  زًا وأبراجاً سك معيات خرية، و 48مسجداً، و 171م  9مقراً 
، و ة اميا طات توليد الكهرباء، و 18طات معا شأة كهربائية و مدرسة حكومية وخاصة  222م

رائم حرب  6روا، ووتابعة لأن ا كلها موصوفة  ذ التصرفات وغر ، واماحظ أن  جامعات .....ا
ساسي ظام روما ا  .أ1)وفقاً ل

رب اإسرائيلية  فلسطن احتلة كثرة، ومستمرة وموثقة  تقارير دولية  وصفوة القول أن جرائم ا
صوص حرب غولدن ستونوإقليمية، أمها تقرير القاضي " ، الذي كاد أن يكون 2009غزة لعام " 

الوثيقة ال هدد الكيان الصهيو وتكشف جرائمه لوا العوامل السياسية والضغوطات ال حالت دون 
 .ذلك

 

                                                   

  للدراسات السياسية على اموقع:تقرير امركز العري  -1

-www.Med ad.ps/ar/ ?page=details and new Sid=331/cat=9.  



410 

 

 الفرع الثاني: آليات مقاضاة إسرائيل.

ب  القانون الدو يسري على إسرائيل شأها  ذلك شأن باقي الكيانات الدولية، و سبيل ذلك 
ان وبعض  ائي عن كافة جرائمها امرتكبة  فلسطن ولب إقرار مسؤوليتها الدولية بشقيها امد وا

لول القانونية لتفعيل مسؤوليتها وإنزال ها كثرة سواء العقاب الدو على أجهزها وقاد الدول اجاورة، وا
.  على امستو  الوط أو الدو

ية.أواا: اآليات القضائية   الوط

عقد  : إختصاص المحاكم اإسرائيلية بمقاضاة مجرمي الحرب اإسرائيلية-01  ختصاصااي
رب امرتكبة من الضباط ظر  جرائم ا ود وامدنين اإسرائيلين وإنزال  للمحاكم اإسرائيلية لل وا

اءًا على امواثيق الدولية ال صادقت عليها إسرائيل  العقاب عليهم يف الرابعة  إتفاقيةيما اس،ب ج
اذ ميع اإجراءات والتدابر التشريعية  1949 طراف التزامًا وواجبًا با ال تفرض على الدول ا

زاء على الفاعلن، وذلك وفقاً للمادة  فيذية الازمة لضمان وتوقيع ا ها. 146والقضائية والت  أ1)م

رب ال يقرفوه ناومن وجهة نظر  صوص جرائم ا ا  اكمة لرعايا ا  أن إسرائيل لن تقوم بأية 
راضي احتلة انونية فإها هم ببساطة مثلون سياسة دولتهم، وح وإن مت بعض امساءات الق ا

ائية. ستأخذ طابع الصورية ة والعدالة ا زا رم فيها معاير ال  ولن 

ي -02 لول  :القضائي العالمي بااختصاصة إعمااا المحاكم الوط ل من أكثر ا ذا ا ويعتر 
اعة، حيث أكدت عليه العديد من اإ ته الكثر من الدول اسيما  تفاقياتالقانونية  الدولية وتب

ها  وروبية م ذا اإطار و.ا رال    كمة بريطانيا أمرًا بالقبض على ا فقد سبق وأن أصدرت 
يش اإسرائيلي، بعد أن رفع امركز الفلسطي ألموغ"دورون  وبية  ا طقة ا " القائد السابق للم

دة إ رتكابقوق اإنسان دعو  قضائية ضد ا ين  قطاع غزة، مست ه جرائم حرب ضد الفلسطي

                                                   

رب، مرجع سابق، ص د/ صاح الدين  -1 رمي ا ائية الدولية ماحقة   .477عامر، إختصاص احكمة ا
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يش اإسرائيلي  حي " ة غزة بتاري الدرج"دور أموغ  اجزرة ال ارتكبها ا  15/07/2002خ مدي
هم  15وال قتل فيها  ياً من بي  أطفال. 09فلسطي

كمة الضمر العامي" على إسرائيل ب 24/02/2008  و جرائم  ارتكاببروكسل حكمت "
ماعية وجرائم ضد  رب واإبادة ا و  تاريخ الصراع العري اإنسانيالعدوان وا ي امرة ا ة، و

ها أية عاقة ها اإسرائيلي يكسب العرب   .أ1)كمة عامية ليست للدول وخاصة الكر  م

طراف  2009فقد أوصى تقرير غولدن ستون  حرب غزة لعام  على صعيد آخر بأن تبدأ الدول ا
ربع  إتفاقيات  يف ا يةج اكمها الوط ائية   د وجود ما ة الواية العامي باستخدام قيقات ج ع

ومقاضاهم وفقًا للمعاير الدولية  اإنتهاكاتيسوغ ذلك عقب التحقيقات بإلقاء القبض على مرتكي 
 .أ2)امعرف ها

 ثانياا: اآليات القضائية الدولية.

و إقرار مسؤولية الدول  محكمة العدل الدولية: -1 ذ اهيئة القضائية الدولية  ويقصد باللجوء إ 
اءًا على ساسي للمحكمة 31دة نص اما ب ظام ا ق للدول فقط  أن تكون  من ال ال تعطي ا

ص امادة  ادًا كذلك ل ع جرمة اإبادة  إتفاقيةمن  09أطرافًا  الدعاوي ال ترفع للمحكمة، واست م
كمة العدل  1948ماعية وامعاقب عليها لعام ا ازعة أن تعرض على  طراف امت وز للدول ا فإنه 

ذ  فعال ال تشكل  الدولية أي نزاع يتعلق مسؤولية دولة ما عن إبادة ماعية أو عن أي من ا
رمة.  أ3)ا

                                                   

لة "بدائل"  -1 رير  اءاً على دعوة الدكتورة ليلى غام، رئيسة  ذ احكمة ب بباريس  مؤمر علماء ااجتماع  دربن  اايكولوجيةجاءت تشكيل 
ذ الفك2006وب إفريقيا عام  اء العام، وكونوا . وقد تب  تلف أ امعات   وروي، وأساتذة ا رة العديد من امشاركن وكذا نواب اجلس ا

كمة الضمر العامي، وعقدت جلساها   مس، ميت بـ  مس قضاة عامين مثلون قارات العام ا بروكسل،  2006/فيفري 24، 23، 22يئة 
دافها على أرض الواقع. إا أن العديد من العقبات اعرضت  قيق أ

ستاذ -2 ويضي العزيزعبد ا ية بقبول إختصاص ال ظر  جرائم إسرائيل على ضوء تصريح السلطة الفلسطي ائية الدولية لل ، إختصاص احكمة ا
، الرباط، جانفي  سر الفلسطي صرة ا  .2011احكمة، ورقة مقدمة إ امؤمر الدو ل

ع جرمة اإبادة والعقاب عليها لعام  03امادة  -3  .1948من إتفاقية م
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ساسية،  و للقانون الدو  طبقاً و بالعودة إ الوضع القانو لفلسطن فإها تعتر دولة مقوماها ا
فإن فلسطن دولة مشروعة وشرعية، على عكس الكيان الصهيو فهو دولة سياسية  وقواعد اآمرة

و ا  مي  أن تلة، وأن العديد من الوثائق والقواعد الدولية تأكد ذلك. إا أن ما يهم ااعراف ا
ع من انضمامها إ اهيئ 29/11/2012بصفة العضو امراقب الفلسطي بتاريخ  ات الدولية ا م

كمة العدل الدولية، وبالتا قبول  ها  جل اسرجاع حقوقها إختصاصالكر  وم ها الدو 
تهكة.  أ1)ام

ائية الدولية لروما. -02  المحكمة الج

ساسي ليستإسرائيل  ظام فإنه ا مكن إلزامها  دولة طرف  نظام روما ا ذا ال صوص  وإعماًا ل
سب امواد  إختصاصضاها إا بتوافر شروط مارسة بأحكام احكمة وا مقا احكمة وشروط امقبولية 

12 ،13 ،15. 

ة نقطتن مهمتن:وس زئية معا ذ ا  حاول  

 اإسرائيليين أمام محكمة روما. والمسئولين: فرضيات محاكمة القادة 2-1

طرة  هاختصاصاحالة قبول إسرائيل ممارسة احكمة الدولية  الفرضية اأولى: - بشأن جرائمها ا
ها امسئولنومعاقبة  الة تصبح طرفًا يسري  ع ذ ا ساسي، و  وذلك باانضمام إ نظام روما ا

ائي مع احكمة 12/1)امادة  ختصاصوااعليه أحكام امقبولية  وفقًا ما ورد عليه أ، وإما بإبرام اتفاق ث
ص  ذ الفرضية مستبعدة إن م نقل أها م .21/3امادة ال ف  ستحيلة، فإسرائيلغر أن  م 

ذ البداية اعراضها الشديد للمحكمة، وح سيما بعدما م إدراج ااستيطان والتهجر القسري اربتها م
اطق  ن  م رب. ااحتالللمواط  ضمن جرائم ا

 
                                                   

كمة العدل الدولية عام  -1 ة أن أقامت دعو  لد   بسبب اجازر ال ارتكبتها صربيا، ولقد كان هذ الدعو  صد  كبر   1993سبق للبوس
م حكمها  امتابعات  ين، وسا ائية الدولية ليوغسافيا السابقة.إقرار التعويضات امدنية للمتضررين البوس رب أمام احكمة ا ائية جرمي ا  ا
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 (.13تفعيل قواعد اإحالة )المادة  -ب

اقبل الدول اأطراف : اإحالة من1ب إسامية وامعرفة الدول العربية وا : ونقصد  معرض حديث
ضة  بدولة فلسطن ا  حقوق اإنسان، وال صادقت أو انضمت إ نظام روما، نتهاكاتاوتلك ام

صوص امواد  ها وعمًا ب أن تقوم بإخطار احكمة  89/1/أ و13/ب، 12/2/أ، 12/2يث مك
ظر والتحقيق فيها على أساس أها تشكل جرائم  ية تستدعي ال راضي الفلسطي الدولية بوجود حالة  ا

ن  إقليمها  امتواجدياإسرائيلين اجرمنمن نظام روما. أو أها تقوم بتسليم  05وفقًا للمادة 
 .للمحكمة

رائم اإسرائيلية امتدت لتشمل كافة دول الشرق اإحالة من قبل مجلس اأمن -2ب : إن آثار ا
ص امادة  ا، وعمًا ب ها واستقرار وسط وأربكت أم م من ميثاق 39ا مم امتحدة مكن جلس ا ن ا

من الدولين ائية أن يكيفها على أساس أها حالة هديد للسلم وا  ومن م إحالتها إ احكمة ا
ظر عن كون الدولة امدعى عليها طرف 13الدولية حسب امادة  /ب من نظام روما، وذلك بصرف ال
 احكمة أم ا. إختصاص نظام روما، أو تقبل 

ذا الطرح ة وصحة  من قد  إن وجا ا تثر أية إشكاات قانونية إا أن الطابع السياسي جلس ا
ق الفيتو   مريكية  كم إستخدام الوايات امتحدة ا يعيق ويصعب من تطبيقه على أرض الواقع، 

ص حالة  استصدار أي قرار بشأن حليفتها إسرائيل. صدر أ ال دارفورفحن م تسجيل العكس فيما 
من العام  بشأها ا إحالة أ1).2005 /مارس/31 بتاريخ1593 لقرار رقمالس ا ور حالة دارفمتضم

ائية الدولية ول مرة -قهمستخدما بذلك ح ،إ احكمة ا ص امادة وفقا   اإدعاء الدو-و  ل
اوزات قانونية./ب13 ذا القرار من سلبيات و  أ2)، رغم ما شاب 

                                                   

 .http ; arabic.cnn.com/Darfour/inter actives/PDF/darfur.pdf– نص القرار متواجد على اموقع-1

 من بن اانتقادات اموجهة هذا القرار:-2

ساس القانو الذي ا-أ د عليه اجلس عدم شرعية ا ة الدولية للتحقيق   ، إصدار قرارست حيث ورد  الديباجة اإشارة إ ما خلصت إليه اللج
وضاع  دارفور ا عن ا خر  معرضة ، تقرير ي ا غرب من ذلك اإشارة  ، مصداقية ما توصلت إليهو التشكيك  لانتقاداتو ال كانت   و ا
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ساسي ا 16إ نص امادة  ا للقول أن قرار اإحالة باطل لعدم استيفائه كافة الشروط ،متعلقة بسلطة اإرجاء و اإحالة من نظام روما ا        ما يدفع
, خاصة و أنه م يأت على ذكر امادة  كذا قرارات.13و اإجراءات امتعلقة بإصدار دا شرعيا مثل  ن تكون س ة   /ب الصا

ذا القرار و الشروط امسبقة ام-ب ا  وز ها مارسة وايتها القضائية على  ااختصاصتعلقة بقواعد امقبولية و يت يث ا  ائية الدولية،  للمحكمة ا
ذا ما أكدته امادة  ا، و  ساسي، و امعلوم أن السودان ليست طرفا  نظام روما، و م تعر عن  12/03دولة غر طرف إا برضا من نظام روما ا

وز قانونا إمدا من إعاها القبول بأحكامه، و من م ا  لس ا ا  ي اإحالة ال باشر جة  ائية الدولية عليها، و إن كانت ا د واية احكمة ا
الة ذ ا ظام أم ا.ذلك أن مثل  ظر عن كون الدولة امدعى عليها كانت طرفا  ال ه اإدعاء أمام احكمة الدولية بصرف ال من شأها  الذي مك

يل من سيادة الدول ا مر الذي أكد نظام روما نفسه  امادة امساس و ال ية ال استقر القانون الدو على وجوب احرامها، ا ص  10لوط بال
شكال قواعد القانون الدو القائمة أو امتطورة بأغراض أخر  غر ذا الباب ما يفسر على أنه يقيد أو مس بأي شكل من ا ظام  أنه:"ليس   ذا ال

ساسي". ضف إ  اذلك ما ثبت واقعا من أن قضية دارفور ا مية. اعرا ذ بداية تدويلها أمام اهيئة ا  التسييس م

ظر-ت رائم  دارفور و ال شكلت مضمون قرار اإحالة فإنه يفرض من القضاء الوط السودا ال ، تطبيقا ابتداءفيها  أنه و على فرض وقوع ا
جة أن  م يراع 1593غر أن القرار رقم  ،مبدأ التكامل ري،  و للمحاكم السودانية يقتضي أوا ضمان قدرة و  ااختصاص انعقادذا اإجراء ا

ذا ما م يتحقق برأي  ة و استقال قضائها، و  ة الدولية للتحقيق ال شكلت لدراسة الوضع  دارفور، نزا ه أن تقارير اللج اعا م من، اقت لس ا
ةأثبتت عدم قدرة و  ذ اللج ن  ذا كام مردود عليه،  ذ الصاحية، و  ظمات-رغبة السودان  مارسة  قوقين و ام م  -و بشهادة الكثر من ا

ايدة، و أن ما خلصت إليه من معلومات كانت مغلوطة و غر صحيح  ة.تكن 

ضوع اختصاص احكمة  جرائمين ارتكبوا أن القرار باستبعاد من اماحقة و احاكمة للرعايا غر السودانين الذ-ث ائهم من ا  دارفور، و استث
ائية الدولية، حسب ما جاء  فقرته السادسة ائية الفردية الذي نصت عليه امادة امسؤوليةيعد  حد ذاته خرقا مبدأ  ،ا                        25ا

ساسي، و تكريسا م 27/2و امادة ائية الدولية، الذي نادت به بعض الدول  من نظام روما ا ين  مواجهة احكمة ا بدأ حصانة الرعايا الوط
ا يا و صر مريكية و إسرائيل،و  ذلك تشجيعا عل ائية  كالوايات امتحدة ا ، و إنتهاكا صارخا لقواعد العدالة ا لإفات من العقاب الدو

 الدولية.

ص امادةالقرار ا يلزم حكومة الس-ج من، فتطبيقا ل لس ا ائية الدولية، ح و إن كانت اإجابة من  من نظام روما 87ودان بالتعاون مع احكمة ا
ساسي، فإنه مكن للمحكمة طلب امساعدة من أية دولة غر طرف، شريطة وجود ترتيب خاص أو  هما، و  حالة عدم  اتفاقا أي -امتثاهابي

هما، و  حالة عدم  اتفاقعاون موجب ترتيب خاص أو لطلبات الت -الدولة وز  -أي الدولة-امتثاهابي ذا اإتفاق  لطلبات التعاون موجب 
طراف و ال م ترم أي  اع، ما يفهم أن الدول غر ا ذا اإمت صوص  و صاحب اإدعاء الدو  من إذا كان  لس ا  اتفاقللمحكمة إخطار 

ا مواد الباب التاسع من نظام روما امتعلقة بالتتعاون مع احكمة   و إن كانت اإحالة   حعاون الدو وامساعدة القضائية كالسودان، ا مكن إجبار
ص هذ الصيغة. من و إا ما جاء ال لس ا ظر:من قبل   كثر تفصيل ي

ان، الطبع- ائية الدولية و السودان، جدل السياسة و القانون، مركز الدراسات الوحدة العربية، بروت، لب ، مد عاشور مهدي، احكمة ا و ة ا
 . 65، ص2010

ائية ا- مر القبض الصادر عن الدائرة التمهيدية  احكمة ا ليلية  مود خضور، دراسة قانونية  مد رياض  لة أ/  ، ق الرئيس السودا لدولية 
اير45الشريعة و القانون، العدد   166، جامعة حلب، سوريا، ص2011، ي
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/جأ: للمدعي العام أن يباشر من تلقاء نفسه 13: )امادة اإحالة من قبل المدعي العام -3ب
رمة تدخل ضمن  ا من  إختصاصالتحقيقات فيما يتعلق  اءًا على امعلومات ال يتلقا احكمة ب

ظام 15امصادر امختلفة ال ذكرها امادة  كومية أو أية مصادر  من ال ظمات غر ا ما فيها تقارير ام
ن التساؤل حول عدم مارسة امدعي العام هذ  ها موثوقأخر   اسبة، وقد يتبادر إ الذ ا م يرا

وعة قانونية،  د واإثباتات على جرائم إسرائيل عديدة ومت ية، فالشوا الصاحية  القضية الفلسطي
ا أ سب رأي . و ظمات غر حكومية .....ا قائق وم ان تقصي ا ن وإعامية، وسياسية، وتقارير 

اع امدعي العام بالشروع ومباشرة التحقيقات بعيداً  ا تعد أساسًا معقوًا اقت ذ امعطيات وغر مثل 
 عن أي مارسات سياسية.

 .: تصريح دولة فلسطين بقبول إختصاص محكمة روما واانضمام إليها2-2

 قامت 18/01/2009إ  27/12/2008ن اإسرائيلي العسكري على غزة منبعد العدوا
ية   ائية الدولية  22/01/2009السلطة الفلسطي ت فيه إعرفبتقدم تصريح إ احكمة ا

رائم امقرفة على أرض فلسطن وذلك  اختصاصب اكمة مرتكي ا وية ومتابعة و ديد  احكمة  
ذ  قائق 2002م مم امتحدة لتقصي ا ذا التصريح بالتقرير امهم لبعثة ا زاع  ، وقد تدعم  بشأن ال

رائم اإسرائيلية ال تدخل   ،غزة امعروف بتقرير غولدن ستون كم ا  إختصاصالذي وثق وبشكل 
ية آنذاك كان سلبياً. فقد أثار امدعي  احكمة. إا أن تعامل امدعي العام مع تصريح السلطة الفلسطي

صوص عليه  امادة  راء من  01العام فكرة مبدأ التكامل ام ة ا ول للج نظام روما، إا أن التقرير ا
لس حقوق ا  قيقات امستقلة ال أنشأ أو متابعات جدية  اإنسان للتأكد من وجود 

خلص إ أن ا إسرائيل وا ماس قامتا بالتحقيقات امطلوبة. إضافة إ أن  21/09/2010بتاريخ

                                                                                                                                                               

-Stephan Gala. «Bachir and the i cc ;the anra or audition (a)of international justice in 

Africa  « oxford transitional justice reseach. Paper series(15/10/2008).p01.(http ://www.csls 

oxac-uk /documents/oa la fin .PDF. 
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ية يستجيب متطلبات نظام روما. أي امدعي العام أبطئ  فحص ما إذا كان تصريح ال سلطة الفلسطي
ها ية دولة ح يُقبل تصر  أ1)؟ ل تشكل السلطة الفلسطي

خذ بالتفسر  مفهوم الدولة على ضوء امادة  الغائي رأ  آنذاك الكثر من رجال الفقه الدو إ ا
اءاً  12/3 داف وغايات احكمة  من نظام روما، والذي يقصد به قبول التصريح الفلسطي ب على أ

:  الدولية، امتمثلة 

طرة  - رائم ا من الدولين. ااعتبار بالوقاية وزجر ا  هدد السلم وا

 إنصاف الضحايا ومعاقبة اجرمن الدولين. -

رة اإفات من العقاب. -  اربة ظا

دولة شرعية خ لانضمام  ااعتبار بفتح الباب أمام أكر عدد من الدول ما فيها فلسطن خ  -
دافها. جل بلوغ أ قيق التعاون الدو   للمحكمة و

           من م كان يتوجب على امدعي العام إحالة التصريح الفلسطي للمحكمة للفصل فيه،  و
ا وفقاً لصاحياته امقررة كيدة ال تلقا اءاً على امعلومات ا رائم اإسرائيلية ب موجب امادة  أو إحالة ا

 من نظام روما. 15

اصة أن قرار امدعي العام  و أوكامبووا أي بعد  03/04/2012" الصادر بتاريخ "لويس موري
ظر  شكاوي  03مرور  ، والذي خلص فيه إ أنه ا يستطيع ال وات على تقدم الطلب الفلسطي س

ا للتحقيق  جرائم حرب مفرضة أرتكبت  غزة عام  أنه ا مكن لدول تتمتع  . و2009تلقا
مم امتحدة تقدم دعاو  للمحكمة كار على كافة  بصفة مراقب  ا قد أثار ردود فعل غاضبة واست

ها. صعدة اسيما القانونية م  ا

                                                   

مم امتحدة، الصادر   حكمة الرأي ااستشاري  -1 نص على أنه قد استقر عرف  28/06/1948العدل الدولية بشأن قبول أعضاء جدد  ا
مم امتحدة على عدم اشراط متع الدولة بسيادها كاملة لقبوها عضواً ه ق  ا ذ الشروط متوافرة أن ا، ويكفي أن ملك ا فسها، و كم نفسها ب

ائية الدولية غر مرر قانوناً.   دولة فلسطن ومن م تعطيل انضمامها للهيئات الدولية كاحكمة ا
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خرة لعام  جل اانضمام حكمة روما. 2014وبعد حرب غزة ا  تقدمت فلسطن بطلب جديد 
حت  ذلك ب و ائية الدولية الفعل  واستطاعت دبلوماسيتها الظفر بقبول العضوية  احكمة ا

ص 01/04/2015بتاريخ: رب اإسرائيلية للمحكمة عما ب ها إحالة جرائم ا ، وبذلك مك
 /أ.13امادة

من و حالة ااستحالة مكن إنشاء  خاصة: "ADHOC"إنشاء محكمة  -03 لس ا عن طريق 
ائية خاصة معية العامة لأمم امتحدة ويكون ذلك، إما: كمة ج  بفلسطن عن طريق ا

ص على أنه :"من ميثاق ا 22بتفعيل نص امادة  -أ شئ  –مم امتحدة ال ت للجمعية العامة أن ت
ها من أداء  من الفروع الثانوية ما ترا ضروريًا بالقيام بوظائفها". فللجمعية طبقاً هذ امادة إنشاء ما مك

ا ائية دولية خاصة بفلسطن دون أن يؤثر اعراض الوايات امتحدة  .دور كمة ج فيمكن إنشاء 
 ذا القرار.

من  اإتحاد من أجل السام: -ب من من أجل استتباب ا لس ا ل  ل  للجمعية العامة أن 
ا رقم  الة ال يعجز اجلس 03/11/1950الصادر بتاريخ  377الدو  إطار قرار ، وذلك  ا

ا  اد إ قرار الة ااست ذ ا من الدولين. ومكن ها   قيق السلم وا عن إعمال سلطاته  
اد من أجل ا رائم اإسرائيلية وإقرار مسؤولية إلسام" "اا ائية دولية خاصة لزجر ا كمة ج نشاء 

دار العازل، حيث  قادها ا حول ا كمة العدل الدولية  فتوا ذا فعًا ما أكدته  وحكامها الدولية.و
ها:" 30قالت  الفقرة  ص على ما يلي5-)د377تود احكمة أن تذكر بأن القرار  -م  :أ ي

من- لس ا بسبب عدم إماع أعضاء الدائمن من مباشرة مسؤوليته الرئيسية  إذا م يتمكن أعضاء 
من الدولين  أي حالة يظهر ف أو عمل    يها هديد للسام، أو خرق للسامعن صون السام وا

اسبة إ  معية العامة  امسألة على الفور هدف تقدم توصيات م ظر ا ، ت عضاء من أجل عدوا ا
اذ تدابر ماعية.  ا
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ن بتوافر شرطن، وما أن يكون اجلس قد أخفق  مباشرة  - واإجراء الذي نص عليه ذلك القرار ر
من الدولين نتيجة لتصويت سلي من جانب واحد أو أكثر من  مسؤوليته الرئيسية عن صون السام وا

الة  ذ ا عضاء الدائمن، وأن تكون  اات ال يظهر فيها هديد للسام، أو خرق ا ي إحد  ا
.".....  أ1)للسام، أو عمل عدوا

جل مقاضاة إسرائيل وإقرار مسؤو  وعليه فإن ما ائية م طرحه من وسائل قانونية  ليتها امدنية وا
ا  الدولية  ديها السافر للقوانن الدولية يؤكد أن إسرائيل ليست دولة فوق القانون، وإن استمرار

مريكية وبوسائل  ا الوايات امتحدة ا ماية ال توليها إيا كمه سياسة ا مية إما  وإنكار القرارات ا
ها: ، لكن توجد إ جانب ذلك أسباب أخر ، نذكر م  ش

قيقية  من ملكون إستخدام حق احاكمة و  -1 مقاضاة إسرائيل عن عدم توافر الرغبة واإرادة ا
 جرائمها، خاصة بعد فرة اانقسام الداخلي الذي شهدته فلسطن.

لول وتطبيقها على  -2 اد ا جل إ مية  اذ قرار ملزم والضغط على اهيئة ا التخاذل العري  ا
ية. التواطؤ وأرض الواقع.  العامي واإقليمي لصا إسرائيل على حساب القضية الفلسطي

مم امتحدة، وال غالبًا ماا -3 صعدة الدولية ما فيها ا فوذ الصهيو الكبر وعلى كافة ا تعطي  ل
مي. ي  حالة دفاع شرعي  وفقاً للميثاق ا اب العري و  صورة بأن إسرائيل مستهدفة من قبل اإر

ذا اموضوع على أمل توحيد ا     تم البحث   فيذ وتفعيل هذا القدر من امعلومات  جل ت هود 
ائي على كل من يزعزع استقرار وأمن البشرية.  القانون الدو وا

 

 

                                                   

اشئة عن تشييد جدار  ا-1 ية احتلة، الصادر  الرأي ااستشاري حكمة العدل الدولية امتعلق باآثار القانونية ال راضي الفلسطي
شور مرجع: د/ أنيس مصطفى قاسم وآخرون، مرجع سابق، ص 09/07/2004  .184. م
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 خاتمـة:ال

اية الدولية  تمام والع سيمة للقانون الدو اإنساي من اموضوعات ال بلغت من اا اانتهاكات ا
ازعة فقط،  طاق بن اأطراف امت دودة ال اول القانوي القدر الكبر، ذلك أن انعكاساها م تكن  والت

ومن م كان التدخل أجل ماية  لتهدد سلم وأمن العام ككل، -و الكثر من اأحيان –وإما امتدت 
زاعات امسلحة واجبا فرض نفسه وبقوة على  ماعة الدولية، ما دفعها فعا إاأجيال امتعاقبة من ال  ا

روب وسلوك امقاتلن ووسائل  تب العديد من امبادئ والقواعد العرفية وااتفاقية ذات الصلة بقواعد ا
ذ القواعد.كل اكمة  و مساءلة ااقتتال وماية الضحايا، وكذا  تهك   من ي

ب مع القو  إذا با إ ج ها، تتماشى وتتبلور ج ائية الدولية باتت ضرورة ا بديل ع اعد فالعدالة ا
ا امغر اموضوعية اجرمة لأفعال  اول ذا ما   ماحتته خال ت رب، و رروعة دوليا اا فيها جرائم ا
ا ضج القلفكرة تطور القضاء ا ، فال اد آليات انوي لدى أعضاء اجتمع الدو ئي الدو ه إ مخض ع

ها م ائية دولية م و دائم إما غايتها واحدةقضائية ج ها ما  و مؤقت وخاص وم رمة  ا  اربة ا مثلت  
رة اإفات من ال اربة ظا االدولية وإحقاق العدالة و ا لدراست ذا ما كان  ا  ا عقاب، و ل خلص

تائج و ا ا هايتها إ طرح ملة من ال ا  .مموعة من ااقااحاتأعقب

 : أوا: النتائج

اء التوترات وااضطرابات الداخلية من نطاق تطبيق القانون الدو اإنساي يطرح العديد من  -01 استث
ذ اشهدت  -واسيما مؤخرا –اإشكاات القانونية، ذلك أن الساحة الدولية   ااتالعديد من قبيل 

ا  الكثر من اأحيان من معاقبة مرتكبيها،  ها، وعمز ية للحد م ها الوط رك الدولة بقواني دون أن 
زاع امسلح الداخلي من حيث استعمال  حى خطر  بعض أحداثها ترابه ال خاصة وأها قد تأخذ م

تيم والقيادة. ا الرخصيسب رأ –وقد اعترنا  القوة والت أن  ذلك تقصر يستدعي ضبط معاير  -ي
اات تطبيقه.  لتحديد مفهوم القانون الدو اإنساي و

اد جهاز قضائي دو  -02 ائيةإ قيق العدالة ا  سعى نادى به رجال الفقه والقانونكان م  يسعى إ 
ي السلم والعدالة، وترمته الدول بإرادها بعد إدرا  ية غر كافية بعد مطالب  ها الوط كها التام أن قواني

ا الداخلي حال دون معاقبة  ، وأن قضاء صوصيتها وطابعها الدو ا مكافحة جرائم اتسمت  لوحد
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م  دوهم، ما حدى بالدول إ التعا اد آليات قضائية من نوع مرتكبيها نتراً مكانتهم ومركز ون أجل إ
رائم عن اعتبارات السياسة وامصلحة والقوة، ومن م اعترت  امقافيها بعيد مساءلةو  خاص تع هذ ا

اصة،  ائية الدولية امختلفة )العسكرية، ا رمة الدولية والدائمة(، وسيلة مكافحة اامدولة احاكم ا
 وإنصاف الضحايا. واإفات من العقاب

م مبادئ القانون الدو العام،  -03 ح مبدأ السيادة من أ ومن م عززت الدول سيادها من خال م
رائم الدولية اا فيها جرائم ضائائي الدو صاحية تكميلية لقالقضاء ا تر  ا اء ال ها الوط أث

رب، وأقرت  اأنتمة  كم يوغسافيا السابقة  اأساسيةا ها  ائية الدولية خاصة م للمحاكم ا
كمة روما، بضرورة ا فيه –احاام مبدأ التكامل والتقيد برروطه  ورواندا و حو الذي فصل ومن  -على ال

ائية الدولية ليست كيانات قانونية تعلو الدول، وا مس  طلق فإن احاكم ا بأي شكل من  أنتمتهاذا ام
 أشكال قواعد القانون الدو القائمة اا فيها مبدأ السيادة.

اكمات نورمبورغ -04 امة، اانطاقة  1946وطوكيو 1945تعتر  هما من مبادئ قانونية  وما انبثق ع
ائي قيقية للقانون والقضاء ا ديثة، فعلى الرغم  نا من ما واجهته احكمتن من الدولين بصورهما ا

رب العامية الثانية، و  انتقادات أقرت إا أن اإرادة الدولية كانت أقوى وجادة  معاقبة مرتكي جرائم ا
ية أو الدولية. تر عن صفاهم الرمية، وحصانتهم الوط ائية الفردية بغض ال  مسؤوليتهم ا

إ تب نتام أكر  1998ونقاش وجدل عسر انتهى امؤمرون  روما عام  بعد جهد غر يسر -05
رائم اأكثر خطورةصرح قضائي دو متخصص  تر  ا رب امادة (، وأفرد 05 مادته )  ال رائم ا

تام بوثيقة خاصة بأركان كل جرمة تركل انتهاكا جسيما طوائف عديدة، وأ ( ال قسمتها إ08) ق ال
ا بدورنا عدة ماحتات برأن امادة )اإنساي للقانون الدو ا كاآي: 08، وقد سمل  ( نورد

رص واضعيه على التفصيل  جرائم -أ لق  أن نص امادة طويل جدا  رب، لكن ذلك من شأنه أن  ا
رائم قد يصعب تكييفها نترا لط والتكرار غر امرغوب فيه، خاصة وأن بعض ا لترابه أركاها، ومن  ا

ـ( من امادة )جهة أخرى فإ رائم الواردة  الفقرة ) صوص عليها  08/2ن معتم ا ي نفسها ام  )
 /ب(.2الفقرة )
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زاع امسلح أجل تطبيق نصوصها اشااط امادة تقدير نو -ب ترية ا يطرح أية إشكال .ع ال احية ال فمن ال
، لكن ما  زاع امسلح غر الدو سبة لل ال بال اصة وكذا ا زاع امسلح الدو له قواعد وأحكامه ا مادام ال

(  نفس الوقت  تلط )دو وغر دو غسافيا السابقة كالذي عرفته يو   –السبيل أمام وجود نزاع دو 
ي القواعد القانونية الواجبة التطبيق؟ –  فما 

وجود نزاع مسلح سواء دو أو داخلي، أن الكثر  8كذلك يطرح إشكال آخر حول اشااط امادة -ت
رب مكن ارتكاها بعد انتهاء اإعتداءات العسكرية فمثا إعادة اأسرى إ دوهم بعد انتهاء  من جرائم ا

زاع ا قوقهم.ال سمية  روق ا رائم وا  مسلح أو إعادة امدنين إ أراضيهم من شأنه أن يعرف بعض ا

يف لعام -ث سمية إتفاقيات ج سبة لانتهاكات ا صوص عليها  الفقرتن  1949بال ـ 2/أ، 2ام /
طرة فإها تولد التزاما على الدول بالتحقيق وامتابعة وتسليم اأشخاص امرتبه   ارتكاهم لانتهاكات ا

ذا من شأنه خلق صعوبة كبرة  التطبيق. رمة و سياهم أو مكان ارتكاب ا تر عن ج  بغض ال

رم التأخر غر امرر -ج رائم مثل:  ص لبعض ا رب  سرىأإعادة يسمل كذلك عدم مول ال ا
زاع، وكذا اهممات العروائية ال تصيب اأشخاص امدنين. أما الفقرة  وامدنين إ أوطاهم بعد انتهاء ال
طاق وطويلة  ويع امدنين عمدا، وا التعمد  تسبيب أضرار واسعة ال رم  ـ" من ذات امادة فإها م  "

سبة للبيئة.  اأجل بال

سبة لطبيعة اأسلحة-ح ا أمام  بال اوز ا مكن القول أن الزمن قد  ال حترت استعماها الفقرة "ب" فإن
ووية والبيولوجية والكيماوية، وأسلحة  التطور اهائل لأسلحة خاصة أسلحة الدمار الرامل واأسلحة ال

تر معتمهاالليزر.....، ال م يتم اإعااف بوجود قا  .عدة قانونية 

ت الفقرة -خ تام  08امادة  من 03تضم كومة وواجبها  حفظ وإقرار القانون وال ص على حق ا ال
ميع الوسائل  الدو أو الدفاع عن وحدها وسامتها اإقليمية  حالة التوترات وااضطرابات الداخلية 
ن ناحظ أن مصطلح ميع الوسائل امرروعة فضفاض جدا ما قد يسمح بالتحمج بكل  امرروعة، و

 تماات واأساليب لتفسر بعض التماوزات.ااح

از الذي  ول دون اإشادة باإ ا، إا أن ذلك ا  ذ السلبيات وغر و لكن وعلى الرغم من 
رب، والوصول إ اآراء التوافقية بن الوفود امراركة  حد  ال التعامل مع جرائم ا حققته احكمة  

از كبرذ  .اته إ
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ائية الدوليةامسؤولية مبدأ  سمل -06 ي  ا تطورا ملحوظا، فبعد أن استقر ولردٍح من الزمن أن الدولة 
تتحمل مسؤولية أي من أفعاها ال تركل  و د امخاطب بقواعد القانون الدوالرخص القانوي الوحي

ائية الدولية للفرد عن ارتكابه للمرائم طرة اا فيها جرائم  خرقا هذ القواعد، برز مفهوم امسؤولية ا ا
رب، و ذلك أقرت امادة ) كمة روما اأساسي مسؤولية اأفراد دون إعفائها مسؤولية 25ا ( من نتام 

ا  امادة ) امدنية الدول رائم الوارد ذكر  من قبل وكائها. (05م   ارتكاب جرمة من ا

ا وغ العفو عن اجرمن الدولين -07 ائوإن كان يت وااتفاقيات واأعراف  ية الدوليةاية احاكمات ا
ا   زاعات امسلحة واستتباب اأمن وااستقرار، وخلص ا ا مكن إغفال دور  وقف ال الدولية، إا أن

ا هذا اموضوع أنه ا يوجد مانع من م ةدراست داف معي از أ ها  حه م ارتبط بإ خاصة ما تعلق م
ازعة بتأمن السام دد افاوضات اأطراف امت ة  عن طريق وساطة أطراف  وأ، و  وفقا إجراءات معي

كذا حاات، وعلى ا أن نقول أن العفو قد يكون ضرورة أكثر من احاكمة القضائية  مثل   دولية، ول
ص صراحة على مبدأ العفو الرغم ول دون إقرار من إغفال نتام روما ال طاما أن ذلك  ، إا أن ذلك ا 
 ق اهدف الذي وجدت أجلها حكمة.ق

ائي الدوأكدنا  معرض  -08 ا عن القضاء ا د  حديث زاء الدو يكتسي أمية بالغة أجل ا أن ا
ا أن اأنتمة اأساسية للمحاكم  سيمة للقانون الدو اإنساي وردع مرتكبيها، وخلص من اانتهاكات ا

ائية الدولية رائم واجرمن ال اختصت ها   ا ت نصوصها برأن العقوبات ال أقرها نترا لطبيعة ا تباي
ص على عقوبة اإعدام  امادة ) ا عدم ال كمة، وقد سمل ( من نتام روما اأساسي تاركة 77كل 

ية وفق ااختصاص العامي )امادة ا للمحاكم الوط تا80إقرار ذا يعتر نقصا  ال سامة (، و م نترا 
رائم امرتكبة.  وخطورة ا

لس اأمن  اإحالة )امادة  -09 ا 13صوص سلطة  ائية الدولية فقد استوقف /ب( أمام احكمة ا
ي: صوص ذات الصلة هذا اموضوع إ ثاثة نتائج.   التحليل القانوي لل

صوص الفصحالاإ -أ لس اأمن صاحياته امتحدة ال ل السابع من ميثاق اأمم ة تصدر وفقا ل ول 
ذا القرار يراط موافقة ميع اأعضاء الدائمن و  ، وأن  عدم استخدام  استتباب اأمن والسلم الدو

ذا يحق ااعااض، ما  ا للقول أن مثل  الدول غر اأطراف  من شأنه امساس بسيادة  اإجراءد ب
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رب ارتكبت من قبلها، و ذلك خرق لقانون ما أحال اجلس جرمةإذا  نتام دات  من جرائم ا امعا
( من نتام 12/3اا جاء  ااتفاقيات الدولية كأصل عام، وخرق للمادة ) زاملالتالذي يراط الرضا 

تام. إيداعروما ال تتطلب وجوب   الدول غر اأطراف إعاها قبوها االتزام هذا ال

رائم ال ارتكبتها وال تدخل ح  -ب أى عن صاحية اجلس  إحالة ا أن الدول الدائمة العضوية ا
كمة  مستخدمة حق ااعااض، وبالتا ا مكن  روما استحالة صدور قرار اإحالةنطاق اختصاص 

رائم امرتكبة من  ارتكبت على إقليمها دون أو  قبل اأشخاص التابعن هذ الدولللمحكمة التعامل  ا
ذا يستحيل خصوصا مع الوايات امتحدة اأمريكية.  قبوها، و

لفائها غر اأطراف  نتام روما اج أثبتت اممارسة العملية ماية الدول الدائمة العضوية  -ت لس 
 . اأساسي، ومثاها ماية أمريكا إسرائيل رغم جرائمها امستمرة  اأراضي احتلة

 :تتااااتاا -

اءا ي كاآي: ب ذ الدراسة نورد بعض ااقااحات، و  على ما   استخاصه من 

دة دولية يسري عليها كل  -01 ائية الدولية لروما كانت نتاج معا دات احكمة ا طبق على امعا ما ي
اءا على موافقتها، و أن كان غرضها يهم  بركل عام تامها إا ب وز إلزام الدول غر  اأطراف ب و ا 

ا نقاح تعديل امادة ) ماعة الدولية ككل، فإن ح احكمة اأساسي( من نتامها 4/2ا ، وذلك ا
ادا للرأ ة العدل الدو حكم ستراريااي اختصاصا شارعا على كافة الدول اأطراف وغر اأطراف است

تمة اأمم الدولية الذي جاء فيه: ...وفقا »برـأن ااعااف بالرخصية القانونية وااختصاصات الرارعة م
مسن دولة مثل  لية لتأسيس كيان له  اأغلبيةللقانون الدو كان  ، اأ العتمى أعضاء اجتمع الدو

رد شخصية تعاف ها ا... شخصية دولية موضوعية، وليس  بذلك تكون  .و«تلك الدول دون غر
رة اإفات من العقاب  إقليم  رب، ومكافحة ظا رائم اا فيها جرائم ا للمحكمة فعالية حاربة كافة ا

 أي دولة )طرف أو غر طرف(.
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لس اأ بن احكمة تقليص حمم العاقة -02 ذ العاقة من سلبيات،  منالدولية و نترا ما خلفته 
هود ال 16قاح إلغاء امادة )ون ائية وا اقض وتقوض احكمة ا (ماما أن ما جاءت به من أحكام ت

 بذلت من أجل إنرائها.

صوص العاقة بن احكمة و  ذ  اأمم أجهزةو ا ا نؤيد بامرة وجود  ، ولكن اأخرةامتحدة، فإن
امن  ، ومالواقع فرض نوعا من اارتباط بن جهازين   اأمندام فتح الباب جلس اعلى امستوى الدو

حه صاحية اادعاء  ول لأمن والسلم الدوباعتبار الراعي اأ أمام احكمة، فمن باب أو  واإرجاءوم
ذ الصاحيات للممعية العمومية ضمن اختصاصاها  حفظ السلم  ، ونقصد   واأمنتفعيل  الدو

ا مارسته اات معرض حديث اد من أجل السام" وبذلك مكن للممعية إحالة بعض ا " اا قها  ا 
لس  ائية الدولية.ل إحالتها أمام اأمنال يقف حق ااعااض أعضاء   لمحكمة ا

تر أو إلغاء بعض مواد مة بن نصوص نتام روماضرورة امواء -03  مثا:. فوإعادة ال

سيق بن امادتن )-أ صانة لن تكون 27(، ففي حن تأكد امادة )98/1(و )27ب الت (على أن ا
صول على تعاون الدولة  التزام(على ضرورة 98/1عائقا لتقدم اجرم إ احكمة، تقضي امادة ) احكمة با

ية أو  ها الوط صانة اوجب قواني ذا البالثالثة ال يتمتع الرخص امطلوب با تعاون سبب انتمائه إليها، و
ذ ا ذا فإن  صانة ممارسة احكمة اختصاصهايتخذ صورة رفع أو سحب  فرلت  حصوها على 

ها  التعاون من توجيه طلبها إ الدولة امتواجد فيها امتهم لتسليمه للمقاضاة  -أي احكمة-فا مك
 واحاكمة أمامها.

رة  حال  بيان عدم امرروعيةب( ال قضت 33( للمادة )02الفقرة ) ا يوجد ما يرر إضافة -ب التا
ماعيةبر واماأ رائم ضد  ارتكاب جرائم اإبادة ا اء اإنسانيةوا رب ه دااعتدا واستث ا  جرائم ا

تا ص  امادة ) موالعدوان، ف رائم ال ورد عليها ال ( اا فيها 05روما من امفروض أنه يطبق على كافة ا
ها.  امبادئ العامة للمسؤولية وحاات انتفاء م

كم اانتقا الذي جاءت به امادة ) -ت اقض ما ورد عليه 124ضرورة إلغاء ا تام، ذلك أنه ي ( من ال
ص  امادة ) تام الذي خطر 120ال دة روما، وبالتا فإن إعان  إبداء( من ذات ال فظ على معا أي 

رب ال ارتكبتها أو ارتكبها 07قبوها باختصاص احكمة مدة )الدولة عدم  رائم ا وات فيما يتعلق  ( س
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سب امادة ) تام روما  يها بعد انضمامها أو قبوها ب ذا 124مواط تر   وز إعادة ال  اإعان(، وأنه 
اد نم عد بطاي احية القانونية است دة(من قانون امع19إ نص امادة ) اال ، ومن جهة 1969 لعام ا

ص  امادة  رة اإفات من العقاب. 124أخرى فإن ما ورد عليه ال امي ظا  دائما من شأنه ترميع ت

ص:-4  ب توضيح وضبط بعض امعاير فيما 

تر  الدعوى -أ          ل جدي ركب امقاضاةأو أها أجرت  (،17)امادة  عدم رغبة دولة ها واية ال
ددة مكن استغال ذلك أجل التدخل  الرؤون الداخلية للدول ومن أو  صوري أنه  غياب معاير 

 س القضايا مثل ما حدث مع السودان.يم تسي

سب امادة ) اإجراءاتديد  -ب ا الرئيس أو القائد  ب أن يتخذ من  (28الازمة و امعقولة ال 
تام وال تقرر ا، و  مسؤوليته  حال ال اذ ذ اإجراءات اعيةأعدم ا ائية الدولية،  ن تضبط  احكمة ا

ياد، خصوصا أن أذلك  ان ترك اأمر للحكومات والدول من شأن عدم ضمان ا يكون غالبا من  إقرار
ا اا يتوافق ومايتهم من  مسئولن اذ هم ا  أيوقادة  أعلى مستويات القيادية  دوهم، ومن م مك

اتن امادتنعليه نقاح تعدي متابعة قضائية.و  .ل 

ية بالواية القضا -5 طرةضرورة تزويد احاكم الوط رائم ا رب، وتكافل  ئية العامية على ا اا فيها جرائم ا
د  ، وا رم دو ذا اجال أجل معاقبة كل  إ الدول من الفرار من العدالة باللموء التعاون الدو  

ةال تعتر  لو نتامها القانوي من مبدأ ااختصاص العامي. آم  من وجهة نتر اجرمن الفارين نترا 

ذ ب على الدول أن ت-6 رائم الدولية، و أن تواءم  بادر إ سن القوانن ذات الصلة اوضوع ا
صوص  تام  وأحكامالقوانن ب ائية ال اأساسيال العقاب  ةمن شأنه تعزيز فعاليذا  و .دوليةللمحكمة ا

م  سد الثغرة ال  طرة، ويسا اعلى اانتهاكات ا ذ  أثار يث أن  ااختصاص الزم حكمة روما، 
تر فيها  أي وقت كان. رائم ا تتقادما  وبالتا مكن للقضاء الوط أن ي

تر  نص امادة) إعادةب -7 ق  ساساأروما  خج(من نتام1خ53ال ح للمدعي العام ا ي ال م
اات ال مت إحالتها إليه، وذلك من أ إقرار رائم أو ا قيق  إحدى ا نه ا يوجد أساس معقول لفتح 

رج من  دم مصاح العدالة، ذلك أن اأمر قد ا  اعته الرخصية أن التحقيق ا  طلق ق نطاق الضغط م
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ة لدولة ما على حساب العدالةامدعي العا يدالسياسي، ومن م   م برأيه إ خدمة مصاح سياسية معي
ا  ذلك خر مثال ائية، ول ية أمام أوكامبوعدم قبول امدعي العام السابق " ا " إحالة القضية الفلسطي

 احكمة.

ائية امرمة مع الوايات ام-8 تحدة ب على الدول خصوصا العربية اانسحاب من ااتفاقيات الث
ائية الدولية، لبطاها القانوي من  اأمريكية ا من امثول أمام احكمة ا ا ورعايا ود برأن حصانة ج

 ومن جهة أخرى تقوض وتعطل عمل احكمة الدولية. -كما أشارنا له  من الدراسة  -جهة

وحزم  اأساسيم إ نتام روما واجبا قانونيا بامبادرة إ اانضما اإساميةو يقع على الدول العربية  -9
ائية دولية، وأن موقفها السلي  اعها بأن احكمة إما جاءت لتحقيق عدالة ج إراداها  ذلك، وضرورة اقت

ب عليها التضامن  صوص ا مرر له، ومن م  صوص قانون روما، وأن و هذا ا اإسراع  االتزام ب
تيم اأيام الدراسية واإعامية، ونرر  اأوساط امختلفة تروج هذا القانون من خال عقد امؤ  مرات وت

ا  الدفع ببادنا العربية  سب رأي و الوحيد  ذا الوعي  و إرساء  واإساميةالعسكرية وامدنية، و قدما 
رب  رمي ا  اأراضي احتلة.  اإسرائيليةقواعد العدالة ومعاقبة 

ال القانون  و هد العلمي والفكر القانوي   ذ الدراسة إضافة إ ا  اأخر نأمل أن تكون 
. اإنسايالدو  ائي الدو  والقضاء ا
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 .عـراجـــمة المـقائ -

 .ةـة العربيـع باللغـالمراج-1
 برواية ورش عن نافع. مصحف الشريف..*ال
 .الكتب -أوا

 .ةـالكتب العام-أ

يمد/ -10 اي: إبرا ديثة امطبعة ،القانون الدو العام مد الع رة ،التجارية ا  .1990، القا
مد الرفاعي:أد/ -02 ميد  ظرية  مد عبد ا ائيـــــــالعامال ي  ة،ــــــــة الدوليــــة للمسؤولية ا مؤسسة الطو

شر، للتجارة، رة والطباعة وال  2005، القا

ائي اإجراءات ي انـــــــــاإنسالدستورية وحقوق  الشرعية د/أمد فتحي سرور: -03 هض ،ةـا ة ــــــــــدار ال
رة ،العربية  .1993 ،القا

مد  -04 هضة العربية، التدخل اإنساي، داوي:د/أمد  رة، دار ال  .1991، واأ الطبعة القا
مد بشر -05 رب القانون :د/الشافعي  شأة، الدو العام ي السلم وا دريةامعارف م ، ، اإسك

1971. 
 .1999معجم اللغة العربية، طبعة خاصة بوزارة الربية والتعليم امصري  امعجم الوجيز: -06
:د/بطرس بطرس  -07 كومة العامية غا رةامعارف ، دارا  .1992 ، القا
شورات دحلب ،،  ي ضوء القانون الدو امعاصر أساس امسؤولية الدولية :د/تونسي بن عامر -08  م

،  .الطبعة اأو
دار  ،اإنسايدراسات ي القانون الدو  ،تطور ومبادئه ،اإنسايالقانون الدو  جان بكتيه:د/ -09

رة، الطبعةامستقبل العري  .2000، اأو ، القا
هضة العربية ، دارمبادئ القانون الدو العام د/جعفر عبد السام: -10 رة، الطبعةال ، الثانية ، القا

1986. 
قوق  د/جعفر عبد السام: -11 الشريعة  و القانون الدودراسات ي  ،اإنسانالقانون الدو 

رة ،دار الكتاب امصري ،اإسامية  .1999، اأو ، الطبعةالقا
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اص -12 شر والتوزيع  ،رامدخل وامصاد ،القانون الدو العام :رد/مال مانع عبد ال دار العلوم لل
ابة، زائر ،ع  .2005ا

عم: -13 زائيةأصول احاكمات  د/جال ثروت وسليمان عبد ام امؤسسة  ،ائيةالدعوى ا ،ا
شر امعية للدراسات وال  . 1996 والتوزيع ا

هضة العربية دار ،وقت السلم العام يالقانون الدو  د/حامد سلطان: -14 رة ،ال  الطبعة ،القا
 .1968، الثالثة
هضة  ،اإساميةالقانون الدو و الشريعة  أحكام د/حامد سلطان: -15 رة ،العربيةدار ال  ،القا

1970. 
دات وامواثيق الدولية ومراجعتها وتعديلها رابح هائلي: -16 لفة ،حرش مطبعة ،امعا زائ ،ا  ،را

 .     2011، والطبعة اأ
ية مديرية ،مبادئ الدو العام د/رشاد عارف السيد: -17  الطبعة ،عمان ،امكتبات والوثائق الوط

 .1991، الثانية
دة فرساي ،مفاوضات السام ،تاريخ العاقات الدولية رياض الداودي:د/ -18  ،الطبعة  ،معا

امسة شورات جامعة دمشق ،ا  .1998،  م
ضر: -19 زائر، دار اهدى ،ي ضوء القانون الدو العام أحكام امسؤولية الدولية د/زازة  ، ا

2011.  
ة الدولية للصليب اأمر،  د/زيد عبد الكرم زيد: -20 مقدمة ي القانون الدو اإنساي، إصدارات اللج

رة،  .2004 القا
هضة العربية ،اإنسايامدخل لدراسة القانون الدو  د/سعيد سام جويلي: -21 رة ،دار ال  القا

2003 . 
شأة ،القانون الدو العام يف:أبو د/صادق علي  -22 درية، ،امعارف م  اأو الطبعة اإسك

1975 . 
هضة العربية ،مقدمة لدراسة القانون الدو العام د/صاح الدين عامر: -23 رة،  ،دار ال  . 2002القا
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24- : قوق  ،اإنسايمدخل القانون الدو  د/عامر الزما شورات امعهد العري  ة  اإنسانم واللج
 .1997، الطبعة الثانية ،تونس ،اأمرالدولية للصليب 

سن السامد/عبد -25  ،انون الدو العامــــــبالق رنــــــــتهومقا اإسامي  اأسرىم ــــحك عري:ذإا بن 
 .1985، امغرب ،الرباط ،مكتبة امعارف

ظ د/عبد السام صاح عرفة:-26 ريةالدار  ،واإقليميةمات الدولية ام ما شر والتوزيع ا غازي ،لل ، ب
1993. 

مد سرحان:غيد/عبد ال -27 هضة العربية ،القانون الدو العام   رة ،دار ال  .1991، القا
مـــــــد/عبد الغي عب -28 ميد  هضة العربي اي،ـــــــون الدو اإنســالقان ود:ــد ا رة، ة،ــــدار ال  القا

 .1991 ،الطبعة اأو
ائية  :بد القادر البقراتعد/ -29 زائر، الدولية،العدالة ا امعية، ا  .2005 ديوان امطبوعات ا
حقوق  ،اب الثالثــالكت ،العام ايـــــاإنسي القانون الدو  طــــــــــالوسي د/عبد الكرم علوان: -30

 .1997،عمان ،اإنسان
ية احتلة، امركز د/ -31 دار العازل ي اأراضي الفلسطي مد بن عبود: ا القومي لإصدارات عبد اه 

 ، رة، الطبعة اأو  .2013القانونية، القا
ظ امبادئ ،ون الدو العامـالقان د/عبد الواحد الفار: -32 هضة ،ةــــــــــــرية العامـوال  ،ةـــــــــالعربي دار ال

رة  .1994، طبعة ،القا
اب حومدد/ -33 ، ،الدو اإجرامدراسة علم  إمدخل  :عبد الو ات ــــــــــــــمطبوع الطبعة اأو

 .1987،جامعة الكويت
زرجىد/عروبة جبار  -34 قوق  :ا شر والتوزيع دار ،اإنسانالقانون الدو   ،اأردن ،الثقافة لل
 .2012، طبعة
امعية، وحقوق الشعوب اإنسانحقوق  د/عمر سعد اه: -35 زائر ،ديوان امطبوعات ا ، ا

2005. 
يمد/علي  -36 دات الدولية الوسيط :إبرا هضة العربيةدار ا ،ي امعا رة ،ل ، الطبعة اأو ،القا

1995. 
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زاء الدوــنظ د/علي ميل حرب: -37 ة ـــــــالطبع ،واأفرادة ضد الدول ـــــــــالدولي اتـــــالعقوب ،ام ا
، شورات اأو قوقية م لي ا ان ،بروت ،ا  .2010، لب

 دارــــــــإص ،د الوطيـــل للتطبيق على الصعيــــالدلي ،ايـــــــــاإنسون الدو ـالقان د/فتحي سرور: -38
ة الدولية للصليب  رة ،اأمراللج  .2006، الطبعة الثالثة ،القا

مد بن جرير الطري: -39  .1987، بروت ،دار الكتب العلمية ،واملوك اأممتاريخ  د/
مد  -40 امعيةديوان  ،ون الدو العامـــــــــبادئ القانـــــم بوسلطان:د/ زء اأ ،امطبوعات ا ، ولا

1994. 
ميد: -41 مد سامي عبد ا ماعة ،القانون الدو العام أصول د/ امطبوعات  ديوان ،الدولية ا

امعية درية، ،ا زء اإسك  .2000، الطبعة السادسة ،الثاي ا
مد  -42 ميد:د/ ديوان امطبوعات ، القاعدة الدوليةأصول القانون الدو العام،  سامي عبد ا

درية،  امعية، اإسك زء الثاي، الطبعة السابعة، ا  .2007ا
مد سعادي: -43 ظم د/ ظمة اأمم امتح ،ات الدوليةــــــــــقانون ام ،ـالطبع ،موذجا دةـــــم الدار  ة اأو

لدونية زائر ،ا  .2008، ا
مد سعيد الدقاق: -44 ظري د/ ظمات الدولية ودورــــــــال د ـــــــا ي إرساء قواعـــــة العامة لقرارات ام

شأة ،الدوالقانون  درية ،امعارف م  .1975 ،اإسك
مد سعي -45 شأة ،امــــــــادر القانون الدو العـــــمص د الدقاق ود/مصطفى سامة حسن:ـــــد/  م

درية، ،امعارف  .مصر اإسك
مد عادل -46 ن: د/ والقانون الدو العام دراسة ي القانون  ،التطهر العرقي مد سعيد شا

ائي امقارن ديدة ،ا امعة ا درية ،دار ا  .2009، اإسك
مد عزيز شكري: -47 ظيم الدو العا د/  .1973، الفكر دمشق دار ،يمالت
مد فهد الشالدة: -48 شأة ،اإنسايالقانون الدو  د/ درية، ،امعارف م  .2004اإسك
مد  -49 شورات ،القانون الدو العام :ووبد/ قوقية م لي ا  .2004، بروت ،ا
مد  -50 ظي :ووبد/ ظري ،م الدوـــالت ظمات العامي ةـــــــــــال  ،ةـــــــوامتخصص واإقليميةة ـــــــو ام

شورات قوقية م لي ا ان ،بروت ،ا  .2005 ،لب
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مد مصطفى يونس: -51 هضــــــون الدو اإنســـــــور ي القانـــــامح التطـــم د/ ة، ـــة العربيـــاي، دار ال
رة، الطبعة الثانية  .1996 ،القا

صور الصاوي: -52 مد م رائم الدولية للمخدرات،أحكام القانون الدو ي  د/ دار  ال مكافحة ا
امعية، درية امطبوعات ا  .1984 ،اإسك

مد يوسف علوان: -53 شر ،امقدمة وامصادر ،القانون الدو العام د/  .الطبعة الثالثة،دار وائل لل
م -54  1980وح 1926ن من عامد زكي مس:ااتفاقيات القضائية الدولية وتسليم اجرمو د/
 .مصر، 1987طبعة
ري، الدين علي عشماوي: يد/ -55 ت ااحتال ا رة عام الكتب، حقوق امدنين  ، القا

1972. 
جاج -56 مد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،  :د/مسلم بن ا قيق: صحيح مسلم، 

رة  .القا
تصر سعيد جودة: -57 اء  د/م زاعات امسلحةحقوق اإنسان أث  امـــأحكدراسة فقهية ي ضوء  ،ال

امعة  ،القانون الدو اإنساي دريةدار ا ديدة، اإسك  .2008، الطبعة اأو، ا
زاعات عبد العزيز: دلو ميد/ -58 ومة  ،الدو اإنساي يـــاإسامامسلحة ي الفقه  ماية ضحايا ال دار 

شر والتوزيع زائر ،للطباعة وال  .2009، ا
مود مىد/ -59 لس  العزاوي: عبد الباقي  ال ماي نــــــاأمالقيمة القانونية لقرارات  ة ـــالدو ي 

، ،اإنسانحقوق  قوقية الطبعة اأو لي ا شورات ا  .2009 ،بروت ،م
ــاهيئة امصري ،ة وااستعدادــــــــــــالوقاي ،ةلكيميائية واـــــــــالبيولوجي اأسلحة عطاس: نادر خليلد/ -60 ة ـــ

رة ،للكتاب  . 2008، القا
ظام القانوي للمسؤولي د/وائل عام: -61 هضة العربي ،ة الدوليةــمركز الفرد ي ال رة ،ةــــــــــــدار ال ، القا

2001. 
ائيةــــــــــة امسؤوليــــــــــمشكل د/يوسف العزاوي: -62 ة ــــمطبع ،ة ي القانون الدو العامــــــــالشخصي ة ا

 .1970، بغداد ،شفيق
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 .متخصصةالكتب ال-ب

ر أمد عطية: -01 زاعات د/أبو ا ة، دار ــــــــــــامسلح ماية السكان امدنين واأعيان امدنية إبان ال
هضة العربية، مصر،   .1998ال

ر  أبود/ -02 ائية الدولية الدائمةاحكمة  عطية: أبوا ظام  دراسة ،ا تص  اأساسيال رائم ال  وا
ظر فيها ، ،احكمة بال هضة العربية دار الطبعة اأو رة ،ال  .1999، القا

واد الشريف:أح .د/ -03 رب والقـــــــقان مد عبد ا امصرية كتبة ـــــــام اي،ـــــــــدو اإنســــانون الـــــــون ا
ديثة، رة، ا  .2003 ،الطبعة اأو القا

م مدأد/-04 ائية الدولية دي:يا ية القانونية ،احكمة ا زء  ،مراحل الب ، ،اأولا  ،تعز الطبعة اأو
ية مهورية اليم  .2004، ا

ائية الدولية للفرد موسى: ةمد بشار أد/ -05 زائر ،ومة دار ،امسؤولية ا  .2009، ا
ائيمبادئ القانون الدو  شرف توفيق مس الدين:أد/ -06 هضة العربية دار ،ا رة ،ال  الطبعة ،القا

 .1999، الثانية
ائيالقانون الدو  مد شبل: بدر الديند/ -07 ائية  ،اموضوعي ا ية القاعدة الدولية ا دراسة ي ب

زاء الدو  ،اموضوعية رمة الدولية وا ائيا شر والتوزيع ،ا  .2011 ،اأردن ،دار الثقافة لل
وربراء د/ -08 ائية الدوليةا عبد اللطيف: م ظام القضائي للمحكمة ا شر والتوزيع ،ل  ،دار حامد لل

 .2008، الطبعة اأو ،اأردن ،عمان
ائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون  ة:د/بلخري حسي -09 الدو العام امسؤولية الدولية ا

ائي شر والتوزيع اهدى للطباعةدار  ،والقانون الدو ا زائر ،وال  . 2006،ا
الق الشيخة: -10 رب د/حسام علي عبد ا على مع الدراسة التطبيقية ،امسؤولية والعقاب على جرائم ا

ة واهرسك شر ،جرائم البوس ديدة لل امعة ا درية ،دار ا  .2004، اإسك
يم صاح عبيد: -11 ن إبرا رمة الدولية د/حس هضة العربية دار ،ليلية دراسة ،ا ، ،ال  الطبعة اأو

رة  .1979، القا
يم صاح عبيد: -12 ن إبرا ائي د/حس هضة  دار ،مشروعاته( ،تطبيقاته، تارخه ،)القضاء الدو ا ال

رة ،العربية  .1997، القا



434 

 

ائيمقدمة ي  ميد السعدي:د/ -13 ، ،القانون الدو ا ، بغداد ،امعارف مطبعة الطبعة اأو
1971. 

ائي من احاكم امؤقتة  د/حيدر عبد الرزاق ميد: -14 ائية الدولية  كمةاح إتطور القضاء الدو ا ا
 .2008مصر ،دار الكتب القانونية ،الدائمة

ائيالقانون الدو  صفعك الشمري: هطعمخالد د/-15  .2005، طبعة ،الكويت ،بدون دار نشر ،ا
روب العربية ااسرائلية رأضراامسؤولية الدولية عن  د/رشاد عارف السيد: -16 الطبعة  ،اأولالقسم  ،ا

،  .1984، اأردن ،عمان ،رقانفدار ال اأو
ائي د/زياد عيتاي: -17 ائية الدولية وتطور القانون الدو ا ، ،احكمة ا لي  الطبعة اأو شورات ا م

قوقية  .2009، بروت ،ا
تار علي: -18 ر  ائي د/سعد الطا زاءات الدولية ،القانون الدو ا ، ،ا دار الكتاب  الطبعة اأو

ديدة ان ،بروت ،ا  .2001، لب
ائية الدولية احكمة :د/سعيد عبد اللطيف حسن -19 ، ،ا هضة العربية دار الطبعة اأو  .2000، ال
رائم ضد اإنس ان بكة:خمر  ند/سوس -20 ظام اأساسي للمحكمة ـــــــــــا انية ي ضوء أحكام ال

ائية الدولية، ، ا قوقية، الطبعة اأو لي ا شورات ا  .2006، بروت م
ائية /شريف سيد كامل:د -21 هضة العربية، ،اختصاص احكمة ا رة، الطبعة دار ال ، اأو القا

2004. 

ائية الدولية اري خليل وباسل يوسف:ضد/-22 ة القانون  ،احكمة ا ة أميم الطبعة  ،قانون اهيم
، كمة اأو  .2003، بغداد ،بيت ا

اويود/ علي جبار ،العيسىد/طال ياسن  -23 س ائية الدولية :ا ديد  ،احكمة ا دراسة قانونية ي 
ديد ضمانات امتهم فيها أحكام ،تشكيلها،القانون أساسها ،طبيعتها اليازوري دار  ،العضوية فيها مع 

شر والتوزيع   .2009، اأردن، العلمية لل
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ائية الدولية :د/عادل عبد اه امسدي -24 هضة العربيةاد ،اإحالةااختصاص وقاعد  ،احكمة ا  ،ر ال
رة  .2002، الطبعة اأو ،القا

اشم السعدي: -25 رمة الدولية د/عباس  ائية عن ا امعية ،مسؤولية الفرد ا  ،دار امطبوعات ا
درية  .2002، اإسك

م -26 ميد  زاعات امسلحـــة ضحـــــــــماي ود:ــد/عبد الغي عبد ا دو ــــــــــون الـــــــــة ي القانـــــــايا ال
 رة،ــالقا ري،ـــدار امستقبل الع دراسات ي القانون الدو اإنساي، اإسامية،اإنساي والشريعة 

  .2000، الطبعة اأو
ائية الدولية بد الفتاح بيومي حجازي:عد/ -27 ائي دراسة ،احكمة ا  ،متخصصة ي القانون الدو ا

ظرية  .2007، مصر ،الكتب القانونية دار ،للمحكمةااختصاص القضائي  نظرية ،للجرمة الدولية ال
ائي الدوا مبدأ د/عبد الفتاح سراج: -28 ليلية  ،لتكامل ي القضاء ا هضة  ،صيليةتأدراسة  دار ال

رة ،العربية  .2001، الطبعة اأو ،القا
ائي،: عبد القادر القهوجي د/ -29 رائم الدولية، القانون الدو ا شورات  احاكم الدولية، ا م

قوقية، بروت، لي ا  .2001، الطبعة اأو ا
عم عبد الغي:-30 ظرية العامة للجرمة الدولية د/عبد ام ائي ،دراسة ي ال امعة  ،القانون الدو ا دار ا

شر ديدة لل درية ،ا  .2008، اإسك
ائي اأساسيةامقدمات  د/عبد اه سليمان سليمان:-31 امطبوعات  ديوان ،ي القانون الدو ا

امعية زائر ،ا  .1992، ا
ائي ي ماية حقوق  د/عبد اه علي عبو سلطان: -32  ،دار الدجلة ،اإنساندور القانون الدو ا

  .2010، الطبعة اأو ،اأردن
رائم الدولية وسلطة العقاب عليها، د/ عبد الواحد الفار: -33 هضة العربيدار  ا رة ة،ــــال  ،القا

1996. 
مود امخزومي: -34 ائية الدولية د/عمر  شر  ،القانون الدو اإنساي ي ضوء احكمة ا دار الثقافة لل

 .2009، الطبعة اأو ،اأردن ،والتوزيع
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ائي الدو ي عام متغر علي يوسف الشكري:/د -35 ، ،القضاء ا دار  ،اأول اإصدار الطبعة اأو
 .2008، اأردن ،عمان ،الثقافة

ائي :الشاذفتوح عبد اه /د -36 ظرية العامة للجرمة الدولية ،القانون الدو ا  .2000، طبعة ،ال
كم خوض اــــــــــضواب د/فريتس كالسهوقن وإليزابيث تسغفلد: -37 انون ــــــــــــمدخل للق ،ربـــــط 

ة الدولية للصليب اأ اإنساي،الدو  شورات اللج  .2004، مرم
مد سامي عب -38 ميد:ـــد/ امعية،ــــــــامطبوع رب،ــــــون اــــــــــــقان د ا درية، ات ا  عةــالطب اإسك

 .2007، الثانية
ائيةا وي:بسي مد شريف/د -39 ان تاريخ لنشأها ونظامها اأساسي مع دراسة  ،الدولية حكمة ا

ائية الدولية السابقة ديدة ،التحقيق الدولية واحاكم ا  .2002، الطبعة الثالثة ،مطابع روز اليوسف ا
ائية الدولية مد عاشور:/د-40 مركز دراسات الوحدة  ،والسودان جدل السياسة و القانون احكمة ا

ان ،بروت ،العربية  .2010، واأ الطبعة ،لب

الق: -41 عم عبد ا مد عبد ام ــوجرائوالسـام  ة ـــــــم ضد اإنسانيـللجرائ تأصيليةة ـــــــدراس د/ م ـــ
رب ، ،ا رة الطبعة اأو  .1989، القا

42- : مد صاح العاد رمة الدولي د/ امعي،ــدار الف دراسة مقارنة، ة،ـــــــــا دري كر ا ، ةــــــاإسك
2004 . 

ائياإ مد صاي يوسف:/د -43 ، ،طار العام للقانون الدو ا هضة العربية الطبعة اأو  ،دار ال
رة  .2002، القا

ائي د/غازي اهرمزي:و ،د السيدأممرشد /د -44 هضة العربية ،القضاء الدو ا رة ،دار ال ، القا
2002.  

سيمة لقواعد القانون الدو اإنساي، د/مرم ناصري: -45 دار الفكر  فعالية العقاب على اانتهاكات ا
درية ،العري  .2011،اإسك
دة معمر يشوي: -46 ائية الدولية الدائمة واختصاصاها ل شر والتوزيع ،احكمة ا ، اأردن ،دار الثقافة لل

2010. 
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ائية الدولية ي ظل جرمة العدوان :تنايف حامد العليما/د-47 شر والتوزيع ،احكمة ا  ،دار الثقافة لل
 .اأردن ،عمان
ائية الدولية، -48 زائر دار اهدى، عن مليلة ، /نبيل صقر وثائق احكمة ا   .ا
يم:أمد أد/جاة  -49 شأة اإنساي،دو ــــون الــــة عن انتهاكات قواعد القانـــة الدوليـــــــــامسؤولي مد إبرا  م

درية   .2009، امعارف، اإسك
ائية الدولية اي مر عبد الرزاق:/د -50 هضة العربية ،نطاق اختصاص احكمة ا رة ،دار ال ، القا

2009. 
 الرسائل والمذكرات: -ثانيا

 الرسائل:-أ
 ،دكتورا ي القانون العامرسالة  ،روشو خالد :الضرورة العسكرية ي نطاق القانون الدو اإنساي -01

زائر ،تلمسان ،بلقا يدجامعة أي بكر   .2012/2013ا
زاعات امسلحة غر الدولية، عواشرية رقية: -02 ،كلية  ماية امدنين واأعيان امدنية ي ال رسالة دكتورا

قوق، رة جامعة عن الشمس، ا  .2001، القا
مود خلف:حق الدفاع الشرعي ي  -03 ائي، رسالة دكتورا مقدمة إ كلية مد  القانون الدو ا

رة  قوق، جامعة القا  .1973ا
ق الشعب الفلسطيي، :لعشماويعبد العزيز  -04 رسالة دكتورا ي القانون  جرائم اإبادة وارتكاها 

، قوق الدو زائر،كلية ا  .1972، جامعة ا
ميد ميس:05- رب والعقاب  عبد ا قوق ، كليةرسالة دكتورا ،عليهاجرائم ا رةجامعة  ،ا ، القا

1955. 
 المذكرات:-ب

ائية الدولية، ماك تامر ميخائيل: -01 اجستر ي موكرة م  إجراءات القبض والتقدم أمام احكمة ا
 . 2014-2013اأكادمية العربية امفتوحة بالدامارك القانون الدو العام،كلية السياسة والقانون،

رب ي أسرى روشو خالد:- 02  ي العلوم ماجستر موكرة ،القانون الدو اإنساي )امركز القانوي( ا
زائر ،ارتيت ،جامعة ابن خلدون ،صص القانون الدو ،القانونية واإدارية  .2009-2008ا
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زاعات  :ةتلعطب  -03 اء ال ائية الدولية ممثلي الدولة أث ماجستر ي موكرة ، امسلحةامسؤولية ا
 .2009-2008تيارت ،جامعة ابن خلدون القانون الدو العام،

ان وتداعياته، موكرة موسى موسى: التدخل الدو اإنساي، مشروعية التدخل السوري ي لب -04
، كلية القانون والسياسة، اأكادمية العربية امفتوحة بالدامرك،  .2007 ماجستر ي القانون الدو

ان عبد الشهيد الظفري: -05 ائية أحكامضمانات سامة  س دراسة قانونية وفقا  ،احكمة الدولية ا
ظام رو   .2003جامعة بابل  ،القانون كلية  ،اجسترموكرة م،1998لعام اأساسي مال

 المقاات:-ثالثا
اي:/د-01 يم الع ائي  إبرا لةالقضاء ا  ، ةالشرطة كلية،  والقانون اأمن الدو امسة ، دي، الس ، ا

 .1997 ،الثاي العدد
يم شحات/د-02 ة القانون الدو بشإبرا داتأة :مشروع   ،اجلة امصرية للقانون الدو ،ن قانون امعا

معية امصرية للقانون الدو رة ،ا  .1967،اجلد الثالث والعشرون  ،القا
ماية القانون الدو الفئات  /أمد أبو الوفا:د -03  شور بكتاب القانون  ،اإنسايامشمولة  ث م

ة الدولية ،دليل للتطبيق على الصعيد الوطي، اإنسايالدو   ،اأمرللصليب  صادر عن بعثة اللج
رة  .2006، الطبعة الثالثة ،القا

ائية الدولية اأساسيةامامح  الوفا: أبومد أ/د -04 شور ي كتاب احكمة  ث ،للمحكمة ا م
ائية الدولية ة الدولية للصليب  إصدارات ،:د/شريف عتلمإعداد ،الدستورية و التشريعية امواءمات ،ا اللج

 .2006، الطبعة الرابعة ،اأمر
ظام مد الرشيدي:أ/د -05 ائي ال ان التحقيق امؤقتة  ،الدو ا ائية الدولية إمن  لة  ،احكمة ا

راممؤسسة  ،السياسة الدولية رة ،اأ  .2002، كتوبرأ ،160العدد ،القا
شور ي ،اإنساي الدو للقانون اأوليةسس اأ عبد الرمان: إماعيل/د -06 القانون  كتاب  ث م

ة الدولية للصليب  إصدار ،دليل للتطبيق على الصعيد الوطي ،اإنسايالدو  ، الطبعة الثالثة ،اأمراللج
2006. 

ائية الدولية مكي مدي: أمن/د -07 دوة العرب ،امسؤولية الشخصية واحكمة ا ية حول احكمة ال
ائية الدولية  .2000 ،اأردن ،عمان ،ا
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قطة احورية  ،الفلسطيي الصراع اإسرائيلي /بير بيكر:د -08 يو بوليتيكيةال شور لعام متأزم، ا  ث م
دار العازل  كمة العدل الدولية )نصوص ودراسات(، اإسرائيلي،ب:ا مركز دراسات  إصدارات فتوى 

، ،فوزي قاسم وآخرون رير أ/أنيس ،الوحدة العربية  .2007 ،بروت الطبعة اأو
ائية اإنسايو القانون الد :/توفيق بوعشةد -09 شور ي كتاب القانون الدو  ،والعدالة ا ث م

رة ،اأمراللجان الدولية للصليب  إصدار ،دليل للتطبيق على الصعيد الوطي ،اإنساي الطبعة  ،القا
 .2006، الثالثة
ساء وحقوق  غردام:-ج-/جوديتد -10 دار  ،اإنسايي القانون الدو  ،والقانون الدو اإنسانال

رة ،امستقبل العري  .2000، الطبعة اأو ،القا
اجلة  ،معاقبة اجرمن ،اإنسايو القانون الدو  اإنسانسد الثغرة بن حقوق  /جون دوغار:د -11

ة  ،اأمرالدولية للصليب   .1998يلولأ ،61العدد ،11الس
مد عتلم:د -12 ائية الدولية أمامدعاء م اإظن /حازم  ائية  إث مقدم  ،احكمة ا ندوة احكمة ا

صانة( الدولية دي ا  .2001نوفمر  4-3 ،دمشق ،)
شور  ،العليا اأوامروالرؤساء والدفع بطاعة  القادةمسؤولية  /حسن عيسى مال اه:د-13 ث م

شورات ،الطبعة الثالثة ،مد فتحي سرورأتقدم د/ ،اإنسايالقانون الدو  بكتاب: ة الدولية  م اللج
 .2006، مرللصليب اأ

ة الدولية للصليب  :ا/ديفيد دياير د -14 كتاب دراسات ي القانون ،اإنسايوالقانون الدو  اأمراللج
رة ،دار امستقبل العري ،اإنسايالدو    .2000، الطبعة اأو ،القا

لة ، اإنسايوالرحيل القسري للمدنين ي ضوء القانون الدو  بعاداإ /رشاد عارف السيد:د -15
قوق،القانونيةالدراسات   .1996جوان ،19العدد  ،أسيوطجامعة  ،كلية ا

زي مد:د -16 رب ي ظل قواعد القانون الدو /رشيد الع رمي ا قوق ،اكمة  ة ،لة ا  ،15الس
زائر ،1991عدد مارس  .ا

زاعات امسلحة روبر يتسهوست: /د -17 ز وقانون ال  ،اأمراجلة الدولية للصليب  ،شرط مارتي
ة  .1997فريلأ-مارس ،10الس
رة بوسراج:د -18 كلية ،لة امفكر ،دارفور أزمةي  اإفريقي واأمنجلس السلم  اإنسايالتدخل  /ز

قوق والعلوم  مد خيضر ،اإنسانيةا  .08العدد ،بسكرة ،جامعة 
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رائم ضد د/معان  -19 رب إبادة ،اإنسانيةبطرس فرج اه: ا س وجرائم ا شور ضمن  ،ا ث م
رة ،دار امستقبل العري  ،مفيد شهاب /دأتقدم : ،اسات ي القانون الدو اإنسايدر  ،مؤلف  ،القا

 .2000، الطبعة اأو
ائية الدولية، -20 اصر فوق ساشارد لفلودر، الطابع القانوي للمحكمة ا ية ي القضاء  و نشوء ع وط

ائي الدو  .2002، اجلة الدولية للصليب اأمر، عدد عام ا

ية تطبيق القانون الدو اإنساي على اأصعدة :/شريف عتلمد -21 شور ي مؤلف  ،الوط ث م
ة الدولية  ،تقدم :د/فتحي سرور دليل للتطبيق على الصعيد الوطي، ،القانون الدو اإنساي إصدار اللج

رة للصيب اأمر،  .2006 ،الطبعة الثالثة ،القا
ة الدولية للصليب  إصدارات ،اإنساياضرات ي القانون الدو  عتلم: د/شريف -22  ،اأمراللج

رة  .2006 ،الطبعة السادسة ،القا
شور ي صاح الدين عامر:د/ -23  ث م رب،  ائية الدولية تطور مفهوم جرائم ا  ،مؤلف:احكمة ا

ة الدولية للصليب اأمر، ،الدستورية والتشريعية امواء مات رة إصدار اللج  .2003، القا
رب /صاح الدين عامر:د -24 رمي ا ائية الدولية ماحقة  القانون الدو  ،اختصاص احكمة ا

ة الدولية للصليب  إصدارات ،دليل للتطبيق على الصعيد الوطي اإنساي رة ،اأمراللج الطبعة  ،القا
 .2006 ،الثالثة
ائية مبدأامشكات امتعلقة  :/عادل ماجدد -25  لجامعة الدو  ،ااختصاص التكميلي للمحكمة ا

رة ،العربية  .2004فيفري  4-3 ،القا
ويضيد -26 ظر ي جرائم إسرائيل على ضوء تصريح  :/عبد العزيز ال ائية لل اختصاص احكمة الدولية ا

ية بقبول اختصاص احكمةالسلطة  صرة اأسر إورقة مقدمة  ،الفلسطي  ،الفلسطيي امؤمر الدو ل
 .2011جانفي الرباط،

عم رياض:د -27 رب /عبد ام رمي ا   .1945 ،اجلة امصرية للقانون الدو ،كمة دولية حاكمة 
مد الفار:د -28 كمة نورمبورغ ي تطوير  /عبد الواحد  ائية الدوليةدور  لة  ،فكرة امسؤولية ا

 .1995، 17العدد  ،أسيوطجامعة  ،دراسات قانونية
ام/د -29 ارية  اأنشطة ،البيولوجية اأسلحةحظر  :من يرسون غرا  اجلة الدو  ،امستقبل وآفاقا

ة ،اأمرللصليب   .1997 ،55العدد  ،10الس
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وف: فريدريك/د -30 وانب القانونية ،روانداكمة  ار  ،اأمراجلة الدولية للصليب  ،عرض لبعض ا
ة يف  ،58العدد  ،10الس  .1997ج
طرة ي  أركان إحدى ،جرمة العدوان /كمال ماد:د -31 رائم ا ائية الدوليةا  ،اختصاص احكمة ا

دوة العلم إ ث مقدم ائية الدوليةال صانة ،ية حول احكمة ا قوق،دي ا دمشق وبالتعاون  ،كلية ا
ة الدولية للصليب   .2001نوفمر  4-3 ،سوريا ،دمشق ،اأمرمع اللج

وت درمان:د -32 ة الت /ك ائية الدوليةاللج رب أركان ،حضرية للمحكمة ا شور  ،جرائم ا ث م
ة  ،مد فتحي سرورأتقدم:د/ ،دليل للتطبيق على الصعيد الوطي اإنسايالقانون الدو  بكتاب: اللج

رة ،اأمرالدولية للصليب   .2006 ،مصر ،القا
دار العازل " :ك يونس/مالد -33 اثامركز العري  إسرائيل امكتمل، بارتا يدأمراجعة كتاب ا  لأ

 2012رايرف ،الدوحة ،ودراسة السياسات
مد بن عابد  -34 ظام روما  الصادق:د/ ريدة ،اأساسيدراسة حصيلة امؤمر ااستعراضي ل شور   م

 .29/07/2011الصباح امغربية ليوم 
مود خضور: -35 مد رياض  عن الدائرة التمهيدية ي احكمة  القبض الصادر أمر ةدراسة قانوني د/
ا ق الرئيس السودايا اير ،45العدد ،لة الشريعة والقانون ،ئية الدولية   ،جامعة حلب ،2011ي

 .سوريا
ميد:ممد ساد/ -36 ظمات الدولية كمصدر لقواعد القانون  ي عبد ا القيمة القانونية لقرارات ام

 .1968، 24اجلد  ،للقانون الدواجلة امصرية  ،الدو العام
مد شريف بسيوي:د -37  ،التدخات والثغرات والغموض ،اإنسايالعري ي القانون الدو  اإطار /

شور ي مؤلف القانون الدو  ة الدولية للصليب  إصدارات ،فتحي سرور د/تقدم: ،اإنسايث م اللج
رة ،اأمر  .2006، الطبعة الثالثة ،القا

ائية الدولية مد عزيز شكري:/د -38  العدد ،سوريا ،لة احامون ،بعض امامح العامة ،احكمة ا
07 ،08/08/2001. 
ر:د -39 مد ما ائية الدولية  ،اإبادةجرمة  / شور بكتاب احكمة ا الدستورية  ماتو امواءث م

ة الدولية للصليب  إصدارات ،:د/شريف عتلمإعداد ،والتشريعية  .2006، الطبعة الرابعة  ،اأمراللج



442 

 

ي الدين عوضد -40 مد  ائي :/ العدد  ،لة القانون وااقتصاد ،دراسات ي القانون الدو ا
رة ،اأول  .1965 ،القا
ي الدين عوض:د -41 مد  ة  /  تكييفها ،واهرسكجرائم الصرب والكروات ضد شعب البوس

هاواحاكمة  يةالعربية للدراسات  اجلة ،دوليا ع  .1993 ،الرياض ،16 العدد ،الثامن اجلد ،اأم
قوق  اإنسايتاريخ القانون الدو  مد نور فرحات:د/ -42  جوانب الوحدة ،اإنسانوالقانون الدو 

شور ي مؤلف دراسات ي القانون الدو  ،التمييز و رة ،العريدار امستقبل  ،اإنسايم الطبعة  ،القا
 .2000، اأو
مد يوسف علواند -43 قوق ظح :/  اأممي ضوء اتفاقية  اإنسانر التعويب ي القانون الدو 

ضة التعويب ا قوق ،1984لعام امتحدة م قوق كلية ا  .1987،العدد الرابع ،جامعة الكويت ،لة ا
مد يوسف علواند -44 شور ي مؤلف:دراسات ي القانون  ،اإنساينشر القانون الدو  :/ ث م

رة ،دار امستقبل العري ،اإنسايالدو  ،القا  .2000 ،الطبعة اأو
مد يوسف علواند -45 ائية الدولية :/ دي  إث مقدم  احكمة ا اية الدولية ) ندوة احكمة ا

صانات(  .2001نوفمر  4-3من ،دمشق ،ا
مود سامي د-46 ه/ ي رب :ج ة  ،اأولالعدد  ،لة القانون وااقتصاد ،وث ي قانون ا  ،11الس

  .1941جانفي
قوق، :لد الطراونة د/ -47 لة ا  ، ائي الدو ة  القضاء ا  .2003سبتمر ،3العدد ،27الس
لة  -48 ة الدولية للصليب اأمر ي حالة انتهاكات القانون الدو اإنساي،  ،  ICRLمساعي اللج

 198أفريل -،مارس728العدد 
امصرية للقانون  اجلة ،نون بوصفها مصدرا للقانون الدوللقا امبادئ العامة/مفيد شهاب : د -49
 .1967، 23اجلد  ،الدو
ن د -50 مد حس ايف:/لؤي  ائية الدولية والقضاء الوطي ال لة  ،العاقة التكاملية بن احكمة ا

 .2011، 03العدد  ،27اجلد ، جامعة دمشق للعلوم ااقتصادية و القانونية 
ا:د -51 زاعات امسلحة إدارة /ل.ر.بي رب ومعاملة ضحايا ال  القواعد امدونة والعرفية ال كانت ،ا

د القدمة  .1989، 08العدد ،اأمراجلة الدولية للصليب  ،سارية امفعول ي اه
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مد عصر/د -52 ا :جاء  رباحكمة ا رمي ا لة البحوث القانونية  ،ئية الدولية وماحقة 
 .2011فريل أ ،49العدد  ،وااقتصادية

ة الدولية للصليب اأمر وحقوق  -53 دلر: اللج ريش ش اإنسان، اجلة الدولية للصليب اأمر، عدد ي
 .1979فراير
يميوسف  /د -54 قي: إبرا دافماية و التمييز بن اهدف العسكري واهدف امدي  ال امدنية  اأ

توي على خطورة خاصة وفقا للقانون الدو  واأماكن شور ي مؤلف: ،اإنسايال  القانون  ث م
ة الدولية للصليب  إصدار ،دليل للتطبيق على الصعيد الوطي اإنسايالدو  رة ،اأمراللج  ، القا
2006. 
 الوثائق القانونية.النصوص و رابعا: 

 .الوثائق الدوليةالنصوص و   -أ
دات والبروتوكوات الدولية. -1أ  ااتفاقيات والمعا

اصة باحرام قوانن وأعراف  - اي:ااتفاقية ا رب.ا  .//ا
رب العامية اأو . اتفاقية فرساي لعام  - رمي ا اصة محاكمة   ا
 .ميثاق اأمم امتحدة  -
ظام اأساسي حكمة العدل الدولية لعام  -  .9ال
ورمبورغ - ظام اأساسي للمحكمة العسكرية ل  .تأو :ال
ظام اأساسي  -  .جانفيللمحكمة العسكرية لطوكيو :ال
قوق  -  .ديسمراإنسان:اإعان العامي 
ع جرمة اإبادة لعام  -  .ااتفاقية الدولية م
يف اأربع لعام  - والرتوكول اإضاي .لعامن والروتوكوان اإضافيا اتفاقيات ج
 الثالث
ريات اأساسية لعام  - ماية حقوق اإنسان وا  .ااتفاقية اأوربية 

قوق اإنسان -11  ااتفاقية اأمريكية 
ا لعام  - دات 1963اتفاقية في  .لقانون امعا

 .العهد الدو للحقوق امدنية والسياسية لعام - 
رائم امرتكبة ضد  إتفاقية - رب وا   .اإنسانيةعدم تقادم جرائم ا
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رائم امرتكبة ضد  ااتفاقية اأوربية لعدم - رب وا  اإنسانيةتقادم جرائم ا
ضة التعويب وغر من ضروب امعاملة أو العقوبة - ا أو الاإنسانية القاسية اتفاقية اأمم امتحدة م

ة لعام   .أو امهي
 . إتفاقية حقوق الطفل لعام  -
ظام اأساسي حكمة ليوغسافيا السابقة : -  .مايال

ظام اأساسي حكمة  -  .نوفمر: روانداال
ظام اأساسي حكمة -  سراليون. ال
ظام اأساسي حكمة  -  تيمور الشرقية. ال
ظام اأساسي حكمة -  كمبوديا.  ال
ائية لروما امعتمد ي - ظام اأساسي للمحكمة ا  .جويلية   ال

ان  -24 اصة بلب ظام اأساسي للمحكمة  ا  .ال
 ici-ASP/1/3/SUPPالقواعد اإجرائية وقواعد اإثبات.وثيقة اأمم امتحدة: -

ائية الدولية  -26 ظام اأساسي للمحكمة   - وحصاناها.اتفاق بشأن امتيازات احكمة ا ال
ان  اصة بلب  .ا

ائية الدولية. -27 ااتفاق الدو بشأن العاقة بن اأمم امتحدة و احكمة  ا  

.اأمن مجلسقرارات  -أ   

ة السابعة واأربعون، ملحق أشهر أكتوبر،  -01 لس اأمن الرمية، الس نوفمر، اأمم امتحدة، وثائق 
 (.S/24657ديسمر، الوثيقة: )

لس اأمن الرمية:  -02  UN. DOC. SC/Res/1315/, 14, 2000وثائق 
لس اأمن رقم   -03 ا طق اماس ي سراليون 1306/2000قرار   .امتعلق بضرورة ماية م

لس  -04 دارفور إ .امتضمن إحالة قضية  31/03/2005الصادر بتاريخ: 1593رقم اأمنقرار 
ائية الدولية  : على اموقع .احكمة ا

–http / arabic.cnn.com/Darfour/inter actives/PDF/darfur.pdf.   

. امتضمن موافقة 2006/ مارس/19الصادر بتاريخ  1664/2006لس اأمن رقم قرار  -05
ان. انية على إنشاء احكمة ذات الطابع الدو للب كومة اللب  ا
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 .قرارات الجمعية العامة -3أ

معية العامة لتعريف 14/12/1974( امؤرخ ي :28-)د3314القرار رقم  -01 . امتضمن إعان ا
 .العدوان

 

 - G.A.RES.95 ,UNGAOR,1STSESS,UN.DOK.A/64/ADD.                             :القرار -02 

-G.A.RES,177,UNGAOR,2ND  SESS,AT9,UN,DOK.A/CN/4/4(1947)          03- القرار:  

معية العامة رقم  -04 ( 6-)د898قرار ا  

-GA.RESS.898(09) .UN.GAOR.9th sess.supp.no.21-50.un.doc.A 2890(1954) 

ة واأربعونا و ،الوثائق الرمية للجمعية العامة امتحدة،اأمم  -05 ة القانون الدو لدورة الثام ، تقرير 
امسة واأربعونعن    .810A/4، الوثيقة رقم 1993 ،أعمال دورها ا
معية العامة لأمم امتحدة رقم -06 09/12/1994بتاريخ 50/ 94قرار ا  

معية العامة لأمم امتحدة رقم  -07 .15/12/1997، بتاريخ52/160قرار ا  

معية رقم  -08 امتضمن طلب فتوى حول آثار  08/12/2003امعتمد ي  ES/14/10قرار ا
دار اإسرائيلي وطبيعته القانونية  .ا

 :التقارير -4أ
رائم ي الكونغو الدمقراطية -01 ظمة العفو الدولية حول ا  على اموقع:.  تقارير م

www.amnesty.org/report/2005/cod-summary-ara- 
ة امتخصصة  -02 معية العامة، الوثائق الرمية، الدورة تقرير اللج ائية الدولية، ا إنشاء احكمة ا

مسون،   (.22/50/9، الوثيقة رقم )1995ا
ة التحضرية عن أعمال دورها للفقرة من ،وثائق اأمم امتحدة  -03 آب 30 -آذار 25تقرير اللج

1996. 

تامية مؤمر اأمم امتحدة الدبلوماس -04 ائية دولية.الوثيقة ا كمة ج ي للمفوضن امعي بإنشاء   

ة تكوين القانون العري العام، بيان امبادئ امطبقة على  -05 هائي للج ، التقرير ال معية القانون الدو
دن،   .2000تكوين القانون الدو العري، تقرير امؤمر التاسع والستن ل
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ائية الدولية، معية  - 06 ائية الدولية، احكمة ا الدول اأطراف ي نظام روما اأساسي للمحكمة ا
اي )  .2001( أيلول، 10-6الوثائق الرمية، الدورة الثالثة، ا

ائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك، من  -07  11إ  8معية الدول اأطراف، احكمة ا
 .i cc- ASP/ 10/3، الوثيقة رقم )04(AS/ICC/13، الوثيقة رقم )2003أيلول
ائية الدولية الوثيقة رقم : -08  .RES /2 /ICC-ASP/3معية الدول اأطراف للمحكمة ا

 تقرير امركز العري للدراسات السياسية على اموقع: -09

-www.Med ad.ps/ar/ ?page=details and new Sid=331/cat=9 
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 الفهرس -

داء  *اإ

 *كلمة شكر

 01....................................مقدمة:........................................

ية القانون الدو اإنساي. الفصل التمهيدي:  07.......................................ما

 08.........................................امبحث اأول: مفهوم القانون الدو اإنساي.

 08...امطلب اأول: تعريف القانون الدو اإنساي، وعاقته ببعض فروع القانون الدو العام.

 08...........................................اإنساي.الفرع اأول: تعريف القانون الدو 

 09...........................................أوًا:التعريف الفقهي للقانون الدو اإنساي

ة الدولية للصليب اأمر للقانون الدو اإنساي..   12.....................انيا: تعريف اللج

 16........اأخرى القانون الدو اإنساي ببعض فروع القانون الدو العام عاقة الفرع الثاي:

قوق اإنسان.  17.......................أوا:عاقة القانون الدو اإنساي القانون الدو 

ائي.  23.............................انيا: عاقة القانون الدو اإنساي القانون الدو ا

ي للقانون الدو اإنساي.  26..................................امطلب الثاي: التطور التار

 26....................................................:مرحلة ما قبل التدوين.الفرع اأول

 26..........................................................أوا:حضارات العصر القدم 

 .28.......................................انيا: العصر الوسيط )عصر الداات السماوية(.

ديث.   31........................................الثا: القانون الدو اإنساي ي العصر ا
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 33......................................الفرع الثاي: مرحلة تدوين القانون الدو اإنساي.

 33.................................1949ون الدو اإنساي ح عام القان اتفاقياتأوا: 

ذ عامانيا: القانون الدو اإ ذا 1949نساي م ا   36..............................إ يوم

 38..........................................امبحث الثاي:مصادر القانون الدو اإنساي.

 40..................................امطلب اأول: امصادر الرئيسية للقانون الدو اإنساي

دات الدولية.  40.......................................................الفرع اأول: امعا

دة الدولية.  41.........................................................أوا: تعريف امعا

دات الدولية الشارعة كمصدر رمي للقانون الدو اإنساي. انيا:  42...................امعا

.  43...........................................................الفرع الثاي: العرف الدو

.أوا: تعريف العرف   44...........................................................الدو

ال القانون الدو اإنساي.  46..............................انيا: مكانة العرف الدو ي 

 49...................................................الفرع الثالث: امبادئ العامة للقانون.

 49............................................مضمون وطبيعة امبادئ العامة للقانون. أوا:

 50..............................انيا: امبادئ العامة كمصدر رئيسي للقانون الدو اإنساي

ظمات الدولية.  54..................................................الفرع الرابع: قرارات ام

ظمات الدولية  ا مصدراً للقانون الدوأوا: مفهوم القرارات الصادرة عن ام  54......... اعتبار

ظمات الدولية  اانيا: قرارات ام  55...................مصدراً للقانون الدو اإنساي. اعتبار

 56......................................................ااحتياطيةامطلب الثاي: امصادر 



456 

 

 57...................................................الفرع اأول:القضاء )أحكام احاكم(.

 57...............................للقانون الدو العام. احتياطيأوا: أحكام احاكم كمصدر 

 6....................................للقانون الدو اإنساي.انيا: أحكام احاكم كمصدر 

.  59.............................................................الفرع الثاي: الفقه الدو
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ائي الدو ية لتطور فكرة القضاء ا  62..........................الباب اأول: الدراسة التار

ائي الدو امؤقت  64.............................................الفصل اأول:القضاء ا

ائي دو ح عام  هود الدولية إنشاء قضاء ج  65.................1946امبحث اأول: ا

. رب العامية اأو ائي الدو قبل ا  65...........................امطلب اأول: القضاء ا

.الفرع اأول: التطبيقات اأو   ائي الدو  66...................................للقضاء ا

ائي الدو قبل الثورة الفرنسية.  66..........................................أوا: القضاء ا

ائي الدو بعد الثورة الفرنسية.  68.........................................انيا: القضاء ا

هود الفقهية.الفرع الثا  69..........................................................ي: ا

هود الفقهية على مستوى الفردي.  70..............................................أوا: ا

ماعي هود الفقهية على مستوى ا  74..............................................انيا:ا

هود الرمية على مستوى القانونن الداخلي والدو  75.......................الفرع الثالث: ا

ية هود الرمية على مستوى القوانن الوط  76....................................... أوا: ا
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ات واإعاات واإتفاقيات الدوليةنيا هود الرمية ي إطار التصر  77.................. ا: ا

ربن العاميتن ائي الدو ي الفرة مابن ا  80..................... امطلب الثاي: القضاء ا

هود الدولية على امستوى الرمي والسياسي  81.............................. الفرع اأول: ا

ة امسؤوليات لعام   81...............................................1919أوا: تقرير 

 83.................................................. 1919انيا: إتفاقيات السام لعام 

هود الفقهية  90.......................................................... الفرع الثاي: ا

ماعيةأوا: امشاريع ي إطار اأعمال الفقهية   90....................................... ا

هود الفقهية الفردية ائية ي إطار ا  92................................... انيا: امشاريع ا

ات واإعاات الدولية  94.......................................... الفرع الثالث: التصر

 94............................................. 1939إ  1914أوا: امرحلة ما بن 

رب العامية الثانية   96.....................................1945-1939انيا: مرحلة ا

رب العامية الثانية  101............................ امطلب الثالث: احاكمات الدولية بعد ا

ائية دولية الفرع اأول: الصكوك اكم ج  102....................... الدولية اممهدة إنشاء 

دن   102..................................................1945 /27/06أوا: مؤمر ل

كمة نورمبورغ العسكرية -انيا  103...................تقرير القاضي جاكسون إعداد نظام 

دن -الثا  104...............................................08/08/1945) إتفاقية ل

رب اأمان رمي ا  104............................. الفرع الثاي: احاكم العسكرية حاكمة 
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كمة نورمبورغ.  105..............................................................أوا: 

شأة موجب القانون رقم  انيا: احاكم  113...................جلس الرقابة على أمانيا. 10ام

كمة طوكيو لعام   116.............................................1946الفرع الثالث: 

اكماها كمة طوكيو وسر   117...........................................أوا: تشكيل 

كم نورمبورغ انيا:   118....................:1946وطوكيو  1945امقارنة بن نظامي 

ائي امؤقت بعد عام   120................................1946امبحث الثاي: القضاء ا

ائية الدولية ليوغسافيا السابقة  121..............................امطلب اأول: احكمة ا

ائية الدولية ليوغسافيا السابقة ع اأول:الفر   122........................ تشكيل احكمة ا

 122.................................................................أوا: دوائر احكمة

 123............................................................ يئة اإدعاء العام انيا:

 125.................................................................قلم احكمة. الثا:

 126.............................................. الفرع الثاي: إختصاص احكمة الدولية

 127.................................الشخصي. ااختصاصوضوعي و ام ااختصاصأوا: 

 128.........................................امكاي ااختصاصالزماي و  ااختصاص: انيا

ية :الثا  128.......................................... عاقة احكمة الدولية احاكم الوط

ائية ليوغسافيا السابقةالفرع الثالث:  زاء الدو تداعيات احكمة الدولية ا ظومة ا  130على م

د إنشاء احكمة   130..................................................أوا: من حيث س
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 135.............................................انيا: من حيث السر العام للمحاكمات

ائية امؤقتة لروانداالثالث: احكمة اامطلب   136...................................لدولية ا

ائية لرواندا  138................................... الفرع اأول: أسيس احكمة الدولية ا

 138..............................................................تشكيل احكمة : أوا

 139...........................................................: إختصاص احكمة.نياا

ائيتان ليوغسافيا السابقة ورواندا الفرع الثاي:  141.............. تقييم احكمتان الدوليتان ا

 141.................................................أوا: تكريس بعض امبادئ القانونية.

رائ انيا: يم بعض ا . القضاء م الدولية، وتطبيقها أمامالتأكيد على مفا ائي الدو  142.....ا

ائية امدولة  145............................................... امطلب الثالث: احاكم ا

ائية امدولة  145............................................ الفرع اأول: مفهوم احاكم ا

 145...................................................................أوا: خصائصها

ائية امدولة انيا:  147....................................................أمية احاكم ا

 148......................................... ائية امدولةالفرع الثاي: تطبيقات احاكم ا

اصة بسراليون  148................................................أوا: احكمة امدوّلة ا

ائية امدولة لكمبودا.   153..............................................انيا: احكمة ا

اصة بتيمور الشرقيةالثا:  ائية امدولة ا  157................................... احكمة ا

ان اصة بلب  158............................... الفرع الثالث: احكمة ذات الطابع الدو ا
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 159................................................................أوا: تكوين احكمة

 161............................................................انيا: إختصاص احكمة

ان اصة بلب م اماحظات بشأن احكمة ا  163....................................الثا: أ

ائي الدو الدائم  165. .................... الفصل الثاي:التجسيد الواقعي لفكرة القضاء ا

ائية الدولية لروما عام   166................ 1998امبحث اأول: اإطار العام للمحكمة ا

ائية الدولية هود امبذولة إنشاء احكمة ا  166.......................... امطلب اأول: ا

هود اأمية ما قبل مؤمر روما   167...................1998لعام  الدبلوماسيالفرع اأول: ا

ة القانون الدو  167........................................................... أوا: 

ة التحضرية  171............................................................. انيا:اللج

هود امبذولة خال مؤمر روما   171.............................. الدبلوماسيالفرع الثاي: ا

ائية الدولية.  173........................امطلب الثاي: امواقف الدولية من إنشاء احكمة ا

ائية الدولية                                             174.  ............................الفرع اأول:الرأي امعارض إنشاء احكمة ا

 174......................................................... أوا: حجج الرأي امعارض

ائية الدولية اعراضانيا:  175.................... الواات امتحدة اأمريكية على احكمة ا

ائية الدوليةالفرع الثاي:الرأي امؤيد إنشاء ا  179................................ حكمة ا

كمة روما.  181....................................الفرع الثالث: اموقف العري من إنشاء 

 182.................................اإسهامات العربية ذات الصلة موضوع الصياغة. أوا:
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كمة روما. واانضمامبية من التصديق انيا: موقف الدول العر   186.....................إ 

ائية الدولية.  189........................................امطلب الثالث: مفهوم احكمة ا

ائية الدولية.  190................................الفرع اأول: الطبيعة القانونية للمحكمة ا

ائية الدولية.أوا:   190.................................................تعريف احكمة ا

ائية الدولية. انيا:  192....................................الشخصية القانونية للمحكمة ا

ظام اأساسي للمحكمة. صائص امميزة لل  194.............................الفرع الثاي: ا

دة دولية أوا: و معا ائية الدولية  ظام اأساسي للمحكمة ا  194.......................ال

ائية الدولية انيا: ظام اأساسي للمحكمة ا  195.................عدم جواز التحفظ على ال

ظر  الثا: ظام.ا  197.....................................الزماي امتعلق بتعديل نصوص ال

ائية الدولية. امبحث الثاي: ظام القانوي للمحكمة ا  197...............................ال

 198..................................................... تشكيل احكمة امطلب اأول:

ائية الدولية.  198...........................................الفرع اأول: قضاة احكمة ا

 199. ........................................................أوا: كيفية إختيار القضاة

 200........................................ اأحكام امتعلقة بعمل القضاة احكمة انيا:

ائ   202...........................................ية الدولية.الفرع الثاي: أجهزة احكمة ا

 202..........................................................يئة راسة احكمة . أوا:

 204............................................................. الشعب والدوائر انيا:
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 205.........................................................عام.الثا: مكتب اإدعاء ال

 207..................................................................رابعا: قلم احكمة

 208..................................................معية الدول اأطراف الفرع الثالث:

معية الدول اأطرافالطبيعة  أوا:  208......................................... القانونية 

 209...................................................أجهزة معية الدول اأطراف انيا:

 210....................................... واختصاصاهامهام معية الدول اأطراف  الثا:

ائية الدولية. اختصاصات الثاي: امطلب  212....................................احكمة ا

 212............................................. الزماي وامكاي ااختصاصالفرع اأول: 

 213............................................................الزماي ااختصاصأوا: 

 216..........................................................امكاي. ااختصاص انيا:

 217.................................................الشخصي. ااختصاص الفرع الثاي:

ائية الفردية   217......................................................أوا: امسؤولية ا

ائية الفردية استبعادانيا:   220.................................. اأحداث من امسؤولية ا

 221................................................اموضوعي. ااختصاصالفرع الثالث: 

ظر فيها من قبل احكمة الدولية رائم غر امقيدة أحكام خاصة لل  222.............. أوا: ا

ائية الدولية. انيا: رائم امعلق فيها إختصاص احكمة ا  224..............................ا

 227.......................... ااختصاصالقواعد الواجب مراعاها ممارسة  امطلب الثالث:
 228......................................................... مبدأ التكامل :الفرع اأول
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 228.......................................................... أوا: مفهوم مبدأ التكامل

 230 ...................................................القانونية مبدأ التكامل انيا:اآار

اد)اإحالة(. الفرع الثاي: قواعد  232................................................اإس

 232..............................................................أوا:اإحالة من الدول

لس اأمن  265...................................................انيا: اإحالة من قبل 

 238...........................................................امدعي العام. إحالة الثا:

ائية الدولية  240................................. الفرع الثالث: إرجاء إختصاص احكمة ا

 241...........................................................أوا: تقييم سلطة اإرجاء

لس اأمن لسلطة اإرجاء.  242..........................................انيا: تطبيقات 

ظر ي إنتهاكات القانون الدو اإنسايالباب الثاي: ائي الدو ال  .إختصاص القضاء ا

ية  سيمة للقانون الدو اإنساي. اإنتهاكاتالفصل اأول: ما  .....................ا

سيمة للقانون الدو اإنساي.  ....................امبحث اأول: مفهوم اإنتهاكات ا

سيمة للقانون الدو اإنساي.  ....................امطلب اأول: تعريف اإنتهاكات ا

 .....................................................الفرع اأول: التعريفات الفقهية.

ـرب وفقـا للمواثيق والعهـود الدوليـة.  ..............................الفـرع الثـاي: جرائم ا

ية. رب ي القوانن الوط  .......................................الفرع الثالث: جرائم ا

سيمة للقانون الدو   ......................اإنساي.امطلب الثاي: أركان اإنتهاكات ا



464 

 

 ..........................................................الفرع اأول: الركن امادي.

 ............................................................ أوا: السلوك اإجرامي

تيجة.  .....................................................................انيا: ال

 ...............................................................الثا: العاقة السببية 

وي.  ..........................................................الفرع الثاي: الركن امع

ائي ي جرائم ا  ...........................................رب.أوا: صور القصد ا

ائية الدولية ظام اأساسي للمحكمة ا ائي ي ال  ......................انيا: القصد ا

 .  ... ....................................................الفرع الثالث: الركن الدو

سيمة للقانون الدو اإنسايامبحث الثاي: صور    ..... .................اإنتهاكات ا

يف اأربعة لعام  سيمة لقواعد إتفاقيات ج  ....... امطلب اأول: اإنتهاكات ا

سدية لأشخاص. سيمة امتعلقة السامة ا   ................الفرع اأول: اإنتهاكات ا

 ...............................................................العمدي.أوا: القتل 

 ......................انيا: التعذيب أو امعاملة الاإنسانية وإجراء التجارب البيولوجية .

سم والصحة. اق أذى خطر ا  ..........الثا: جرمة تعمد إحداث معااة شديدة أو إ
رية الشخصية لأشخاص.الفرع ا سيمة امتعلقة ا  .................لثاي: اإنتهاكات ا

دمة ي صفوف قوات دولة معادية.  .........................أوا: جرمة اإرغام على ا

اكم  ماية من حقه ي أن   انيا: تعمد حرمان أي أسر حرب أو أي شخص آخر مشمول ا

 ..............................................................نظامية. اكمة عادلة
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قل غر امشروع.  .............................................الثا: جرمة اإبعاد أو ال

بس غر امشروع  .....................................................رابعا: جرمة ا

ائن خامس  ........................................................ا: جرمة أخذ الر

 ...........................الفرع الثالث: اإنتهاكات ضد اممتلكات وااستياء عليها .

 ...........................................أوا: التدمر غر امرر للممتلكات احمية.

 ..........................................انيا: ااستياء غر امشروع على اممتلكات

زاع  امطلب الثاي: طرة اأخرى للقوانن واأعراف السارية على ال  حة ـــــــات امسلـــــــاإنتهاكات ا

 ..........................................................................الدولية. 

رائم الواقعة ضد اأشخاص.  ..........................................الفرع اأول: ا

رائم الواقعة ضد امدنين.  ....................................................أوا: ا

يش  رائم امرتكبة ضد أفراد ا  ........................................امعادي.انيا: ا

رائم الواقعة ضد فئات خاصة.   ..............................................الثا: ا

سية. رائم ا رائم اماسة بكرامة اأشخاص وا  ................................رابعا: ا

رائم الواق  .......................................عة ضد اأعيان امدنية.الفرع الثاي: ا

 ......................................................أوا:اهجوم على اأعيان امدنية

 ...................................................انيا: تدمر وهب اأعيان امدنية.

 ..........................الثالث:جرائم إساءة إستعمال اأعام والشارات امميزة.الفرع 



466 

 

صوص عليها ي الفقرة  رائم ام  .......................................... أوا: ا

صوص عليها ي الفقرة  رمة ام  ...........................................انيا: ا

 ..................................الفرع الرابع: جرائم إستخدام اأسلحة احظورة دوليا.

 ...............................................أوا:جرمة إستخدام اأسلحة امسممة.

انقة أو السامة وما ي حكمها.  ........................انيا: جرمة إستخدام الغازات ا

 ...........................................الثا: جرمة إستخدام الرصاص احظور دوليا

ظام ـــــــب حربية مـــــــواد أو أساليـــــــــة أو قذائف أو مـــــــــأسلح داماستخرابعا: جرمة   درجة ي مرفق لل

 .............................................................اأساسي حكمة روما.

زاعات امسلحة غر الدولية. اء ال طرة أث  .................امطلب الثالث: اإنتهاكات ا

زاعات امسلحة غر الدولية.  ................الفرع اأول: إشكالية القواعد امطبقة على ال

 .........................................................ة الثالثة امشركة.أوا: اماد

 ......................................... انيا: الروتوكول اإضاي الثاي لعام 

زاعات امسلحة غر الدولية. اء ال رب امرتكبة أث  ..............الفرع الثاي: صور جرائم ا

يف سيمة للمادة الثالثة امشركة إتفاقيات ج  ......................أوا: اإنتهاكات ا

زاعات امسلحة غر الدولية. طرة للقوانن واأعراف السارية ي حالة ال  انيا: اإنتهاكات ا

سيمة للقانون الثايل الفص زاء الدو امقرر مرتكي اانتهاكات ا  ......الدو اإنساي.: ا

زاءات الدولية.  ............امبحث اأول: امبادئ والضماات القانونية امكفولة لتفعيل ا
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اي ةامطلب اأول: امبادئ امتعلق  .........................................بشخص ا

ائية الدولية للفرد.ر الفرع اأول: إق  ......................................ار امسؤولية ا

ائية الدولية.أواً  ائية الدولية ي اأنظمة اأساسية للمحاكم ا  ........: مبدأ امسؤولية ا

ائية الدولية للفرد. اع امسؤولية ا  ....................................انياً: أسباب إمت

صانة والصفة الرمية لأشخاص. ادااعتدالفرع الثاي: عدم   .........................ا

. صانة ي القانون الدو  ..............................................أوًا: تعريف ا

صانة ي ظل نظام روما اأساسي.  ...........................................انياً: ا

 .......................................م الدفع أوامر الرئيس اأعلى.الفرع الثالث: عد

 ..............................................................أوًا: امواقف الفقهية.

ائية الدولية. فيذ أمر الرئيس ي اأنظمة اأساسية للمحاكم ا  ..................انياً: ت

رمة الدولية.  ........................................امطلب الثاي: امبادئ امتعلقة ا

رمة الدولية.  ..........................................الفرع اأول: مبدأ عدم تقادم ا

رائم ي الوا  .......................................ق الدولية.ئأوًا: مبدأ عدم تقادم ا

 ........................................انياً: مبدأ عدم التقادم ي نظام روما اأساسي

                        ....................................................الفرع الثاي: استبعاد نظام العفو.

 .......................................امتحدة. أوًا: نظام عدم العفو ي أعمال اأمم

ائية.  ....................................انياً: نظام العفو ي أنظمة احاكم الدولية ا
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 ...........................................امطلب الثالث: ضماات احاكمة العادلة.

 ................................................احاكمة. الفرع اأول: الضماات قبل

ة الراءة.  ..................................................................أوًا: قري

اء   .......................................أو ااحتجاز. ااعتقالانياً: حقوق امتهم أث

اء احاكمة. الفرع الثاي:  ...............................................الضماات أث

 ................................................أوًا: حضور امتهم جلسات احاكمة.

لسات.  .............................................................انياً: عانية ا

 ...............................................: الضماات امتعلقة بلغة احكمة.الثاً 

 ..........................................الفرع الثالث: ضماات امتهم بعد احاكمة.

 ...........................................................أوًا: الطعن ي اأحكام.

 .....................................................انياً: التعويض ي حالة الراءة. 

. زاء الدو ائي الدو ي إقرار وإنفاذ ا  ..................امبحث الثاي: دور القضاء ا

زاءات الدولية.  ...............................................امطلب اأول: أنواع ا

 ................................................الفرع اأول: العقوات امقررة لأفراد.

 ..................................................أوًا: طبيعة العقوات امقررة لأفراد

 ...............................................................انياً: تقدير العقوبة.

 .................................................الفرع الثاي: العقوات امقررة للدولة.
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طوية على اإكرا  ..............................................أوًا: العقوات غر ام

 . طوية على اإكرا  ................................................انياً: العقوات ام

زاءات الدولية.  ........................امطلب الثاي: أشكال التعاون الدو ي إنفاذ ا

ائي. ااختصاصالفرع اأول:   .............................................العامي ا

 .......................................................................أوًا: تعريفه

 .......................................العامي للعقاب. ااختصاصانياً: دوافع إعمال 

 ...............................................ااختصاصالثاً: تطبيقات مبدأ عامية 

 ....................................................تسليم اجرمن.الفرع الثاي: مبدأ 

 ..........................................................أوًا: مفهوم مبدأ التسليم.

 ...............................................انياً: التسليم ي نظام روما اأساسي.

ظام روما اأساسي.أشكال أخرى لالفرع الثالث:   ..................لتعاون الدو وفقاً ل

ص امادة   .............................................أوًا: التعاون الدو وفقاً ل

 ................................................انياً: التعاون الدو وفقاً للمادة 

فيذ الطلبات. ال حمل تكاليف ت  ............................الثاً: التعاون الدو ي 

رب اإسرائيلية. زاء الدو وجرائم ا  ................................امطلب الثالث: ا

رب اإسرائيلية.  ...............................................الفرع اأول: جرائم ا

 ..................................................................أوًا: ااستيطان.
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 ........................................................انياً: جرائم التطهر العرقي.

رب على غزة.  .............................................................الثاً: ا

 .................................................الفرع الثاي: آليات مقاضاة إسرائيل.

ية.  ......................................................أوًا: اآليات القضائية الوط

 ......................................................الدولية. انياً: اآليات القضائية

 420........امة.....................................................................ا

 429...............قائمة  امصادر و امراجع.............................................

 454....................................................................الفهرس.......
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:ملخص  

ذ الدراسة إ إلق   ال مكافحة ــــــية الدولية ي جـــيات القضائـــم اآلـاء الضوء على أــــهدف 
سيمة للقانون الــــاانته ها، خصوصــــــــــدو اإنســـــــاكات ا د م ائــــــــا احكمــــــــاي و ا ية ـــــــة ا
حها ااـــا من خــــــــــــــــــــة ودورــــــــالدولي ـــر  ي أال م خط  ا ائم الدولية بشكل ختصا  ي ال

  مة ا ب موضوع البحث بشكل خا .ــــــعام، وج

سيمةاإنساي الدو القانون :الكلمات المفتاحية ، اانتهاكات ا ائي الدو  ، القضاء ا
ائية ا، القانون الدو اإنساي لقواعد ائية الدولية ل وما، امسؤولية ا لف دية.احكمة ا  

Résumé : 

     Le but de cette étude à faire ressortir les principaux mécanismes 

judiciaires internationaux dans le domaine de la lutte contre les violations 

graves du droit international humanitaire et de réduire et, en particulier, la 

Cour pénale internationale permanente et son rôle dans le cadre de leur 

compétence pour examiner les plus graves crimes internationaux en général 

et le crime de guerre en particulier. 

Les mots clefs :droit international humanitaire, justice internationale 

pénale, les violations graves du droit international humanitaire, la cour 

pénale internationale(CPI) , la responsabilité individuelle pénale. 

Abstract : 

    The aim of this study to shed light on the most important judicial 

mechanisms in the area of combating the serious violations of international 

humanitarian law and to reduce them, especially the permanent 

international criminal court and its role through granted the court 

jurisdiction to consider the most serious international crimes in general and 

the crime of the war in particular . 

Key words : international humanitarian law,  international  criminal   

justice, the serious violations of international humanitarian law, 

international criminal court(ICC), international responsibility individual. 


