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إقرار:
أنا الموقع أدناه ،مقدم الرسالة التي تحمل عنوان:
المسؤولية الجنائية الفردية وفقاً ألحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية
"دراسة تحليلية "
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص ،باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما
ورد  ،وأن هذه الرسالة ككل  ،أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحثي

لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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أهدي هذا العمل املتواضع إىل والديﱠ
"رمحهما اهلل" ...داعياً اهلل عز وجل أن
يتغمدمها بواسع رمحته وأن يسكنهما فسيح
جناته...
الباحث

شكر وتقدير
أتقدم جبزيل الشكر والتقدير والعرفان إىل أستاذي الفاضل الدكتور\ عبد الرمحن أبو النصر -عميد
كلية احلقوق لتفضله بقبول اإلشراف على هذه الرسالة رغم مشاغلة ومسؤولياته الكثرية  ,وملا بذله من جهد
كبري ومتابعة مستمرة خالل مراحل إعداد هذه الرسالة  ,والذي كان لتوجيهاته البناءة  ,ومالحظاته القيمة
الدور الكبري يف إخراج هذه الرسالة بصورهتا احلالية.
كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل الدكتور \إبراهيم توفيق الرابي  ,والقاضي الدكتور\عبد القادر
صابر جرادة أعضاء جلنة املناقشة لتفضلهما باملوافقة على مناقشة هذه الرسالة  ,واغنائها باملالحظات القيمة.
كما أقُدم شكري وتقديري إىل أساتذتي الكرام بكلية احلقوق يف جامعة األزهر .
وال يفوتين أن أتقدم بشكري اجلزيل إىل العاملني مبكتبة نقابة احملامني  ,ومكتبة مركز
امليزان حلقوق اإلنسان  ,واملركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ملا قدموه يل من تسهيالت كبرية
للحصول على املراجع خالل فرتة إعداد هذه الرسالة

ملخص الدراسة


ملخص الدراسة
تناولنا هذه الدراسة من خالل أربعة فصول من بينها فصل تمهيدي تطرقنا فيه إلى مفهوم المسؤولية
الجنائية الفردية الدولية حيث تناولنا مركز الفرد في القانون الدولي وذلك عبر تطور نطاق أهلية الفرد
في القانون الدولي من خالل قابليته إلكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات الدولية وقابليته إلتخاذ
اإلجراءات القضائية وتقديم الشكاوى دوليا ,وعبر الشخصية القانونية للفرد في القانون الدولي من خالل
تعريف الشخصية القانونية الدولية وشروطها ,وسرد اإلتجاهات الفقهية حول تمتع الفرد بالشخصية
القانونية الدولية ,ثم تناولنا أساس قيام المسؤولية الجنائية الفردية الدولية وهو إرتكاب جريمة دولية حيث
تعرضنا إلى تعريف الجريمة الدولية وتمييزها عن الجرائم األخرى والى األركان العامة للجريمة الدولية.
وتناولنا أيضا في الفصل التمهيدي المسؤولية الجنائية الفردية في الفقه الدولي حيث عرضنا اإلتجاه
الرافض واإلتجاه المؤيد لها,ثم تناولنا المسؤولية الجنائية الفردية في العمل الدولي وذلك في مرحلة
الحربين العالميتين األولى والثانية ,وفي نظامي محكمتي يوغوسالفيا السابقة ورواندا.
أما الفصل األول فخصصناه لبيان المالمح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية,حيث تطرقنا إلى التعريف
بالمحكمة الجنائية الدولية وذلك من خالل بيان الخصائص المميزة للمحكمة,والعالقة بين المحكمة
واألنظمة القضائية الجنائية الوطنية واألمم المتحدة,ثم تطرقنا إلى تكوين المحكمة الجنائية الدولية
وجمعية الدول األطراف وذلك من خالل بيان تعيين قضاة المحكمة الجنائية الدولية وأجهزتها الرئيسية
,وبيان تشكيل جمعية الدول األطراف واختصاصاتها ونظام التصويت فيها ,ومن ثم تطرقنا إلى الشروط
المسبقة لممارسة المحكمة الجنائية الدولية إلختصاصها وذلك من خالل بيان الشروط المتعلقة بقبول
وبمكان ممارسة إختصاص المحكمة ,والشروط المتعلقة بمقبولية الدعوى وبالنطاق الزماني لممارسة
إختصاص المحكمة ,كما وتطرقنا أيضا إلى القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية الدولية.
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أما في الفصل الثاني فقد سلطنا الضوء على القواعد الموضوعية للمسؤولية الجنائية الفردية في النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية,حيث تناولنا الجرائم المستوجبة للمسؤولية الجنائية الفردية في النظام
األساسي للمحكمة ,وذلك من خالل عرض تعريف وأركان صور جريمة اإلبادة الجماعية,والجرائم ضد
اإلنسانية وجرائم الحرب ,وعرض تعريف جريمة العدوان في الفقه والعمل الدولي,ثم تناولنا أشكال
المسؤولية الجنائية الفردية وموانعها في النظام األساسي للمحكمة ,ومن ثم تناولنا العقوبات في النظام
األساسي للمحكمة وذلك من خالل بيان أنواعها وضوابط تقريرها وسلطة المحكمة في تخفيفها .
أما الفصل الثالث فقد إستعرضنا فيه القواعد اإلجرائية للمسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية حيث بينا طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ,ثم
تناولنا القواعد اإلجرائية في مرحلة التحقيق وذلك من خالل بيان اإلجراءات المتخذة من قبل المدعي
العام للمحكمة ودور الدائرة التمهيدية(دائرة ما قبل المحاكمة) ,ومن ثم تطرقنا إلى القواعد اإلجرائية في
مرحلة المحاكمة وذلك من خالل بيان اإلجراءات المتعلقة بالمحاكمة ,وبيان إجراءات إصدار األحكام.
وأخي ار فقد إختتمنا هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.
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We have designed this study through four chapters one of these chapters is
an introductory chapter. In it we talked about the consept of international
individual criminal responsibility and we discussed the individuals status in the
international law through the development of the scope of individual civil in the
international law through his ability to gain the rights and tolerate the
international obligations and his ability to take the judicial proceedings and
presenting the complaints internationally and through the legal personality of
the person in the international law through the definition of the international
legal personality and its conditions and narrating jurispudential attitudes about
enjoying the person with the international legal personality, then we have
discussed the basis of the international individual criminal responsibility which
is committing an international crime and we talked about the definition of the
international crime and how it differs from the other crimes, and to the general
parts of the international crime.
In the introductory chapter also, we have discussed the individual criminal
responsibility at the international jurispurdence and we presented the rejected
attitudes and the supporter attitudes to it, then we discussed the individual
criminal responsibility in the international work at the stage of world wars, the
first and the second and at the two systems of the previous Yugoslavia's
courts and Rwanda.
In the first chapter we specified it to indicate the key features of the
international criminal court where we listed to the defintion of the
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international criminal court through explaining the characteristics of the court
and the relationship between the court and the national criminal justice
systems and the united nations. then we listed to the composition of the
international criminal court and the assembly of states parties and that
through statement of the appointment of judges of the international criminal
court and its main systems and statements of forming assembly of states
parties and its terms of reference the voting system in it. Then we dealt with
the pre-conditions for the exercise of the international criminal court and its
jurisdiction through the statement of the conditions which relating with the
acceptance and the place of practising the jurisdiction of the court and the
relating conditions for the admissibility of a case and temporal scope for
practising the jurisidiction of the court also we discussed the applicable law in
the international criminal court.
In the second chapter we highlighted on the substantive rules of the individual
criminal responsibility in the main system of the international criminal court,
and we discussed the necessary crimes of the individual criminal
responsibility in the main courts system and that through presenting the
definition and the parts of photos of genocide, crimes against humanitarian
and war crimes and presenting the definition of the crime of aggression in the
doctrine and the international labour then we discussed the forms of individual
criminal responsibility and its contraindictions at the main system of the court.
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Then we discussed the punishment of the main system of the court through
presenting its types, its reports permissions and the authority of the court to
reduce it.
In the third chapter we represented the rules of procedure to the individual
criminal responsibility at the main system of the international criminal court
and we explained the ways of presenting the criminal case to the international
criminal court and we explained the case which have been already presented
to the court. Then we talked about the procedural rules in the investigation
stage through presenting the judgments by the prosecutor and the rule of
pre-trial chamber, then we explained the procedural rules in the trial stage
and that through presenting the procedures which is relating to the court and
presenting the procedures of judgments.
Finally, we have finished this study with a group of results and
recommendations.
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تقديم
لم يعد مقبوال وال مسموحا في ظل القانون الدولي المعاصر أن تمر الجرائم التي تنطوي على إنتهاك
ألحكامه ولقواعده  ,والتي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره دون مساءلة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها ,وأيا
كان صفتهم الرسمية  ,فقد كان لما شهدته البشرية خالل الحربين العالميتين األولى والثانية من إرتكاب
ألبشع وأفظع الجرائم التي ضحيتها ماليين من الرجال والنساء واألطفال ,والتي أفزعت الضمير اإلنساني
أثر بالغ األهمية في دفع وتحفيز المجتمع الدولي على التحرك بجدية واتخاذ الخطوات الحقيقية لمحاكمة
ومعاقبة المسؤولين عن إرتكاب الجرائم الدولية ,فبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها تم إنشاء
المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج(محكمة نورمبرج) عام  5491وذلك لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد
السالم  ,وجرائم الحرب  ,والجرائم ضد اإلنسانية من األلمان  ,كما تم إنشاء المحكمة العسكرية الدولية
في طوكيو(محكمة طوكيو)عام  ,5491وذلك لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد السالم  ,وجرائم الحرب,
والجرائم ضد اإلنسانية من اليابانيين ,وعلى الرغم من اإلنتقادات التي وجهت إلى محكمتي نورمبرج
وطوكيو إال أنهما شكلتا أساسا هاما إلقرار المسؤولية الجنائية الفردية عن إرتكاب الجرائم الدولية,
وإلنشاء محاكم دولية لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن إرتكاب تلك الجرائم  .وقد كان أيضا لما إرتكب
في سياق النزاعات المسلحة التي نشبت في يوغوسالفيا السابقة  ,ورواندا من جرائم دولية بشعة دافعا
جديدا لتحرك المجتمع الدولي من أجل محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن إرتكاب تلك الجرائم  ,فبتاريخ
/51مايو 5441/أصدر مجلس األمن الدولي إستنادا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة
القرار رقم ( )758والذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا  ,واعتماد نظامها
األساسي ,وذلك لمحاكمة األشخاص المسؤولين عن إرتكاب اإلنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف لعام
 ,5494وانتهاكات قوانين وأعراف الحرب ,وجرائم اإلبادة الجماعية ,والجرائم ضد اإلنسانية  ,وبتاريخ
/7نوفمبر 5449/أصدر مجلس األمن الدولي إستنادا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة
القرار رقم ( )411والذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ,واعتماد نظامها األساسي ,
وذلك لمحاكمة األشخاص المسؤولين عن إرتكاب إنتهاكات المادة
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{ }1المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام  ,5494وانتهاكات البروتوكول الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات
جنيف  ,وجرائم اإلبادة الجماعية  ,والجرائم ضد اإلنسانية  ,وعلى الرغم من أن محكمتي يوغوسالفيا
السابقة ورواندا كان إنشائها لغرض معين ولفترة زمنية مؤقتة تنتهي بإنتهاء الغرض الذي أنشئت من
أجله إال أنهما شكلتا خطوة بالغة األهمية في تأكيد وتدعيم المسؤولية الجنائية الفردية عن إرتكاب الجرائم
الدولية ,وفي تسليط الضوء أكثر فأكثر على حاجة المجتمع الدولي إلى وجود محكمة جنائية دولية دائمة
تكفل ألحكام القانون الدولي إحترامها وتطبيقها بفاعلية  ,وتساهم في الحد من إرتكاب الجرائم الدولية
الخطيرة في المستقبل  ,وذلك من خالل ردع كل شخص تسول له نفسه أن يرتكب تلك الجرائم ,
ومحاكمة ومعاقبة من إرتكبها بالفعل  ,األمر الذي دفع المجتمع الدولي بتاريخ /58يوليو 5447/إلى
إعتماد نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل حيز النفاذ في األول من يوليو عام
 ,5005والذي تم بموجبه إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تختص بمحاكمة ومعاقبة األشخاص
المسؤولين عن إرتكاب أشد الجرائم خطورة موضع إهتمام المجتمع الدولي بأسره وهي جريمة اإلبادة
الجماعية  ,والجرائم ضد اإلنسانية  ,وجرائم الحرب  ,وجريمة العدوان ,وقد حظي النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية فيما بعد بتصديق عدد كبير من دول العالم  ,بلغ عددها حتى تاريخ
 }555{ 5055\8\5دولة  ,وهو ما يعني إقتناع هذه الدول بأهمية وفاعلية المحكمة الجنائية الدولية
الدائمة على أرض الواقع.

أهمية الدراسة:
تبرز أهمية هذه الدراسة في أن مساءلة ومحاكمة ومعاقبة األشخاص المسؤولين عن إرتكاب أخطر
الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية دون اإلعتداد بصفتهم الرسمية أو مواقعهم القيادية أو
الحصانات التي يتمتعون بها يعتبر من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية في وقتنا
الراهن ,ومن أكثر الموضوعات التي يطلبها ويهتم بها ويحرص على تحقيقها غالبية المجتمع الدولي
بصورة كبيرة ,وضحايا تلك الجرائم بصورة أكبر ,لما في ذلك من إسهام في إرساء العدالة الجنائية
الدولية ,ومن إسهام في المحافظة على أمن واستقرار المجتمع الدولي ,ومن إسهام أيضا في ضمان
اإلحترام ألحكام القانون الدولي واإلذعان لها ال سيما في المستقبل
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أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح وبيان مجموعة من المسائل أهمها:
- 5وضع الفرد في القانون الدولي ومدى تمتعه بالشخصية القانونية الدولية لما يترتب على ذلك من
إمكانية القول بمساءلة الفرد جنائيا عن الجرائم الدولية التي يرتكبها.
- 5المالمح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية والموقف العربي واألمريكي واإلسرائيلي من المحكمة.
- 1القواعد الموضوعية والقواعد اإلجرائية التي تحكم تطبيق المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة
الجنائية الدولية.

منهجية الدراسة:
إعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي وذلك من خالل بيان وتحليل نصوص النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية ذات العالقة بالمسؤولية الجنائية الفردية.

خطةالدراسة:
قسمنا هذه الدراسة إلى أربعة فصول وذلك على النحو التالي:

الفصل التمهيدي  :مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية الدولية
المبحث األول  :مركز الفرد في القانون الدولي.
المطلب األول  :تطور نطاق أهلية الفرد في القانون الدولي.
المطلب الثاني  :الشخصية القانونية للفرد في القانون الدولي.

المبحث الثاني  :أساس قيام المسؤولية الجنائية الفردية الدولية.
المطلب األول:تعريف الجريمة الدولية وتمييزها عن الجرائم األخرى.
المطلب الثاني  :األركان العامة للجريمة الدولية.

د

المبحث الثالث  :المسؤولية الجنائية الفردية في الفقه والعمل الدولي.
المطلب األول  :المسؤولية الجنائية الفردية في الفقه الدولي.
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الفصل التمهيدي
مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية الدولية
ترتبط قواعد المسؤولية الدولية إرتباطا وثيقا باإللتزامات التي يفرضها القانون الدولي على
أشخاصه,فهي األثر المترتب على خرق أحد أشخاص القانون الدولي إللتزاماته الدولية (.)1
فالنظام القانوني الدولي شأنه شأن األنظمة القانونية األخرى يفرض على أشخاصه إلتزامات ويرتب
لهم حقوق

أيضا()2

,فإذا وقع من قبل أحد أشخاص القانون الدولي فعل غير مشروع مخالفا إللتزام

دولي}وفقا لنظرية الفعل غير المشروع دوليا{,أو فعل مشروع ولكنه يمثل خطورة إستثنائية نتج عنه
ضرر بأحد أشخاص القانون الدولي كاألنشطة النووية وأنشطة الفضاء}وفقا لنظرية المخاطر أو تحمل
التبعة{تقوم مسؤوليته الدولية المدنية عن هذا الفعل ويترتب على ثبوت المسؤولية الدولية المدنية نتائج
أو آثار قانونية ومن أهمها  :التعويض ,والتوقف عن مخالفة اإللتزام الدولي

()3

كما أن هناك نوعية

أخرى من المسؤولية الدولية وهي المسؤولية الجنائية الدولية( وهي ما تعنينا) فقد يصل الفعل غير
المشروع إلى فعل يعتبره القانون الدولي جريمة دولية ويخل بالمصالح األساسية للمجتمع الدولي,
ويقتضي توقيع العقاب على مرتكب هذه الجريمة ,وقد أثارت المسؤولية الجنائية الدولية خالفا فقهيا
حول من تنسب إليه هذه المسؤولية فهل تتقرر للدولة؟أم للفرد؟أم للدولة وللفرد معا؟

( )1د.عباس هاشم السعدي,مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية,دار المطبوعات الجامعية,اإلسكندرية,2002,ص173
( )2د.عبد الواحد محمد الفار,القانون الدولي العام ,دار النهضة العربية,القاهرة,1991,ص.317

( )3أنظر حول المسؤولية الدولية المدنية أو ما هو معروف في الفقه بالمصطلح العام"المسؤولية الدولية":د.نبيل بشر,المسؤولية
الدولية في عالم متغير ,بدون دار نشر,الطبعة األولى,1991,ص ,111د.محسن عبد الحميد أفكيرين,النظرية العامة

للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال ال يحظرها القانون الدولي مع إشارة خاصة لتطبيقها في مجال البيئة,دار

النهضة العربية,القاهرة ,1999ص ,11د.محمد السعيد الدقاق,د.مصطفى سالمة حسين,القانون الدولي المعاصر,دار

المطبوعات الجامعية,اإلسكندرية,1997,ص ,299د.مصطفى أحمد فؤاد,أصول القانون الدولي العام ,منشأة المعارف

اإلسكندرية,2002,ص301د.إبراهيم محمد العناني,قانون العالقات الدولية,دار النهضة العربية,القاهرة,2007,ص,122

د.عبد الكريم علوان,الوسيط في القانون الدولي العام,الكتاب الثاني,دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان,األردن,1997,ص117
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وعلى الرغم مما أثير من خالف فقهي حول من تنسب إليه المسؤولية الجنائية الدولية إال أن ما إستقر
عليه العمل الدولي هو أن الفاعل الذي يجب مساءلته عن إرتكاب الجرائم الدولية هو الفرد.
وبناء على ما تقدم فإننا سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث ,نتناول في المبحث األول:مركز
الفرد في القانون الدولي ,وفي المبحث الثاني :أساس قيام المسؤولية الجنائية الفردية ,وفى المبحث
الثالث:المسؤولية الجنائية الفردية في الفقه والعمل الدولي

المبحث األول
مركز الفرد في القانون الدولي
تختص الدول بالنصيب األكبر من أحكام القانون الدولي ,فهي الشخص الرئيس للقانون الدولي
ولكن نتيجة للتطور الذي شهده القانون الدولي لم تعد الدول تنفرد وحدها بنطاق هذا القانون ,ولم تعد
الدول هي المخاطبة وحدها بأحكام هذا القانون,فقد كان من مظاهر هذا التطور اإلعتراف بالشخصية
القانونية الدولية للمنظمات الدولية (,)1وكان من مظاهر هذا التطور أيضا إهتمام القانون الدولي بالفرد
والعناية بأمره ,فقد تضمن القانون الدولي العديد من األحكام التي ترمى إلى تقرير حماية الفرد
( )1كانت إصابة بعض العاملين باألمم المتحدة خالل قيامهم بتأدية مهام وظائفهم في خدمة األمم المتحدة خالل عامي
 ,1912,1917والتي كان أهمها مقتل وسيط األمم المتحدة لتسوية الحرب الفلسطينية )الكونت برنادوت) خالل زيارته لألراضي
التي استولت عليها العصابات اليهودية  --هي المناسبة التي أثارت التساؤل حول ما إذا كان من حق هيئة األمم المتحدة أن تقوم
برفع دعوى المسؤولية الدولية ضد الدولة المسؤولة عن هذه األضرار ,وهو األمر الذي حدا بالجمعية العامة لألمم المتحدة في 3
ديسمبر  1912أن تطلب من محكمة العدل الدولية رأيها االستشاري في هذا الموضوع ,وقد تصدت المحكمة للبحث في مدى
تمتع هيئة األمم المتحدة بوصف الشخصية الدولية على اعتبار أن ذلك البحث كان في ذاته مقدمة ضرورية لإلجابة عن التساؤل
حول مدى أهلية األمم المتحدة لتحريك دعوى المسؤولية في حالة إصابة أحد العاملين بها بأضرار ترجع إلى قيامه بمهمته,
وبتاريخ  11ابريل  1919أصدرت المحكمة رأيها االستشاري إذ قررت أن الهيئة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية في عالقاتها
بالدول األعضاء وغير األعضاء ,وأن لها بالتالي الصفة في حماية مندوبيها وفي المطالبة دوليا لدى الدولة المسؤولة بتعويض
األضرار التي تصيب الهيئة ذاتها أو تصيبهم أثناء قيامهم بعملهم الرسمي -مشار اليه لدى :د.صالح الدين عامر,المشروع الدولي
العام,دار الفكر العربي,القاهرة,1972,ص222و, 223وكذلك د.علي صادق أبو هيف,القانون الدولي العام,الطبعة الثانية
عشر,منشأة المعارف,اإلسكندرية,1971,هامش ص227
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من تعسف المجتمع,كما تضمن العديد من األحكام التي ترمي إلى حماية المجتمع من بعض
التصرفات التي يقوم بها األفراد وتضر بمصالح المجتمع

()1

الحياة الدولية ,وأصبحت الشؤون الفردية تهم القانون الدولي

أي أن الفرد أصبح يحتل مكانا بار از في

()2

وعناية القانون الدولي بأمر الفرد على

هذا النحو جعلت من مدى إعتبار الفرد من أشخاص القانون الدولي محال للخالف بين الفقهاء.
ولتوضيح مركز الفرد في القانون الدولي فإننا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في
المطلب األول :تطور نطاق أهلية الفرد في القانون الدولي,ونتناول في المطلب الثاني :الشخصية
القانونية للفرد في القانون الدولي.

المطلب األول
تطور نطاق أهلية الفرد في القانون الدولي
كان المفهوم السائد قبل القرن العشرين أن القانون الدولي ال يخاطب إال الدول فقط ,أما الفرد فلم يكن
محال إلهتمام القانون الدولي بصورة مباشرة,كما أنه لم يكن من المخاطبين بأحكامه ,غير أن األسرة
الدولية باتت منذ الحرب العالمية األولى أكثر إدراكا لضرورة ضمان الحد األدنى لحقوق الفرد

()3

وبدأ

اإلهتمام يتزايد بحقوق الفرد وبحمايته أكثر وأكثر بعد الحرب العالمية الثانية,حيث تطورت نظرة
القانون الدولي للفرد من حيث أهليته القانونية الدولية على نطاقين:النطاق األول :هو قابلية الفرد
إلكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات الدولية ,والنطاق الثاني :هو قابلية الفرد إلتخاذ اإلجراءات
القضائية الدولية وتقديم الشكاوى حماية لحقوقه,ولبيان تطور نطاق أهلية الفرد في القانون الدولي فإننا
سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع األول :تطور أهلية الفرد من خالل قابليته
إلكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات الدولية ,وفي الفرع الثاني:تطور أهلية الفرد من خالل قابليته
إلتخاذ اإلجراءات القضائية وتقديم الشكاوى دوليا.
( )1د.عبد الواحد محمد الفار,القانون الدولي العام ,مرجع سابق,ص 11
( )2د.غازي حسن صباريني,الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام,مكتبة دار الثقافة للنشر
والتوزيع,عمان,األردن,1992,ص131
( )3د.عبد الكريم علوان,الوسيط في القانون الدولي العام,الكتاب األول,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,األردن,1991,ص111
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الفرع األول
تطور أهلية الفرد من خالل قابليته ل كتساب الحقوق وتحمل ال لتزامات الدولية
بدأ القانون الدولي بعد الحرب العالمية األولى يتقدم بخطوات واسعة نحو اإلهتمام بحقوق الفرد
وبتوفير الحماية له ,وقد ظهر هذا اإلهتمام في العديد من الميادين ,ومنها إقرار نظام حماية األقليات
الذي تقرر في نهاية الحرب العالمية األولى في معاهدات الصلح األربع التي أبرمتها دول الحلفاء مع
كال من النمسا وبلغاريا والمجر وتركيا(,)1تعهدت بموجبها هذه الدول بضمان الحقوق المدنية
والسياسية ألفراد األقليات ,والسماح لهم بإستعمال لغتهم األصلية ,وممارسة طقوسهم الدينية بكل
حرية()2

كما كان لشؤون العمال نصيب وافر من النشاط الدولي بعد الحرب العالمية األولى,فقد قامت

منظمة العمل الدولية منذ إنشائها سنة  1919بالتحرك بشكل فعلى لتحسين شروط العمل ورفع مستوى
العمال وظروف معيشتهم وحماية العمال بمختلف فئاتهم

()3

باإلضافة إلى أن تشكيل الفروع الرئيسية لمنظمة العمل الدولية قد أفسحت مجاال كبي ار الشتراك العمال
وأرباب العمل بصفتهم هذه في عضويتها

()1

ومن ميادين اإلهتمام بالفرد بعد الحرب العالمية األولى

أيضا إقرار الجمعية العمومية لعصبة األمم االتفاقية الدولية للرق بتاريخ  21سبتمبر  1922والتي
تعهدت فيها الدول بحظر تجارة الرقيق ومحاربتها,وبإتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة بغرض منع
ومحاربة شحن وتفريغ ونقل الرقيق في مياهها اإلقليمية ,وعلى جميع السفن التي ترفع أعالمها,وقد
أدت الجهود الدولية أيضا إلى إبرام اتفاقية لمنع اإلتجار بالنساء واألطفال بتاريخ/11أكتوبر1933
( )1أبرمت دول الحلفاء ( ومنها روسيا_فرنسا_بريطانيا_ايطاليا_أمريكا) معاهدة سان جرمان مع النمسا بتاريخ ,1919/9/10

ومعاهدة نويي مع بلغاريا بتاريخ  ,1919/11/27ومعاهدة تريونان مع المجر بتاريخ  ,1920/2/22ومعاهدة سيفر مع

تركيا بتاريخ  1920/2/10والتي إستبدلت لعدم التصديق عليها بمعاهدة لوزان بتاريخ  -1923/7/1د.علي عبد القادر
القهوجي,القانون الدولي الجنائي  ,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت,لبنان,2001,هامش ص171
( )2د.أحمد سرحال ,قانون العالقات الدولية,الطبعة الثانية,المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع,بيروت,لبنان,1993,ص301

( )3د.علي صادق أبو هيف,مرجع سابق,ص272

( )1د.مصطفى أحمد فؤاد,القانون الدولي العام ,دار الجامعة الجديدة للنشر,اإلسكندرية,1997,ص121
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والتي تعهدت فيها الدول بالعمل على إلغاء ونبذ العادات البالية واألساليب السيئة المتمثلة في اإلتجار
بالنساء واألطفال ,وبإتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الفعالة لضمان تحقيق

ذلك()1

أما بعد إنتهاء

الحرب العالمية الثانية فقد شهد اإلهتمام بحقوق الفرد تطو ار هاما وملحوظا ,وقد ظهر ذلك بصورة
أولية من خالل ميثاق األمم المتحدة الذي وقع بمدينة سان فرانسيسكو في  22يونيه  1911ودخل
حيز التنفيذ في  21أكتوبر  ,1911والذي مثل بداية عهد جديد بالنسبة للفرد ولحماية ما له من حقوق
وحريات أساسية

()2

حيث جاء في ديباجته"نحن شعوب األمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا ...أن ننقذ

األجيال المقبلة من ويالت الحرب التي في خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتين أحزانا يعجز
عنها الوصف ,وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ,وبما للرجال
والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق

متساوية"()3

وازاء عدم تحديد ميثاق األمم المتحدة لحقوق

اإلنسان شعر المجتمع الدولي بالحاجة الماسة إلى وثيقة تعرض فيها حقوق اإلنسان وحرياته
األساسية()1

فصدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في 10

ديسمبر 1912

()1

إذ حدد بتفصيل واسع مختلف الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الفرد

()2

ويعتبر

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أول وثيقة دولية رسمية سجلت فيها حقوق اإلنسان على وجه التحديد
فقد إحتوى على ثالثين مادة تناولت جميع الحقوق التي يمكن اإلعتراف بها للفرد بإعتباره إنسانا كحق
الحياة ,وحق الحرية,والمساواة,والتقاضي ,والتعليم ...وغير ذلك من الحقوق والحريات التي يجب أن

( )1د.نبيل مصطفى إبراهيم خليل,آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ,دار النهضة العربية,القاهرة,2001,ص32,31
( )2د.خيري أحمد الكباش,الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان,بدون دار نشر,2002,ص11
( )3عالوة على ذلك فإن أحكام المواد (/13(,)3/1ب)/11(,أ,ج)/72(,)22(,)2/22(,ج) من ميثاق األمم المتحدة تنص
صراحة على إحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ومراعاتها للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين-
لإلطالع على ميثاق األمم المتحدة-راجع د.عبد الفتاح مراد,االتفاقيات الدولية الكبرى ,ص17
( )1د.عباس هاشم السعدي,مرجع سابق,ص121
( )1د.صالح زيد قصيلة ,ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق اإلنسان,دار النهضة العربية,القاهرة,2009,ص12
( )2د.جعفر عبد السالم ,مبادئ القانون الدولي العام,الطبعة الخامسة,بدون دار نشر,1992,ص311

5

مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية الدولية

الفصل التمهيدي

يتمتع بها كل إنسان ,بغض النظر عن أصله أو جنسيته أو لغته أو دينه

()1

وفي تقدم أخر نحو

اإلهتمام بالفرد وبحقوقه وقعت الدول األوروبية األعضاء في مجلس أوروبا بتاريخ  1نوفمبر 1910
على اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية (المعروفة باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان)
وقد دخلت حيز النفاذ في  3سبتمبر  ,1913وانضم لالتفاقية جميع الدول األوروبية األعضاء في
مجلس

أوروبا()2

كما أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 12ديسمبر  1922اتفاقيتين تحت

إسم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع بروتوكول إختياري أول ملحق به ,والعهد
الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

()3

وقد إحتوى العهدين على مواد تعكس

بصفة عامة الحقوق التي وردت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ,باإلضافة إلى نص رئيس ورد
في المادة األولى من كل منهما ولم يرد في اإلعالن وهو حق جميع الشعوب في تقرير المصير
والتمتع واإلستفادة بصورة كاملة وبحرية تامة من ثرواتها ومواردها الطبيعية

()1

ومن الجهود التي بذلها

المجتمع الدولي أيضا لإلهتمام بالفرد بعد الحرب العالمية الثانية هي إقرار اتفاقيات جنيف األربع.

( )1د.أحمد سرحال,مرجع سابق,ص302

( )2وتعتبر االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان أول اتفاقية إقليمية عامة لحقوق اإلنسان-د.وائل أحمد عالم,االتفاقيات الدولية
لحقوق اإلنسان,دار النهضة العربية,القاهرة,1999,ص103

( )3دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول اإلختياري األول الملحق به والخاص بتقديم شكاوى من

قبل األفراد حيز النفاذ بتاريخ  23مارس  ,1972والجدير بالذكر أن الجمعية العامة لألمم المتحدة أقرت بتاريخ 11

ديسمبر  1929البروتوكول اإلختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على

إلغاء عقوبة اإلعدام والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  11يوليو ,1991أما العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية

واإلجتماعية والثقافية فقد دخل حيز النفاذ بتاريخ  3يناير  -1972لإلطالع راجع د.محمود شريف بسيوني,الوثائق الدولية

المعنية بحقوق اإلنسان,المجلد األول,دار الشروق,القاهرة,2003,ص  -119,101,97,79ومما يجدر ذكره أيضا أن

الجمعية العامة أقرت في  10كانون األول/ديسمبر  2002البروتوكول اإلختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق

اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والمعتمد من مجلس حقوق اإلنسان بموجب القرار 2/2المؤرخ في  12حزيران /يونيه

 ,2002والخاص بتمكين اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية من تلقي الشكاوي من األفراد والنظر
فيها -لإلطالع راجع الموقع اإللكتروني الرسمي لألمم المتحدة www.un.org

( )1د.صالح زيد قصيلة,مرجع سابق,ص20,19
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لعام  1919والبروتوكولين اإلضافيين لعام

)1(1977

والتي إستهدفت حماية األفراد عسكريين أو

مدنيين ممن هم خارج نطاق المعارك أثناء المنازعات المسلحة ,سواء كانت هذه المنازعات دولية أم
غير دولية ()2ومثلما إهتم القانون الدولي بالفرد من خالل توفير الحماية له والسماح له بإكتساب جملة
من الحقوق إهتم أيضا القانون الدولي بفرض إلتزامات مباشرة على الفرد -السيما بعد الحرب العالمية
الثانية -تقضي بمنع الفرد من القيام بأفعال معينة يجرمها القانون الدولي
يلتزم بها الفرد في وقتي السلم والحرب

()1

()3

كما أن تلك اإللتزامات

لذلك تقرر قواعد القانون الدولي مسؤولية الفرد عن الجرائم

التي يرتكبها ,والتي تشكل إعتداء على األسس التي تقوم عليها الجماعة الدولية

()1

ومن األفعال التي

جرمتها االتفاقيات الدولية وبالتالي يسأل عنها الفرد من الناحية الجنائية جريمة اإلبادة الجماعية الواردة
في اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ,1912وجريمة الفصل العنصري الواردة

( )1اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في 12آب/أغسطس  1919هي:

-

اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في  12آب/أغسطس .1919
اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في  12آب/أغسطس .1919
اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  12آب /أغسطس 1919
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  12آب/أغسطس1919
البروتوكولين اإلضافيين لعام  1977هما:

أ  -اللحق"البروتوكول"األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في  12آب /أغسطس  1919المتعلق
بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.

ب -اللحق"البروتوكول" الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في  12آب/أغسطس  1919المتعلق
بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية -.راجع د.شريف عتلم,د.محمد ماهر عبد الواحد,موسوعة

اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني,الطبعة السابعة,إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر

,القاهرة,2007,ص21

( )2د.عبد الرحمن أبوالنصر,اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام 1919م ,وتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة,بدون
دار نشر,2000,ص92

( )3د.عبد الوهاب محمد الحراري,القانون الدولي العام,دار الفرجاني,طرابلس,ليبيا,2001,ص109

( )1د,سهيل حسين الفتالوي,القانون الدولي العام في السلم,دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان,األردن,2010,ص221
( )1د.أحمد أبو الوفا,الوسيط في القانون الدولي العام,الطبعة الخامسة,دار النهضة العربية,القاهرة,2010,ص127
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في االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام  ,1973واإلستيالء غير
المشروع على الطائرات الواردة في اتفاقية الهاي لعام 1970المتعلقة بقمع اإلستيالء غير المشروع
على الطائرات  ,وأعمال القرصنة في أعالي البحار الواردة في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام
 ...1922إلخ
الفرع الثاني
تطور أهلية الفرد من خالل قابليته ل تخاذ الجراءات القضائية وتقديم الشكاوى دوليا
إلى جانب ما أبداه القانون الدولي من إهتمام واضح بالفرد من خالل إكسابه جملة من الحقوق
وتحميله باإللتزامات منح أيضا القانون الدولي للفرد الحق في إتخاذ اإلجراءات القضائية الدولية وتقديم
الشكاوى حماية لحقوقه,وتجلى ذلك في مناسبات عديدة خاصة بعد الحرب العالمية األولى والثانية

()1

فقد نصت معاهدات الصلح التي عقدت عقب الحرب العالمية األولى على إنشاء محاكم تحكيم
مختلطة ينحصر إختصاصها في نظر دعاوى األفراد ضد الدول المهزومة في الحرب العالمية األولى,
ونظر الدعاوى المتعلقة بما أبرم قبل عام  1911من عقود بين أفراد ترتب على قيام الحرب أن أصبح
كل منهم عدوا لألخر

()2

( )1تجدر اإلشارة إلى أن هناك بعض الحاالت التي أجيز فيها للفرد المساهمة مباشرة في اإلجراءات القضائية الدولية قبل الحرب

العالمية األولى وأشهرها :ما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية الهاي الثانية عشر المؤرخة في  12أكتوبر  1907والتي
بقيت دون تصديق إذ أنشأت محكمة غنائم دولية كان من حق أفراد الدول المحايدة أو الدول المحاربة أن تتقاضى أمامها,
وكذلك محكمة عدل وسط أمريكا ()1917-1907التي أنشأت بمقتضى اتفاقية واشنطن المبرمة بين دول أمريكا الوسطى

الخمس في  20ديسمبر  1907فقد كان من حق رعايا هذه الدول أن يقاضوا دولهم أمام هذه المحكمة بعد استنفاذ طرق

التقاضي المحلية ,وقد رفعت أمام هذه المحكمة أربع دعاوى ولكنها رفضت جميعا لعدم استنفاذ طرق التقاضي المحلية,ولكن

هذه المحكمة لم تعمر طويال فقد زالت عام  -1917د.محمد طلعت الغنيمي,الغنيمي الوسيط في قانون السالم ,منشأة
المعارف,اإلسكندرية,1922,ص107

( )2د.محمد سامي عبد الحميد ,أصول القانون الدولي العام,الطبعة الخامسة,منشأة المعارف,اإلسكندرية,بدون سنة,ص332
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وقد خولت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان المبرمة في روما بتاريخ  1نوفمبر  1910اللجنة
األوروبية لحقوق اإلنسان المنشأة بموجب االتفاقية النظر في الشكاوى المقدمة من قبل األفراد التي
تدعى بأنها ضحايا إنتهاك للحقوق الموضحة بهذه المعاهدة من جانب أحد األطراف السامية المتعاقدة
المادة

)1(21

وفي خطوة أخرى نص البروتوكول اإلختياري األول الملحق بالعهد الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والسياسية لعام  1922على تمكين األفراد من تقديم شكاوى للجنة حقوق اإلنسان
المنشأة بموجب العهد فقد نص في المادة  1منه على تقرير اختصاص اللجنة في تلقي ونظر الشكاوى
المقدمة من األفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي إنتهاك ألي حق من الحقوق المقررة في العهد,وقد
قررت المادة  1منه بأن تقوم الدولة المدعى إنتهاكها ألي حكم من أحكام العهد في غضون  2أشهر
بموافاة اللجنة باإليضاحات أو البيانات الكتابية الالزمة لجالء المسألة مع اإلشارة عند االقتضاء إلى
أية تدابير ربما تكون قد إتخذتها الدولة لتدارك األمر ()2إضافة إلى أن االتفاقية الدولية للقضاء على
التمييز العنصري بكافة أشكاله التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  21كانون
األول/ديسمبر  1921قد خولت في المادة  11منها للجنة القضاء على التمييز العنصري المنشأة
بموجب االتفاقية بتسلم شكاوى من قبل األفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي إنتهاك ألي حق من
الحقوق المقررة في االتفاقية.
( )1والجدير بالذكر أنه تم تعديل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان بموجب البروتوكول رقم ( )11الذي دخل حيز التنفيذ في 1

نوفمبر  , 1992وقد تم النص فيه على إنشاء محكمة أوروبية لحقوق اإلنسان المادة  ,19ووفقا للمادة ( )31يجوز للمحكمة
أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من األفراد تزعم بأنها ضحية إنتهاك من قبل أحد

األطراف المتعاقدين األساسيين للحقوق المذكورة في االتفاقية أو البروتوكوالت الخاصة بها,ويتعهد األطراف المتعاقدون

األساسيون بعدم إعاقة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي حال ,وبموجب المادة( )31يجوز للمحكمة فقط أن تعالج المسألة بعد
استنفاذ طرق الطعن الداخلية,وذلك في خالل فترة  2أشهر من تاريخ إتخاذ القرار النهائي ,وال تتعامل المحكمة مع أي طلب

فردي يقدم بموجب المادة( )31والذي يكون مجهول المصدر أو يكون من الناحية الجوهرية هو نفس المسألة التي نظرتها

المحكمة بالفعل,أو يكون قد قدم إلى إجراء أخر من أجل تحقيق دولي أو تسوية وال يتضمن معلومات جديدة ذات

عالقة,وتعلن المحكمة عدم قبول أي طلب فردي يقدم بموجب المادة( )31والذي تراه يتعارض مع أحكام االتفاقية أو
البروتوكوالت الخاصة بها أو يكون مؤسسا بشكل رديء,أو يمثل سوء إستخدام الحق في الطلب-لإلطالع راجع د.محمود

شريف بسيوني,الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان,المجلد الثاني,دار الشروق,القاهرة,2003,ص99,91,20

( )2لإلطالع راجع د.عبد الفتاح مراد,مرجع سابق,ص222
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كما تضمنت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
المهينة التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  10كانون األول/ديسمبر  1921النص في
المادة  22منها على حق األفراد في تقديم شكاوى للجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب االتفاقية

()1

وفي تطور جديد منح البروتوكول اإلختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية لعام  2002األفراد الذين يدعون أنهم ضحايا إلنتهاك ألي من الحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية المحددة في العهد الحق في تقديم شكاوى إلى اللجنة المعنية بالحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

()2

وهكذا يتبين للباحث مما سبق أن القانون الدولي قد أولى إهتمام كبير بشأن الفرد وظهر ذلك من
خالل إكساب الفرد حقوق وتحميله إلتزامات تستند إلى قواعد القانون الدولي مباشرة ,بل وسمح القانون
الدولي أيضا للفرد بالتعامل مع المحاكم واألجهزة الدولية حماية لحقوقه ومصالحه,األمر الذي يعكس
اعترافا دوليا للفرد بأن له أهلية قانونية دولية تجعله من ناحية أهال لتلقي الحقوق وتحمل اإللتزامات,
ومن ناحية أخرى أهال للتقاضي وتقديم الشكاوى دوليا.

المطلب الثاني
الشخصية القانونية للفرد في القانون الدولي
لكل مجتمع نظامه القانوني بما ينطوي عليه من قواعد خاصة بتنظيم العالقات التي تنشأ في
إطاره ,وتحديد األشخاص الذين يتوجه إليهم القانون بخطابه ,والمجتمع الدولي بوصفه مجتمعا له
نظامه القانوني الخاص الذي تجسده قواعد القانون الدولي العام ,فهي التي تتولى تحديد وتعيين

( )1لإلطالع على االتفاقيتين راجع د.محمود شريف بسيوني,الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان,,المجلد األول,مرجع
سابق,ص291,321

( )2لالطالع على البروتوكول راجع الموقع اإللكتروني الرسمي لألمم المتحدة www.un.org
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من يصدق عليهم وصف أشخاصه الذين يكون لهم الظهور في إطار المجتمع الدولي بمظهر المتمتع
بوصف الشخصية القانونية بكل ما يترتب على ذلك الوصف من آثار(,)1واذا كان الفرد يتمتع
بالشخصية القانونية الكاملة طبقا ألحكام القانون الداخلي ,والتي تثبت له منذ والدته لحين وفاته وترتب
له الحقوق واإللتزامات

()2

فإن تمتع الفرد بالشخصية القانونية في القانون الدولي هو مثار جدل ومحل

خالف بين الفقهاء ,ولبيان مدى تمتع الفرد بالشخصية القانونية في القانون الدولي سنقوم بتقسيم هذا
المطلب إلى فرعين نعرض في الفرع األول :تعريف الشخصية القانونية الدولية وشروطها,ونخصص
الفرع الثاني :لسرد اإلتجاهات الفقهية حول تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية ,وذلك للوصول إلى
نتيجة بناء على ما لدينا من معطيات
الفرع األول
تعريف الشخصية القانونية الدولية وشروطها
الشخصية القانونية بصفة عامة هي التعبيرعن العالقة التي تقوم بين وحدة معينة ونظام قانوني
محدد ,وتتمثل هذه العالقة في إسناد هذا النظام مجموعة من الحقوق أو اإللتزامات لهذه الوحدة

()3

ويترتب على ذلك نتيجة مهمة وهي أنه ال يوجد في النظم القانونية أشخاص بطبيعتها,وانما توجد
األشخاص في هذه النظم بالقدر وفي الحدود التي يقررها كل نظام عن طريق تعيين من له اإلستمتاع
بالحقوق فيها ومن عليه أداء اإللتزامات في نطاقها أو بتعبير أخر عن طريق تعيين من له األهلية
القانونية,فاألشخاص إذن ال توجد في نظام قانوني معين بطبيعتها ,وانما توجد بفعل هذا النظام وفي
الدائرة التي يقوم هو برسمها

()1

وطبقا لذلك فإنه يقصد بالشخصية القانونية الدولية قدرة وحدة معينة

( )1د.صالح الدين عامر,قانون التنظيم الدولي,دار النهضة العربية,القاهرة,2002-2001,ص71

( )2د.سهيل حسين الفتالوي,د.غالب عواد حوامدة,القانون الدولي العام,الجزء األول,دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان
,األردن,2007,ص271

( )3د.مفيد محمود شهاب,المنظمات الدولية,الطبعة العاشرة,دار النهضة العربية,القاهرة,1990,ص91

( )1د.حامد سلطان,د.عائشة راتب,د.صالح الدين عامر,القانون الدولي العام,الطبعة الثالثة,دار النهضة
العربية,القاهرة,1921,ص.77
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على إكتساب الحقوق والتحمل باإللتزامات وفقا لقواعد النظام القانوني الدولي ( ,)1وعليه فأشخاص
القانون الدولي هي األشخاص التي تتمتع بأهلية إكتساب الحقوق والتحمل باإللتزامات التي يعترف بها
القانون الدولي مباشرة لهؤالء األشخاص

()2

وفي نفس اإلتجاه عرفت محكمة العدل الدولية في الرأي

اإلستشاري الذي أصدرته في 11إبريل ( 1919في قضية التعويض عن األضرار)الشخصية القانونية
الدولية بأنها األهلية للتمتع بالحقوق واإللتزام بالواجبات الدولية

()3

وقد تطلب الفقه الدولي توافر

شرطان في وحدة ما حتى يعترف لها بالشخصية القانونية الدولية وهما_:
 1أ-ن تكون الوحدة قادرة على إنشاء قواعد قانونية دولية عن طريق التراضي مع غيرها من الوحدات
المماثلة(كإبرام المعاهدات الدولية,وتبادل التمثيل الدبلوماسي ...,إلخ)
- 2أن تكون الوحدة من المخاطبين بأحكام القواعد القانونية الدولية بمعنى أن تكون لها أهلية الوجوب
وأهلية األداء ,أي أهلية التمتع بالحقوق وأهلية اإللتزام بالواجبات وفقا لقواعد القانون الدولي

()1

وبناء على ذلك فإنه إذا توافر الشرطان لدى وحدة ما كانت لها الشخصية القانونية الدولية ,واذا لم
يتوافر الشرطان ال يكون لها هذه الشخصية ,ولكن ماذا لو توافر لدى الوحدة أهلية إكتساب الحقوق
وتحمل اإللتزام بالواجبات الدولية دون أن يتوافر لها القدرة على إنشاء قواعد قانونية دولية؟ رأى البعض
أن الوحدة في هذه الحالة تتمتع أيضا بالشخصية القانونية الدولية (,)1وقد ذهب الدكتور محمد طلعت
الغنيمي إلى أن الوحدة في هذه الحالة تتمتع بما يمكن أن يطلق عليه الذاتية الدولية ,وقرر أن الذاتية
( )1د.عادل عبد اهلل المسدي,قانون المنظمات الدولية,دار النهضة العربية,القاهرة,2009,ص111
( )2د.علي إبراهيم,القانون الدولي العام,دار النهضة العربية,القاهرة,1991,ص211
( )3مشار إليه لدى :د.عباس هاشم السعدي,مرجع سابق ,هامش ص171

( )1راجع في ذلك د.عبد الوهاب محمد الحراري,مرجع سابق ,ص\101د.حامد سلطان,د.عائشة راتب,د.صالح الدين

عامر,مرجع سابق,ص \20د.محمد طلعت الغنيمي مرجع سابق ص/ 312 ,311د.عادل عبد اهلل المسدي,مرجع سابق

ص\111د.علي إبراهيم,المنظمات الدولية,دار النهضة العربية,القاهرة,2001,ص \321وقد ذهبت الدكتورة عائشة راتب في
رسالتها عن"الفرد في القانون الدولي العام"( )1912إلى أن معيار الشخصية القانونية الدولية هو إكتساب وحدة معينة حقوقا

دولية والتزامها بواجبات دولية وقدرتها على حماية ما لها من الحقوق -مشار إليه لدى :د.مفيد محمود شهاب,القانون الدولي

العام,دار النهضة العربية,القاهرة,1992,هامش ص.92

( )1د.جعفر عبد السالم ,مرجع سابق,ص271
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هي مركز قانوني يتوسط ما بين إنعدام الشخصية القانونية وما بين توافرها ,وهي خاصة بالوحدة التي
تملك األهلية القانونية الدولية دون اإلرادة الشارعة

()1

الفرع الثاني
ال تجاهات الفقهية حول تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية
إختلفت أراء الفقه الدولي حول تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية  ,وذهبت إلى اإلتجاهات التالية:
أول :إتجاه المدرسة الوضعية:
يذهب إتجاه المدرسة الوضعية –الذي تزعمه عند نشأته كل من الفقيه النمساوي تريبل والفقيه اإليطالي
انزيلوتي -إلى إنكار إمكانية تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية بأي حال من األحوال ,وفي أي
ظرف من الظروف ,ويؤسس هذا اإلتجاه رأيه على إعتبار وجود إستقالل واختالف وانفصال كامل
بين النظام القانوني الدولي وأشخاصه األساسية وهي الدول ,وبين النظام القانوني الداخلي وأشخاصه
األساسية وهم

األفراد()2

ثانيا:إتجاه المدرسة الواقعية:
يذهب إتجاه المدرسة الواقعية-الذي يرجع الفضل األول في إب ارزه والدفاع عنه إلى كل من الفقيهين
الفرنسيين ليون دوجي وجورج سل ,والفقيه اليوناني بوليتيس -إلى أن الفرد هو المخاطب الحقيقي
الوحيد بكل قواعد القانون داخليا كان أو دوليا ,والى أنه –في الواقع -الشخص القانوني الوحيد
المتصور وجوده في أي نظام قانوني  ,يستوي -في ذلك -النظام القانوني الدولي مع أي من النظم
القانونية الداخلية .ويرتبط هذا الرأي في منطقه ونتائجه,بإنكار أصحابه لحقيقة الشخصية اإلعتبارية

( )1د.محمد طلعت الغنيمي,مرجع سابق,ص313

( )2راجع في عرض هذا اإلتجاه:د.محمد سامي عبد الحميد,مرجع سابق,ص ,322د.مصطفى أحمد فؤاد,القانون الدولي
العام,مرجع سابق,ص111
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واعتبارها ضربا من ضروب الخيال القانوني,ومن ثم ال ينظرون إلى الدولة بإعتبارها شخصا من
أشخاص القانون الدولي العام.وانما بإعتبارها مجرد وسيلة فنية إلدارة المصالح الجماعية ,ويتم من
خاللها توجيه الخطاب إلى

األفراد()1

ثالثا:إتجاه المدرسة الحديثة:
يذهب إتجاه المدرسة الحديثة -الذي يمثله على وجه الخصوص الفقيهان الفرنسيان شارل روسو,
وبول ريتير -إلى وجوب التمييز بين أمرين أساسيين فيما يتعلق بموقف القانون الدولي العام من
األفراد وهما( :أ) إهتمام القانون الدولي العام باألفراد إهتماما مباش ار بأن يحتوي على قواعد معينة
موضوعها المباشر هو األفراد(.ب) مخاطبة القانون الدولي العام لألفراد خطابا مباش ار بأن ينشئ لهم
حقوقا بالمعنى الصحيح(( ويقصد بالحقوق-في هذا المجال -أية مصالح تحميها دعاوى أمام جهة
قضائية دولية ,أو ما يشبه الدعاوى من طرق التظلم شبه القضائية إلى أجهزة دولية لها من
اإلختصاص ما يمكنها من حماية هذه المصالح)),أو بأن يلزمهم بسلوك معين يتعرضون للمحاكمة
أمام محاكم جنائية دولية إذا ما خرجوا عنه.
وتسلم المدرسة الحديثة بأن رفاهية اإلنسان وسعادته هي الهدف األساسي من وراء كل تنظيم قانوني,
ولكنها ترى وجوب التفرقة بين إهتمام القانون الدولي بالفرد بإعتباره الهدف البعيد له وهو من األمور
المسلمة ,وبين إهتمام القانون الدولي بالفرد إهتماما مباش ار بأن يكون موضوعا للبعض من قواعده,
وبين إعت ارف هذا القانون للفرد بالشخصية الدولية بمنحه من طرق التظلم القضائية أو شبه القضائية
أمام األجهزة الدولية ما يضمن له الحماية الفعالة لما يكفله له القانون الدولي من مصالح,أو بإنشاء
مسؤولية جنائية دولية حقيقية على عاتقه تتجلى في تعرضه للمحاكمة أمام محاكم جنائية دولية إذا ما
أخل بالموجه إليه مباشرة من قواعد القانون الدولي العام.

( )1راجع في عرض هذا اإلتجاه:د.محمد سامي عبد الحميد,المرجع السابق,ص ,322د.مصطفى أحمد فؤاد,القانون الدولي
العام,المرجع السابق,ص112,111
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هذا ويذهب أنصار المدرسة الحديثة إلى أن الفرد كثي ار ما يكون موضوعا لإلهتمام المباشر من جانب
القانون الدولي,بل وقد يخاطبه هذا القانون خطابا مباش ار في حاالت نادرة تصبح له فيها شخصية
قانونية دولية بالمعنى الصحيح ,ولكن هذه الحاالت اإلستثنائية ال تؤثر في األصل العام وهو أن الفرد
كقاعدة عامة ليس من أشخاص القانون الدولي العام المعتادين ,وان كان موضوعا إلهتمامه في
الكثير من األحيان ,ويعتمد أنصار المدرسة الحديثة في تأسيس رأيهم((سواء فيما يتعلق بإمكانية تمتع
الفرد بالشخصية الدولية في حاالت إستثنائية نادرة,أو فيما يتعلق بكون الفرد في حاالت عديدة
موضوعا لإلهتمام المباشر من جانب القانون الدولي)) على إستقراء السوابق العملية وتأصيلها,أكثر
مما يعتمدون على الحجج النظرية غير المستندة الى واقع الحياة الدولية()1تلك هي اإلتجاهات الفقهية
حول تمتع الفرد بالشخصية القانونية

الدولية)2(.

ويرى الباحث من خالل كل ما سبق أن الفرد يعد أحد أشخاص القانون الدولي أي يتمتع بشخصية
قانونية دولية ,وذلك استنادا إلى ما يلي-:
 1إ-عتراف القانون الدولي للفرد بأهلية إكتساب الحقوق مباشرة.
 2إ-عتراف القانون الدولي للفرد بأهلية تحمل اإللتزامات الدولية مباشرة.
 3إ-عتراف القانون الدولي للفرد بأهلية التقاضي وتقديم الشكاوى دوليا مباشرة حماية لحقوقه
ومصالحه.
غير أن الشخصية القانونية الدولية للفرد تختلف عن الشخصية القانونية الدولية للدول والتي تتمتع
بشخصية قانونية كاملة,فالفرد ليس له القدرة على إنشاء قواعد دولية مثل الدول (كإبرام المعاهدات
الدولية,وتبادل التمثيل الدبلوماسي مثال)
( )1راجع في عرض هذا اإلتجاه :د.محمد سامي عبد الحميد,المرجع السابق,ص330,329

( )2من الجدير بالذكر أن الدكتور محمد طلعت الغنيمي رأى في تكييفه لوضع الفرد أنه إذا كان صحيحا أن الفرد هو المخاطب
النموذجي بأحكام القانون وهو بهذا يعتبر من حيث منطق الواقع أهال لكسب الحقوق وتحمل اإللتزامات,فإنه صحيح كذلك أن

الفرد بوصفه فردا ال يتمتع بمركز دولي إال على سبيل اإلستثناء فهو من الناحية القانونية في وضع أدنى من وضع الدولة أو
المنتظم الدولي ألنه ال يملك إرادة شارعه دولية ,ولذلك فإن التكييف السليم لمركز الفرد في القانون الدولي هو أن نقر له

بذاتية دولية وليس بشخصية قانونية دولية فنجعل منه بذلك وحدة ذات قدرة على كسب الحقوق واإللتزام بالواجبات الدولية
دون أن نرتفع به إلى مستوى الشخصية القانونية الدولية_د.محمد طلعت الغنيمي,مرجع سابق,ص101,103
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فالشخصية القانونية الدولية للفرد هي شخصية قانونية محدودة بالحدود التي رسمتها له قواعد القانون
الدولي  .وال شك أن منح الشخصية القانونية الدولية ألشخاص ال يتوافر لها وصف الدولة يعد تجديدا
في النظام القانوني الدولي المعاصر ,والذي كان يقصر ذلك على الدول فقط  ,وبالتالي فإن إحتكار
الدولة للشخصية القانونية وقصرها عليها,قد أصبح األن فكرة عفا عليها الزمن

()1

ويترتب على تمتع الفرد بشخصية قانونية دولية أثر هام وهو أنه يسأل وفقا لقواعد القانون الدولي عن
األفعال التي يرتكبها ويكون من شأنها إنتهاك القيم والمصالح األساسية للمجتمع الدولي ,وهكذا لم تعد
المسؤولية عالقة بين الدول وحدها(أي مسؤولية دولة تجاه أخرى) ,وانما من المتصور وجود حاالت
أخرى للمسؤولية الدولية منها المسؤولية الجنائية للفرد على الصعيد الدولي

()2

المبحث الثاني
أساس قيام المسؤولية الجنائية الفردية الدولية
تتطلب المسؤولية الجنائية الفردية الدولية لقيامها أن تقع جريمة دولية وتثبت جميع أركانها ألن
المسؤولية ليست عنص ار يلزم توافره في العمل غير المشروع,بل تعتبر أث ار له,مقتضاه إلزام مرتكبه
بتحمل النتائج القانونية المترتبة على العمل غير المشروع ( )3إذ ال مسؤولية جنائية فردية دولية دون
إرتكاب جريمة دولية,وبالتالي فإن أساس قيام المسؤولية الجنائية الفردية الدولية هو إرتكاب جريمة

( )1د.أحمد أبو الوفا,مرجع سابق,ص -222وتجدر اإلشارة إلى أنة تضمنت المذكرة التي رفعها األمين العام لألمم المتحدة إلى
لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة سنة  1912في القسم الثاني منها إقتراحات مهمة بشأن أشخاص القانون الدولي
فقد جاء فيها أن مسألة الشخصية القانونية الدولية لم تعد موضوع دراسات نظرية بحتة منذ خمس وعشرين سنة خلت بل أنها
أغدت من األمور التي يعوزها تنظيم دولي رسمي إزاء هجر العمل الدولي للنظرية القاضية بكون الدولة هي الشخص الوحيد
للقانون الدولي ,واستشهدت المذكرة بالسوابق الدولية التي منح بموجبها الفرد أهلية التقاضي مثل (معاهدة فرساي الخاصة
باإلختصاص القضائي لمحاكم التحكيم المختلطة ,والمعاهدة األلمانية البولندية بسيليزيا العليا  ,وميثاق محكمة نورمبرج الذي
ألحق باتفاقية لندن سنة -1911مشار إليه لدى :د.عباس هاشم السعدي,مرجع سابق,هامش ص.171
( )2د.أحمد أبو الوفا,مرجع سابق,ص122,127
( )3د.محمد عبد المنعم عبد الغني,الجرائم الدولية,دار الجامعة الجديدة,اإلسكندرية,2011,ص391
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دولية ,وهذا ما أكدت عليه المادة  1/22من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث نصت
على أنه"ال يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام األساسي ما لم يشكل السلوك المعني وقت
وقوعه جريمة تدخل في إختصاص

المحكمة"()1

واذا كان النص السابق يقتصر فقط على أن األساس

لقيام المسؤولية الجنائية الفردية بموجب النظام األساسي هو إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص
المحكمة,فإن الجريمة الدولية هي النطاق الواسع واألصل الذي تتفرع عنه الجرائم الداخلة في
إختصاص المحكمة الجنائية الدولية,لذلك فقد قضت الفقرة الثالثة من ذات المادة بأنه "ال تؤثر هذه
المادة على تكييف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام
األساسي" األمر الذي يتوجب معه إلقاء الضوء على الجريمة الدولية كأساس لقيام المسؤولية الجنائية
الفردية الدولية بصفة عامة,لذلك فإننا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب
األول :تعريف الجريمة الدولية وتمييزها عن الجرائم األخرى ,ونتناول في المطلب الثاني :األركان
العامة للجريمة الدولية.

المطلب األول
تعريف الجريمة الدولية وتمييزها عن الجرائم األخرى
يقصد بالجريمة بصفة عامة أنها عدوان على مصلحة يحميها القانون ,ويختص القانون الجنائي
بالنص عليها وبيان أركانها والعقوبة المقررة لفاعلها ,وال يختلف األمر في جوهرة بالنسبة للجريمة
الدولية فهي بدورها عدوان على مصلحة يحميها القانون وينصرف تعبير القانون هنا إلى القانون
الدولي الجنائي ذلك الفرع من القانون الدولي الذي يتكفل بإسباغ الحماية الجنائية على مصلحة يرى
جدارتها بتلك الحماية لكونها من األعمدة التي ينهض عليها بناء المجتمع الدولي ,ومن أهم المصالح
الجديرة بالحماية الجنائية في المجتمع الدولي الحفاظ على السلم واألمن الدوليين وكذلك الحفاظ على
الجنس البشري

()2

( )1لإلطالع على نصوص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية,راجع د.محمود شريف بسيوني ,وثائق المحكمة الجنائية
الدولية,دار الشروق,القاهرة2001,

( )2د.حسنين إبراهيم صالح عبيد,الجريمة الدولية,دار النهضة العربية,القاهرة,1999,ص2,1
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ولم يتفق الفقه الدولي على تعريف موحد للجريمة الدولية,وقد ساهم في ذلك سكوت الوثائق الدولية عن
تعريف الجريمة الدولية واقتصارها كبديل عن ذلك على تعداد الجرائم التي تطبق عليها القواعد

القانونية الواردة

فيها()1

بل حتى أنه في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يرد تعريف

للجريمة الدولية وانما إكتفى بالنص على الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة فى المادة , 1
لذلك فقد إجتهد الفقه الدولي محاوال وضع تعريفا للجريمة الدولية وتمييزها عن الجرائم األخرى مثل

الجرائم الداخلية والسياسية والعالمية  ,ولتوضيح ذلك سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في
الفرع األول :تعريف الجريمة الدولية ,ونتناول في الفرع الثاني :تمييز الجريمة الدولية عن الجرائم
األخرى.

الفرع األول
تعريف الجريمة الدولية
إنقسم الفقه الدولي في تعريف الجريمة الدولية إلى ثالثة إتجاهات إتجاه شكلي,واتجاه موضوعي,
واتجاه تكاملي وهي كالتالي:
أول :ال تجاه الشكلي
يركز أنصار هذا اإلتجاه على إبراز العالقة الشكلية بين الواقعة المرتكبة وبين النص التجريمي
دون اإلهتمام بجوهر الجريمة بإعتبارها واقعة تنطوي على ضرر بمصلحة معينة ,وهذه المصلحة هي
التي تستوجب الحماية (,)2ووفقا لهذا اإلتجاه عرف الفقيه"فسبسيان بيال"الجريمة الدولية بأنها"أفعال
إيجابية أو سلبية تقابلها عقوبة تعلن وتنفذ بإسم الجماعة

الدولية"()3

وقد عرف الفقيه (سبيروبولس)

الجريمة الدولية بأنها "تلك األفعال التي إذا إرتكبتها الدولة أو سمحت بها تعتبر مخالفات جسيمة
للقانون الدولي وتستوجب المسؤولية الدولية"

()1

( )1د.محمد صافي يوسف,اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,دار
النهضة العربية,القاهرة,2002,ص31

( )2د.بدر الدين محمد شبل,القانون الدولي الجنائي الموضوعي,دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان,األردن,2011,ص23

( )3مشار إليه لدى :د.عبد الواحد محمد الفار,الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها,دار النهضة العربية,القاهرة ,1992ص.39
( )1مشار إليه لدى :د.محمد عبد المنعم عبد الغني,مرجع سابق,ص123
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ثانيا:ال تجاه الموضوعي

يركز أنصار هذا اإلتجاه على جوهر الجريمة بإعتبارها واقعة ضارة بمصالح المجتمع األساسية
دون إهتمام بالجوهر القانوني

للجريمة()1

ووفقا لهذا اإلتجاه عرف الفقيه (سالدانا) الجريمة الدولية

بأنها"تلك الجريمة التي يترتب على وقوعها إلحاق الضرر بأكثر من

دولة"()2

ثالثا  :ال تجاه التكاملي
يهتم أنصار هذا اإلتجاه بالناحيتين الشكلية والموضوعية فيمزجوا بينهما,فإهتموا بالعالقة الشكلية
بين الفعل والنص التجريمي دون إهمال األضرار التي تلحقها الجريمة بالمصالح األساسية

للمجتمع()3

وقد تبنى غالبية الفقه الدولي هذا اإلتجاه ,ومن بعض التعريفات وفقا لهذا اإلتجاه تعريف الدكتور عبد
القادر صابر جرادة للجريمة الدولية بأنها "سلوك إنساني يرتكب إخالال بقواعد القانون الجنائي الدولي
يترتب عليه المساس بمصلحة دولية يحميها ويوقع القضاء الجنائي الدولي على مرتكبه الجزاء
المناسب"()1

وقد عرف الدكتور حسنين عبيد الجريمة الدولية بأنها"سلوك إرادي غير مشروع,يصدر

عن فرد بإسم الدولة أو بتشجيع أو رضاء منها ,ويكون منطويا على مساس بمصلحة دولية محمية
قانونا"()1

وعرف أيضا الدكتور أشرف توفيق شمس الدين الجريمة الدولية بأنها "كل فعل أو إمتناع

غير مشروع ينال باإلعتداء حقا أو مصلحة في نظر القانون الدولي ,وتكون له عقوبة توقع من
أجله"()2

( )1د.أمجد هيكل,المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي,دار النهضة العربية,القاهرة,2009,ص17
( )2مشار إليه لدى :د.محمد عبد المنعم عبد الغني,مرجع سابق,ص122
( )3د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص12
( )1د.عبد القادر صابر جرادة,القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة,المجلد األول:الجريمة الدولية,الطبعة الثانية,مكتبة
آفاق,غزة,فلسطين,2010,ص.312
( )1د.حسنين إبراهيم صالح عبيد ,,مرجع سابق,ص.2
( )2د .أشرف توفيق شمس الدين,مبادئ القانون الجنائي الدولي,الطبعة الثانية,دار النهضة العربية,القاهرة,1999,ص37
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وعرف أيضا الدكتور محمود صالح العادلي الجريمة الدولية بأنها"كل سلوك -فعال كان أم إمتناعا-
إنساني يصدرعن فرد بإسم الدولة أو برضاء منها ,صادر عن إرادة إجرامية يترتب عليه المساس
بمصلحة دولية,مشمولة بحماية القانون الدولي عن طريق الجزاء الجنائي"

وقد عرف األستاذ

()1

جهاد محمد البريزات الجريمة الدولية بأنها"إعتداء على مصالح عليا يحكمها القانون الدولي وتستمد
صفتها اإلجرامية من العرف واالتفاقيات الدولية وغيرها من مصادر القانون الدولي"

()2

وأخي ار فقد عرف الدكتور عبد الواحد محمد الفار الجريمة الدولية بأنها"فعل أو إمتناع يعد مخالفة
جسيمة ألحكام ومبادئ القانون الدولي ,ويكون من شأنه إحداث االضطراب في األمن والنظام العام
الدولي ,والمساس بالمصالح األساسية واإلنسانية للجماعة الدولية وأفراد الجنس البشري ,مما يستوجب
معه المسؤولية الدولية ,وضرورة توقيع العقاب الجنائي على مرتكب تلك المخالفة"

()3

وفي رأي الباحث أنه إتساقا مع الرأي الراجح فقها فإن اإلتجاه التكاملي هو األفضل لتعريف الجريمة
الدولية كأساس لقيام المسؤولية الجنائية الفردية الدولية وذلك ألنه يجمع بين عنصرين األول :أن يكون
الفعل مخالفا لقاعدة من قواعد القانون الدولي ,ومعاقبا عليه بموجبها ,والثاني :أن يكون هذا الفعل
ضا ار بمصلحة من المصالح األساسية التي يحميها القانون الدولي .
الفرع الثاني
تمييز الجريمة الدولية عن الجرائم األخرى
تتصف الجريمة الدولية بخصائص وصفات معينة تميزها عن غيرها من الجرائم األخرى كالجريمة
الداخلية والجريمة السياسية والجريمة العالمية ,وفيما يلي أهم أوجه الخالف بين الجريمة الدولية وكال
من الجريمة الداخلية والسياسية والعالمية.

( )1د.محمود صالح العادلي,الجريمة الدولية,دار الفكر الجامعي,اإلسكندرية,2003,ص22

( )2أ.جهاد محمد البريزات,الجريمة المنظمة,دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان,األردن,2002,ص22
( )3د.عبد الواحد محمد الفار,الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها,مرجع سابق,ص.10
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أول:الجريمة الدولية والجريمة الداخلية

تتميز الجريمة الدولية عن الجريمة الداخلية من عدة نواحي أهمها أن الجريمة الدولية يكون النص
على صفتها الغير مشروعة من صنع العرف الدولي الذي قد يحظى بالتسجيل في معاهدة مكتوبة وقد

ال يحظى ,ويستوي بعد ذلك أن يكون متفقا مع القانون الداخلي أو مختلفا عنه,أما الجريمة الداخلية

فيتكفل بالنص عليها القانون الداخلي أو القوانين المكملة له,كما تتميز الجريمة الدولية بأنها تنطوي

على مساس بمصلحة دولية محمية قانونا,أما الجريمة الداخلية فإنها تنطوي على مساس بمصلحة

داخلية يحميها القانون الداخلي

()1

ثانيا:الجريمة الدولية والجريمة السياسية
يقصد بالجريمة السياسية كل فعل معاقب عليه قانونا يوجد ضد النظام السياسي للدولة سواء من جهة

الداخل أو من جهة الخارج بهدف القضاء عليه أو عرقلة سير المؤسسات الدستورية القائمة
بالفعل(,)2فالجريمة السياسية هي جريمة داخلية ينص عليها المشرع الوطني,وتتميز بكون الدافع إلى

إ رتكابها ذا صفة سياسية يستهدف تغيير شكل الحكم أو النظام السياسي القائم في

البالد()3

ويمكن

مالحظة اإلختالفات بين هذه الجريمة والجريمة الدولية في عدة عناصر لعل أبرزها ما يلي:
 _1المصلحة التي أصابها الضرر :الجريمة السياسية كجريمة داخلية المصلحة المعتدى عليها فيها
هي النظام السياسي واإلقتصادي أو اإلجتماعي داخل الدولة موضوع الجريمة دون أن يتأثر بذلك
غيرها من الدول بصورة مباشرة ,بينما في الجريمة الدولية الضرر الناجم عنها يقع على النظام العام
الدولي ,ويحدث إضطرابا في العالقات الدولية لدرجة قد تعرض السالم الدولي للخطر

()1

 _2أساس التجريم :أساس التجريم في الجريمة السياسية هو قانون العقوبات الداخلي بإعتبارها جريمة
داخلية,في حين أن أساس التجريم بالنسبة للجريمة الدولية يكمن في العرف الدولي والمعاهدات الدولية
( )1د.حسنين إبراهيم صالح عبيد,,مرجع سابق,ص2,2
( )2د.منتصر سعيد حمودة,الجريمة السياسية(دراسة مقارنة بين القوانين الجنائية الوضعية والتشريع الجنائي اإلسالمي,دار الفكر
الجامعي,اإلسكندرية,2009,ص.122
( )3راجع د.حسنين إبراهيم صالح عبيد,,مرجع سابق,ص9
( )1د.بدر الدين محمد شبل,مرجع سابق,ص11
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وحتى إن كانت خاضعة للقضاء الداخلي فالتجريم فيها بصفتها الدولية يكون مبنيا على أساس من
قواعد القانون الدولي وما قررته بموجب العرف أو المعاهدات الدولية المصدق عليها من الدولة
المعنية()1

 _3صفة المجرم :تثبت في الجريمة الدولية للفاعل صفة المجرم متى إرتكب الجريمة سواء أفلح في
تحقيق غرضه أو فشل(,)2أما في الجريمة السياسية فإن الصفة اإلجرامية ال تستقر للمجرم السياسي
إال إذا أخفق في تحقيق غايته,أما إذا أفلح فهو قد يصير بطال ورائدا من رواد اإلصالح في تاريخ
أمته  ,ومن أجل هذا قيل بعدم جواز تسليم المجرمين السياسيين واعتبر هذا مبدأ عالميا تنص عليه
كافة الدساتير المعاصرة

()3

ثالثا :الجريمة الدولية والجريمة العالمية
ذهب جانب من الفقه إلى أن هناك ثمة تفرقة بين الجريمة الدولية والجريمة العالمية,فالجريمة العالمية
هي تلك التي ينظمها ما يمكن أن يسمى بقانون العقوبات العالمي ,وتتمثل في التصرفات المنافية
لألخالق والمنطوية على عدوان على القيم البشرية األساسية في العالم المتمدين كالحياة وسالمة الجسم
وتشترك في النص عليها كافة القوانين الجنائية المعاصرة ,فالجريمة العالمية ال تعدو أن تكون مجرد
جريمة داخلية تضمن القانون الداخلي النص عليها,وتتعاون الدول عن طريق االتفاقيات الدولية في
مكافحتها ,وغالبا ما تنص هذه االتفاقات على قواعد خاصة بتلك الجرائم والعقاب عليها,حتى يكون
التعاون في مكافحتها مجديا ,ومن أمثلة االتفاقات الدولية المتضمنة النص على جرائم عالمية
االتفاقيات الخاصة بمكافحة الرقيق األبيض عام ,1901عام  ,1910واالتفاقية الخاصة بتزييف النقود
لعام  ,1929واالتفاقيات الخاصة بمكافحة المخدرات عام ,1921عام  1931وعام

)1(1932

وبذلك

فإن الجريمة العالمية على النحو السابق تحديده تختلف عن الجريمة الدولية,فالجريمة العالمية ليست
بجريمة دولية ,وانما هي محض جريمة عادية ويميزها عن الجريمة الوطنية إرتكابها في عدة دول,وهذا
( )1د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص21
( )2د.بدر الدين محمد شبل,مرجع سابق,ص11
( )3د.حسنين إبراهيم صالح عبيد,,مرجع سابق,ص9
( )1د.حسنين ابراهيم صالح عبيد,المرجع السابق,ص 10
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من شأنه إسباغ الصفة العالمية عليها,أما الجريمة الدولية فهي تنطوي على عنصر دولي يتمثل في
المساس بالمصلحة الدولية محل الحماية الجنائية الدولية ,كما أن الجريمة العالمية من شأن العدوان
فيها المساس بالنظام العام الداخلي أي المصلحة الوطنية للدولة التي ترتكب فيها,أما الجريمة الدولية
فإن العدوان فيها من شأنه إنتهاك المصلحة الدولية المحمية

قانونا()1

كما أن الجريمة العالمية تختلف

عن الجريمة الدولية في كونها بالرغم من تنظيم أكثرها باتفاقيات دولية تظل سلطة العقاب عليها هي
السلطات الداخلية لكل دولة وبموجب القانون الداخلي للدولة التي وقعت فيها الجريمة حتى وان كان
القانون الداخلي قد بنيت أحكامه على نصوص وأحكام المعاهدة الدولية,في حين أن الجريمة الدولية
تخضع مباشرة لالتفاقية الدولية التي تناولت تلك الجريمة ويكون التقاضي والعقاب عليها من
إختصاص القضاء الدولي الجنائي مباشرة ( )2ويرى جانب أخر من الفقه-وبحق-في الجريمة العالمية
جريمة دولية تتمتع بالصفة الدولية ألنها تشكل إعتداء على قواعد القانون الجنائي المفروضة

دوليا()3

وقد القى هذا الرأي تأييدا لدى البعض الذي إعتبر أن الجرائم العالمية ما هي في الحقيقة إال وقائع
تشكل إنتهاكا خطي ار لقيم ومصالح تهم الجماعة الدولية بأكملها,لذا بات أمر تجريمها من مهمات
الجماعة الدولية وهذا ما يمكن أن نجده في االتفاقيات الدولية العديدة التي جرمت على سبيل المثال
اإلتجار بالمخدرات ,واإلتجار بالرقيق األبيض ,وأعمال القرصنة ,فالجرائم السابقة يجمعها قاسم مشترك
وهو أنها تمثل إنتهاكا لقيم ومصالح تهم الجماعة الدولية فوصفها بأنها جرائم وطنية أمر يأتي خالفا
للواقع إذ ال يقدح في صفتها الدولية ترك تحديد العقوبات عن تلك الجرائم للقوانين الجنائية الوطنية وال
تولى القضاء الوطني أمر إيقاعها,فالصفة الدولية لهذه الجرائم ال يمكن إنكارها فهي ال تنتهك بوقوعها
مصالح وطنية يحميها القانون الوطني فحسب,بل تتعدى هذا النطاق إلى مصالح وقيم تهم المجموعة
الدولية بأكملها

()1

( )1د .محمد عبد المنعم عبد الغنى,,مرجع سابق,ص120
( )2د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص22
( )3د.فائزة

يونس

الباشا,

الجريمة

المنظمة

في

ظل

االتفاقيات

الدولية

والقوانين

الوطنية,دار

النهضة

العربية,مصر,2002,ص - 21-20مشار إليه لدى :د.بدر الدين محمد شبل,القانون الدولي الجنائي الموضوعي,مرجع
سابق,ص.13

( )1راجع د.عباس هاشم السعدي,مرجع سابق,ص21-19
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المطلب الثاني
األركان العامة للجريمة

الدولية()1

يقصد بأركان الجريمة مجموعة األجزاء التي تشكل الجريمة أو كل الجوانب التي ينطوي عليها بنيان
الجريمة ,والتي يترتب على وجودها في مجموعها وجود الجريمة ,ويترتب على إنتفائها أو إنتفاء أحدها
إنتفاء الجريمة

()2

وال تختلف أركان الجريمة في القانون الدولي الجنائي عن أركانها في القانون

الوطني الجنائي,كل ما هنالك أنه يزيد العنصر الدولي للجريمة الدولية وينتقص لدى الجريمة الوطنية
وعلى ذلك فللجريمة الدولية أربعة أركان هي الركن الشرعي ,والركن المادي ,والركن المعنوي ,والركن
اإلضافي وهو الركن

الدولي()3

وترتيبا على ذلك فإننا سنتناول بشيء من اإليجاز كل ركن من األركان

العامة للجريمة الدولية وذلك بتقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع نتناول في الفرع األول:الركن
الشرعي ,وفي الثاني :الركن المادي ,وفي الثالث :الركن المعنوي ,وفي الرابع :الركن الدولي.
الفرع األول
الركن الشرعي
أثار الركن الشرعي للجريمة خالفا بين الفقهاء حيث يرى البعض أن الركن الشرعي ال يعتبر ركنا
من أركان

الجريمة()1

في حين يرى البعض  -وبحق -أن الركن الشرعي يعتبر ركنا من أركان

( )1إلى جانب هذه األركان العامة توجد األركان الخاصة بكل جريمة دولية على حدة,أي األركان التي تحقق النموذج القانوني
لكل جريمة من الجرائم الدولية ,وال شك في أن هذه األركان الخاصة سوف تختلف من جريمة إلى أخرى -د.فرج علواني
هليل,المحكمة الجنائية الدولية,دار المطبوعات الجامعية,اإلسكندرية,2009,ص91
( )2د.محمود صالح العادلي,مرجع سابق,ص27
( )3د.السيد أبو عيطة,الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق,مؤسسة الثقافة الجامعية,اإلسكندرية,2001,ص211
( )1ويستند أصحاب هذا الرأي على أساس أنه من الصعب إعتبار نص التأثيم ركنا في الجريمة,في حين أنه منشئها ومصدر
وجودها,وال يتصور إعتبار المنشئ مجرد عنصر فيما أنشأ .وبدأت الكتابات الحديثة في قانون العقوبات تنحو هذا
المنحنى,بمعنى:عدم إدخال نص التجريم في أركان الجريمة ,وهو ما سار عليه قانون العقوبات الفرنسي لعام  1992م-
راجع د.عبد القادر صابر جرادة,مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني -دراسة تحليلية نقدية للتشريعات المطبقة في قطاع غزة
والضفة الغربية مقارنة بالشريعة اإلسالمية وقوانين عربية وأجنبية, -المجلد األول:الجريمة والمجرم,مكتبة
آفاق,غزة,2010,ص.119
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الجريمة

()1

والركن الشرعي للجريمة الدولية قوامه الصفة غير المشروعة التي تسبغها قواعد القانون

الدولي على الفعل,وال تعدو هذه الصفة أن تكون تكييفا قانونيا ,وهي خالصة خضوع الفعل لقواعد
تجريم واكتسابه طبقا لها صفة إجرامية ,ولكن مجرد خضوع الفعل لقواعد التجريم ليس في ذاته كافيا
كي تثبت الصفة غير المشروعة للفعل,بل يتعين إلى جانب ذلك أن تنتفي أسباب اإلباحة عنه

()2

واذا

كان الفعل أو اإلمتناع في القانون الداخلي ال يكتسب صفته الجرمية إال بنص قانوني يحدد الجريمة
في أركانها وعناصرها,ويرصد لفاعلها الجزاء المقرر قانونا أيا كانت صورته ,ويعبر عن هذا بمبدأ
شرعية الجرائم والعقوبات الذي يقضي بأنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص

قانوني()3

فإن مدلول مبدأ

الشرعية في مجال الجرائم الدولية يقتضي التفريق بين مرحلتين األولى :قبل صدور النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية ,والثانية :في ظل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك على النحو
التالي:

( )1ويستند أصحاب هذا الرأي على ثالثة مبررات:فمن ناحية أولى :تبدو دراسة عدم مشروعية الفعل أو نص التجريم كركن
للجريمة أم ار يستجيب إلعتبارات الوضوح واإلتساق النظري ال سيما وأن دراسة األركان العامة للجريمة هي في المقام األول
دراسة نظرية منهجية .ومن ناحية ثانية :فلئن كان صحيحا أن نص التجريم هو خالق الجريمة ,وبالتالي فليس من المنطقي
إعتبار الخالق شقا من المخلوق,فلربما كان هذا القول مقبوال بصدد تحليل فكرة الجريمة في ذاتها ,بيد أن فكرة الجريمة ليست
غاية منهجية في ذاتها,بل تبدو سببا لترتيب المسؤولية الجنائية لشخص فاعلها ,واستحقاقه العقاب ,ومن هذا المنظور الكلي
يمكن إعتبار عدم مشروعية الفعل أو نص التجريم ركنا في الجريمة,فالركن الشرعي يعني التثبت ابتداء من نص التجريم
ليس فحسب ألنه يضفي على السلوك اآلثم أو الخاطئ صفة عدم المشروعية,بل ألنه يحدد معالمه ,ويدقق عناصره وينقله
من طور حقائق األشياء إلى مرتبة الكيان أو النموذج القانوني ,ومن ناحية ثالثة :فإن فكرة عدم مشروعية الفعل أو نص
التجريم ال تستعصي على التحليل بوصفها ركنا شرعيا للجريمة شأنها شأن الركنين المادي والمعنوي فلهذا الركن الشرعي
عناصره,وله شروطه وضوابطه التي يجب توافرها في كل من هذه العناصر ,وهو يرتب أخي ار مجموعة نتائج تنعكس على
باقي مكونات البناء القانوني للجريمة-راجع د.سليمان عبد المنعم,النظرية العامة لقانون العقوبات,دارالجامعة الجديدة
للنشر,اإلسكندرية,2000,ص.323
( )2د.محمود نجيب حسني,دروس في القانون الجنائي الدولي,دار النهضة العربية,القاهرة,1920_1919,ص23
( )3د.سليمان عبد المنعم,مرجع سابق,ص -321وتجدر اإلشارة الى أن الدكتور عبد القادر صابر جرادة يعبر عن ذلك المبدأ
بمبدأ شرعية الجرائم والجزاءات الجنائية أي أنه ال جريمة وال جزاء جنائيا إال بناء على نص قانوني -د.عبد القادر صابر
جرادة,مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني,مرجع سابق,ص.119
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أول:قبل صدور النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ليست لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات عين األهمية التي يحظى بها في القانون الداخلي فمن المقرر
أن القانون الدولي الجنائي هو فرع من القانون الدولي العام ,ومن ثم وجب أن تكون له خصائص هذا
األخير وفي مقدمتها الصفة العرفية لقواعده ,وبناء عليه فإن مبدأ الشرعية ذو صفة عرفية بحسب
األصل,أي أنه ال وجود لفكرة الجريمة الدولية في نصوص مكتوبة ,وانما يمكن اإلهتداء إليها عن
طريق إستقراء ما تواتر عليه العرف الدولي,واذا فرض وكانت متضمنة في نصوص دولية كالمعاهدات
الدولية فإنها ال تكون منشئة لجرائم ,وانما هي كاشفة ومؤكدة لعرف دولي في هذا الشأن ,ويترتب على
هذه الصفة العرفية الدولية نتيجتان هما:
األولى  :صعوبة التعرف على الجريمة الدولية ,ذلك أن مثل هذا التعرف إنما يتطلب اإلستقراء الدقيق
للعرف الدولي,وهو أمر تكتنفه صعوبات عديدة ,ومع ذلك فإنه يجب اإلحتكام إلى األفكار التي ينهض
عليها العرف وهي العدالة واألخالق والصالح الدولي العام ,وهذه األفكار هي التي أسبغت صفة
الجريمة على حرب اإلعتداء ,وعلى الجرائم ضد اإلنسانية وغيرها.
الثانية :غموض فكرة الجريمة الدولية,ويرجع ذلك إلى كونها غير مكتوبة,مما يجعل من العسير على
الفقيه أو القاضي الدولي أن يتحقق من مطابقة الفعل المرتكب للنموذج العرفي لتلك الجريمة ,وحتى
على فرض النص عليها ضمن نصوص معاهدة دولية,فإن مثل هذا النص ال يفعل أكثر من الكشف
عن الصفة غير المشروعة للفعل دون تحديد ما ينهض عليه من أركان وعناصر وشروط

()1

ثانيا :في ظل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
إهتم النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمعالجة مبدأ الشرعية بشقيه التجريمي والعقابي,لذلك
نص النظام األساسي على المبدأ بشقية حيث نص النظام األساسي على الشق التجريمي أي (ال
جريمة إال بنص) في الفقرة األولى من المادة  22والتي نصت على أنه"ال يسأل الشخص جنائيا
( )1راجع د.حسنين إبراهيم صالح عبيد,مرجع سابق,ص22-20
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بموجب هذا النظام األساسي ما لم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في إختصاص
المحكمة" ,وبالرجوع إلى المادة  1\1من النظام األساسي فإن الجرائم التي تدخل في إختصاص
المحكمة هي جريمة اإلبادة الجماعية ,والجرائم ضد اإلنسانية,وجرائم الحرب,وجريمة العدوان .وتجدر
اإلشارة إلى أن الفقرة  3من المادة  22من النظام األساسي قد أكدت على أن تحديد الجرائم الداخلة
ضمن إختصاص المحكمة فيما تم ذكره في المادة  1\1من النظام األساسي ال يؤثر على تكييف أي
سلوك إجرامي يعد كذلك بموجب القانون الدولي,ذلك أنه يبقى على صفته غير المشروعة ويعالج على
وفق األطر القانونية الدولية التي تنص عليه

()1

كما نص النظام األساسي على الشق العقابي أي(ال عقوبة إال بنص) في المادة  23والتي نصت
على أنه"ال يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إال وفقا لهذا النظام األساسي" ومن أهم اآلثار التي
تترتب على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الوارد في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يلي:
- 1عدم رجعية نصوص التجريم
قررت المادة  21من النظام األساسي في فقرتها األولى هذا األثر صراحة إذ نصت على أنه "ال
يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام األساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام" وبذلك فإن
النظام األساسي قد قرر بهذا الحكم القاعدة العامة التي تقضي بسريان أحكامه على األشخاص عن
الوقائع التي تنسب لهم بعد نفاذ هذه األحكام ,وبالتالي فال تطبق على الوقائع التي سبق أن وقعت قبل
نفاذها()2

غير أن النظام األساسي لم يأخذ بهذا األثر على إطالقه وانما أورد عليه إستثناء وهو رجعية

القانون األصلح للمتهم فقد نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه"في حالة حدوث تغيير في
القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي,يطبق القانون األصلح للشخص محل
التحقيق أو المقاضاة أو اإلدانة"

( )1د.ضاري خليل محمود,د.باسيل يوسف,المحكمة الجنائية الدولية,منشأة المعارف,االسكندرية,2002,ص123
( )2د.ضاري خليل محمود,د.باسيل يوسف,المرجع السابق,ص123
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- 2حظر التفسير الواسع و حظر القياس في تفسير نصوص التجريم
حظر النظام األساسي بموجب المادة 2/22

()1

التوسع في تفسير نصوص التجريم ,ومؤدى ذلك

أنه يجب على المفسر إلتزام التفسير الضيق لنصوص التجريم()2كما حظر النظام األساسي بموجب
تلك المادة تفسير نصوص التجريم عن طريق القياس ,وبالتالي ال يجوز للمفسر أن يستعين بالقياس
كوسيلة لتفسير النص الجنائي,فليس له أن يقيس فعال لم يرد نص بتجريمه على فعل ورد نص
بتجريمه()3

وذلك نظ ار ألن القياس سيؤدي إلى خلق جرائم جديدة غير منصوص عليها في النظام

األساسي مما يتعارض ومبدأ شرعية الجرائم

والعقوبات()1

هذا وقد أكدت المادة  2/22صراحة على إعمال قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم عندما قررت أنه في
حالة الغموض يفسر التعريف – أي تعريف الجريمة -لصالح الشخص الذي تجري محاكمته أو
التحقيق معه أو تمت إدانته ,وقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم هي من القواعد األساسية في اإلثبات
الجنائي ,وتعد إنعكاسا لقاعدة أخرى تفيد أن األصل في اإلنسان البراءة ,وبحسب النظام األساسي فإن
تطبيق قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم بالنسبة للمتهم الذي يجري التحقيق معه أو محاكمته هو أمر
مقبول,لكن تطبيقها بالنسبة لمن تمت إدانته هو أمر غير مقبول إال إذا ترتب على تطبيق القاعدة وقف
تنفيذ العقوبة التي قضي بها

ضده()1

( )1نصت المادة ( )2/22على أنه"يؤول تعريف الجريمة تأويال دقيقا وال يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس ,وفي حالة
الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو اإلدانة".

( )2يكون التفسير ضيقا عندما يكون هناك تطابق بين الغاية من القاعدة وبين المعنى الحرفي لأللفاظ المستخدمة والمستفاد

مباشرة منها دون المعاني األخرى التي تحتملها تلك األلفاظ,أما التفسير الواسع فيتوافر حينما يستعمل المشرع للتعبير عن

الهدف من القاعدة ألفاظا تقصر عن إعطاء المدلول الحقيقي له,أي أنه ينبغي إعطاء األلفاظ المستخدمة مفهوما أوسع مما

تعطيه داللتها الحرفية – د.مأمون محمد سالمة,قانون العقوبات,الطبعة الثالثة,دار الفكر العربي,القاهرة,1990,ص11,11

( )3محمود نجيب حسني,مرجع سابق,ص70

( )1القياس هو تطبيق حكم قاعدة قانونية تتضمن حالة معينة على حالة أخرى ال تتضمنها لتشابه الواقعتين واتحادهما في العلة
 -د.محمد رمضان بارة,شرح القانون الجنائي الليبي,المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية,طرابلس,ليبيا,1997,ص17

( )1د.عبد الفتاح بيومي حجازي,المحكمة الجنائية الدولية,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية,2001,ص10,39
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الفرع الثاني
الركن المادي
يشمل الركن المادي للجريمة الدولية كل ما يدخل في تكوينها وتكون له طبيعة مادية,فليست الجريمة
كيانا معنويا فحسب بل هي أيضا ظاهرة مادية وهي بهذا اإلعتبار تفترض عناصر تبرز بها إلى عالم
الماديات,ويمثل الركن المادي أهمية كبيرة إذ هو المظهر الملموس الذي يجعل الجريمة تحدث
اإلضطراب في المجتمع  ,ويقوم الركن المادي للجريمة الدولية عادة على عناصر ثالثة وهي السلوك
اإلجرامي والنتيجة وعالقة السببية وهي كالتالي:
أول:السلوك الجرامي
ويعني التصرف اإلرادي الذي يصدر عن الجاني في ظروف معينة إبتغاء غاية إجرامية ,والسلوك
اإلجرامي نوعان  :إيجابي يتمثل في حركة,وسلبي يتمثل في إمتناع

.

فالسلوك اإليجابي هو حركة عضوية إرادية يأتيها الجاني ,ويعني اإلمتناع إتخاذ الجاني موقفا سلبيا
إزاء ظروف معينة,فاإلمتناع يفترض إحجاما عن إرتكاب فعل معين ,بشرط أن يثبت أنه كان في
إمكان الجاني إرادة هذا الفعل ,وأن يثبت أن القانون يفرض عليه واجب القيام

به()1

ثانيا :النتيجة الجرامية
وهي ما يحدثه الفعل من تغير في العالم الخارجي من خالل إعتدائه على المصالح التي يحميها
القانون الدولي الجنائي وتهديده للنظام العام الدولي .وقد يحدث أن يجرم المشرع فعال معينا بغض
النظر عن وقوع النتيجة اإلجرامية

()2

فجرائم الخطر لها مجال كبير في القانون الجنائي الدولي

والهدف من تجريمها هو الحيلولة دون تحول الخطر إلى ضرر فعلي بوقوع الحرب أو اإلعتداء
الفعلي على المصالح التي تهم المجتمع الدولي بأسره

()3

( )1د.محمود نجيب حسني,مرجع سابق,ص119-117
( )2د.محمد صافي يوسف,مرجع سابق,ص37

( )3د.عبد القادر صابر جرادة,القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة,المجلد األول :الجريمة الدولية ,مرجع سابق,ص377
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ثالثا:عالقة السببية

أي أن تكون النتيجة اإلجرامية ناتجة عن السلوك اإلجرامي ,أو أن يكون هذا األخير سببا في حدوث
األولى

()1

الفرع الثالث
الركن المعنوي
الركن المعنوي للجريمة قوامه عالقة نفسية تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني ,وجوهر هذه
العالقة هو اإلرادة ,وهذه العالقة محل للوم القانون ألنه يسبغ على ماديات الجريمة صفة غير
مشروعة ,وبناء على ذلك ينهى الناس عن أن تكون ألحدهم عالقة بها ,وللركن المعنوي للجريمة
صورتان :القصد الجنائي والخطأ غير العمدي ,ويتوقف إتخاذ الركن المعنوي للجريمة إحدى هاتين
الصورتين على كيفية إتجاه اإلرادة الجنائية ونوع الوقائع التي إتجهت

إليها()2

ويعرف القصد الجنائي بأنه علم الجاني بكافة العناصر المكونة للجريمة ,وانصراف إرادته إلى
إحداثها

()3

أما الخطأ غير العمدي فهو إخالل الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي

يفرضها القانون عليه,بحيث ترتب على ذلك عدم توقعه حدوث النتيجة وعدم حيلولته دون حدوثها في
حين أنه كان في إستطاعته ومن واجبه أن يتوقعها ,وأن يحول دون حدوثها ,و يتوافر الخطأ غير
العمدي كذلك إذا توقع الجاني حدوث النتيجة ,ولكن لم تتجه إليها إرادته إذا كان راغبا عنها معتمدا
على مهارته ليحول دون حدوثها في حين أن القدر الذي توافر لديه من المهارة غير ٍ
كاف للحيلولة
دون حدوث هذه النتيجة()1وقد إنقسم الفقه حول إمكانية تصور إرتكاب الجرائم الدولية بصورة غير
عمدية إلى إتجاهين:ذهب اإلتجاه األول:إلى أن الجرائم الدولية ترتكب دائما عمدا ,وأنها ناد ار ما
( )1د.السيد أبو عيطة,مرجع سابق,ص220
( )2د.محمود نجيب حسني,مرجع سابق,ص117,131
( )3د.حسنين إبراهيم صالح عبيد,,مرجع سابق,ص117
( )1د.محمود نجيب حسني,مرجع سابق,ص121
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ترتكب عن خطأ غير عمدي,وأن سبب ذلك يرجع إلى جسامة الفعل,ال إلى نوعيته أو مقدار العقوبة,
ويستدل هذا الرأي على ذلك بما نصت عليه اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس لعام  ,1912والتي
جرمت حتى أفعال اإلشتراك في جريمة إبادة الجنس رغم أنها تنزل منزلة أقل من األفعال التي
يرتكبها الفاعل األصلي ,وينتهي هذا الرأي إلى أن األفعال المشكلة للجرائم الدولية يلزم فيها أن تكون
عمدية()1

وذهب اإلتجاه الثاني -وبحق -إلى أنه إذا كان من المتصور أن تتخذ الجريمة الدولية صورة عمدية
أو صورة غير عمدية,فإنه يجب العقاب عليها في صورتيهما معا ,وليس هناك ما يبرر أن يقتصر
العقاب على الصورة العمدية لها,ذلك أن تجريم اإلعتداء العمدي إنما يعني أن الحق الذي يناله ذلك
اإلعتداء هو حق جدير بحماية القانون الدولي ,فإذا ثبت ذلك فمن المتعين كفالة حماية شاملة له
تمتد إلى جميع صور اإلعتداء عليه ,وغنى عن البيان أن اإلعتداء غير العمدي تترتب عليه من
الناحية المادية إهدار الحق واحداث الضرر بالمجتمع الدولي على نحو ال يختلف عن اإلعتداء
العمدي ,وباإلضافة إلى ذلك فمرتكب اإلعتداء غير العمدي جدير بلوم القانون,إذ أنه لم يوجه إرادته
على النحو الذي يتطلبه القانون,وان كان ثمة فرق بينه وبين مرتكب اإلعتداء العمدي فمرجعه إلى
اإلختالف في مقدار ذلك اللوم ,ومثل هذا اإلختالف ال يبرر غير التدرج في العقاب ,ولكنه ال يبرر
قصر مجال العقاب على مرتكب اإلعتداء العمدي,واخراج مرتكب اإلعتداء غير العمدي منه إطالقا.
والكثير من الجرائم الدولية يتصور أن تكون عمدية ,كما يتصور أن تكون غير عمدية ,ومثال ذلك
أنه إذا كان القانون الدولي يحمي المدن المفتوحة أو المستشفيات ويجرم إلقاء القنابل عليها,فإن هذه
الجريمة قد ترتكب عمدا كما قد ترتكب عن غير عمد,فصورتها العمدية واضحة في األذهان,أما
صورتها غير العمدية فمثالها أن يحاول المتهم إصابة هدف عسكري قريب من المدينة المفتوحة أو
المستشفى فال يحسن اإلصابة فينال بقذائفه المكان الذي يحميه

القانون)2(.

( )1د.محمد عبد المنعم عبد الخالق,النظرية العامة للجريمة الدولية,رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين
شمس,1922,ص -23مشار إليه لدى :د.أشرف توفيق شمس الدين ,مرجع سابق,ص173
( )2د.محمود نجيب حسني,مرجع سابق,ص122,121
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ومما يجدر ذكره أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد نص صراحة على الركن

المادي,والركن المعنوي للجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة حيث نصت المادة  1/30على
أنه"ما لم ينص على غير ذلك ال يسأل الشخص جنائيا عن إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص

المحكمة,وال يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إال إذا تحققت األركان المادية مع توافر القصد
والعلم" وقد أضافت الفقرتان التاليتان من ذات المادة بيانا للمقصود بكل عنصر منهما فنصت الفقرة

الثانية في شأن اإلرادة على أنه:
 -2ألغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما:
أ -يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بسلوكه,إرتكاب هذا السلوك.
ب -يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بالنتيجة,التسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في إطار
المسار العادي لألحداث.
ويتبين من ذلك أن المقصود (بالقصد) هو عنصر اإلرادة فالشخص يجب أن تتجه إرادته إلرتكاب
السلوك اإلجرامي ,وتتجه إرادته أيضا إلى إحداث النتيجة اإلجرامية سواء بأن يتسبب هو فيها أو يدرك
أنها ستحدث وفقا للمجرى العادي لألمور

()1

,أما عن عنصر العلم فقد نصت الفقرة الثالثة على أنه:

- 1ألغراض هذه المادة تعني لفظة"العلم" أن يكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف أو ستحدث
نتائج في المسار العادي لألحداث ,وتفسر لفظتا "يعلم"أو "عن علم" تبعا

لذلك.

الفرع الرابع
الركن الدولي
تتميز الجرائم الدولية عن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الوطني بركنها

الدولي()2

فهو مفرق

الطرق بين السلوك اإلجرامي الذي يوصف بأنه دولي,وبين الفعل اإلجرامي الذي يوسم

( )1المقصود بعنصر القصد في المدرسة الالتينية هو اإلرادة  ,وبذلك يكون النظام األساسي قد إتفق مع القواعد المستقرة في
شأن عنصري القصد الجنائي العلم واإلرادة  -د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص121

( )2د.محمود نجيب حسني ,مرجع سابق,ص171
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بأنه وطني

()1

ويتوافر الركن الدولي للجريمة إذا إرتكب إعتداء على مصلحة أو حق يحميه القانون

الجنائي الدولي ,وعلى هذا النحو فإن هذا الركن يستمد وجوده من نوع المصالح أو الحقوق التي ينالها
اإلعتداء ,ولما كان القانون الجنائي الدولي فرعا من القانون الدولي العام,فإن المصالح والحقوق التي
يحميها القانون الجنائي الدولي يحميها في الوقت نفسه القانون الدولي العام ,ولكن العكس ليس
صحيحا,فبعض المصالح والحقوق يحميها القانون الدولي العام دون القانون الجنائي الدولي ,ويرجع
ذلك إلى كون القانون الجنائي الدولي أضيق نطاقا,بإعتباره يقتصر على حماية الحقوق والمصالح
الدولية الهامة,إذ هي وحدها الجديرة بالحماية الجنائية,أما عداها فإن الجزاء غير الجنائي يكفي
لحمايتها()2

وقد إتجه الفقه إلعتماد أكثر من معيار للركن الدولي فرأى البعض أن الجريمة الدولية هي

التي تتم بناء على مؤامرة أو تخطيط دولي( )3ولكن إنتقد هذا المعيار تأسيسا على أن فكرة المؤامرة أو
التخطيط الدولي اإلجرامي فكرة غامضة,مبهمة,هالمية هذا من ناحية ,ومن ناحية أخرى هناك بعض
الجرائم الدولية التي ترتكب وتنفذ بأسلوب أخر غير أسلوب المؤامرات الدولية مثل جرائم األداب الدولية
أو الدعارة الدولية,كما أن هناك بعض الجرائم الداخلية تتم بأسلوب التخطيط الدولي اإلجرامي مثل
جريمة

التجسس()1

ويرى البعض – وبحق -األخذ بمعيار المساس بالمصلحة الدولية وذلك للتفرقة بين الجريمة الدولية
والجريمة الوطنية,فالجريمة تعد دولية إذا كان من شأن السلوك غير المشروع المكون لها المساس
بالمصلحة الدولية التي يحميها القانون الدولي الجنائي,بينما تكون داخلية إذا لم يكن من شأن ذلك
السلوك المساس بمصلحة دولية يحرص المجتمع الدولي على حمايتها وعدم المساس

بها()1

( )1د.السيد أبو عيطة,مرجع سابق,ص222
( )2د.محمود نجيب حسني,مرجع سابق,ص172,171
( )3د.محمد محي الدين عوض,دراسات في القانون الدولي الجنائي,مجلة القانون واإلقتصاد ,العدد الثالث,كلية الحقوق,جامعة
القاهرة,السنة,1921,31ص  -921مشار إليه لدى :د.السيد أبو عيطة,مرجع سابق,ص223
( )1د.السيد أبو عيطة,المرجع السابق,ص223
( )1د.محمد عبد المنعم عبد الغني,,مرجع سابق,ص ,291د.السيد أبو عيطة,مرجع سابق,ص,223د.حسنين إبراهيم صالح
عبيد,مرجع سابق,ص2,2
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المبحث الثالث
المسؤولية الجنائية الفردية في الفقه والعمل الدولي
لقد أثار موضوع المسؤولية الجنائية الدولية خالفا كبي ار بين فقهاء القانون الدولي  ,وذلك فيما يتعلق
بمن تنسب إليه تلك المسؤولية فهل تنسب للدولة وحدها ؟أم تنسب للفرد وحده؟أم للدولة والفرد معا؟
وان كان األمر كذلك في الفقه الدولي فإن إقرار المسؤولية الجنائية الفردية في العمل الدولي بات أم ار
محسوما وثابتا ومستق ار,وترتيبا على ما سبق فإننا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في
المطلب األول:المسؤولية الجنائية الفردية في الفقه الدولي ,وفي المطلب الثاني نتناول:المسؤولية
الجنائية الفردية في العمل الدولي .

المطلب األول
المسؤولية الجنائية الفردية في الفقه الدولي
إنقسم الفقه الدولي فيما يتعلق بمن تنسب إليه المسؤولية الجنائية الدولية إلى ثالثة إتجاهات ذهب
اإل تجاه األول إلى أن المسؤولية الجنائية الدولية تتقرر للدولة وحدها ,في حين ذهب اإلتجاه الثاني
إلى أن المسؤولية الجنائية الدولية تتقرر للدولة والفرد معا,بينما ذهب اإلتجاه الثالث إلى أن المسؤولية
الجنائية الدولية تتقرر للفرد وحده ,وتوضيحا لذلك فإننا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع
نتناول في الفرع األول:اإل تجاه القائل بأن المسؤولية الجنائية الدولية تتقرر للدولة وحدها ,ونتناول في
الفرع الثاني:اإلتجاه القائل بأن المسؤولية الجنائية الدولية تتقرر للدولة والفرد معا ,ونتناول في الفرع
الثالث:اإلتجاه القائل بأن المسؤولية الجنائية الدولية تتقرر للفرد وحده.
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الفرع األول
ال تجاه القائل بأن المسؤولية الجنائية الدولية تتقرر للدولة وحدها
ومن أنصار هذا اإلتجاه الفقيهان"فون ليست" و"فيبر" إذ يقول "فون ليست":أن الدولة هي الشخص
الوحيد الذي يرتكب جريمة القانون الدولي,ألن القانون الدولي ال يخاطب إال الدول,كما أن جرائم هذا
القانون ال يرتكبها إال المخاطبون به .ويقول"فيبر" :أن الفرد الطبيعي غير مسؤول جنائيا ألن خضوع
الشخص الطبيعي لنظامين قانونيين في نفس الوقت-أي القانون الداخلي والقانون الدولي -ال يمكن
تصوره في الوقت الذي ال يوجد تنظيم عالمي أو دولة عالمية ...ومن ثم فإنه من العسير تقرير
المسؤولية الدولية لألفراد في الوقت الحاضر –على األقل -وبالتالي فإن الدولة تكون وحدها هي
المسؤولة جنائيا عن الجرائم الدولية ,ويبرر "فيبر"هذا اإلتجاه بقوله:أنه إذا كان من الممكن الحصول
من الدولة على تعويض مدنى عن األضرار الناتجة من إساءة إستعمالها لسلطتها من الناحية المدنية
فمن الممكن أيضا مساءلتها جنائيا عما ترتكبه تلك السلطة من جرائم دولية,ومسؤولية الدولة في هذه
الحالة تمليها إعتبارات المجتمع القانوني المنظم,حيث ال يجوز أن تكون هناك حرية دون

مسؤولية)1(.

الفرع الثاني
ال تجاه القائل بأن المسؤولية الجنائية الدولية تتقرر للدولة والفرد معا
يعتبر الفقيه"فسبسيان بيال" من أشد المدافعين عن هذا اإلتجاه حيث يقرر أنه :إذا كان هناك ثمة
إعتراض على فكرة مسؤولية الدولة الجنائية ,بحجة أنها ليست لها إرادة خاصة متميزة ,وانما هي
شخص معنوي يباشر عمله عن طريق ممثليه من األفراد ,ومن ثم تكون شخصيتها قائمة على الحيلة
واإلفتراض ,في حين أن المسؤولية الجنائية ال يمكن أن تقع إال على أفراد حقيقيين ألنهم وحدهم الذين
يمكن عقابهم ,فإنه من الواجب األخذ في اإلعتبار أن القانون الدولي مهمته حماية الدول ضد
اإلعتداءات التي تتعرض لها ,ومن المستحيل إذن أال تتحمل نفس الدول الجزاءات الجنائية في
( )1راجع في عرض هذا اإلتجاه:د.نبيل محمود حسن,المسؤولية الجنائية للقادة في زمن النزاعات المسلحة,بدون دار
نشر,القاهرة,2002,ص , 22د.عبد الواحد محمد الفار,الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ,مرجع سابق,ص30,29
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األحوال التي تكون فيها مدانة في جرائم دولية ,ذلك ألن اإلعتراف بالشخصية الدولية للدولة يتضمن
أيضا اإلعتراف بإمكانية تحمل تبعة المسؤولية الجنائية الدولية,ألن من نتائج هذا اإلعتراف نسبة صفة
األهلية إلرتكاب الجرائم الدولية ,ومن جهة أخرى يقرر"بيال"أن القانون الدولي الجنائي ال يمكنه أن
يتجاهل المسؤولية التي تقع على األشخاص الطبيعيين بمناسبة األفعال اإلجرامية التي يرتكبونها بإسم
الدولة  ,وأنه إذا كانت الجزاءات الجنائية الخاصة يجب أن تطبق على الدول,فإن العقاب الدولي يجب
أن يمتد أيضا إلى األشخاص الذين قادوا األمة وارتكبوا تلك األفعال  .ويخلص"بيال"إلى القول بأن
األفعال المستوجبة للمسؤولية الجنائية الدولية يمكن أن ينشأ عنها نوعان من المسؤولية:مسؤولية
جماعية للدولة المنسوب لها إرتكاب الجريمة الدولية,ومسؤولية فردية لألفراد الطبيعيين الذين قاموا
بإرتكاب األفعال المكونة لتلك الجريمة ...ويؤسس "بيال"مسؤولية األفراد الطبيعيين في هذه الحالة وفقا
لألسس والمبادئ المعروفة في القانون الجنائي الداخلي,بينما يؤسس مسؤولية الدولة على أساس
عنصر حرية اإلرادة الذي يستند إليه القصد أو الخطأ .ويتفق "جرافن" مع "بيال" في هذا اإلتجاه,حيث
ينادي"جرافن "هو األخر بالمسؤولية المزدوجة للفرد والدولة ,ويقول بأنه:ال يقيم مسؤولية الدولة على
أساس المسؤولية األدبية المؤسسة عليها األفكار التقليدية لإلسناد المعنوي األخالقي ,بالتالي إخضاعها
للعقاب الرادع ,وانما يقيمها على معايير أخرى تتفق مع طبيعة الدولة كشخص معنوي,وبالتالي فإن
عقابها ال يمكن إال من خالل تدابير تتفق مع تلك الطبيعة ,ومع السياسة التقدمية السليمة التي يجب
أن يتجه إليها القانون الجنائي الدولي الذي ما زال في طور

التكوين()1

الفرع الثالث
ال تجاه القائل بأن المسؤولية الجنائية الدولية تتقرر للفرد وحده
يذهب عدد ال يستهان به من الفقهاء إلى القول بأن المسؤولية الجنائية ال يمكن أن تقع إال على
األشخاص الطبيعيين الذين إرتكبوا األفعال المستوجبة لتلك المسؤولية,أما الدولة فنظ ار لكونها شخصا

( )1راجع في عرض هذا اإلتجاه:د.عبد الواحد محمد الفار,المرجع السابق,ص33-30
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معنويا فإنه ال يمكن أن تتحقق لديها النية اإلجرامية-التي تمثل عنص ار أساسيا في الجريمة  -وبالتالي
فال يمكن أن تكون مسؤولة جنائيا ,وقد كان الفقه السوفيتي يساند هذا اإلتجاه فعلى حد قول
الفقيه"تونكين" :فإن مفهوم المسؤولية الجنائية للدولة ليس له أي أساس ,وتأكيدا لذلك نجد
الفقيه"تريانين"يحمل على هذا المفهوم بشدة قائال عنه أنه":مفهوم ركيك في نطاق القانون
الدولي,فالمسؤولية الجنائية تقوم على خطأ يتجسد في سبق اإلصرار أو في عدم التبصر
والحيطة,وتؤدي المفاهيم واألنظمة القانونية الخاصة بإسناد التهمة إلى الجاني ولمراحل إقتراف
الجريمة ,واإلشتراك في إقترافها,والعقوبة دو ار رئيسيا في القضاء الجنائي ,وال يمكن تصور القانون
الجنائي والمسؤولية الجنائية خارج هذه المفاهيم واألنظمة,على أن هذه المفاهيم واألنظمة ال يمكن أن
تطبق على

الدولة"()1

والباحث بدوره يؤيد ما ذهب إليه اإلتجاه األخير من أن الفرد وحده هو الذي يتحمل تبعة المسؤولية
الجنائية الدولية في حال إرتكابه لجريمة دولية ,ولكن ليس معنى ذلك أن الدولة ال تتحمل مسؤولية بل
إن مسؤوليتها تظل قائمة بجانب المسؤولية الجنائية الفردية ,غير أن مسؤولية الدولة في هذه الحالة
هي مسؤولية مدنية ,وما يؤكد قولنا هذا هو ما جاء في المادة  21من النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية حيث نصت الفقرة الرابعة من هذه المادة على أنه "ال يؤثر أي حكم في هذا النظام
األساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي"

المطلب الثاني
المسؤولية الجنائية الفردية في العمل الدولي
إستقر العمل الدولي على أن الفرد هو الذي يسأل جنائيا عن الجرائم الدولية ,وهذا ما تم تأكيده

( )1راجع في عرض هذا اإلتجاه:د.عبد الواحد محمد الفار,المرجع السابق,ص31
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وتجسيده بعد الحرب العالمية األولى  ,وبعد الحرب العالمية

الثانية()1

,وهو أيضا ما أقره نظامي

المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسالفيا السابقة ورواندا ,وما رسخه أخي ار النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ,وتوضيحا لذلك فإننا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع
األول:المسؤولية الجنائية الفردية في مرحلة الحربين العالميتين ,وفي الفرع الثاني نتناول:المسؤولية
الجنائية الفردية في نظامي المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسالفيا السابقة ورواندا.
الفرع األول
المسؤولية الجنائية الفردية في مرحلة الحربين العالميتين
إذا كانت الحرب العالمية األولى تعد نقطة البداية التي قادت إلى تحريك فكرة المسؤولية الجنائية
الشخصية ضد مرتكبي الجرائم الدولية ,فإن الحرب العالمية الثانية تعتبر نقطة البداية الحقيقية نحو
ترسيخ فكرة المسؤولية الجنائية ( )2وبيان ذلك على النحو التالي:
أول :المسؤولية الجنائية الفردية في أعقاب الحرب العالمية

األولى()3

( )1وقد ساهمت العديد من التصريحات والمؤتمرات الدولية في تأكيد المسؤولية الجنائية الفردية ومن أهمها:

 تصريح سان جيمس باالس الصادر بتاريخ 1912/1/12عن تسع من الدول األوروبية التي مزقها العدوان النازي
باإلضافة إلى تسع دول أخرى إشتركت فيه بصفة مراقب.

 تصريح موسكو الصادر في  1913/10/30عن أمريكا وبريطانيا وروسيا

 مؤتمر يالتا المنعقد في الفترة من  1911/2/11-3بين أمريكا وبريطانيا وروسيا

 مؤتمر بوتسدام المنعقد في الفترة من  1911/2/2-7/17بين أمريكا وبريطانيا وروسيا  -راجع د.علي عبد القادر
القهوجي,مرجع سابق,ص 190وما بعدها.

( )2د.محمد عبد المنعم عبد الغني,القانون الدولي الجنائي,دار الجامعة الجديدة,اإلسكندرية,2002,ص222

( )3ترجع أسباب الحرب العالمية األولى إلى جملة من األحداث بدأت هذه األحداث بإغتيال ولي عهد النمسا في المجر بتاريخ 1911/2/22

الذي رأت فيه حكومة النمسا أن حكومة صربيا هي المسؤولة عن تلك الجريمة فوجهت إليها إنذا ار شديد اللهجة أعقبه إعالن الحرب عليها

في  ,1911/7/22ولما كانت روسيا تحيط صربيا برعايتها فقد أعلنت التعبئة العامة التي إعترض عليها إمبراطور ألمانيا ,وتصورها
عمال إستف اززيا وألن روسيا لم تأبه بإعتراضه ,فأعلن الحرب عليها في  1911/2/1وأخذت جيوشه تزحف بإتجاه الغرب فخرق بذلك حياد
لوكسمبورغ وبلجيكا ,وأعلن الحرب كذلك على فرنسا التي كانت حليفة روسيا ,وأعلنت لوكسمبورغ وبلجيكا إنضمامها إلى المعسكر
الفرنسي الروسي بسبب خرق حيادهما,كما إنضم إلى نفس المعسكر بريطانيا وايطاليا وأمريكا وبعض الدول األخرى,أما الدولة العثمانية
فقد إنضمت إلى ألمانيا حيث كانت حليفة لها  ,واستمرت الحرب بأهوالها مدة أربع سنوات حيث إنتهت األعمال القتالية في
 1912/11/11بهزيمة ألمانيا وانتصار الحلفاء –راجع د.حسنين إبراهيم صالح عبيد,القضاء الدولي الجنائي,دار النهضة
العربية,القاهرة,1997,ص ,19د.علي عبد القادر القهوجي,مرجع سابق,ص171
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بعد توقيع اتفاقية الهدنة بين الحلفاء وألمانيا بتاريخ  11نوفمبر  1912شكل المؤتمر التمهيدي للسالم
الذي عقد في 21

يناير)1(1919

لجنة مكونة من خمسة عشر عضوا -تمثل عشر دول متحالفة-

أطلق عليها "لجنة المسؤوليات"أوكل إليها بحث كافة الجوانب القانونية للمسؤولية المترتبة على الحرب,
وقد قامت اللجنة بإنجاز مهمتها خالل شهرين من تاريخ

تشكيلها()2

ثم عقدت بعد ذلك معاهدة فرساي

بين الحلفاء وألمانيا في  22يونيو  1919والتي جاءت متأثرة إلى حد كبير بما جاء بتقرير لجنة
المسؤوليات بخصوص المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب إال أنها لم تأخذ بما إنتهت إليه لجنة
المسؤوليات بخصوص عدم المحاكمة والعقاب على جريمة إثارة حرب اإلعتداء إال بعد وضع جزاءات
جنائية لتلك

الجريمة()3

ومن المالحظ على نصوص معاهدة فرساي خاصة ما ورد في

( )1د.محمد حسني علي شعبان ,القضاء الدولي الجنائي مع دراسة تطبيقية ومعاصرة للمحكمة الجنائية الدولية,دار النهضة
العربية,القاهرة,2010,ص21
( )2حيث تقدمت اللجنة بتقرير تناولت فيه ثالثة مسائل رئيسية ,تتعلق المسألة االولى :باألفعال التي إرتكبها األلمان مما يعد
إخالال بقوانين وعادات الحرب ,وفي هذا الصدد أعدت اللجنة قائمة بتلك األفعال بلغت  32فعال تشكل جميعها جرائم ضد
قوانين الحرب وأعرافها.أما المسألة الثانية:فتتعلق بالمسؤولية الجنائية الشخصية لألفراد الذين إرتكبوا تلك األفعال وطبقا لتقرير
اللجنة فإن هؤالء األفراد ينقسمون إلى طائفتين :الطائفة األولى :وهم الذين إرتكبوا أفعاال تشكل إنتهاكا لقوانين الحرب وأعرافها
ضد دولة واحدة أو ضد رعاياها ,وهؤالء يجب أن تتم محاكمتهم أمام محاكم الدولة التي أضيرت أو أضير مواطنوها من
جراء تلك األفعال,أما الطائفة الثانية:فهم الذين إرتكبوا أفعاال أضرت بعدة دول أو أضرت برعايا عدة دول,فكل من ينتمي إلى
تلك الطائفة يجب أن يحاكم أمام محكمة جنائية دولية,وألنه ال يوجد مثل تلك المحكمة فقد إقترحت اللجنةأن يتم تشكيلها من
ثالثة قضاة بريطانيين ,وثالثة قضاة فرنسيين ,وثالثة قضاة أمريكيين ,وثالثة قضاة إيطاليين  ,وثالثة قضاة يابانيين,
ويضاف إليهم قضاة يمثلون الدول"ذات المصالح المحدودة"وهي بلجيكا واليونان وهولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا
وتشيكوسلوفاكيا,بحيث تعين كل دولة منها قاضيا واحدا ,وبالتالي يصبح عدد قضاة المحكمة  22قاضيا ,وأما بخصوص
المسألة الثالثة فهي تتعلق :بطبيعة المسؤولية عن حرب اإلعتداء ,وفي هذا الصدد فقد قررت اللجنة أن إثارة حرب اإلعتداء
رغم كونه عمال يجافي العدالة,إال أنه ال يقع تحت طائلة العقاب ,وذلك لعدم وجود قانون دولي سابق يحرم اللجوء إلى الحرب
الجزء األدبي ,وسدا لهذا
ا
ويحدد العقوبات الجنائية المستوجبة عند المخالفة ,وكل ما يمكن أن تخضع له أفعال اإلعتداء هو
النقص فقد إقترحت اللجنة وضع جزاء جنائي عن تلك األفعال في المستقبل -راجع د.عبد الواحد محمد الفار,الجرائم الدولية
وسلطة العقاب عليها,مرجع سابق,ص73,72
( )3راجع د.عبد الواحد محمد الفار ,المرجع السابق,ص72,7

39

مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية الدولية

الفصل التمهيدي
المواد

229-222-227

()1

أنها أقرت صراحة مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم

الدولية,وأقرت أيضا مبدأ مسؤولية رؤساء الدول وامكانية تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة دولية عما
يرتكبوه من جرائم دولية متجاوزة بذلك ما كان سائدا من قبل بمنح رؤساء الدول حصانات كاملة حتى
عند إرتكابهم ألبشع الجرائم بحق اإلنسانية

()2

أما من ناحية التطبيق العملي للمواد 229-222-227

فبالنسبة للمادة  227فإنها لم تدخل حيز التنفيذ ,ولم تجد تطبيقا على أرض الواقع ,وذلك بسبب رفض
( )1نصت المادة ( )227من معاهدة فرساي على أن" سلطات الدول المتحالفة والمنضمة توجه اإلتهام العلني إلى اإلمبراطور
السابق غليوم الثاني إلرتكابه إنتهاكات صارخة ضد مبادئ األخالق الدولية وقدسية المعاهدات ,وسوف تشكل محكمة خاصة
لمحاكمة المتهم,على أن تكفل له كافة الضمانات الجوهرية لممارسة حق الدفاع عن نفسه ,وتؤلف هذه المحكمة من خمسة
قضاة يعينون بمعرفة كل من السلطات الخمس اآلتية :الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واليابان ,وسوف
تعتمد المحكمة في قضائها على القيم المستلهمة من المبادئ السياسية السامية بين الدول,مع اإلهتمام بتأمين وتأكيد إحترام
اإللتزامات المعلنة رسميا ,والتعهدات واألخالق الدولية,ويناط بالمحكمة مهمة تحديد العقوبة التي ترى تطبيقها ,وسوف توجه
الدول المتحالفة والمنضمة إلى حكومة هولندا طلبا ترجوها فيه تسليم اإلمبراطور السابق لمحاكمته" وبذلك لم تأخذ معاهدة
فرساي بما إ نتهت إليه لجنة المسؤوليات بخصوص عدم المحاكمة والعقاب عن جريمة إثارة حرب اإلعتداء إال بعد وضع
جزاءات جنائية لتلك الجريمة .ونصت المادة( )222على أنه" تعترف الحكومة األلمانية بحق الدول المتحالفة والمتعاونة في
تقديم األشخاص المتهمين بإرتكابهم أفعاال بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب للمثول أمام محاكم عسكرية ,وأنه سوف يتم توقيع
ما ينص عليه القانون من عقوبات على هؤالء األشخاص في حالة إدانتهم ,وسوف تسري هذه المادة بغض النظر عن أية
إجراءات أو محاكمات أمام أي من المحاكم في ألمانيا أو في أراضي أي دولة من حلفائها. .سوف تقوم الحكومة األلمانية
بتسليم جميع األشخاص المتهمين بإنتهاك قوانين وأعراف الحرب ممن تم تحديدهم باإلسم أو الدرجة الوظيفية أو اإلدارة أو
ا لعمل الذي خول إليهم بمعرفة السلطات األلمانية إلى الدول المتحالفة والمتعاونة أو إلى أي دولة من هذه الدول ممن يطلب
ذلك من هذه القوى".وقد نصت المادة( )229على أن "األشخاص الذين تثبت إدانتهم بإرتكابهم جرائم ضد مواطني أي من
الدول المتحالفة والمتعاونة سوف يتم تقديمهم للمثول أمام المحاكم العسكرية لهذه الدول.األشخاص الذين تثبت إدانتهم
بإ رتكاب جرائم ضد مواطني أكثر من دولة من الدول المتحالفة والمتعاونة سوف يتم تقديمهم للمثول أمام محاكم عسكرية
مشكلة من أعضاء المحاكم العسكرية للدول المعنية .في جميع األحوال يحق ألي من المتهمين تحديد المحامي الذي يترافع
عنه"-

راجع

د.علي

يوسف

الشكري,القضاء

الجنائي

الدولي

في

عالم

متغير,دار

الثقافة

للنشر

والتوزيع,عمان,األردن,2002.ص ,19د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها األساسي مع دراسة
لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة,بدون دار نشر ,2001هامش ص ,11د.عبد الواحد محمد
الفار,الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها,مرجع سابق,ص22,21,72
( )2د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص313
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هولندا تسليم اإلمبراطور"غليوم الثاني"للحلفاء الذين كانوا قد تقدموا في 19يناير  1920إلى حكومة
هولندا بكتاب رسمي يطلبون منها وضع اإلمبراطور األلماني تحت تصرفها تمهيدا لمحاكمته

()1

وبالنسبة لتطبيق المادة  222فقد وضعت ألمانيا العراقيل أمام تطبيق نص هذه المادة حيث كان
المطلوب منها أن تقوم بتسليم ما يربو على  900شخصا من كبار الضباط والقادة العسكريين ,ولكن
الحكومة األلمانية ردت على هذا الطلب بأن تسليم هؤالء سوف يثير موجة من اإلضطرابات والقالقل
الداخلية فضال عن أن التسليم في حد ذاته يخالف قواعد التشريع األلماني ,وقامت من جهة أخرى
بإصدار قانون في ديسمبر سنة  1919أنشأت بموجبه "محكمة عليا لإلمب ارطورية"مقرها مدينة ليبزج
لتكون وحدها المختصة – كدرجة أولى وأخيرة -بمحاكمة األلمان المطلوب محاكمتهم عن جرائم
الحرب سواء كانت األفعال المكونة لتلك الجرائم قد إرتكبت داخل ألمانيا أو خارجها ,وهذا يعني أن
ألمانيا بدأت تتنكر إللتزامها نحو تسليم رعاياها المتهمين بحجة أنها سوف تقوم بمحاكمتهم
بمعرفتها,ولم يجد الحلفاء بدا من قبول وجهة نظر ألمانيا من حيث المبدأ فقاموا بإرسال قائمة تضم
أسماء  292شخصا من كبار الضباط والقادة العسكريين ,وقائمة تضم  11متهما أخرين وذلك
لمحاكمتهم أمام القضاء األلماني ,واحتفظت دول الحلفاء لنفسها بالحق في تطبيق نصوص معاهدة
فرساي إذا إتضح لها أن القضاء األلماني يتعثر في إجراءات المحاكمة أو ال يحقق اإلحترام الكافي
لنصوص القانون,وقد أسفرت محاكمات ليبزج عن نتائج غير مرضية حيث هرب بعض المتهمين
خارج ألمانيا ,والبعض األخر توارى,كما أن أحكام اإلدانة التي صدرت لم تكن رادعة على نحو ٍ
كاف.
وتطبيقا للمادة  229قامت المحاكم العسكرية في الدول المتحالفة بمحاكمة مجموعة من الضباط
األلمان األسرى لديها عما إرتكبوه من جرائم قبل األسر,كما قامت حكومة ألمانيا بتسليم فرنسا وانجلت ار
ستة أخرين من الضباط األلمان لمحاكمتهم عما إقترفوه من أفعال مخالفة لقوانين وعادات الحرب(.)2
( )1عللت هولندا رفض طلب الحلفاء بتسليم اإلمبراطور األلماني بأن اإلمبراطور لم يرتكب ثمة فعالً معاقبا ً عليه سواء بالنسبة
لقانون العقوبات الهولندي,أو طبقا ً ألحكام قانون اإلبعاد الهولندي لسنة ,1111أو حتى وفقا ً لمعاهدات اإلبعاد المبرمة بينها
وبين كل من فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وأمريكا,أضف إلى هذا أن اإلتهام الموجه إليه ذو طابع سياسي أكثر منه قانوني
وأخيراً فإن تقديم اإلمبراطور إلى محكمة إستثنائية ال يتفق إطالقا ً مع أحكام القانون الهولندي إذ ستتم المحاكمة بواسطة
أعدائه,الذين يحملون له كراهية وحقداً سوف يحوالن بينهم وبين النطق بالحكم القضائي العادل ,وال ينقص من ذلك أن يقال
بتوفر كافة أوجه الدفاع إذ سيظل القضاة مستجمعين لصفتي الخصم والحكم – راجع د.حسنين إبراهيم صالح عبيد,القضاء
الدولي الجنائي,مرجع سابق,ص.17,13
( )2راجع د.عبد الواحد محمد الفار,الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها,مرجع سابق,ص13,12
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ثانيا :المسؤولية الجنائية الفردية في أعقاب الحرب العالمية

الثانية()1

بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية بهزيمة ألمانيا وتوقيعها على وثيقة التسليم في  2مايو 1911
وصدور تصريح الهزيمة في  1يونيو

)2(1911

عقد مؤتمر في لندن بتاريخ  22يونيو  1911جمع

ممثلي دول الحلفاء لإلتفاق على ما يجب إتخاذه تجاه مرتكبي جرائم الحرب من القادة األلمان(,)3وقد
إنتهى بهم األمر إلى تبني التقرير األمريكي المقدم من قبل القاضي"روبرت

جاكسون"()1

وقد تمخض عن المؤتمر عقد اتفاقية لندن بين حكومات أمريكا و بريطانيا وفرنسا واإلتحاد السوفيتي
بتاريخ  2أغسطس  1911والتي إعترفت بالمسؤولية الجنائية الفردية عن إرتكاب الجرائم الدولية
حيث قررت في المادة األولى منها إنشاء محكمة عسكرية بعد التشاور مع مجلس الرقابة في ألمانيا
لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم محل جغرافي معين سواء أكانوا متهمين فرادى أم
بصفتهم أعضاء في منظمات أو جماعات أو بهاتين الصفتين ,وقد أحالت المادة الثانية من االتفاقية
إلى الالئحة الملحقة بها تكوين المحكمة العسكرية الدولية وواليتها

ووظائفها()1

وقد قام مجلس الرقابة

أللمانيا من جهة أخرى بإصدار القانون رقم  10في  20ديسمبر,1911وذلك لمحاكمة المسؤولين
( )1كانت الحرب العالمية الثانية مسرحا ألبشع سلسلة من الجرائم التي إرتكبت ضد الجنس البشري في جميع العصور ,وقد
إرتكبت هذه الجرائم إشباعا لنزعة عنصرية إجرامية جامحة ,ودون أن يكون لها أي مبرر من ضرورات الحرب فإنتهكت
حرمة اإلنسان ,وأهدرت الحياة البشرية بشكل لم يسبق له مثيل ,وبلغ عدد الضحايا عدة ماليين من النفوس البريئة بين رجال
ونساء وأطفال من مختلف البالد التي وطأتها أقدام القوات النازية,وكان طبيعي أن يتجه اإلهتمام بعد إنتهاء الحرب إلى إنزال
العقاب أوال بالمسؤولين عن هذه الجرائم -د.علي صادق أبو هيف,مرجع سابق,ص220
( )2د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص320
( )3د.علي يوسف الشكري,مرجع سابق,ص29
( )1تضمن التقرير المقدم من القاضي روبرت جاكسون إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الذين ليس
لجرائمهم محل جغرافي معين,وقسم التقرير الجرائم التي تختص بها المحكمة إلى ثالثة جرائم (جرائم حرب-جرائم ضد
اإلنسانية-جرائم ضد السالم) واقترح تقرير خلق صفة إجرامية لبعض المنظمات مثل الجتسابو ومسؤولية األعضاء في تلك
المنظمات عن األعمال اإلجرامية التي إرتكبتها والرفض الكامل لفكرة الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة,واعتبار أن األمر
غير المشروع الصادر من الرئيس األعلى ال ينفي عن المرؤوس المسؤولية الجنائية ,لكن يمكن إعتبارها ظرفا مخففا,وبصفة
عامة فقد تأثرت اتفاقية لندن بنصوص هذا التقرير-راجع د.محمد حسني علي شعبان,مرجع سابق,ص12
( )1راجع نصوص اتفاقية لندن -د.عمر محمود المخزومي,القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية,دار
الثقافة للنشر والتوزيع,عمان,األردن,2229,هامش ص131,131
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عن إرتكاب جرائم الحرب الذين لن يقدموا إلى المحكمة العسكرية الدولية

()1

وقد صدر في أعقاب ذلك

وتحديدا في  19يناير  1912إعالن القائد األعلى لقوات الحلفاء الذي نص على تأسيس محكمة
عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق األقصى وبصفة خاصة اليابانيين ,وحدد نظامها
األساسي في ميثاق ألحق به ( .)2وترتيبا على ما تقدم فإننا سنقوم ببيان موقف المحكمة العسكرية
الدولية بنورمبرج ,والمحكمة العسكرية الدولية بطوكيو من مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية وذلك على
النحو التالي:
- 1موقف المحكمة العسكرية الدولية بنورمبرج من مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية
تأكد مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية في محكمة نورمبرج على نطاقين األول :من خالل النظام
األساسي للمحكمة ,والثاني :من خالل المحاكمات ,أما بالنسبة للنظام األساسي لمحكمة
نورمبرج()3

فقد جاءت المادة السادسة منه لتؤكد على المسؤولية الجنائية الفردية حيث قررت هذه

المادة أن المحكمة تختص بمحاكمة وعقاب كل األشخاص الذين إرتكبوا بصفتهم الشخصية أو
بوصفهم أعضاء في منظمة تعمل لحساب دول المحور -فعال يدخل في نطاق الجرائم ضد
السالم أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية ,ويعتبر المديرون والمنظمون والمحرضون و
الشركاء الذين ساهموا في وضع أو تنفيذ مخطط أو مؤامرة إلرتكاب أحد األفعال التي تدخل في
( )1يالحظ أن المحاكمات التي تمت بناء على هذا القانون هي محاكمات داخلية وليست دولية فقد قامت بها محاكم أقامتها
سلطات اإلحتالل لكل منطقة ,كما أن األحكام التي صدرت في المنطقة األمريكية صدرت بإسم الواليات المتحدة ,وفي
المنطقة الفرنسية بإسم السلطات الفرنسية وفي المنطقة اإلنجليزية بإسم ملك إنجلت ار,أما روسيا فلم تنشئ محاكم في المنطقة
التي إحتلتها -د.محمد حسني علي شعبان,مرجع سابق,ص.11
( )2د.محمد صافي يوسف,مرجع سابق,ص.12
( )3تتشكل المحكمة بحسب ما نصت عليه المادة الثانية من الالئحة الملحقة باتفاقية لندن من أربعة قضاة يساعد كل واحد منهم
عضو إ حتياطي يمكن أن يحل محله في حالة مرضه أو تعذر القيام بعمله ألي سبب ,على أن تقوم كل دولة من الدول
األربع الموقعة على االتفاقية بتعيين قاضيا ونائبا له من مواطنيها ,وتجدر اإلشارة إلى أنه يجوز لمحكمة نورمبرج بموجب
المادة( )27الحكم بعقوبة اإلعدام أو أي عقوبة أخرى ترى المحكمة أنها مناسبة,فضال عن إمكانية الحكم بمصادرة كل
األموال المتعلقة بالجريمة وتسليمها لمجلس الرقابة في ألمانيا ,ويعتبر حكم المحكمة نهائيا وغير قابل إلعادة النظر فيه-
راجع د.عبد الواحد محمد الفار,الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ,مرجع سابق,ص111,110,103
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الجرائم السابقة مسؤولين عن كل فعل تم إرتكابه تنفيذا لهذا المخطط ضد أي شخص

()1

وقضت

الئحة المحكمة الدولية بإستبعاد الدفع بحصانة رئيس الدولة أو كبار موظفي الدولة,فنصت المادة
السابعة منها على أن"المركز الرسمي للمتهمين سواء بإعتبارهم رؤساء دول أو بإعتبارهم من كبار
الموظفين ال يعد عذ ار معفيا من المسؤولية أو سببا من أسباب تخفيف العقاب" وتبرر هذا اإلستبعاد
إعتبارات مستمدة من فكرة العدالة والمنطق القانوني السليم,إذ ليس من المقبول أن يعاقب المرؤوسون
الذين ينفذون أوامر غير مشروعة أصدرها رئيس الدولة وأعوانه في حين يعفى الرئيس وكبار أعوانه
من المسؤولية .وقد قضت الالئحة أيضا بإستبعاد الدفع بعدم المسؤولية لصدور أمر من رئيس تجب
طاعته فنصت المادة الثامنة منها على أنه "ال يعد سببا معفيا من المسؤولية دفاع المتهم بأنه كان
يعمل بناء على تعليمات حكومته أو بناء على أمر رئيس أعلى ,وانما قد يعتبر ذلك سببا مخففا
للعقاب إذا رأت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك" وتبرر هذا الحكم سيادة القانون الجنائي الدولي على
القانون الجنائي الداخلي,فال طاعة لمرؤوس في معصية قواعد القانون الدولي ,ولو كانت قواعد القانون
الداخلي تقضي بهذه
أما بالنسبة

الطاعة)2(.

للمحاكمات()3

فقد بينت المحكمة تأكيدها على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية ,حيث ذكرت

المحكمة في أحد أحكامها":أن الجرائم ضد القانون الدولي ترتكب بواسطة األفراد وليس الكائنات
المجردة(الدول) ,فإن عقاب األفراد الذين إرتكبوا هذه الجرائم هي الوسيلة الوحيدة لضمان تطبيق أحكام
القانون

الدولي()1

( )1راجع د.عبد الواحد محمد الفار,المرجع السابق,ص102,101
( )2راجع د.محمود نجيب حسني,مرجع سابق,ص13,12

( )3تجدر اإلشارة إلى أن محكمة نورمبرج بدأت تمارس إختصاصها في  20نوفمبر  1911وانتهت من نظر القضايا
المعروضة عليها في  31أغسطس ,1912وأصدرت حكمها في أول أكتوبر , 1912وقد مثل أمام المحكمة ( )22متهما
من كبار مجرمي الحرب بصفتهم الشخصية باإلضافة إلى الكثير من أعضاء بعض الهيئات و المنظمات التي وصفت

األنشطة التي كانت تقوم بها بأنها أنشطة إجرامية ,وقد حكمت المحكمة بمعاقبة( )12متهما باإلعدام شنقا ,وعلى( )3بالسجن

المؤبد ,وعلى( )2بالسجن لمدة عشرين عاما ,وعلى( )1بالسجن خمسة عشر عاما ,وعلى ( )1بالسجن عشر سنوات,وحكمت

ببراءة (- )3راجع د.عبد الواحد محمد الفار,الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها,مرجع سابق,ص,101,101هامش
ص111

( )1مشار إليه لدى  :د.أحمد محمد المهتدي باهلل ,النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي,دار النهضة
العربية,القاهرة,2010,ص310
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ونظ ار ألهمية المبادئ التي جاءت بها الئحة نورمبرج ,فقد أولت الجمعية العامة لألمم المتحدة إهتماما
خاصا بتلك المبادئ فأصدرت قرارها رقم  2/177بتاريخ  21نوفمبر عام  1917والذي طلبت فيه من
لجنة القانون الدولي التابعة لها تقنين تلك المبادئ ,واعداد مشروع خاص بالجرائم ضد سالم وأمن
البشرية ,وقد قامت اللجنة بصياغة المبادئ المستخلصة من سابقة نورمبرج ,وتم عرض التقرير
المتضمن هذه الصياغة على الجمعية العامة في  13أغسطس

)1(1910

وتبنته الجمعية العامة في

قرارها رقم  122بتاريخ  12ديسمبر  ,1910وقد تضمن هذا التقرير سبعة مبادئ تجسد جميعها إقرار
المسؤولية الجنائية الفردية الدولية وأحكامها

()2

والمبدأ األول من هذه المبادئ السبعة هو أكثرها

إتصاال بموضوع هذه الدراسة إذ يقرر أن"كل شخص يرتكب فعال يشكل جريمة حسب القانون الدولي
يسأل عن فعله ويوقع عليه العقاب"()3

( )1د.محمد عبد المنعم عبد الغني,القانون الدولي الجنائي,مرجع سابق,ص297
( )2د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص217
( * )3نص المبدأ الثاني على أن"عدم معاقبة القانون الداخلي على فعل يعتبره القانون الدولي جناية دولية ال يعفى الفاعل الذي
إرتكبه من المسؤولية في القانون الدولي"
*نص المبدأ الثالث على أن "إرتكاب الفاعل لجريمة دولية بوصفه رئيسا للدولة أو حاكما ال يعفيه من المسؤولية في القانون
الدولي".
*نص المبدأ الرابع على أن"إ رتكاب الجريمة بناء على أمر من حكومة الفاعل أو من رئيسه في التسلسل الوظيفي ال يعفيه من
المسؤولية في القانون الدولي شريطة أن تكون له القدرة على اإلختيار"
*نص المبدأ الخامس على أن "كل شخص متهم بإرتكاب جريمة من جرائم القانون الدولي,له الحق في محاكمة عادلة سواء
بالنسبة للوقائع أو بالنسبة للقانون"
*نص المبدأ السادس على أن"الجرائم المبينة أدناه تعتبر جرائم معاقب عليها في القانون الدولي وهي الجرائم ضد السالم,
وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.
*نص المبدأ السابع على أن"اإلشتراك في جريمة ضد السالم,أو في جريمة حرب أو في جريمة ضد اإلنسانية يعتبر جريمة في
مفهوم القانون الدولي" راجعGeorge J.Annas,Michael a.Grodin,The Nazi Doctors and The Nuremberg :
 – code, Oxford University,Newyork,1992,p180وراجع كذلك د.ادوارد غريبي,تطور المسؤولية الجنائية الفردية
بمقتضى القانون الدولي,المجلة الدولية للصليب األحمر,مختارات من أعداد ,1999ص ,122د.إبراهيم الدراجي,جريمة
العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدوليه عنها,منشورات الحلبي الحقوقية,بيروت,لبنان,2001,ص912-291
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- 2موقف المحكمة العسكرية الدولية بطوكيو من مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية
بعد هزيمة اليابان واستسالمها في الحرب العالمية الثانية ,أصدر القائد األعلى لقوات الحلفاء في
الشرق األقصى الجنرال األمريكي"ماك آرثر"في  19يناير  1912إعالنا خاصا يقضي بتأسيس
محكمة عسكرية دولية للشرق
أنشأت محكمة

األقصى()1

فهذه المحكمة لم تنشأ إذن بمقتضى اتفاقية دولية كما

نورمبرج()2

وقد جاءت المادة الخامسة من النظام األساسي لمحكمة طوكيو لتقرر صراحة المسؤولية الجنائية
الفردية عن الجرائم ضد السالم والجرائم المرتكبة بالمخالفة لقوانين وعادات الحرب ,والجرائم ضد
اإلنسانية ,ويسأل الزعماء والمنظمون والمحرضون والشركاء المساهمون في تجهيز أو تنفيذ خطة
عامة أو مؤامرة بقصد إرتكاب إحدى الجرائم المذكورة آنفا عن جميع األفعال المرتكبة من أي
شخص تنفيذا لتلك الخطة .
هذا وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها في  22إبريل  ,1912واستمرت المحاكمات حتى  12نوفمبر
 ,1912وأصدرت أحكامها باإلدانة ضد 22متهما بعقوبات تتقارب مع تلك التي أصدرتها محكمة
نورمبرج()3

وأخي ار بالرغم من أهمية محاكمات الحرب العالمية الثانية(نورمبرج وطوكيو) واعتبارها

خطوة متقدمة في تدعيم وتطوير قواعد المسؤولية الجنائية للفرد على المستوى الدولي ( )1إال أن هناك
جملة من العيوب التي لحقت بهذه السابقة التاريخية أهمها:

( )1تشكلت هذه المحكمة من أحد عشر قاضيا يمثلون إحدى عشرة دولة منها عشر دول حاربت اليابان ,ودولة واحدة حيادية هي
الهند ,وتم إختيار قضاة هذه المحكمة بمعرفة القائد األعلى للسلطات المتحالفة من واقع قائمة األسماء التي قدمت إليه من
الدول المذكورة -راجع د.عبد الواحد محمد الفار,الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها,مرجع سابق,ص112
( )2يرجع ذلك إلى العديد من اإلعتبارات السياسية منها أن اإلتحاد السوفيتى قد دخل الحرب ضد اليابان التى هزمت بعدها
بأسابيع قليلة مما أثار قلق الواليات المتحدة من مطامع اإلتحاد السوفيتى فى الشرق األقصى ,فضال عن رغبة الواليات
المتحدة فى منع أى تأثير لإلتحاد السوفيتى على هذه اإلج ارءات –راجع د.محمود شريف بسيونى,المحكمة الجنائية
الدولية,نشأتها ونظامها األساسى,...مرجع سابق,ص39,32
( )3راجع د.عبد الواحد محمد الفار,الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها,مرجع سابق,ص113,112
( )1د.وائل أحمد عالم ,مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولية الدولية,دار النهضة العربية,القاهرة,2001,ص103
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- 1أنها محاكم الطرف المنتصر للطرف المهزوم فهي محكمة تتكون من الخصوم ,والخصم هو
الحكم في نفس الوقت .
- 2غلبة الطابع السياسي للمحاكمات على الطابع القانوني.
- 3أن هذه المحاكمات تم فيها إهدار الكثير من المبادئ القانونية الراسخة في القانون الجنائي
التقليدي كمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتطبيق النصوص العقابية بأثر رجعي

()1

الفرع الثاني
المسؤولية الجنائية الفردية في نظامي محكمتي يوغوسالفيا السابقة ورواندا
إتخذت عامي 1993و 1991خطوة هامة في العملية الممتدة لتقنين ووضع قواعد المسؤولية
الجنائية الفردية بمقتضى القانون الدولي بتشكيل محكمتين مخصصتين للمحاكمة عن الجرائم التي
إرتكبت في كل من يوغوسالفيا السابقة(المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة) ورواندا(المحكمة
الجنائية الدولية لرواندا) ,ومثلت هاتان المحكمتان تقدما كبي ار نحو تأسيس نوع من القضاء

الدائم()2

وتأسيسا على ما تقدم فإننا سنتناول :المسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية ليوغوسالفيا السابقة ,والمسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
لرواندا وذلك كالتالي:
أول:المسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة ICTFY
لقد أدت الفظائع والمذابح التي إقترفت بالصراعات المسلحة التي إندلعت بين جمهوريات يوغوسالفيا

( )1راجع د.الطاهر منصور,القانون الدولي الجنائي,دار الكتاب الجديد المتحدة,بيروت,لبنان,2000,ص ,139,132د.حسنين
إبراهيم صالح عبيد,القضاء الدولي الجنائي,مرجع سابق,ص92-93

( )2د.عبد الرحمن محمد خلف,الجرائم ضد اإلنسانية في إطار إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ,دار النهضة العربية,القاهرة
,بدون سنة,ص, 20د.ادواردو غريبى,مرجع سابق,ص129
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السابقة()1

إلى جعل مجلس األمن الدولي يصدر بتاريخ  2أكتوبر  1992القرار رقم  720الذي أنشأ

بموجبه لجنة الخبراء الخاصة بالتحقيق وجمع األدلة حول المخالفات الجسيمة لمعاهدات جنيف
واإلنتهاكات األخرى للقانون الدولي اإلنساني والتي إرتكبت في أراضي يوغوسالفيا

السابقة()2

وتعقيبا

على أول تقرير مؤقت للجنة الخبراء أصدر مجلس األمن في  22فبراير  1993القرار رقم 202
الذي نص على إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة األشخاص المسؤولين عن اإلنتهاكات الجسيمة
للقانون الدولي اإلنساني والتي إرتكبت في أراضي يوغوسالفيا السابقة منذ عام  ,1991وقد تطلب
القرار  202في فقرته الثانية أن يعد السكرتير العام تقري ار حول إنشاء المحكمة خالل  20يوم ,وتنفيذا
لذلك أصدر السكرتير العام تقري ار تضمن مشروع النظام األساسي للمحكمة ,وتعليقات على مواد النظام
األساسي

()3

وعلى أثر ذلك أصدر مجلس األمن القرار رقم  227في  21مايو  1993الذي تم

( )1ترتب على تفكك اإلتحاد اليوغوسالفي السابق سعى كل جمهورية من جمهوريات هذا اإلتحاد إلى اإلستقالل ,ولكن هذه
النزعة اإلستقاللية لم ترق لدولتي صربيا والجبل األسود اللتين كانتا ترغبان في اإلبقاء على شكل من أشكال اإلتحاد بين
جمهوريات اإلتحاد السابق ,ولذا ثارت المنازعات المسلحة بين الصرب والكروات و المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك
الذي أعقبه تدخل دولتي صربيا والجبل األسود في الصراع لمساندة صرب البوسنة حيث تم إرتكاب أبشع الجرائم في حق
المسلمين في البوسنة والهرسك  -راجع د.علي يوسف الشكري,مرجع سابق,ص.12
( )2وخلصت اللجنة في أول تقرير مؤقت في  9فبراير  1993إلى أن ثمة مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي اإلنساني
قد حدثت في إقليم يوغوسالفيا السابقة ,وقد قدم السكرتير العام لألمم المتحدة في  21مايو  1991رسالة إلى رئيس مجلس
األمن مرفق بها التقرير النهائي للجنة الخبراء وخلصت اللجنة بناء على ما تم جمعه ودراسته وتحليله من معلومات إلى أنه
قد إرتكبت في إقليم يوغوسالفيا السابقة إنتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف ,وغير ذلك من إنتهاكات للقانون الدولي اإلنساني
على نطاق واسع وبطريقة وحشية وبشعة  -د.محفوظ سيد عبد الحميد محمد,دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة في تطوير القانون الدولي اإلنساني,دار النهضة العربية,القاهرة,2009,ص32
( )3راجع د.عمر محمود المخزومي,مرجع سابق,ص.119
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بموجبه إنشاء المحكمة إستنادا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة
األساسي للمحكمة

()2

()1

واقرار مشروع النظام

وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية فقد أوضحت المادة األولى من النظام

األساسي لمحكمة يوغوسالفيا أن للمحكمة سلطة محاكمة األشخاص المسؤولين عن اإلنتهاكات
الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني ,والتي إرتكبت في يوغوسالفيا السابقة منذ عام  ,1991وطبقا لنص
المادة السادسة من النظام األساسي يكون للمحكمة الدولية إختصاص على األشخاص الطبيعيين فقط,
وقد قررت المادة السابعة من النظام األساسي في فقرتها األولى أن كل شخص خطط لجريمة من
الجرائم المشار إليها في المواد  2إلى  1من النظام األساسي(اإلنتهاكات الجسيمة

( )1يمكن لمجلس األمن إنشاء مثل هذه المحكمة إذا إقتضى األمر في إطار سلطاته المخولة له بموجب الفصل السابع وذلك
بناء على اإلعتبارات القانونية التالية -1:أن بوسع مجلس األمن في حال مالحظته وجود تهديد للسلم واألمن الدوليين أن
ي قرر في إطار سلطاته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة التدابير التي ال تتطلب إستخدام القوة
المسلحة الواردة على سبيل المثال في (المادة )11والتي يكون من شانها الحفاظ على السلم واألمن الدوليين أو إعادتهما إلى
نصابهما  -2يحق لمجلس األمن بموجب المادة ( )29من الميثاق أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة ألداء
وظائفه ,ومن المسلم به أن حفظ السلم واألمن الدوليين يمثل جوهر المسؤوليات الرئيسية لمجلس األمن ,ومن ثم يحق
للمجلس إنشاء محكمة جنائية خاصة بوصفها أحد األفرع الثانوية,مادام أن غاية المجلس من إنشائها هي الحفاظ على السلم
واألمن الدوليين واعادتهما لنصابهما  -د.محفوظ سيد عبد الحميد محمد ,مرجع سابق,ص97
( )2تتشكل المحكمة التي يقع مقرها في الهاي بهولندا وفقا للنظام األساسي من ثالثة أجهزة وهي:أ -دوائر المحكمة (دائرتين
للمحاكمة ودائرة لالستئناف) وتتألف من أحد عشر قاضيا ب -مكتب المدعي العام ج -قلم المحكمة ,ويشمل إختصاص
المحكمة من حيث المكان إقليم جمهورية يوغوسالفيا اإلشتراكية اإلتحادية سابقا بما في ذلك إقليمها األرضي ومجالها الجوي
ومياهها اإلقليمية ,أما من حيث الزمان فمنذ الفترة التي تبدأ من  1يناير  1991إلى التاريخ الذي سيحدده مجلس األمن بعد
إحالل السالم بالمنطقة ,وتقتصر العقوبات التي تفرضها دوائر المحاكمة على السجن,ويجوز للمحكمة أن تصدر أم ار بإعادة
أية ممتلكات أو أموال يكون قد تم اإلستيالء عليها بواسطة سلوك جنائي إلى مالكيها الحقيقيين -لإلطالع على نصوص
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة  -راجع الموقع اإللكتروني الرسمي لألمم المتحدة
www.un.org
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التفاقيات جنيف لعام  -1919إنتهاكات قوانين وأعراف الحرب-اإلبادة الجماعية -الجرائم ضد
اإلنسانية) أو حرض عليها أو أمر بها أو إرتكبها أو ساعد وشجع بأي سبيل أخر على التخطيط أو
اإلعداد لها أو تنفيذها تقع عليه شخصيا المسؤولية على هذه الجريمة ,وقضت الفقرة الثانية من المادة
 7بأن المنصب الرسمي للمتهم سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو مسؤوال حكوميا ال يعفيه من
المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة  ,وقررت الفقرة الثالثة من المادة  7أنه ال يعفي إرتكاب
المرؤوس ألي فعل من األفعال المشار إليها في المواد  2إلى  1من النظام األساسي رئيسه من
المسؤولية الجنائية إن كان هذا الرئيس يعلم,أو كان هناك من األسباب ما يجعله يعلم أن ذلك
المرؤوس كان على وشك إرتكاب هذه األفعال أو أنه إرتكبها فعال ولم يتخذ الرئيس التدابير الضرورية
والمعقولة لمنع إرتكاب تلك األفعال أو معاقبة مرتكبيها ,وقررت الفقرة الرابعة من ذات المادة أنه ال
يعفي متهم بإرتكاب جريمة من المسؤولية الجنائية لكونه تصرف بأوامر من الحكومة أو من رئيس
أعلى ,ومع هذا يجوز للمحكمة النظر في تخفيف العقوبة إذا ما رأت في ذلك إستيفاء لمقتضيات
العدالة .ومن الناحية العملية فقد بدأت المحكمة عملها في عام  1991حيث أجرت العديد من
المحاكمات وأدانت العديد من المتهمين ومن أمثلة ذلك محاكمة الرئيس اليوغوسالفي السابق(سلوبودان
ميلوسوفيتش) التي مثلت أول محاكمة دولية لرئيس دولة

()1

وفي أواخر مارس

( )1يطلق الغرب على سلوبودان ميلوسوفيتش لقب"جزار البلقان" نظ ار ألن قواته قد إرتكبت في الفترة من  1991حتى 1999
أبشع الجرائم التي راح ضحيتها مئات اآلالف من الضحايا حيث مارس ضد البوسنة والهرسك سياسة تطهير عرقي واسعة
النطاق ,وهي ذات السياسة التي مارسها ضد كوسوفو ,وفي  2إبريل  2001صرحت المدعية العامة لمحكمة يوغوسالفيا
السابقة أنها تعد قرار القبض على ميلوسوفيتش,ونظ ار ألن رئيس الوزراء الصربي(زوران دزيندتش) كان يتوقع وصول
مساعدات مالية كبيرة من الواليات المتحدة فور تسليم ميلوسوفيتش إلى محكمة يوغوسالفيا السابقة فقام بإلقاء القبض عليه
ونقله س ار في يونيو  2001إلى الهاي مقر المحكمة حيث وجهت إلى ميلوسوفتش ما يبلغ من  22تهمة تتراوح ما بين جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية إرتكبت في كرواتيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ,وعلى الرغم من وجود أدلة على ثبوت مسؤولية
ميلوسوفيتش عن جرائم اإلبادة الجماعية التي إرتكبت في البوسنة وكوسوفو إال أن ق اررات اإلتهام التي إعتمدتها المحكمة قد
قصرت المحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ,بالنظر إلى صعوبة إثبات القصد الخاص المتطلب لقيام جريمة
اإلبادة الجماعية ,وقد إستمرت محاكمة ميلوسوفيتش من يوليو  2001حتى وفاته في زنزانته في  12مارس  2002دون أن
يصدر ضده أي حكم باإلدانة  -راجع د.أحمد محمد المهتدي باهلل,مرجع سابق,ص ,321د.محمد حسني علي شعبان,مرجع
سابق,ص91
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 2001تمت محاكمة (فينكو مارتينوفيتش) و(مالدن ناليتيليتش) وهما من كروات البوسنة والمتهمين
بإرتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب حيث حكم على األول بالسجن لمدة 12عام وعلى الثاني
بالسجن لمدة 20عام لمسؤوليتهما القيادية والفردية عن الجرائم التي إرتكبت ضد السكان من غير
الكروات في منطقة(موستار) في عام

)1(1993

وفي تطور جديد عقدت المحكمة الجنائية الدولية

ليوغوسالفيا السابقة بتاريخ  2011/2/3أول جلسة لمحاكمة قائد صرب البوسنة(رادكومالديتش) المتهم
بإرتكاب جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية

()2

وبتاريخ  2011/7/20أعلن الرئيس

الصربي إعتقال(غوران هادجيتش) وهو أخر المالحقين للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
والمتهم بإرتكاب جرائم حرب

()3

ثانيا :المسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR
دفعت األحداث الدامية التي دارت في

رواندا()1

إلى تحرك مجلس األمن الدولي الذي أصدر في يوليو

 1991القرار رقم  931الخاص بإنشاء لجنة الخبراء للتحقيق في اإلنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي
اإلنساني والتي إرتكبت أثناء الحرب األهلية في رواندا بما في ذلك جرائم اإلبادة الجماعية ,واإلبالغ
عنها للسكرتير العام لألمم المتحدة ()1واستنادا للتقريرين المبدئي والنهائي المقدمين من اللجنة أصدر
( )1راجع د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص.392
( )2قناة يورونيوز  euro newsالفضائية  -نقل مباشر لوقائع المحاكمة بتاريخ 2011/2/3
( )3قناة البي بي سي  BCCالعربية الفضائية,النشرة اإلخبارية بتاريخ 2011/7/20
( )1عقب وقوع حادث إسقاط طائرة الرئيسين الرواندي والبوروندي بعد عودتهما من إجتماع عقداه في أروشا بتنزانيا في  2إبريل
 1991نشبت أعمال العنف برواندا إذ إعتقد الهوتو أن التوتسي وراء حادث إسقاط الطائرة مما دفعهم إلى القيام بأبشع
الجرائم ضد التوتسي,وازاء إقتراف هذه المجازر البشعة في رواندا وجهت الحكومة الرواندية نداءا عاجال إلى األمم المتحدة
مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه المجازر -راجع د.عمر محمود المخزومي,مرجع سابق  ,ص,172
Malcolm N.Shaw,International law, Fifth Edition,Cambridg University, 2003,p1144
( )1وقد تم تكليف اللجنة بمهام محددة عليها أن تنتهي منها خالل ثالثة أشهر وذلك بدون التحقيق في أية إدعاءات أخرى,
وبالفعل قدمت اللجنة تقريرها المبدئي إلى السكرتير العام لألمم المتحدة في  1أكتوبر ,1991ثم قدمت تقريرها النهائي في 9
ديسمبر  1991الذي طغى عليه عدم الدقة إلعتماده على تقارير الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة  -د.محمد حسنى علي
شعبان,مرجع سابق,ص99
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مجلس األمن القرار رقم  911في  2نوفمبر ,1991والخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
إستنادا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة واعتماد النظام األساسي

للمحكمة()1

وبموجب

قرار مجلس األمن رقم  977بتاريخ  22فبراير  1991تم إختيار مدينة أروشا بدولة تنزانيا لتكون مق ار
للمحكمة ( ,)2وبخصوص ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية فقد أوضحت المادة األولى من النظام
األساسي للمحكمة الدولية لرواندا أن للمحكمة سلطة محاكمة األشخاص المسؤولين عن اإلنتهاكات
الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني المرتكبة في إقليم رواندا ,والمواطنين الروانديين المسؤولين عن
إرتكاب هذه اإلنتهاكات في أراضي الدول المجاورة بين  1يناير  1991و31ديسمبر ,1991وطبقا
للمادة الخامسة من النظام األساسي يكون للمحكمة إختصاص على األشخاص الطبيعيين فقط,وقضت
المادة السادسة من النظام األساسي في فقرتها األولى بأن كل شخص خطط لجريمة من الجرائم
المشار إليها في المواد من 2إلى 1من هذا النظام (اإلبادة الجماعية -الجرائم ضد اإلنسانية -إنتهاكات
المادة  3المشتركة بين اتفاقيات جنيف وانتهاكات البروتوكول اإلضافي

الثاني)()3

أو حرض عليها أو

( )1تتشكل المحكمة وفقا للنظام األساسي من ثالثة أجهزة وهي:أ -دوائر المحكمة (دائرتين للمحاكمة ودائرة لالستئناف) وتتألف
من أحد عشر قاضيا ب -مكتب المدعي العام ج -قلم المحكمة ,ويشمل إختصاص المحكمة من حيث المكان إقليم رواندا
بما في ذلك سطحها األرضي ومجالها الجوي وكذلك أراضي الدول المجاورة فيما يتعلق باإلنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي
اإلنساني المرتكبة من جانب مواطنين روانديين,ويشمل إختصاص المحكمة من حيث الزمان الفترة التي تبدأ من  1يناير
 1991وتنتهي في  31ديسمبر ,1991وتقتصر العقوبة التي تفرضها دوائر المحاكمة على السجن ,ويجوز لدائرة المحاكمة
أن تأمر بأن ترد إلى المالكيين الشرعيين أية ممتلكات أو عوائد تم اإلستيالء عليها بسلوك إجرامي بما في ذلك اإلكراه -
لالطالع على نصوص النظام األساسي للمحكمة الدولية لرواندا-راجع الموقع اإللكتروني الرسمي لألمم المتحدة
www.un.org
( )2راجع في نص القرار -الموقع اإللكتروني الرسمي لألمم المتحدة www.un.org
( )3تجدر اإلشارة إلى أن المادة ( )3المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام  1919تتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية  ,كما أن
البروتوكول الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية  ,ويرجع ذلك بطبيعة
الحال إلى أن النزاع المسلح في رواندا هو نزاع مسلح داخلي وليس نزاع مسلح دولي .

52

مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية الدولية

الفصل التمهيدي

أمر بها أو إرتكبها أو ساعد وشجع بأي سبيل أخر على التخطيط ,أو اإلعداد لها أو تنفيذها تقع عليه
شخصيا المسؤولية عن هذه الجريمة ,وبموجب الفقرة الثانية من ذات المادة فإن المنصب الرسمي
للمتهم سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو مسؤوال حكوميا ال يعفيه من المسؤولية الجنائية أو يخفف
من العقوبة  ,وقررت الفقرة الثالثة من ذات المادة أيضا أن إرتكاب المرؤوس ألي فعل من األفعال
المشار إليها في المواد من  2إلى  1من النظام األساسي ال يعفي رئيسه من المسؤولية الجنائية إذا
كان هذا الرئيس يعلم,أو كان هناك من األسباب ما يجعله يعلم أن ذلك المرؤوس كان على وشك
إرتكاب هذه األفعال أو أنه إرتكبها فعال ولم يتخذ الرئيس التدابير الضرورية والمعقولة لمنع إرتكاب
تلك األفعال أو معاقبة مرتكبيها ,وبموجب الفقرة الرابعة من ذات المادة ال يعفى متهم بإرتكاب جريمة
من المسؤولية الجنائية لكونه تصرف بأوامر من حكومة أو من رئيس أعلى ,ومع هذا يجوز للمحكمة
أن تنظر في تخفيف العقوبة إذا رأت في ذلك إستيفاء لمقتضيات العدالة  ,وعمليا بدأت المحكمة عملها
في سبتمبر  1997حيث أجرت العديد من المحاكمات التي أسفرت عن إدانة عديد من المتهمين ومن
أمثلة ذلك محاكمة رئيس وزراء رواندا السابق(جاني كامباندا) إلتهامه بإرتكاب جريمة اإلبادة الجماعية
وحكمت عليه المحكمة في سبتمبر  1992بالسجن المؤبد ,وفي شهر أكتوبر  1992أصدرت المحكمة
حكمها على(جون بول أكايسوا) رئيس بلدية (تابا) برواندا بالسجن المؤبد إلتهامه بإرتكاب جرائم ضد
اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية ,وفي عام  2001أصدرت المحكمة حكم بالسجن لمدة  12عام ضد
(جورج روجيرو) المذيع السابق في محطة"ميل مولين"المتطرفة والتي حرضت الهوتو على قتل
التوتسي ,وقتل الهوتو المعارضين للمذابح

()1

.

( )1راجع د.الطاهر منصور,مرجع سابق ص ,122د.محمد حسني علي شعبان,مرجع سابق,ص101
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مما ال شك فيه أن أي نظام قانوني يرجى له الفعالية واإلمتثال التام ألحكامه إنما يحتاج إلى وجود
جهاز قضائي مستقل ودائم يعمل على تأكيد إحترام هذه األحكام ويحدد مسؤولية كل من يخرج

عليها()1

فلقد أثبتت المحاوالت الدولية السابقة إلنشاء محاكم دولية مدى الحاجة إلى نظام دائم للعدالة

الجنائية الدولية نظ ار لما تعرضت له المحاكم السابقة من

إنتقادات()2

األمر الذي حدا بالمجتمع الدولي

إلى بذل الجهود الحثيثة والمتواصلة من أجل إنشاء قضاء دولي جنائي دائم ,وبعد  10عاما أثمرت

هذه الجهود في بلوغ األمل الذي طال إنتظاره حيث تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في

مؤتمر روما الدبلوماسي الذي عقد من أجل إعتماد النظام األساسي للمحكمة تحت إشراف األمم

المتحدة في الفترة من  11يونيو إلى  17يوليو  1992في مدينة روما في
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في  17يوليو/تموز

)1(1992

إيطاليا()3

وبعد إعتماد

بموافقة  120دولة وامتناع

 21دولة عن التصويت واعتراض  7دول من بينها الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل

()1

وبعد

التصديق عليه من جانب  20دولة في  11إبريل  )2(2002دخل النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية حيز النفاذ من الناحية القانونية في األول من يوليو/تموز

.)7(2002

( )1د.محمد عزيز شكري ,القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية(,المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية -المؤتمر
العلمي

السنوي

لكلية

الحقوق),القانون

الحقوقية,بيروت,لبنان,2001,ص107

الدولي

اإلنساني

آفاق

وتحديات,الجزء

الثالث,منشورات

الحلبي

( )2د.عمر محمود المخزومي,مرجع سابق,ص121
( )3د.صالح زيد قصيلة,مرجع سابق,ص101

( )1فتح باب التوقيع على النظام األساسي للمحكمة أمام جميع الدول في روما بمقر منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
في()17يوليو/تموز  ,1992وظل باب التوقيع على النظام األساسي مفتوحا بعد ذلك في روما بو ازرة الخارجية اإليطالية

حتى( )17تشرين األول/أكتوبر  ,1992وبعد هذا التاريخ ظل باب التوقيع على النظام األساسي مفتوحا في نيويورك بمقر

األمم المتحدة حتى ( )31كانون األول/ديسمبر  -2000راجع نص المادة( )1/121من النظام األساسي للمحكمة .

( )1د.سوسن تمر خان بكه,الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,منشورات الحلبي
الحقوقية,بيروت,لبنان,2002,هامش ص,79ص.22

( )2د.فرج علواني هليل,مرجع سابق,ص.21

( )7نصت المادة( )1/122من النظام األساسي على أنه"يبدأ نفاذ هذا النظام األساسي في اليوم األول من الشهر الذي يعقب
اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو اإلنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة"
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ويتألف النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من الهاي بهولندا مق ار لها من مائة

وثمانية وعشرين مادة موزعة على ثالثة عشر بابا ومسبوقة بديباجة أكدت فيها الدول األطراف في
النظام األساسي على أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب أال تمر دون

عقاب ,وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال ,وعقد العزم على وضع حد إلفالت
مرتكبي هذه الجرائم من العقاب ,وعلى اإلسهام بالتالي في منع هذه الجرائم .وهكذا أصبحت المحكمة

الجنائية الدولية كيانا قانونيا وآلية دولية إلقرار نظام العدالة الجنائية الدولية الذي قد ال يوقف النزاعات

المستقبلية,إال أنه سوف يحمي ضحايا الجرائم الدولية ,ويذكرنا واألجيال القادمة بضحايا محرضي
ومرتكبي الجرائم ,وخير توضيح لذلك ما قاله الفيلسوف(جورج سانتايانا):إذا لم نسجل دروس الماضي
األليمة ونتعلم منها فإنه لمحكوم علينا أن نكرر أخطاءنا(.)1كما وأصبحت المحكمة الجنائية الدولية

أيضا آلية دولية لترسيخ دعائم النظام القانوني الدولي في مجال المسؤولية الجنائية الدولية لألفراد عن
إنتهاكهم لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان(.)2
وبيان المالمح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية يقتضي أن نعرض بعض المسائل التي نرى أنه ال

غنى عن بحثها في مجال دراستنا ,وهذه المسائل منها ما يتعلق بالتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
وهذا ما سنتناوله في المبحث األول ,ومنها ما يتعلق بتكوين المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول

األطراف وهو ما سنتناوله في المبحث الثاني ,وأخي ار ما يتعلق بالشروط المسبقة لممارسة المحكمة

الجنائية الدولية إلختصاصها والقانون الواجب التطبيق أمامها والذي سنتناوله في المبحث الثالث.

المبحث األول
التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
جاء إقرار النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر روما الدبلوماسي "11يونيو 17-يوليو
 "1992ليمثل خطوة هامة ومتقدمة على طريق خلق آلية دولية دائمة ومحايدة لمالحقة ومساءلة
مقترفي اإلنتهاكات المستمرة لقواعد ومبادئ القانون الدولي,ويعتبر إقرار النظام األساسي في حد ذاته
أحد اإلنتصارات الهامة التي حققها المجتمع الدولي وهو يدخل القرن  ,21ولقد أظهرت التجارب
( )1راجع د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية ,نشأتها و نظامها األساسي,مرجع سابق,ص27
( )2د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,المحكمة الجنائية الدولية,دار النهضة العربية,القاهرة,2010,ص300
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التاريخية السابقة في نظام العدالة الدولي المتعلقة بالحربين العالميتين"لجان التحقيق,محكمة نورمبرج
,1911المحكمة العسكرية لمجرمي الحرب في الشرق األقصى  1912في طوكيو,محاكمات
يوغوسالفيا أومحاكمات رواندا وغيرها"غلبة الطابع السياسي على الطابع القانوني في هذا النوع من
أنواع القضاء الدولي من جهة ,ومن جهة أخرى سهولة إفالت المجرمين من المساءلة والعقاب,هذا
باإلضافة إلى الصيغة المؤقتة لمثل هذه المحاكم ,ومن ثم كانت هذه النقلة التاريخية المتميزة في مجال
تعزيز العدالة وتوفير الضمانات الواجبة إلحترام حقوق اإلنسان ومواجهة بعض النواقص و العيوب
التي شابت المحاكم الجنائية الدولية في أشكالها السابقة ومسمياتها

المختلفة)1(.

فالمحكمة الجنائية

الدولية تؤكد بأن إفالت مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره من العقاب لم يعد
مسموحا به(,)2كما تذكر المحكمة الرؤساء قبل المرؤوسين بأن هناك رقابة على تصرفاتهم وأعمالهم
وبأنهم لن يكونوا بمنأى عن المالحقة والمعاقبة عندما يرتكبون الجرائم الدولية الخطيرة.
هذا وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية ,كما ويتم تنظيم العالقة
بينها وبين األمم المتحدة بموجب اتفاقية تعقد بينهما ,وترتيبا على ما تقدم فإننا سنقوم بتقسيم هذا
المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب األول:الخصائص المميزة للمحكمة الجنائية الدولية ,ونتناول
في المطلب الثاني:العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألنظمة القضائية الجنائية الوطنية واألمم
المتحدة.

المطلب األول
الخصائص المميزة للمحكمة الجنائية الدولية
تتميز المحكمة الجنائية الدولية بعدة خصائص ومن أهمها الدوام واإلستقالل ,وتمتعها بالشخصية
القانونية الدولية,كما تتسم المحكمة أيضا بالطبيعة التعاهدية لنظامها األساسي ,باإلضافة إلى عدم
( )1د.إبراهيم توفيق الرابي,القانون الدولي العام ,الكتاب األول,الجزء الثاني,الطبعة الثانية,دار المقداد
للطباعة,غزة,فلسطين,2001,ص131,131

( )2د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية,نشأتها ونظامها األساسي,مرجع سابق,ص131
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جواز التحفظ عليه ,وتوضيحا لما سبق فإننا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول فيهما أهم
الخصائص المميزة للمحكمة الجنائية الدولية فنتناول في الفرع األول:المحكمة الجنائية الدولية هيئة
دائمة مستقلة وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية ,ونتناول في الفرع الثاني:الطبيعة التعاهدية للنظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعدم جواز التحفظ عليه.
الفرع األول
المحكمة الجنائية الدولية هيئة دائمة مستقلة وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية
تتميز المحكمة الجنائية الدولية بأنها هيئة دولية دائمة مستقلة وبأن لها شخصية قانونية دولية.
أول :المحكمة الجنائية الدولية هيئة دائمة مستقلة
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية محكمة دائمة غير محددة بمدة معينة ,وخاصية الدوام تلك تعتبر من
أهم ما يميز المحكمة الجنائية الدولية عن المحاكم الجنائية الدولية السابقة كمحكمتي نورمبرج
وطوكيو ,ومحكمتي يوغوسالفيا السابقة

ورواندا()1

فجميع هذه المحاكم محاكم خاصة ومؤقتة تنتهي

بإنتهاء المهمة المكلفة بها ,ونظ ار ألهمية هذه الخاصية فقد ورد النص عليها في المادة األولى من
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث نصت على أنه" تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية ,وتكون
المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة إختصاصها على األشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع
اإلهتمام الدولي...

"()2

كما أن المحكمة الجنائية الدولية ال تخضع لمنظمة األمم المتحدة بل تعتبر

المحكمة مستقلة عنها وهو ما أكدت عليه ديباجة النظام األساسي للمحكمة حيث نصت على أنه "إن
الدول األطراف في هذا النظام األساسي ...وقد عقدت العزم من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح
األجيال الحالية والمقبلة على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات عالقة بمنظومة األمم
المتحدة وذات إختصاص على الجرائم األشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره"...
( )1د.محمد حسني علي شعبان ,مرجع سابق132,
( )2راجع نص المادة( )1من النظام األساسي
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ثانيا :تمتع المحكمة الجنائية الدولية بالشخصية القانونية الدولية
إعترف النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية صراحا ً بأن المحكمة تتمتع بالشخصية القانونية
الدولية,حيث نصت المادة  1/1من النظام األساسي للمحكمة على أن "تكون للمحكمة شخصية
قانونية دولية ,كما تكون لها األهلية القانونية الالزمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها"

الفرع الثاني
الطبيعة التعاهدية للنظام األساسي للمحكمة وعدم جواز التحفظ عليه
تتميز المحكمة الجنائية الدولية بأنها ثمرة معاهدة دولية حيث برزت هذه المحكمة إلى الوجود نتيجة
اتفاق تم ما بين دول صاحبة سيادة قررت التعاون للتصدي لمرتكبي الجرائم التي تمس
اإلنسانية(,)1وليس نتيجة قرار من مجلس األمن وفقا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة
كما في حالة محكمتي يوغوسالفيا السابقة ورواندا,كما تتميز المحكمة أيضا بأنه ال يجوز التحفظ على
نظامها األساسي.
أول:الطبيعة التعاهدية للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
كان تحديد آلية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من أهم المسائل التي واكبت إنشائها,فإنشاء المحكمة
عن طريق معاهدة ليست اآللية الوحيدة التي طرحت ,وانما إعتبرت اآللية األنسب(,)2وبإعتماد مؤتمر
( )1أ.لندة معمر يشوى,المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها,دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان,األردن,2010,ص93

( )2د.علي يوسف الشكري,مرجع سابق,ص -92والجدير بالذكر أنه تعددت اآلراء حول آلية أو طريقة إنشاء المحكمة الجنائية
الدولية وانقسمت إلى أربعة هي :أ -تعديل ميثاق األمم المتحدة والنص على إنشاء دائرة جنائية بمحكمة العدل الدولية,

ويكون ذلك عن طريق تعديل المادة( )92من الميثاق والخاصة بمحكمة العدل الدولية حيث يتم إنشاء دائرة جنائية ملحقة بها.

ب -صدور قرار من الجمعية العامة يوصي بإنشاء قضاء دولي جنائي,ورغم سرعة وسهولة هذه الطريقة إال أنه أخذ عليها
أنها تجعل المحكمة الجنائية الدولية تابعة لألمم المتحدة بصورة مطلقة ,وتفقد بذلك صفتي اإلستقالل واإلستقرار.ج -قيام

اتفاقية دولية إلنشاء المحكمة وذلك عن طريق مؤتمر دولي تعقده الدول لهذا الغرض ,وقد القى هذا الرأي قبوال كبي ار من

الدول .د -إصدار قرار من الجمعية العامة يوصي بإنشاء المحكمة مع قيام اتفاقية جماعية عمال بتوصية الجمعية العامة,
وقد أخذ على هذا الرأي كثرة اإلجراءات وتعقيدها -راجع أ.لندة معمر يشوي,مرجع سابق,ص102
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روما لهذه اآللية أو الطريقة إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية فإنه يكون بذلك قد أخذ بعين اإلعتبار
حساسية مسألة اإلختصاص الجنائي الوطني التي تستدعي إتاحة الفرصة لجميع الدول لقبول أوعدم
قبول النظام األساسي للمحكمة

واختصاصاتها()1

وقد نص النظام األساسي للمحكمة على طبيعته

التعاهدية حيث جاء في ديباجته "إن الدول األطراف في هذا النظام األساسي ...قد اتفقت على ما
يلي " ..:ومن المعلوم أنه وفقا التفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1922,1929أن االتفاق يعتبر
معاهدة دولية أيا كانت

تسميته()2

فقد يسمى (اتفاق -معاهدة -إعالن -تصريح-ميثاق-عهد -صك-

نظام أساسي...,إلخ) فهذه التسميات المختلفة ليس لها أي أثر من الناحية القانونية سواء من حيث
شروط صحتها أو من حيث نفاذها أو من حيث اآلثار التي تترتب عليها

()3

ويترتب على هذه الطبيعة

التعاهدية للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية عدة أمور منها:
- 1أن الدول ليست ملزمة باإلرتباط به رغما عنها.
- 2أن النظام األساسي هو وليد مفاوضات جرت بشأنه إلى أن إتخذ شكله ومضمونه الحالي.
أن النظام األساسي تسري عليه تقريبا كل القواعد التي تطبق على المعاهدات الدولية مثل تلك
- 3
الخاصة بالتفسير ,والتطبيق المكاني والزماني ,واآلثار...,إلخ وذلك ما لم يتم النص فيه على
خالف ذلك

()1

- 1أن إبرام االتفاقيات الدولية يترتب عليها أمور هامة بالنسبة للدول فمن أهم األهداف التي
تتوخاها العديد من االتفاقيات الدولية هو توحيد القواعد الجنائية التي تضمنتها بين الدول
األطراف ,ووضع الجزاءات على مخالفة أحكامها,ولذا نجد أن العديد من االتفاقيات تورد
) )1د.صالح زيد قصيلة,مرجع سابق,ص,120د.علي يوسف الشكري,مرجع سابق,ص.92

( )2د.أحمد أبو الوفا,المالمح األساسية للمحكمة الجنائية الدولية(,ضمن كتاب المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية
والتشريعية,إعداد المستشار شريف عتلم),اللجنة الدولية للصليب األحمر,2003,ص27

( )3د.علي صادق أبو هيف,مرجع سابق,ص -121وقدعرفت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  1929المعاهدة بأنها "اتفاق

دولي يعقد بين دولتين أو أكثر في شكل مكتوب ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كانت التسمية

التي تطلق عليه" -د.فيصل عبد الرحمن علي طه,القانون الدولي ومنازعات الحدود ,الطبعة الثانية,دار األمين للنشر
والتوزيع,أبو ظبي,اإلمارات,1999,ص111

( )1د.أحمد أبو الوفا,المالمح األساسية للمحكمة الجنائية الدولية,مرجع سابق,ص22
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نصوصا على وجوب أن تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية الالزمة إلعمال روح
االتفاقية في تشريعاتها الداخلية ,وفرض العقوبات الفعالة على األشخاص الذين يقترفون أيا من
الجرائم التي تضمنتها نصوص االتفاقية ,وهو األمر الذي فعلته مثال اتفاقيات جنيف األربع لعام
)1(1919

هذا وان كانت اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية قد حددت الجرائم التي تختص

بها,وقررت العقوبات التي سوف تطبقها بنفسها على الشخص المدان بإرتكاب جريمة تدخل في
إختصاصها,إال أن المادة  20من النظام األساسي أوردت أنه ليس هناك في االتفاقية ما يمنع
الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية,أو يحول دون تطبيق قوانين
الدول التي ال تنص على العقوبات المحددة في النظام األساسي ,وبطبيعة الحال فلن تتمكن
الدول األطراف من توقيع عقوبة على فعل ما لم تكن قد جرمت هذا الفعل في تشريعاتها
الوطنية ووضعت الجزاء على مخالفته تطبيقا للمبدأ العام أنه ال جريمة وال عقوبة بغير نص

()2

- 1ال شك أن أية معاهدة دولية يمكن أن تثير بعض المنازعات بين أطرافها بخصوص تطبيقها أو
تفسيرها ,ومن هنا بات من الضروري مواجهة تلك المسألة وذلك بالنص على كيفية تسويتها ,وقد
نص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة

 119على عدة طرق لتسوية

المنازعات الخاصة بتطبيقه أو تفسيره وهي-:
أ  -بخصوص المنازعات المتعلقة بالوظائف القضائية للمحكمة تتولى المحكمة نفسها تسويتها
بقرار يصدر منها ,وال شك أن ذلك تطبيق لمبدأ معروف وهو أن أية جهة قضائية أو تحكيمية
هي سيدة إختصاصها أو أن لها(إختصاص اإلختصاص)

.

ب -بخصوص المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق النظام األساسي للمحكمة التي قد تنشأ بين
دولتين أو أكثر من الدول األطراف يتم تسويتها عن طريق المفاوضات بين تلك الدول,فإذا لم
يتم تسويتها في غضون ثالثة أشهر من بداية المفاوضات يحال النزاع إلى جمعية الدول
( )1م( )19من اتفاقية جنيف األولى,م()10من اتفاقية جنيف الثانية,م( )129من اتفاقية جنيف الثالثة,م( )112من اتفاقية جنيف
الرابعة.

( )2د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص111
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األطراف التي يجوز لها أن تسعى هي ذاتها إلى تسوية النزاع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية
وسائل أخرى لتسوية النزاع بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام األساسي لهذه
األخيرة

()1

ثانيا:عدم جواز التحفظ على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
التحفظ هو إعالن إنفرادي أيا كانت تسميته تلحقه دولة ما وقت توقيعها على المعاهدة,أو وقت إعالنها
قبول اإللتزام بها(باإلنضمام أو القبول أو التصديق...إلخ) والذي بمقتضاه تقصد الدولة أن تستبعد أو
أن تعدل األثر القانوني لبعض نصوص المعاهدة في تطبيقها عليها ,وعلى ذلك يحكم التحفظ
قاعدتان:
األولى :يتمثل التحفظ في فصل جزء من المعاهدة عن مجموعها لتعديل األثر القانوني لهذا الجزء,سواء
بالزيادة أو النقصان أو بإستبعاده كليا.
الثانية:يجب أن يتم التعبير عن التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة أو وقت التعبير عن الرضا
باإللتزام بها ,وبموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  ,1929وكذلك اتفاقية  1922يكون للدول
حرية وضع التحفظات على المعاهدة فيما عدا إستثناءات ثالثة وهي:
- 1أن تنص المعاهدة على حظر التحفظ على أحكامها.
- 2أو أن تنص المعاهدة على إمكانية وضع تحفظات معينة ال يدخل في نطاقها التحفظ محل
البحث.
- 3أو أن يكون التحفظ غير متفق مع موضوع وغرض المعاهدة

()2

وبالنظر لنصوص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد أن المادة  120نصت على أن
( )1د.أحمد أبو الوفا,المالمح األساسية للمحكمة الجنائية الدولية,مرجع سابق,ص,29وراجع نص المادة ( )119من النظام
األساسي.

( )2د.أحمد أبو الوفا,المرجع السابق,ص29,22
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"ال يجوز إبداء أية تحفظات على هذا النظام األساسي" ومعنى هذا أن النظام األساسي للمحكمة أخذ
باإلستثناء األول ,وبالتالي فضل النظام األساسي تكامل ووحدة وترابط نصوصه على أي إعتبار أخر
وعلى ذلك فإن النظام األساسي للمحكمة يشكل كال ال يتج أز فإما أن يؤخذ كامال أو يترك كامال

()1

ولكن ما يالحظ على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه قد أجاز في المادة  121للدولة
عندما تصبح طرفا في النظام األساسي أن تعلن عدم قبولها إختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من
بدء سريان النظام عليها وذلك بشأن جرائم الحرب المشار إليها في المادة  2إذا كانت الجريمة قد
إرتكبها مواطنيها ,أو تم إرتكابها في

إقليمها()2

ومن وجهة نظر الباحث أن نص المادة  121يعتبر ثغرة في جدار النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ,وذلك ألن بعض الدول قد تجد في نص هذه المادة فرصة لها لتجنيب واستبعاد
مواطنيها من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن جرائم تعتبر من أشد الجرائم خطورة
وموضع إهتمام المجتمع الدولي بأسره وهي جرائم الحرب,األمر الذي يتعارض كليا مع الغايات التي
أنشئت ووجدت المحكمة الجنائية الدولية أساسا لبلوغها ,باإلضافة إلى ذلك فإن نص المادة 121
يتناقض تماما مع نص المادة  120التي ال تجيز إبداء أية تحفظات على النظام األساسي للمحكمة,
وبالتالي فإننا نرى ضرورة إعادة النظر في نص المادة .121

المطلب الثاني
العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألنظمة القضائية الجنائية الوطنية واألمم
المتحدة
حرص ممثلي الوفود المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي,منذ بداية األعمال التحضيرية إلعداد نظام
روما األساسي على أال تكون العالقة بين اإلختصاص القضائي الجنائي الوطني واختصاص المحكمة
( )1د.أحمد أبو الوفا,المرجع السابق,ص29
( )2راجع نص المادة ( )121من النظام األساسي

62

الفصل األول

المالمح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية ICC

الجنائية الدولية كتلك العالقة التي كانت موجودة بين القضاء الجنائي الوطني والمحكمة الجنائية
الدولية ليوغوسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ,والتي كانت هذه العالقة تقوم على
أساس اإلختصاص المشترك والمتزامن مع أسبقية وأولوية إختصاص هاتين المحكمتين على
إختصاص القضاء الجنائي الوطني ,فقد إتفق المجتمعون في مؤتمر روما على أن يكون إختصاص
المحكمة الجنائية الدولية إختصاصا تكميليا أو إحتياطيا إلختصاص القضاء الجنائي الوطني

()1

وللمحكمة الجنائية الدولية عالقة وثيقة وقوية بمنظومة األمم المتحدة,تقوم هذه العالقة على
اإلستقاللية والتعاون وتنظم هذه العالقة بموجب اتفاقية تعقد بينهما ,وتوضيحا لما تقدم فإننا سنقوم
بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع األول:العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألنظمة
القضائية الجنائية الوطنية  ,ونتناول في الفرع الثاني:العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألمم
المتحدة.
الفرع األول
العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألنظمة القضائية الجنائية الوطنية
حدد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية العالقة بين المحكمة واألنظمة القضائية الجنائية
الوطنية بأن جعل هذه العالقة هي عالقة

تكاملية()2

أوتكميلية بمعنى أن األولوية تكون للنظام

القضائي الوطني ,وال ينتقل اإلختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إال في حالتي:
*إنهيار النظام القضائي الداخلي أو

*حينما يرفض النظام الوطني أن يقوم بدوره القضائي أو ال يستطيع القيام بدوره نتيجة لظروف غير
عادية مثل عدم وجود إستقالل قضائي أو وجود تدخل من السلطة التنفيذية التي قد تمنع القضاء من

( )1د.عادل عبد هللا المسدي ,المحكمة الجنائية الدولية-اإلختصاص وقواعد اإلحالة ,دار النهضة
العربية,القاهرة,2222,ص -212مشار إليه لدى :د.عمر محمود المخزومي,مرجع سابق,ص332

( )2تجدر اإلشارة إلى أن مصطلح التكامل""complementarityغير موجود باللغة اإلنجليزية,إال أن لجنة  1991التحضيرية

إختارت هذا المصطلح والمنقول عن المصطلح الفرنسي" "complementariteلشرح العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية
والنظم الوطنية  -د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية ,نشأتها ونظامها األساسي ,مرجع سابق,ص111
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وقد تم النص على العالقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية واألنظمة القضائية

الجنائية الوطنية في الفقرة  10من ديباجة النظام األساسي للمحكمة والتي جاء فيها "أن المحكمة
الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية"
كما حرص النظام األساسي للمحكمة في ديباجته على التذكير بأن من واجب كل دولة طرف في
النظام األساسي أن تمارس واليتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن إرتكاب جرائم دولية
بإعتبار أن هذا الموقف يشكل خط الدفاع األول للتعامل مع الجرائم الداخلة في إختصاص

المحكمة()2

كما وأكدت المادة األولى من النظام األساسي على العالقة التكاملية حيث ورد فيها أن المحكمة
الجنائية الدولية تكون مكملة للواليات القضائية الجنائية

الوطنية()3

وبالتالي فإنه عند إرتكاب أي من

الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة  1من النظام األساسي للمحكمة فإن اإلختصاص بالنظر
فيها ومحاكمة مرتكبيها ينعقد أوال للقضاء الوطني,فإذا قامت السلطات القضائية الوطنية بواجبها هذا
على الوجه األكمل فإن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ال ينعقد,أما إذا لم يباشر القضاء الوطني
إختصاصه األصيل بالنظر في إرتكاب أي من الجرائم الدولية الواردة في المادة  1ومحاكمة مرتكبيها
فإن اإلختصاص ينعقد عندئذ للمحكمة الجنائية

الدولية()1

والتي تأتي في المرتبة التالية ,وبذلك فإن

المحكمة الجنائية الدولية ال تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطى األنظمة القضائية الوطنية طالما
كانت هذه األنظمة قادرة أو راغبة في مباشرة إلتزاماتها القانونية الدولية (.)1وقد حدد النظام األساسي

( )1د.محمود شريف بسيوني,تقييم النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية(,ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي اإلنساني)
تقديم د.مفيد شهاب,دار المستقبل العربي,القاهرة,2000,ص117

( )2د.صالح الدين عامر,تطور مفهوم جرائم الحرب(,ضمن كتاب المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية
والتشريعية,إعداد المستشار شريف عتلم)مرجع سابق,ص132

( )3راجع نص المادة( )1من النظام األساسي -وتشير عدة مواد أيضا من النظام األساسي للمحكمة إلى الدور التكميلي للمحكمة
الجنائية الدولية ومنها نص المادة ( )12التي جاءت تحت عنوان الق اررات األولية المتعلقة بالمقبولية,إضافة للباب التاسع

الذي ينص على قيام النظم القضائية الوطنية بمباشرة وتنفيذ طلبات التعاون المشتملة على القبض وتسليم المشتبه فيهم

وحماية األدلة– راجع د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية,نشأتها ونظامها األساسي,مرجع سابق,ص111

( )1د.محمد عزيز شكري,مرجع سابق,ص131

( )1د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية,نشأتها ونظامها األساسي,مرجع سابق,ص111
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للمحكمة الجنائية الدولية المعايير الالزمة لتحديد إنطباق إختصاص المحكمة الجنائية

الدولية()1بالنظر في الجرائم األشد خطورة موضع إهتمام المجتمع الدولي بأسره وذلك في المادة 17

من النظام األساسي والتي نظمت الدور التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية حيث قررت المادة

\1\17أ,ب أن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينعقد فقط عندما يكون النظام القضائي الوطني
غير راغب أو غير قادر فعال على اإلضطالع بمهام التحقيق أو المقاضاة ضد مرتكب أي من

الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو إذا كان قرار النظام القضائي الوطني

بعدم مقاضاة الشخص المعنى بعد إجراء التحقيق ناتجا عن عدم رغبته أو عدم قدرته حقا على

المقاضاة()2

ولتحديد عدم الرغبة أو عدم القدرة أشارت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  17من

النظام األساسي إلى بعض المعايير التي يستخلص منها تحديد عدم الرغبة أو عدم القدرة.
حيث جاء في الفقرة الثانية أنه لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة تنظر المحكمة في مدى توافر
واحد أو أكثر من األمور التالية :
أ -جرى اإلضطالع باإلجراءات أو يجري اإلضطالع بها أو جرى إتخاذ القرار الوطني بغرض
حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في إختصاص المحكمة على

النحو المشار إليه في المادة .1

ب -حدددث تددأخير ال مبددرر لدده فددي اإلجدراءات بمددا يتعددارض فددي هددذه الظددروف مددع نيددة تقددديم الشددخص
المعني للعدالة.

ج -لم تباشر اإلجدراءات أو ال تجدري مباشدرتها بشدكل مسدتقل أو نزيده أو بوشدرت أو تجدري مباشدرتها
على نحو ال يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة

.

ويتضح من نص الفقرة الثانية أنها عالجت أكثر حاالت التحايل شيوعا والتي قد تلجأ إليها الدول
المعنية لسلب المحكمة الجنائية الدولية إختصاصها التكميلي  ,والحيلولة دون مباشرته وذلك عندما
تتجه إرادة الدولة المعنية إلى عدم الرغبة في إجراء المحاكمة وعدم السماح للمحكمة الجنائية الدولية

( )1د.محمود شريف بسيوني ,المرجع السابق,ص111
( )2راجع نص المادة( )1/17من النظام األساسي.
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أيضا بمباشرة إختصاصها ,وذلك بهدف تمكين المتهم من اإلفالت من العقاب وحمايته من الخضوع
لقواعد العدالة الجنائية فتلجأ مثال إلى التباطؤ في إجراءات التحقيق والمحاكمة أو عدم إتباع
اإلجراءات السليمة فال تستدعي الشهود أو تتجاهل أدلة اإلثبات وتهدر الوقائع والقرائن الثابتة وهو ما

يشكل بمجموعة إهدا ار لقواعد العدالة والمنطلق القانوني السليم مما يعطي المحكمة الجنائية الدولية
صالحية التدخل وعدم اإلعتداد بكل ما إتبعته الدولة المعنية من حيل قانونية غير مشروعة ,وبالتالي

تقرير أن الدولة المعنية غير راغبة حقا في القيام بواجبها في التحقيق والمقاضاة وهو ما يعني أن
تباشر المحكمة الجنائية الدولية بنفسها هذه اإلجراءات لينعقد اإلختصاص لها في مثل هذه الحالة

()1

أما بالنسبة لتحديد عدم القدرة فقد أشارت الفقرة الثالثة إلى أنه لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة,تنظر

المحكمددة فيمددا إذا كانددت الدولددة غيددر قددادرة بسددبب إنهيددار كلددي أو جددوهري لنظامهددا القضددائي الددوطني أو
بسددبب عدددم ت دوافره علددى إحضددار المددتهم أو الحصددول علددى األدلددة والشددهادة الضددرورية ,أو غيددر قددادرة

لسبب أخر على اإلضدطالع بإجراءاتهدا ,ويتضدح مدن ندص الفقدرة الثالثدة أنده إذا كدان هنداك إنهيدار كلدي

أو جوهري في النظام القضائي للدولة المعنية أو عدم توافر هدذا النظدام أصدال بالشدكل الدذي يدؤدي إلدى
عددم إمكانيددة إحضدار المددتهم بإرتكداب أي جريمدة مددن الجدرائم الداخلددة فددي إختصداص المحكمددة الجنائيددة

الدولية,أوالحصول على األدلة والشهادة الضرورية أو كان غير ذلدك مدن األسدباب التدي ال تمكدن الدولدة
مددن القيددام بدداإلجراءات الالزمددة للتحقيددق والمحاكمددة,كددان ذلددك دلدديال علددى عدددم قدددرة الدولددة علددى التحقيددق

والمحاكمة والذي بتوافره ينعقد اإلختصاص للمحكمة الجنائية

الدولية()2

ويتبين من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  17أن عبء إثبات عدم الرغبة أو عدم القدرة يقع على
عاتق المحكمة الجنائية الدولية ويرى الباحث في هذا السياق أنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية
قبل أن تقرر عدم رغبة أو عدم قدرة النظام القضائي الوطني أن تقوم بمتابعة ومراقبة النظام القضائي
الوطني والحصول على اإلثباتات واألدلة القاطعة التي تؤكد أن النظام القضائي الوطني غير راغب أو
غير قادر فعال على اإلضطالع بمهام التحقيق أو المقاضاة ,أو أن قرار النظام القضائي الوطني بعدم
مقاضاة الشخص بعد إجراء التحقيق ناجما عن عدم رغبته أو عدم قدرته حقا على المقاضاة  ,وذلك
لسببين رئيسيين هما:
( )1د.محمد عزيز شكري,مرجع سابق,ص.132

( )2د.عادل عبد اهلل المسدي,مرجع سابق,ص -212مشار إليه لدى :د.عمر محمود المخزومي,مرجع سابق,ص.311
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- 1أنه ليس مدن السدهل أو الهدين الطعدن فدي عددم رغبدة أوعددم قددرة النظدام القضدائي الدوطني بدل إن
ذلك يعد إتهاما خطي ار.

- 2حتدى ال يكدون تقريدر المحكمددة الجنائيدة الدوليدة بعدددم رغبدة أو عددم قدددرة النظدام القضدائي الددوطني
محال للجدل والخالف.

وأخي د ار فإندده بددال شددك أن مبدددأ التكامددل بددين المحكمددة الجنائيددة الدوليددة والنظددام القضددائي الددوطني هددو

عالمة حية على حرص النظام األساسدي للمحكمدة علدى تأكيدد التدواؤم فدي العالقدة بينده وبدين القدوانين
والتشريعات الوطنية ,وال شك أيضا أن مبدأ التكامل يجد ما يبرره في عدة أمور هي_:
- 1المبدأ األساسي القاضي بعدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل مرتين .
- 2أن الغرض من المحاكمة الدولية وهوعدم إفالت الجاني من العقاب يكون بذلك قد تحقق.
- 3إعطاء الدولدة المنسدوب إليهدا الفعدل غيدر المشدروع فرصدة إصدالحه ومعالجتده بنفسدها,دون تددخل
جهة خارجية عنها.

 1إ-حترام سيادة الدول واختصاصها الشخصي تجاه رعاياها(.)1

الفرع الثاني
العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألمم المتحدة
إن تحديد طبيعة العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألمم المتحدة يعد من األمور الحيوية لضمان
إستم اررية وفاعلية المحكمة ,وعدم عزلها عن المجتمدع الددولي ,وخاصدة فدي ظدل رفدض بعدض الددول
الكبددرى لفك درة المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ( )2فغيددر خد ٍ
داف أن المحكمددة القددت موقفددا عدددائيا مددن جانددب

أمريكددا والددذي إنسددجم معدده الموقددف اإلس درائيلي,فددي حددين شدداب الموقددف العربددي مددن المحكمددة الريبددة
والتردد ,وترتيبا على ذلك فإننا سنقوم أوال :بتناول طبيعة العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألمدم

المتحدة ,ونتناول ثانيا :موقف أمريكا واسرائيل والموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية.
( )1د.أحمد أبو الوفا,المالمح األساسية للمحكمة الجنائية الدولية,مرجع سابق,ص20,31
( )2د.محمد حسني علي شعبان,مرجع سابق,ص.111
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أول :طبيعة العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألمم المتحدة
تددنظم العالقددة بددين المحكمددة الجنائيددة الدوليددة واألمددم المتحدددة بموجددب اتفاقيددة تعقددد بينهمددا فقددد نصددت
المددادة  2مددن النظددام األساسددي

للمحكمددة()1

علددى أندده " تددنظم العالقددة بددين المحكمددة واألمددم المتحدددة

بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول األطراف في هذا النظام األساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة

نيابددة عنهددا" واعمدداال لهددذا الددنص تددم تكليددف اللجنددة التحضدديرية إلنشدداء المحكمددة الجنائيددة الدوليددة

()2

بإعداد مشروع اتفاق بشأن العالقة بين المحكمة واألمم المتحدة ,وقد إنتهدت اللجندة مدن إعدداد مسدودة

مشروع االتفاق في دورتها السادسة المعقدودة فدي الفتدرة مدن  27ندوفمبر إلدى  2ديسدمبر عدام 2000
وبتدداريخ  7أيلددول/سددبتمبر عددام  2001إعتمدددت جمعيددة الدددول األط دراف مشددروع االتفدداق التفاوضددي

النهددائي بعددد إختتددام المفاوضددات بددين المحكمددة واألمددم المتحدددة بشددأن العالقددة بينهمددا

()3

كمددا إعتمدتدده

أيضا الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم  312/12المؤرخ في /13أيلول/سبتمبر عام

( )1تجدر اإلشارة إلى أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أورد العديد من الحاالت التي تتجسد فيها عالقة بين المحكمة
واألمم المتحدة ومنها:

*ما ورد في نص المادة ( )121من النظام األساسي بأن يظل باب التوقيع على النظام األساسي مفتوحا في نيويورك بمقر

األمم المتحدة حتى  31كانون األول/ديسمبر ,2000وأيضا بأن تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة وكذلك صكوك

اإلنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.

*ما جاء في نص المادة( )121بأنه بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ النظام األساسي يجوز ألي دولة طرف أن تقترح

تعديالت عليه ,ويقدم أي تعديل مقترح إلى األمين العام لألمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول األطراف,
ويقوم أيضا األمين العام لألمم المتحدة بتعميم أي تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية الدول األطراف أو في مؤتمر إستعراضى

على جميع الدول األطراف* .ما جاء في نص المادة ( )127بأنه ألية دولة طرف أن تنسحب من النظام األساسي بموجب
إخطار كتابي يوجه إلى األمين العام لألمم المتحدة*.ما جاء في نص المادة( )123بأنه بعد إنقضاء سبع سنوات على بدء

نفاذ النظام األساسي يعقد األمين العام لألمم المتحدة مؤتم ار إستعراضيا للدول األطراف للنظر في أية تعديالت على النظام
األساسي ويكون على األمين العام في أي وقت ٍ
تال أن يعقد مؤتم ار إستعراضيا بموافقة أغلبية الدول األطراف وذلك بناء
على طلب أي دولة طرف.

( )2تم تشكيل اللجنة التحضيرية إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار الجمعية لألمم المتحدة رقم()12/10لعام-1991
د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية,نشأتها ونظامها األساسي ,مرجع سابق,ص79

( )3د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص.123
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 ,2001وق ددد ت ددم التوقي ددع عل ددى االتف دداق ب ددين المحكم ددة واألم ددم المتح دددة م ددن قب ددل األم ددين الع ددام لألم ددم

المتحدة(كوفي عنان) ورئيس المحكمة الجنائية الدولية(فيليدب كيدرش) بتداريخ  \1تشدرين األول/أكتدوبر
عام

)1(2001

ويتألف االتفاق بين المحكمة واألمم المتحدة من ديباجة وثالثة وعشرين مادة تضمنت

المبادئ واألحكام التي تحكدم العالقدة بدين المحكمدة واألمدم

بين المحكمة واألمم المتحدة ما يلي_:

المتحددة()2

ومدن أبدرز مدا جداء فدي االتفداق

- 1التأكيددد علددى إسددتقاللية المحكمددة الجنائيددة الدوليددة حيددث تعتددرف األمددم المتحدددة بالمحكمددة الجنائيددة
الدولية بوصفها مؤسسة قضائية دائمدة مسدتقلة ذات شخصدية قانونيدة دوليدة ,وأن لهدا مدن األهليدة

القانونيد ددة مد ددا يلد ددزم لممارسد ددة وظائفهد ددا وبلد ددوغ أهد دددافها ,كمد ددا تعتد ددرف المحكمد ددة الجنائيد ددة الدوليد ددة
بمسؤوليات األمم المتحدة وفقا لميثاق األمم المتحدة ,وتتعهد كل من األمم المتحدة والمحكمة بأن
تحترم كل منهما مركز األخرى وواليتها (.)3

- 2تتعهدد األمدم المتحددة بدأن تتعدداون مدع المحكمدة وأن توافيهدا بمددا تطلبده مدن معلومدات أو مسددتندات
مد ددع إيد ددالء اإلعتبد ددار الواجد ددب لمسدددؤوليات األمدددم المتح دددة واختصاصد دداتها بموج ددب ميثد دداق األمد ددم
المتح ددة ,كمددا يجددوز لألمددم المتحدددة أو برامجهددا وصددناديقها ومكاتبهددا المعنيددة أن توافددق علددى أن

تد ددوفر للمحكمد ددة مد ددا يتفد ددق وأحكد ددام الميثد دداق والنظد ددام األساسد ددي مد ددن أشد ددكال أخد ددرى مد ددن التعد دداون

والمساعدة ,وفي حالة ما إذا كان الكشف عدن المعلومدات أو المسدتندات أو تقدديم أشدكال التعداون

األخرى من شأنه أن يعرض سدالمة أو أمدن مدوظفي األمدم المتحددة الحداليين أو السدابقين للخطدر
أو يخددل علددى نحددو أخددر بددأمن أيددة عمليددات أو أنشددطة لألمددم المتحدددة أو بسددالمة تنفيددذها يجددوز

للمحكمددة أن تددأمر بندداء علددى طلددب األمددم المتحدددة بإتخدداذ تدددابير حمايددة مالئمددة ,وفددى غيبددة تلددك
التددددابير تسد ددعى األمدددم المتحد دددة إلد ددى الكشد ددف عد ددن المعلومد ددات أو المس ددتندات أو تقد ددديم التعد دداون

المطلوب مع اإلحتفاظ بحقها في إتخاذ تدابيرالحماية الخاصة بها

()1

( )1د.محمد حسني علي شعبان,مرجع سابق,ص.112

( )2راجع في نص االتفاق بين المحكمة الجنائية الدولية واألمم المتحدة  -د.سهيل حسين الفتالوي ,القضاء الدولي

الجنائي,موسوعة القانون الدولي الجنائي,الجزء الثالث,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان,األردن,2011,ص ,111د.عبد

الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص.121

( )3راجع نص المادة( )2من االتفاق بين المحكمة واألمم المتحدة.

( )1راجع نص المادة( )11من االتفاق بين المحكمة واألمم المتحدة.
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- 3تتعهدد األمددم المتحددة بددأن تتعداون مددع المحكمدة إذا طلبددت شدهادة موظددف بداألمم المتحدددة أو بأحددد
برامجه ددا أو ص ددناديقها أو مكاتبه ددا ,وأن تب ددادر األم ددم المتح دددة إذا دع ددت الض ددرورة وم ددع الم ارع دداة

الواجب ددة لمس ددؤولياتها واختصاص دداتها المق ددررة بموج ددب الميث دداق واتفاقي ددة إمتي ددازات األم ددم المتح دددة
وحص دداناتها ورهن ددا بقواع دددها إل ددى إعف دداء ه ددذا الش ددخص م ددن واج ددب اإللتد دزام بالسددرية ,كم ددا يج ددوز

للمحكمة أن تأذن لألمين العدام بتعيدين ممثدل عدن األمدم المتحددة لمسداعدة أي موظدف بهدا يطلدب
منه المثول للشهادة أمام المحكمة

()1

- 1يجوز للمحكمة أن تحضر وتشارك في أعمال الجمعيدة العامدة لألمدم المتحددة بصدفة م ارقدب ,كمدا
وتدعو األمم المتحدة المحكمة إلى حضور اإلجتماعات والمؤتمرات المعقدودة تحدت إشدراف األمدم

المتحدددة عندددما يسددمح بحضددور م دراقبين وتكددون المناقشددة فددي أمددور تهددم المحكمددة,كمددا يددتم دعددوة
األمم المتحدة بصورة دائمة لحضور الجلسات العلنية لددوائر المحكمدة ذات الصدلة بالقضدايا التدي

تهم المنظمة ,ويجوز للمحكمة أن تقدم تقارير عن أنشطتها إلى األمم المتحدة عن طريدق األمدين

العام إذا إرتأت أن ذلك مالئما

()2

 1أ-ندده عندددما يقددرر مجلددس األمددن طبقددا للفصددل السددابع مددن الميثدداق أن يحيددل إلددى المدددعى العددام
للمحكمددة حالددة إرتكبددت فيهددا جريمددة أو أكثددر مددن الج درائم المشددار إليهددا فددي المددادة  1مددن النظددام
األساسددي يق دوم األمددين العددام لألمددم المتحدددة علددى الفددور بإحالددة ق درار مجلددس األمددن الخطددي إلددى
المدددعى العددام للمحكمددة مشددفوعا بالمسددتندات والمدواد األخددرى التددي قددد تكددون وثيقددة الصددلة بقرررار

مجلس األمن ,وتتعهد المحكمة بإبقاء مجلس األمن على علم في هذا الصدد ,وتحال عن طريدق
األمين العام لألمم المتحدة المعلومات التي تقدمها المحكمة إلى مجلس األمدن ,واذا إتخدذ مجلدس

األمن بموجب الفصل السابع من الميثاق ق ار ار يطلب فيه من المحكمة عدم البددء أو المضدي فدي

أي تحقيدق أو محاكمدة فددإن األمدين العدام لألمددم المتحددة يحيدل هددذا الطلدب علدى الفددور إلدى رئدديس

المحكمة ومدعيها العام ,وتخطدر المحكمدة مجلدس األمدن عدن طريدق األمدين العدام لألمدم المتحددة
بتلقيها ذلك الطلب ,كما تخطر المحكمة مجلس األمن حسب اإلقتضاء وعن طريق األمدين العدام

بما قد إتخذته من إجراءات في هذا الشأن

()3

( )1راجع نص المادة( )12من االتفاق بين المحكمة واألمم المتحدة.

( )2راجع نص المادتين( )2,1من االتفاق بين المحكمة واألمم المتحدة.
( )3راجع نص المادة( )17من االتفاق بين المحكمة واألمم المتحدة.
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- 2تتعهد األمم المتحددة -مدع م ارعداة مسدؤولياتها واختصاصداتها بموجدب ميثداق األمدم المتحددة ورهندا
بقواعدددها -بالتعدداون مددع المدددعى العددام للمحكمددة ,وبددأن تعقددد مددع المدددعى العددام مددا قددد يلددزم مددن
ترتيبدات أو اتفاقددات حسدب اإلقتضدداء لتسدهيل هددذا التعدداون وال سديما عندددما يمدارس المدددعى العددام
واجباتدده وسددلطاته المتعلقددة بددإجراءات التحقيقددات أوعندددما يطلددب تعدداون األمددم المتحدددة,كمددا تتعهددد

األمددم المتحدددة بالتعدداون فيمددا يتعلددق بطلبددات المدددعى العددام للمحكمددة بتقددديم مددا قددد يلتمسدده مددن
معلومددات إضددافية مددن هيئددات األمددم المتحدددة وذلددك بخصددوص التحقيقددات التددي يباشددرها المدددعى

الع د دام للمحكمد ددة مدددن تلقد دداء نفسد دده ,ويوجد دده المددددعى العد ددام للمحكمد ددة طلد ددب الحص ددول علد ددى هد ددذه
المعلومات إلى األمين العام لألمم المتحدة الذي يقوم بإحالدة الطلدب إلدى رئديس الهيئدة المعنيدة أو

إلددى أي مسددؤول مخددتص أخددر فيهددا ,كمددا يجددوز أن تتفددق األمددم المتحدددة والمدددعى العددام للمحكمددة
علددى أن تقدددم األمددم المتحدددة مسددتندات أو معلومددات إلددى المدددعى العددام بشددرط المحافظددة علددى

سريتها ,وبغرض العثور على أدلة جديدة ليس إال ,وعلى أال يكشف عن هذه المعلومات ألجهزة
أخددرى مددن أجه دزة المحكمددة أو ألط دراف ثالثددة فددي أي مرحلددة مددن م ارحددل الدددعوى أو بعدددها دون

موافقة األمم المتحدة

()1

ونخلص مما تقددم إلدى أن طبيعدة العالقدة بدين المحكمدة الجنائيدة الدوليدة واألمدم المتحددة هدي إسدتقاللية
وتعاونية.

ثانيا :موقف أمريكا واسرائيل والموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر  2001أصرت السياسة األمريكية على أن تكون هذه األحداث
بداية لتقويم عالمي جديد حيث إنطلقت أمريكا بكل قدراتها العسكرية و السياسية واإلقتصادية في دول
مختلفة من العالم كأفغانستان والعراق تحت شعارات مكافحة اإلرهاب وحفظ

السالم()2

األمر الذي

إستدعى تواجد القوات األمريكية على تلك األراضي وبالتالي إمكانية قيامها بإرتكاب العديد من الجرائم
الدولية التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية

الدولية()3

ومن هنا تظهر أهمية بيان الموقف

( )1راجع نص المادة( )12من االتفاق بين المحكمة واألمم المتحدة
( )2د.محمد حسني علي شعبان,مرجع سابق,ص.323

( )3أكد الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش أثناء خطابه أمام الكونجرس األمريكي بعد هجمات( )2001/9/11على أن أمريكا

ستحارب اإلرهاب واإلرهابيين أينما كانوا ,وألجل ذلك ستستعمل كل الوسائل المتاحة,أ.لندة معمر يشوى,مرجع سابق,ص272

71

الفصل األول

المالمح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية ICC

األمريكي المعدادي للمحكمدة ,والدذي إنسدجم معده أيضدا الموقدف اإلسدرائيلي مدن المحكمدة ,ومدن األهميدة
بمكان أيضا بيان الموقف العربي من المحكمدة ألهميتده فدي المسداهمة فدي تنظديم وتفعيدل مسدار العدالدة
الجنائية الدولية وذلك على النحو التالي:
- 1الموقف األمريكي من المحكمة الجنائية الدولية
تعتبر الواليات المتحدة األمريكية من أكبر وأكثر الدول المعارضة للمحكمة الجنائية الدولية ,وتعود
معارضة أمريكا للمحكمة إلى فترة إعتماد نظام روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في
العام  1992حيث كانت أمريكا واحدة من ضمن  7دول فقط صوتت ضد إعتماد نظام روما
األساسي ,ومن أحد األسباب الرئيسية لعدم دعم إعتماد النظام األساسي رفض المجتمع الدولي منح
مجلس األمن (الذي تشكل أمريكا عضوا دائما فيه يتمتع بحق النقض)اإلشراف على الحاالت التي
تنظر فيها المحكمة ( )1وبالرغم من معارضة أمريكا للمحكمة قام الرئيس األمريكي (بيل كلينتون) في
أواخر عهده بالتوقيع على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك في أخر يوم من المدة
المحددة للتوقيع وهو  31كانون األول/ديسمبر

)2(2000

غير أنه بعد تولي الرئيس (جورج دبليو

بوش) سدة الحكم في أمريكا أعلنت إدارته أنها تعتزم سحب توقيع أمريكا على النظام األساسي
للمحكمة ,وهذا ما تم بالفعل بتاريخ 2أيار/مايو 2002حيث قامت أمريكا بإشعار األمانة العامة لألمم
المتحدة رسميا أنها ال تنوي أن تصبح طرفا في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,وأنها بالتالي
تسحب توقيعها على هذا النظام ,وتعتبر نفسها في حل من أية إلتزامات قانونية قد تنشأ عن توقيعها

( )1د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص.102

( )2يرجع التغيير المفاجئ في الموقف األمريكي إلى عدة أسباب من بينها  -1_:أن إصرارها على اإلمتناع عن التوقيع على
المعاهدة لن يوقف إنشاء المحكمة ونشاطها إذ أن هذه المحكمة كانت ستعمل دون حاجة لموافقة الدول الخمس دائمة
العضوية في مجلس األمن  -2أن التوقيع على االتفاقية قبل يوم 2000/12/31سيمنح الدول الموقعة إمتياز العضوية في

(إجتماع الدول األطراف) الذي يتولى تصريف و تحديد عناصر ما أقرته اللجنة التحضيرية من جرائم والتي للدول األطراف
فقط السلطة في إصدارها ,وللدول الموقعة أيضا إرساء اإلجراءات أمام المحكمة ,ومناقشة كافة الجوانب التنظيمية واإلدارية
وبشكل خاص ما يتعلق بترشيح وانتخاب هيئة القضاة والمدعى العام وكاتب المحكمة  -3أن الواليات المتحدة وقبل

توقيعها على االتفاقية حرصت على الحصول على كافة الضمانات الكفيلة بعدم إتهام أي مسؤول أمريكي بإرتكاب جريمة

اإلبادة الجماعية او الجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب -د.علي يوسف الشكري,مرجع سابق,ص.90,29
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)1(2000

ومن بعد ذلك بدأت أمريكا حملة عالمية

إلضعاف المحكمة والعمل على إفالت مواطنيها من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم

عما قد يقترفوه من جرائم تختص بنظرها المحكمة ,وقد إتخذت هذه الحملة نهجين هما:

النهج األول :توقيع الرئيس األمريكي (جورج دبليو بوش) في  2أغسطس عام  2002على القانون
الخاص بحماية األفراد األمريكيين العاملين بالخدمة

العسكرية()2()ASPA

والذي يحتوي على فقرات

خاصة تحرم على األجهزة والهيئات األمريكية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية,وأخرى تحد من
مشاركة القوات األمريكية في عمليات األمم المتحدة المتعلقة بحفظ السالم باإلضافة إلى فقرة تتعلق
بحرمان الدول األعضاء بالمحكمة من المعونة العسكرية األمريكية( ,)3وبعد إصدار القانونِ ASPA
بدأت الواليات المتحدة األمريكية بطلب عقد اتفاقات ثنائية مع أكبر عدد ممكن من الدول لمنع تسليم
المواطنين األمريكيين إلى المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم للواليات المتحدة األمريكية لمحاكمتهم
عما قد يقترفونه من جرائم تختص بنظرها المحكمة ( , )7ومن المؤسف أنه قد

( )1وقد أعلنت أمريكا في بيان لها أمام المجلس الدائم لمنظمة األمن والتعداون فدي أوروبدا فدي فييندا بتداريخ  9أيدار /مدايو 2002
أنها إتخذت قرار اإلنسحاب ألن معاهدة روما تنطدوي علدى عيدوب خطيدرة منهدا أنهدا بإدعائهدا أنهدا تملدك سدلطة قضدائية علدى
مواطني دول ليست أعضاء في االتفاق تهدد مبدأ السيادة القومية ,وأن هذه المحكمة والنائب العام فيها ليسا موضدع محاسدبة

أمددام هيئددة منتخبددة ديمقراطيددا أو أمددام مجلددس األمددن وهددي بددذلك تفتقددد إلددى قيددود وتوازنددات أساسددية وهددذا سدديؤدي بسددهولة إلددى
ق اررات ذات دوافع سياسية  -د.محمد عزيز شكري,مرجع سابق,ص113

( )2وقدد أطلددق علددى هددذا القددانون إسددم(قددانون غددزو الهدداي) وذلددك إسددتنادا للفقدرة رقددم( )2002مندده والتددي تددرخص للدرئيس األمريكددي
إتخاذ كافة الوسائل والسبل الضرورية والمالئمة بما فيها إستخدام القدوة العسدكرية لتحريدر أي مدواطن أمريكدي تعتقلده المحكمدة
الجنائية الدولية  -د.محمد عزيز شكري,المرجع السابق,ص.111

( )3والجدير بالذكر أنه في  1يوليو عام  2003أعلنت أمريكا عن سحب المعونات العسدكرية التدي تقددمها إلدى( )31دولدة عضدو

في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية كانت قد رفضت التوقيع على اتفاقيدة حصدانة مدن العقداب مدع أمريكدا ,وفدي 2

ديسمبر عام  2001ذهبت أمريكا إلى أبعد من ذلك بسحبها المعوندات اإلقتصدادية أيضدا مدن الددول التدي أبقدت علدى رفضدها

التوقيع على اتفاقيات الحصانة  -د.أمجد هيكل,مرجع سابق,هامش ص.109

( )1د..محم ددود شد دريف بس دديوني,المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة,م دددخل لد ارس ددة أحك ددام وآلي ددات اإلنف دداذ ال ددوطني للنظ ددام األساس ددي,دار
الشروق,القاهرة,2001,ص113
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تجاوبت دول كثيرة مع أمريكا وعقدت معها اتفاقيات ثنائية فحتى تاريخ  17نوفمبر عام  2001بلغ
عدد الدول التي وقعت اتفاقيات ثنائية مع أمريكا  92دولة غالبيتها من الدول الموقعة على النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومن الدول المصادقة

عليه()1

ومن المؤسف أيضا أنه من بين

الدول الموقعة على النظام األساسي للمحكمة وأبرمت اتفاقية ثنائية مع أمريكا هي جمهورية مصر
العربية ,ومن المؤسف كذلك أنه من بين الدول المصادقة على النظام األساسي للمحكمة وأبرمت
اتفاقية ثنائية مع أمريكا هي المملكة األردنية الهاشمية وكان ذلك بتاريخ .)2(2001/12/12
النهج الثاني :تحركات وضغوطات أمريكا داخل مجلس األمن من أجل منح المواطنين األمريكيين
المشاركين بقوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة حصانة من المحكمة الجنائية الدولية,حيث
إستخدمت أمريكا في جلسة مجلس األمن يوم  30حزيران  2002حق النقض (الفيتو) لتعرقل صدور
قرار من مجلس األمن بتمديد مهمة بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم في البوسنة والهرسك,مشترطة
للموافقة على هذا القرار إستثناء المواطنين األمريكيين العاملين ضمن بعثة األمم المتحدة من الخضوع
لوالية المحكمة الجنائية

الدولية()3

وأمام هيمنة موقف أمريكا وما يمثله هذا الموقف من إنهيار لمهام

حفظ السالم التي تقوم بها األمم المتحدة خضعت اإلرادة الدولية -بعد سيل من اإلحتجاجات ضد
الموقف األمريكي ( -)1فأصدر مجلس األمن القرار رقم

1122في جلسته رقم  1172بتاريخ

 2002/7/12والذي يطلب فيه مجلس األمن أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية لمدة إثني عشر شه ار
إبتداء من  1تموز/يوليو  2002عن بدء أو مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو المقاضاة في حالة إثارة
أي قضية تشمل مسؤولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفا في نظام
روما األساسي فيما يتصل بأي عمل أو إغفال يتعلق بالعمليات التي تنشئها األمم المتحدة أو تأذن بها
إال إذا قرر مجلس األمن ما يخالف ذلك,كما أعرب مجلس األمن عن إعتزامه تمديد هذا الطلب في

( )1د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص177
( )2أ.لندة معمر يشوى,مرجع سابق,ص.222

( )3د.محمد عزيز شكري,مرجع سابق,ص.111

( )1د.محمد حسني علي شعبان,مرجع سابق,ص379
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 1تمددوز/يوليددو مددن كددل سددنة لمدددة  12شدده ار جديدددة طالمددا إسددتمرت الحاجددة إلددى

ذلددك()1

وهددو مددا حدددث

درره رقددم  1127المتخددذ
بالفعددل حيددث جدددد مجلددس األمددن الق درار رقددم  1122لمدددة عددام أخددر بموجددب قد ا

بجلسته رقم  1772بتاريخ

)2(2003/2/12

إال أنه عندما حاولت أمريكا تمديد مهلدة السدنة الدواردة فدي

القد د اررين  2002/1122و  2003/1127للمد درة الثالث ددة ف ددي ع ددام  2001الق ددت معارض ددة ش ددديدة م ددن
األمين العام لألمم المتحدة (كوفي عنان) ومن أعضاء مجلدس األمدن أنفسدهم ,وخاصدة بعدد اإلنتهاكدات

والفظائع التي إرتكبتها القوات األمريكية في سجن أبو غريب في العراق ,األمر الذي أجبر أمريكدا علدى

سددحب مشددروع الق درار المقدددم إلددى مجلددس األمددن لتجديددد الق د اررين السددابقين للمدرة الثالثددة فددي عددام 2001
لعدددم ت دوافر األص دوات المطلوبددة لتفعيلدده وهددي تسددعة أص دوات ( .)3وبعددد عددرض الموقددف األمريكددي مددن

المحكمة الجنائية الدولية فإننا ندرى أنده بدالرغم مدن أن هدذا الموقدف مدن شدأنه أن يقدوض ويضدعف دور
المحكمدة الجنائيددة الدوليددة فدي مالحقددة مرتكبددي أفظددع الجدرائم الدوليددة التددي تددخل فددي إختصاصددها ,وفددي
وضع حد إلفالت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب إال أن التأييد الكبير والواسع لوجود المحكمة الجنائية
الدوليددة ولدددورها مددن قبددل غالبيددة المجتمددع الدددولي يجعلنددا نثددق ثقددة كاملددة بددأن العدالددة الجنائيددة الدوليددة

ستتحقق وسديتم مالحقدة ومعاقبدة مرتكبدي الجدرائم الدوليدة مدن األمريكدان وغيدرهم يومدا مدا طدال الدزمن أم
قصر.

- 2الموقف السرائيلي من المحكمة الجنائية الدولية
وقعددت إسدرائيل علددى النظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة فددي نفددس اليددوم الددذي وقعددت عليدده

أمريكددا وهددو ,)1(2000/12/31وبالتبعيددة للموقددف األمريكددي أبلغددت إس درائيل األمانددة العامددة لألمددم
المتحدددة بتدداريخ  2002/2/22بأنهددا ال تعتددزم التصددديق علددى النظددام األساسددي للمحكمددة ,وبأنهددا
تتح د ددرر م د ددن أي د ددة إلت ازم د ددات ق د ددد تنش د ددأ ع د ددن توقيعه د ددا عل د ددى النظ د ددام األساس د ددي للمحكم د ددة بت د دداريخ
)1(2000/12/31

مبررات منها_:

وقد بررت إسرائيل موقفها بعدم التصديق على النظدام األساسدي للمحكمدة بعددة

( )1راجع نص القرار( -)2222/1722أ.لندة معمر يشوى,مرجع سابق,هامش ص.292
( )2د.محمد عزيز شكري,مرجع سابق,ص177
( )3راجع د.ضاري خليل محمود,د.باسيل يوسف,مرجع سابق,ص.211,211,
( )7د.فرج علواني هليل,مرجع سابق,ص.11
( )1د.ضاري خليل محمود,د.باسيل يوسف,مرجع سابق,ص13
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أ -إمكانيددة أن تكددون المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وسدديلة بيددد العددرب إلتهددام إسدرائيل بإرتكدداب جدرائم
تدخل في إختصاص المحكمة ,وبالتالي تجد إسرائيل نفسها مالحقة جنائيا عن هذه الجرائم.

ب -الصالحيات الواسعة للمدعى العام للمحكمة.

ٍ
قاض لها
ج-أن التوزيع الجغرافي سيحرم إسرائيل من ترشيح

بالمحكمة()1

وبالرغم من عدم تصديق إسرائيل على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنها ظلت قلقة مدن

إمكانيددة مقاضدداة مسددتوطنيها وضددباطها و جنودهددا وقادتهددا أمددام المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ل دذلك قامددت
بتش ددكيل ط دداقم خ دداص لتق ددديم المش ددورة القض ددائية بش ددأن كيفي ددة مواجه ددة إحتم دداالت تق ددديم ال دددعاوى ض ددد

مواطنيه ددا أم ددام المحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة ف ددي المس ددتقبل ,وق ددد ص دداغ خبد دراء و ازرت ددي الخارجي ددة والع دددل
تصوراتهم لمواجهة تلك اإلحتماالت المستقبلية على النحو التالي:

أ -التأكيد على عدم التصديق على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ب -تعزيز التعاون مع الواليات المتحدة األمريكية لعرقلة عمل المحكمة.

ج-اللج ددوء إل ددى محاكم ددات ص ددورية للض ددباط والجن ددود اإلسد درائيليين ال ددذين يرتكب ددون جد درائم ت دددخل ف ددي
إختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلسقاط واحباط أي محاولة تسعى لتقدديمهم للمحكمدة الجنائيدة
الدولية.

د -إجراء إتصاالت مع المنظمات الحقوقية اإلسرائيلية إلقناعها بعدم الوشاية إلى الهيئات الدوليدة بمدا
يفعله الجيش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين

()2

- 3الموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية
وقعددت علددى النظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة مددن بددين الدددول العربيددة  13دولددة وهددي

(مصر -األردن -سوريا-البحرين-الجزائر-اإلمارات -اليمن-سلطنة عمان-الكويت-المغرب-

السودان-جزر القمر-جيبوتي)( )3ولم تصادق من الدول العربية على النظام األساسي للمحكمة

( )1راجع في المبررات اإلسرائيلية لعدم التصديق على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -د.أمجد هيكل,مرجع
سابق,ص ,110د.علي يوسف الشكري,مرجع سابق91,
( )2راجع د.فرج علواني هليل,مرجع سابق,ص ,23د.علي يوسف الشكري,مرجع سابق,ص.91
( )3د.محمد حسني علي شعبان,مرجع سابق,ص.113
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سوى األردن في عام  )1(2002وجيبوتي في عام  2002وجزر القمر في عام  2002وتونس في
عددام

)2(2011

ومددن أهددم اإلعتبددارات القانونيددة والسياسددية المثددارة مددن جانددب الدددول العربيددة لعدددم

التوقيع أو التصديق على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يلي (:)3

أ -التخوف من أن تستخدم المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة ضغط في يدد الددول العظمدى علدى
الدول العربية.

ب -التخوف من إحتمالية إستبداد المدعي العام للمحكمة بسلطاته.

ج -التخددوف مددن تسددليم م دواطني الدددول العربيددة إلددى المحكمددة الجنائيددة الدوليددة لتعددارض ذلددك مددع
قوانين ودساتير العديد من الدول العربية.

د -التخوف من مساس المحكمة الجنائية الدولية بالسيادة الوطنية.

ه -اإلخدالل بالحصدانات القانونيدة التدي يتمتددع بهدا رؤسداء وملدوك وأمدراء الدددول العربيدة والتدي قدد تصددل
في بعض الدول العربية إلى حصانة مطلقة كالمملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من الموقف الرسمي للدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية والدذي إتسدم بالريبدة والتدردد

إال أندده قددد تضددافرت جهددود منظمددات المجتمددع المدددني فددي دعددوة الدددول العربيددة للتوقيددع والتصددديق علددى
نظدام رومددا األساسدي مددن خددالل عقدد الندددوات والمددؤتمرات فدي كثيددر مدن الدددول العربيددة ندذكر منهددا علددى

سبيل المثال:

 مدؤتمر العدالدة العربدي األول الددذي عقدد فدي بيددروت فدي الفتدرة مددن  12-11يونيدو  1999حيدث تددم
التأكيد فيده علدى أهميدة دور المحكمدة الجنائيدة الدوليدة ومطالبدة الددول العربيدة بدالتوقيع علدى النظدام

األساسي للمحكمة بما يعزز دور هذه المحكمة ويكفل ممارستها إلختصاصاتها.

( )1صادقت األردن على النظام األساسي للمحكمة بتاريخ(  )2002/1/1وذلك بموجب القانون المؤقت رقم ( )12لعام 2002

وكانت األردن أول دولة عربية تصادق على النظام األساسي للمحكمة ومن أوائل الستين دولة المصادقين عليه  -أ.لندة معمر

يشوى,مرجع سابق,ص113

( )2راجع الموقع اإللكتروني الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية www.icc-cpi.int -

( )3راجع في هذه اإلعتبارات  -د.محمد حسني علي شعبان,مرجع سابق,ص ,121د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع
سابق,ص ,100د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص107
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 ندوة للتصديق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية والتي عقدت في البحرين خالل الفترة من -2
 1يونيددو  2001والتددي أوصددت الدددول العربيددة وبخاصددة دول مجلددس التعدداون الخليجددي بالتصددديق
على نظام روما

األساسي()1

 اللقاء التشاوري العربي -اإلقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية الذي عقد فدي الفتدرة مدن 11-13
أغسطس  2001في صنعاء باليمن بحضور عدد مدن نشدطاء حقدوق اإلنسدان ومؤسسدات المجتمدع
المدني في الدول العربية  ,وقد تم التأكيد في هذا اللقاء على النقاط التالية:

 أهميددة المصددادقة علددى نظددام رومددا األساسددي الددداعم للعدالددة الدوليددة ومالحقددة مرتكبددي جدرائم الحددرب
والعدوان واإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية.


دع ددوة ال دددول العربي ددة للمص ددادقة عل ددى نظ ددام روم ددا األساس ددي ك ددون المنطق ددة العربي ددة ه ددي م ددن أق ددل

المناطق مصادقة علية في العالم

()2

المبحث الثاني
تكوين المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف
تتكددون المحكمددة الجنائيددة الدوليددة مددن عدددة أجهدزة خاصددة بهددا تقددوم مددن خاللهددا بددأداء وظيفتهددا ومهامهددا
لتحقيق األهداف والغايات التي أنشأت من أجلها هذه المحكمدة ,وبحسدب مدا جداء فدي النظدام األساسدي
للمحكمة فهذه األجهزة هي أربعة أجهزة رئيسية تشمل(هيئة الرئاسة -شعب أو دوائدر المحكمدة -مكتدب

المدعى العام -قلم كتاب المحكمة),كما تناول النظام األساسي األحكام والقواعد المتعلقة بتعيين قضداة
المحكمد د ددة الجنائيد د ددة الدوليد د ددة,وأيضد د ددا بمد د ددا يتعلد د ددق بجمعيد د ددة الد د دددول األط د د دراف فد د ددي النظد د ددام األساسد د ددي

للمحكم ددة,وتوض دديحا لم ددا تق دددم فإنند ددا س ددنقوم بتقس دديم ه ددذا المبح ددث إلدددى مطلب ددين نتن دداول ف ددي المطلدددب
األول:تعيددين قضدداة المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وأجهزتهددا الرئيسددية,ونتندداول فددي المطلددب الثدداني:جمعيددة

الدول األطراف.

( )1راجع د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص101

( )2اللقاء التشاوري العربي -اإلقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية ,منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان ,صنعاء ,اليمن
, 2001,ص.122
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المطلب األول
تعيين قضاة المحكمة الجنائية الدولية وأجهزتها الرئيسية
تض ددمن النظ ددام األساس ددي للمحكم ددة الجنائي ددة الدولي ددة األحك ددام الخاص ددة بتعي ددين وانتخ دداب القض دداة ف ددي
المحكمددة الجنائيددة الدوليددة ,كمددا وبددين النظددام األساسددي للمحكمددة األجه دزة الرئيسددية التددي تتكددون منهددا
المحكمة ,ولبيان كيفيدة تعيدين القضداة بالمحكمدة الجنائيدة الدوليدة,و األجهدزة الرئيسدية التدي تتكدون منهدا
المحكمددة فإننددا سددنقوم بتقسدديم هددذا المطلددب إلددى فددرعين نتندداول فددي الفددرع األول:تعيددين قضدداة المحكمددة
الجنائية الدولية ,ونتناول في الفرع الثاني:األجهزة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

الفرع األول
تعيين قضاة المحكمة الجنائية الدولية
تتألف المحكمة الجنائية الدولية من ثمانية عشر قاضيا موزعين بين هيئة الرئاسة وشعب

المحكمة()1

ويجوز زيادة عددهم عن ذلك بناء على إقتراح من قبل هيئة الرئاسة,على أن يوافق على هذا اإلقتراح

أغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول األطراف,كما يجوز أيضا لهيئة الرئاسة بعد موافقة أغلبية ثلثي
أعضاء جمعية الدول األطراف على زيادة عدد قضاة المحكمة عن  12قاضيا ,ودخوله حيز النفاذ أن

تقترح إجراء تخفيض في عدد القضاة إذا كان عبء العمل بالمحكمة يبرر ذلك,ولكن بشرط أال يخفض

عدد القضاة إلى ما دون  12قاضيا( ,)2ويتم إختيار قضاة المحكمة الجنائية الدولية عن طريق
إنتخابهم من قبل جمعية الدول األطراف ,ويحق لكل دولة من الدول األطراف في النظام األساسي

ٍ
كقاض في المحكمة,دون إشتراط أن يكون المرشح من
للمحكمة أن تقدم مرشحا واحدا للعمل

رعاياها,ولكن يشترط أن يكون من رعايا إحدى الدول األطراف,وأن يتوافر فيه مجموعة من الصفات

الشخصية والمؤهالت المهنية,فمن الناحية الشخصية يجب أن يكون المرشح من األشخاص الذين

( )1راجع نص المادة()1/32من النظام األساسي.

( )2راجع نص المادة ( )2/32من النظام األساسي.
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يتحلون باألخالق الرفيعة والحياد والنزاهة,وأما من ناحية المؤهالت المهنية فيجب أن تتوافر في

المرشح :

 المؤهالت المطلوبة في دولته للتعيين في أعلى المناصب القضائية.
 أن يكون من ذوي الكفاءة في مجال القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية,والخبرة المناسبة الالزمة
مدع عام أو ٍ
ٍ
محام أو بصفة مماثلة أخرى في مجال الدعاوي الجنائية.
سواء
كقاض أو ٍ
 أو من ذوي الكفاءة في مجاالت القانون الدولي خاصة القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان ,والخبرة المهنية الواسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي

للمحكمة.


أن يكون لدى المرشح معرفة ممتازة وطالقة في لغة واحدة على األقل من لغات العمل األساسية
بالمحكمة

()1

وألغراض اإلنتخاب يتم إعداد قائمتين بالمرشحين القائمة"ألف" وتحتوي على أسماء المرشحين الذين
تتوافر فيهم الكفاءة في مجال القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية ,والخبرة المناسبة الالزمة في مجال

الدعاوى الجنائية ,والقائمة "باء" وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الكفاءة في مجاالت

القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق

اإلنسان,والخبرة المهنية الواسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي

للمحكمة()2

ويتم

إنتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من بين المرشحين عن طريق اإلقتراع السري وذلك في إجتماع
لجمعية الدول األطراف يعقد لهذا الغرض ,على أن تراعى الدول األطراف عند إجراء اإلقتراع السري
إلختيار قضاة المحكمة ما يلي:
( )1راجع نص المادة ( )1/3/32من النظام األساسي -تجدر اإلشارة إلى أن اللغات الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية هى
اإلسبانية ,واإلنجليزية ,والروسية والصينية,والعربية,والفرنسية .وتنشر بهذه اللغات الرسمية األحكام الصادرة عن المحكمة,
وكذلك الق اررات األخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية معروضة على المحكمة,أما لغات العمل األساسية بالمحكمة الجنائية
الدولية فهي اإلنجليزية,والفرنسية  -راجع نص المادة ( )10من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة ( )1/32من النظام األساسي.
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 تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم (.)1
 التوزيع الجغرافي العادل.
 تمثيل عادل لإلناث والذكور من القضاة.
 الحاجة إلى أن يكون بين األعضاء قضاة ذوو خبرة قانونية في مسائل محددة تشمل دون
حصر مسألة العنف ضد النساء أو األطفال

()2

 أال يكون في تشكيل المحكمة قاضيان من رعايا دولة واحدة (.)3
 أن يتم إنتخاب تسعة قضاة على األقل من القائمة"ألف",بينما يتم إنتخاب خمسة قضاة على
األقل من

القائمة"باء"()1

ويرى الباحث أن مراعاة الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتلك األمور
س يضمن شمول المحكمة على قضاة من ثقافات وخبرات متعددة ومن الجنسين األمر الذي ينعكس
إيجابا على عمل المحكمة.وبعد إجراء اإلقتراع السري من قبل الدول األطراف في النظام األساسي
للمحكمة يكون المرشحين أل  12الحاصلين من بين باقي المرشحين على أغلبية ثلثي الدول األطراف
الحاضرة

( )1النظام الالتيني -النظام األنجلوسكسوني -النظام اإلشتراكي -الشريعة اإلسالمية – د.عبد الرحمن أبو النصر ,القانون
الدولي العام ,بدون دار نشر,غزة,فلسطين,2002,ص22

( )2راجع نص المادة( )2/32من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة( )7/32من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة( )1/32من النظام األساسي
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المصوتة هم قضاة المحكمة الجنائية الدولية المنتخبين()1ويشغل قضاة المحكمة الجنائية الدولية

مناصبهم لمدد تتراوح من ثالث إلى تسع سنوات بحيث يختار بالقرعة ستة قضاة منتخبون للعمل لمدة
ثالث سنوات ,ويختار بالقرعة أيضا ستة قضاة منتخبون آخرون للعمل لمدة ست سنوات,بينما يعمل

الستة قضاة المنتخبون الباقون لمدة والية كاملة أي لمدة(تسع سنوات) ,وال يجوز إعادة إنتخاب القضاة
لفترة والية أخرى إال من أولئك القضاة الذين تم إختيارهم بالقرعة لمدة والية من ثالث سنوات حيث

يجوز إعادة إنتخاب القاضي لمدة والية كاملة (تسع سنوات) إذا كان قد اختير بالقرعة لمدة والية من

ثالث سنوات ( )2وفي جميع األحوال يستمر القاضي في منصبه إلتمام أية محاكمة أو استئناف يكون
قد بدأ بالفعل النظر فيهما أمام الدائرة التي عين بها القاضي سواء كانت الدائرة ابتدائية أو دائرة

إستئناف

()3

ويكون قضاة المحكمة مستقلين في أدائهم لوظائفهم

()1

وال يجوز لقضاة المحكمة مزاولة

أي نشاط يكون من المحتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو أن يؤثر على الثقة في

إستقاللهم()1

كما ال يجوز لقضاة المحكمة مزاولة أي عمل يكون ذا طابع

مهني()2

وذلك ألن جميع

( )1راجع نص المادة( )2/32من النظام األساسي -والجدير بالذكر أن جمعية الدول األطراف إنتخبت بتاريخ/12فب ارير2003
أول ثمانية عشر قاضيا في المحكمة ,وقد أدى كل منهم القسم بتاريخ/11مارس 2003/في الهاي والقضاة هم:

1- Philippe kirisch (Canada). 2- Akua kuenyehia (Ghana) 3- Rene blattmann(Bolivia). 4)5- Elizabeth odio(costa rica).6- Navanethem pillay(south africa
10- erkki

13-

)9- Mauro politi(Italy

) Georghios pikis(Cyprus

)7- sang-hyun song(korea) 8- bruno cotte(france

)12- anita usacka(latvia

)11- fatoumata diarra(mali

)kourula(finlanda

)Sylvia steiner(Brasil) 14- ekaterina trenda filova (Bulgaria) 15- daniel nsereko(Uganda
17- Hans peter kaul(Germany) 18- Adrian fulford(united
)kingdomراجع د.محمد حسنى على شعبان,مرجع سابق,ص122

)16- fumiko saiga(japan

( )2راجع نص المادة( )9/32من النظام األساسي.

( )3راجع نص المادة( )10/32من النظام األساسي.

( )1راجع نص المادة( )1/10من النظام األساسي -ومعنى اإلستقالل أن يعمل القاضي لصالح تحقيق العدالة وال يتلقى

التوجيهات من دولته أو من أية جهة أخرى ,وعند ممارسته لعمله القانوني في الفصل في قضية فإنه ال يخضع ألية سلطة

حتى لسلطة رئيس المحكمة ,وانما يخضع لنظام المحكمة  ,ويحكم بموجبه  -د.سهيل حسين الفتالوي,,القضاء الدولي

الجنائي,مرجع سابق,ص132

( )1راجع نص المادة( )2/10من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )3/10من النظام األساسي.
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قضاة المحكمة الجنائية الدولية تم إنتخابهم للعمل على أساس التفرغ للمحكمة ويكونوا جاهزين للخدمة
على هذا األساس منذ بداية واليتهم

()1

ويتمتع قضاة المحكمة عند مباشرتهم أعمال المحكمة أو فيما

يتعلق بهذه األعمال باإلمتيازات والحصانات ذاتها التي تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية  ,وتمتد
الحصانة من اإلجراءات القانونية من أي نوع إلى ما بعد إنتهاء مدة واليتهم وذلك فيما يتعلق بما يكون
قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية أثناء تأدية أعمالهم في

المحكمة()2

ويتمتع قضاة المحكمة بهذه اإلمتيازات والحصانات في أقاليم كل الدول األطراف في النظام األساسي

للمحكمة,واألساس في منح تلك اإلمتيازات والحصانات هو لتحقيق مقاصد وغايات المحكمة الجنائية
الدولية()3

وال يجوز رفع اإلمتيازات والحصانات عن أحد قضاة المحكمة إال بقرار من األغلبية المطلقة

لقضاة المحكمة الجنائية

الدولية()1

,أما بالنسبة لمسائل إعفاء القضاة وتنحيتهم وعزلهم من المنصب

ٍ
قاض أن
فوفقا لنص المادة  11من النظام األساسي للمحكمة يجوز لهيئة الرئاسة بناء على طلب أي
تعفي هذا القاضي من ممارسة أي من المهام المقررة بموجب النظام األساسي ,وليس للقاضي أن
يشترك في أية قضية يمكن أن يكون حياده فيها موضع شك معقول ألي سبب كان ,ويجوز للمدعي

العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية القاضي عن أية قضية إذا وجدت

األسباب الداعية لتنحية القاضي والتي منها:

 إذا كان قد سبق للقاضي اإلشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة.

 إذا كان قد سبق للقاضي اإلشتراك بأية صفة في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد
الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة.ويتم الفصل في طلب تنحية القاضي

بقرار من األغلبية المطلقة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية بدون مشاركة القاضي المطلوب

تنحيته في إتخاذ القرار ,مع اإلبقاء على حقه في تقديم تعليقاته حول موضوع تنحيته

()1

( )1راجع نص المادة( )1/31من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )2/12من النظام األساسي

( )3راجع نص المادة( )1/12من النظام األساسي.

( )1راجع نص المادة( )1/12من النظام األساسي -ويالحظ على نص المادة ( )12أنها لم تنص على الحاالت التي يجوز فيها
اتخاذ إجراء رفع اإلمتيازات والحصانات عن أحد قضاة المحكمة أو عن المدعى العام ونوابه وموظفي مكتب المدعي العام أو
عن المسجل ونائبة وموظفي قلم كتاب المحكمة األمر الذي نعتبره نقصا واضحا في هذه المادة.

( )1راجع نص المادة( )11من النظام األساسي.
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وبخصوص مسألة عزل قاضي المحكمة الجنائية الدولية من منصبه فقد قضت المادة  12من

النظام األساسي بأن يعزل القاضي من منصبه إذا ثبت أنه قد إرتكب سلوكا سيئا جسيما أو أخل
إخالال جسيما بواجباته بمقتضى النظام األساسي للمحكمة على النحو المنصوص عليه في القواعد
اإلجرائية وقواعد

اإلثبات()1

أو إذا أصبح غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب النظام

األساسي ,وتتخذ جمعية الدول األطراف القرار المتعلق بعزل أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية
بأغلبية ثلثي الدول األطراف ,عن طريق اإلقتراع السري بناء على توصية تعتمد بأغلبية ثلثي القضاة

األخرين()2

هذا وقد يرتكب القاضي سلوكا سيئا ولكنه سلوك أقل خطورة وجسامة من السلوك السيئ

( )1عرفت القاعدة()21من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات سوء السلوك الجسيم واإلخالل الجسيم بالواجب حيث جاء في فقرتها
األولى أن سوء السلوك الجسيم يتمثل في السلوك الذي (أ) -يحدث في أثناء أداء المهام الرسمية وال يتالءم مع المهام
الرسمية ويتسبب أو يحتمل أن يتسبب في ضرر جسيم لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي

السليم لعمل المحكمة مثل :الكشف عن وقائع أو معلومات أحاط بها شخص أثناء ممارسته لوظيفته أو تتعلق بمسألة قيد

النظر,إذا كان من شأن ذلك الكشف أن يضر بسير المحاكمة أو بأي شخص من األشخاص  ,إخفاء معلومات أو مالبسات

تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه أن يحول دون توليه للمنصب  ,إساءة استعمال منصب القضاء إبتغاء معاملة تفضيلية
ال مبرر لها من أي من السلطات أو الموظفين أو الفنيين( .ب) -إذا حدث خارج إطار المهام الرسمية,وكان ذا طابع خطير

يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في إساءة جسيمة إلى سمعة المحكمة .وجاء في فقرتها الثانية أنه "يخل بواجبه إخالال جسيما"
كل شخص يقصر تقصي ار صارخا في أداء واجباته أو يتصرف عن قصد على نحو يخل بهذه الواجبات ويشمل هذه الحاالت
التي يقوم فيها الشخص بما يلي :عدم اإلمتثال للواجب الذي يملي عليه أن يطلب التنحي مع علمه بوجود أسباب تبرر ذلك

 ,التأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى أو تسييرها أو الفصل فيها أو في ممارسته ألي إختصاص من
إختصاصاته القضائية -.والجدير بالذكر أن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أعدتها اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية
الدولية بتاريخ /1نوفمبر 2000/واعتمدتها جمعية الدول األطراف في دورتها األولى المنعقدة في نيويورك خالل الفترة من 3

إلى  10أيلول/سبتمبر  ,2002وتعد القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وسيلة لتطبيق نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية

الدولية وتابعة له في جميع الحاالت ,ويتمثل الهدف منها في تدعيم أحكام النظام األساسي ,وينبغي في جميع األحوال قراءة

القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات باإلقتران مع أحكام النظام األساسي ورهنا بها -راجع في نصوص القواعد اإلجرائية وقواعد

اإلثبات -د.وائل أنور بندق,موسوعة القانون الدولي للحرب,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية,بدون سنة,ص , 391د.محمود
شريف بسيوني,وثائق المحكمة الجنائية الدولية,مرجع سابق.

( )2راجع نص المادة( )12من النظام األساسي.
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الذي يقتضي عزل

القاضي()1

ففي هذه الحالة يقتضي خضوع القاضي للتدابير التأديبية التي تتخذ

بقرار من قبل رئاسة المحكمة ,وتشمل توجيه اللوم أو جزاء مالي ال يتجاوز ستة أشهر تخصم من

المرتب الذي تدفعه المحكمة

للقاضي()2

الفرع الثاني
األجهزة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية
تتكون المحكمة الجنائية الدولية وفقا لما جاء في المادة  31من النظام األساسي للمحكمة من األجهزة
األربعة التالية:
أ -هيئة الرئاسة .
ب -شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية.
ج -مكتب المدعى العام.
د -قلم كتاب المحكمة.
وتوضيحا لما سبق فإننا سنقوم بتناول كل جهاز من األجهزة األربعة على النحو التالي:
أول :هيئة الرئاسة
تعد هيئة الرئاسة في المحكمة الجنائية الدولية أعلى هيئة قضائية

فيها()3

وتتألف هيئة رئاسة

المحكمة من رئيس ونائبين أول وثاني للرئيس حيث يقوم النائب األول للرئيس بالعمل بدال من الرئيس
( )1راجع نص المادة ( )17من النظام األساسي -وقد عرفت القاعدة ( )21من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات سوء السلوك
األقل جسامة بأنه يتمثل في السلوك الذي (أ) -يحدث أثناء أداء المهام الرسمية,ويسبب أو يحتمل أن يسبب ضر ار لعملية

إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة مثل :التدخل في الطريقة التي يباشر بها

المدعى العام أو نائبه أو المسجل أو نائبه مهامه  ,التقصير أو اإلهمال بصورة متكررة في تنفيذ الطلبات المقدمة من
القاضي الرئيس أو الرئاسة أثناء ممارستهما لسلطتهما القانونية  ,عدم تنفيذ اإلجراءات التأديبية في حق المسجل أو نائبه

وموظفي المحكمة اآلخرين إذا كان القاضي يعلم أو كان عليه أن يعلم بتقصيرهم الجسيم في الواجبات المناطة بهم (ب)-

يحدث خارج إطار المهام الرسمية ويسبب أو يحتمل أن يسبب إساءة إلى سمعة المحكمة.

( )2راجع القاعدة()30والقاعدة( )32من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )3د.ضاري خليل محمود ,د.باسيل يوسف,مرجع سابق,ص.77
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في حالة غيابه أو تنحيته ,ويقوم النائب الثاني للرئيس بالعمل بدال من الرئيس في حالة غياب كل من

الرئيس والنائب األول للرئيس أو تنحيتهما( ,)1وذلك ال يتطلب من الرئيس أن يصدر أم ار بتولي النائب

العمل بدله ,وانما ينوب النائب محل الرئيس بحكم النظام األساسي

للمحكمة()2

وينتخب الرئيس ونائباه

األول والثاني باألغلبية المطلقة ألصوات قضاة المحكمة الجنائية الدولية,حيث يعمل كل من هؤالء

ٍ
كقاض في المحكمة أيهما اقرب( ,)3وذلك على أساس
لمدة ثالث سنوات أو لحين إنتهاء مدة خدمته
التفرغ بمجرد

إنتخابهم()1

ويجوز إعادة إنتخاب الرئيس ونائباه األول والثاني لمرة واحدة

بالنسبة لمسؤوليات هيئة رئاسة المحكمة الجنائية الدولية فتتمثل فيما يلي:

فقط()1

,أما

(أ)اإلدارة السليمة للمحكمة بإستثناء مكتب المدعي العام:وتتضمن المهام اإلدارية التي تمارسها هيئة
الرئاسة اإلشراف اإلداري على قلم كتاب المحكمة والتأكد من أنه يقوم بتوفير خدمات فعالة للهيئة

القضائية,وفي إطار هذا اإلشراف تبدي هيئة الرئاسة رأيها في العديد من السياسات اإلدارية ,كما

تصدر توجيهات رئاسية في المسائل المتعلقة بتسيير الشؤون العامة للمحكمة كمسائل نظام الموظفين,

وأمن المعلومات,وصندوق المحكمة اإلستئماني ,ومن مسؤوليات هيئة الرئاسة أيضا اإلضطالع
باألنشطة القضائية والعالقات الخارجية,ففي إطار المهام القضائية تقوم بتنظيم العمل القضائي الخاص

بدوائر المحكمة,أما مسؤولياتها في إطار العالقات الخارجية فتتضمن التفاوض على االتفاقيات وابرامها
بإسم

المحكمة()2

وعلى هيئة الرئاسة وهي تضطلع بمسؤولياتها في اإلدارة السليمة للمحكمة أن تنسق

مع المدعي العام ,وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضع اإلهتمام المتبادل.

( )1راجع نص المادة( )3,2/32من النظام األساسي.

( )2د.سهيل حسين الفتالوي,القضاء الدولي الجنائي,مرجع سابق,ص139
( )3راجع نص المادة( )1/32من النظام األساسي.

( )1راجع نص المادة ( )2/31من النظام األساسي.

( )1راجع نص المادة( )1/32من النظام األساسي ,الجدير بالذكر أنه بتاريخ /11مارس 2003/تم إنتخاب هيئة رئاسة المحكمة

الجنائية الدولية حيث انتخب القاضي( )Philippe kirischرئيسا للمحكمة,وانتخبت القاضية( )Akua kuenyehiaنائبا أول

للرئيس ,وقد انتخبت القاضية ( )Elizabeth Odioنائبا ثانيا للرئيس -د.محمد حسني علي شعبان,مرجع
سابق,ص,171أ.لندة معمر يشوى,مرجع سابق,ص220

( )2د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص307
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(ب) المهام األخرى الموكولة لهيئة الرئاسة وفقا للنظام األساسي للمحكمة :ومثالها إعفاء القاضي أو
المدعى العام أو أحد نواب المدعى العام بناء على طلبه من العمل في قضية معينة

()1

ثانيا:شعب أو دوائر المحكمة الجنائية الدولية
تنظم المحكمة نفسها بعد إنتخاب القضاة في ثالثة شعب وهي شعبة اإلستئناف والشعبة اإلبتدائية
والشعبة التمهيدية ,ويكون تعيين القضاة بالشعب المذكورة على أساس طبيعة المهام التي ينبغي أن

تؤديها كل شعبة ,ومؤهالت وخبرات القضاة المنتخبين للعمل بالمحكمة بحيث تضم كل شعبة مزيجا

مالئما من الخبرات في القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية وفي القانون الدولي ,وتتألف الشعبة
اإلبتدائية والشعبة التمهيدية أساسا من قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائية
الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة

دوائر()3

وذلك على النحو التالي:

()2

ويتم ممارسة

- 1الشعبة التمهيدية
تتألف الشعبة التمهيدية من عدد ال يقل عن ستة
تمهيدية

قضاة()1

ويجوز أن تتشكل فيها أكثر من دائرة

إذا كان حسن سير العمل بالمحكمة يقتضي ذلك()1على أن يتولى مهام الدائرة

ٍ
قاض واحد أو ثالثة قضاة من الشعبة
التمهيدية إما

التمهيدية()2

ويعمل القضاة المعينون للشعبة

التمهيدية لمدة ثالث سنوات ,ويعملون بعد ذلك إلى حين إتمام أي قضية يكون قد بدأ بالفعل
النظر فيها بالشعبة التمهيدية

()7

( )1راجع نص المادة ( ,)1/11والمادة (,)2/12والمادة(,3/32أ,ب) من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )1/39من النظام األساسي.

( )3راجع نص المادة(/2/39أ)من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة( )1/39من النظام األساسي.

( )1راجع نص المادة(/2/39ج) من النظام األساسي.

( )2راجع نص المادة(/2/39ب )3/من النظام األساسي.
( )7راجع نص المادة(/3/39أ) من النظام األساسي
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- 2الشعبة البتدائية

تتألف الشعبة االبتدائية من عدد ال يقل عن ستة

قضاة()1

ويجوز أن تتشكل داخل الشعبة

اإلبتدائية أكثر من دائرة إبتدائية إذا كان حسن سير العمل بالمحكمة يقتضي ذلك()2على أن يقوم
ثالثة من قضاة الشعبة اإلبتدائية بمهام الدائرة

اإلبتدائية()3

ويعمل القضاة المعينون للشعبة

اإلبتدائية لمدة ثالث سنوات ,ويعملون بعد ذلك إلى حين إتمام أي قضية يكون قد بدأ بالفعل
النظر فيها بالشعبة اإلبتدائية( ,)1ويجوز لهيئة الرئاسة أن تلحق بصفة مؤقتة قضاة الشعبة
اإلبتدائية للعمل بالشعبة التمهيدية أو العكس وذلك إذا رأت هيئة الرئاسة أن في هذا اإللحاق
المؤقت ما يحقق حسن سير العمل بالمحكمة ,ولكن بشرط عدم السماح تحت أي ظرف من
ٍ
قاض باإلشتراك في الدائرة اإلبتدائية أثناء نظرها في أية دعوى إذا كان هذا القاضي
الظروف ألي
قد إشترك في الدائرة التمهيدية للنظر في تلك الدعوى

()1

- 3شعبة الستئناف
تتألف شعبة اإلستئناف من رئيس وأربعة قضاة
اإلستئناف()7

أخرين()2

وهم ذاتهم الذين تتألف منهم دائرة

ويعمل القضاة المعينون لشعبة اإلستئناف في تلك الشعبة لكامل مدة وال يتهم(,)2وال

يجوز للقضاة المعينون لشعبة اإلستئناف العمل إال في تلك الشعبة فقط

()9

بمعنى أنه ال يجوز

إلحاق قضاة من شعبة اإلستئناف للعمل في الشعبة اإلبتدائية أو الشعبة التمهيدية أو حتى العكس.

( )1راجع نص المادة( )1/39من النظام األساسي

( )2راجع نص المادة(/2/39ج) من النظام األساسي.

( )3راجع نص المادة(/2/39ب )2/من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/3/39أ) من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة( )1/39من النظام األساسي

( )2راجع نص المادة( )1/39من النظام األساسي.

( )7راجع نص المادة(/2/39ب )1/من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة(/3/39ب) من النظام األساسي.
( )9راجع نص المادة( )1/39من النظام األساسي.
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ثالثا:مكتب المدعى العام
يعد مكتب المدعى العام من أحد األجهزة األربعة التي تتألف منها المحكمة الجنائية الدولية إال أنه
يعمل بصفة مستقلة بوصفه جها از منفصال عن أجهزة المحكمة األخرى فال يجوز ألي عضو من
أعضاء المكتب أن يتلقى أو يطلب أية تعليمات من أي مصدر خارجي(مثل الدول أو المنظمات
الدولية أو أي مصدر أخر) ,وال أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات ,وتتمثل مهمة أو مسؤولية
مكتب المدعى العام في تلقي اإلحاالت وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في إختصاص
المحكمة الجنائية الدولية وذلك لدراستها ولغرض اإلضطالع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام
المحكمة()1

ويتكون مكتب المدعى العام من المدعى العام (رئيسا للمكتب) ونائب واحد أو أكثر

للمدعى العام( )2وعدد من الموظفين المؤهلين للعمل في المكتب إضافة إلى عدد من المحققين
والمستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجاالت محددة تشمل دون حصر العنف الجنسي والعنف
بين الجنسين والعنف ضد األطفال يعينهم المدعى العام وفقا لنظام أساسي للموظفين يضعه المدعى
العام ويجب أن توافق عليه جمعية الدول

األطراف()3

ويشترط في المرشح لتولي منصب المدعى

العام أو نائب المدعى العام أن يكون من ذوي األخالق الرفيعة والكفاءة العالية ,وأن تتوافر لديه خبرة
عملية واسعة في مجال االدعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية ,وأن يكون لديه معرفة ممتازة
وطالقة في لغة واحدة على األقل من لغات العمل في المحكمة الجنائية الدولية()1ويشترط أيضا أن

( )1راجع نص المادة( )1/12من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )2/12من النظام األساسي.

( )3راجع نص المادة(,)9/12المادة( )11من النظام األساسي
( )1راجع نص المادة( )3/12من النظام األساسي.
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يكون المدعى العام ونواب المدعى العام من جنسيات مختلفة( )1ويتم إنتخاب المدعى العام باألغلبية
المطلقة ألصوات الدول األعضاء في جمعية الدول األطراف()2عن طريق اإلقتراع

السري()3

,بينما

يتم إنتخاب نواب المدعى العام باألغلبية المطلقة ألعضاء جمعية الدول األطراف عن طريق
اإلقتراع السري من بين قائمة المرشحين المقدمة من المدعى العام ,ويتولى المدعى العام ونوابه
مناصبهم لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر لهم وقت إنتخابهم مدة أقصر من التسع سنوات ,وال يجوز
بكل األحوال إعادة إنتخابهم مرة
التفرغ()1

أخرى()1

ويقوم المدعى العام ونوابه بأداء وظائفهم على أساس

فال يجوز لهم مزاولة أي نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام االدعاء التي يقومون بها أو

ينال من الثقة في إستقاللهم,أو مزاولة أي عمل أخر ذا طابع مهني()2ويتمتع المدعى العام و نوابه
عند مباشرتهم أعمال المحكمة أو فيما يتعلق بهذه األعمال في أقاليم الدول األطراف باإلمتيازات
والحصانات ذاتها التي تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية ويواصلون بعد إنتهاء مدة وال يتهم التمتع
بالحصانة من اإلجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو
كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية,ويتمتع أيضا موظفو مكتب المدعى العام باإلمتيازات والحصانات
والتسهيالت الالزمة ألداء مهام وظائفهم .هذا ويجوز رفع اإلمتيازات والحصانات عن المدعى العام
باألغلبية المطلقة ألصوات قضاة المحكمة الجنائية الدولية ,وترفع عن نواب المدعى العام وموظفي
مكتب المدعى العام بقرار من المدعى العام

()7

( )1راجع نص المادة( )2/12من النظام األساسي.

( )2ويقصد باألغلبية المطلقة هي نصف عدد الدول األعضاء في الجمعية زائد واحد ,وليس نصف عدد الحضور زائد واحد-
د.سهيل حسين الفتالوي,القضاء الدولي الجنائي ,مرجع سابق,ص139,132

( )3الجدير بالذكر أنه بتاريخ  2003/1/21تم إنتخاب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية( Luis Moreno
)ocampoاألرجنتيني الجنسية باألغلبية المطلقة لألصوات المتمثلة في  72صوتا -د.سوسن تمرخان بكه,مرجع
سابق,ص92

( )1راجع نص المادة( )1/12من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة( )2/12من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )1/12من النظام األساسي.
( )7راجع نص المادة( )12من النظام األساسي.
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أما بخصوص المسائل المتعلقة بإعفاء وتنحية وعزل المدعى العام ونوابه من مناصبهم فلهيئة
الرئاسة إعفاء المدعى العام أو أحد نوابه من العمل في قضية معينة إذا طلب المدعى العام أو أحد

نوابه

ذلك()1

وال يجوز للمدعى العام أو لنوابه اإلشتراك في أية قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها

موضع شك معقول ألي سبب كان ويحق للشخص الذي يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في
أي وقت تنحية المدعى العام أو أحد نوابه عن أية قضية إذا كان قد سبق للمدعى العام أو أحد نوابه
االشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة الجنائية الدولية أو في قضية

جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة ,ويفصل في
أي مسألة تتعلق بتنحية المدعى العام أو أحد نوابه بقرار من أغلبية قضاة دائرة اإلستئناف

()2

ويعزل المدعى العام أو أحد نوابه من منصبه إذا ثبت أنه قد إرتكب سلوكا سيئا جسيما أو أخل

إخالال جسيما بواجباته بمقتضى النظام األساسي ,على النحو المنصوص عليه في القواعد اإلجرائية
وقواعد

اإلثبات()3

أو إذا أصبح غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب النظام

األساسي ,وتتخذ جمعية الدول األطراف باإلقتراع السري القرار المتعلق بعزل المدعى العام باألغلبية
المطلقة للدول األطراف ,وفي حالة نائب المدعى العام يتخذ القرار باألغلبية المطلقة للدول األطراف

بناء على توصية من المدعى العام()1ويخضع المدعى العام أو أحد نوابه للتدابير التأديبية إذا إرتكب

سلوكا سيئا ولكنه سلوك أقل خطورة وجسامة من السلوك السيئ الذي يقتضي عزله()1على أن تتخذ
هذه التدابير في حالة المدعى العام بقرار من األغلبية المطلقة لمكتب جمعية الدول األطراف ,وفي

حالة أحد نواب المدعى العام تتخذ تلك التدابير من المدعى العام إذا كانت عبارة عن توجيه

اللوم,أما إذا كانت فرض جزاءات مالية فتتخذ باألغلبية المطلقة لمكتب جمعية الدول األطراف بناء
على توصية من المدعى العام

()2

( )1راجع نص المادة( )2/12من النظام األساسي.

( )2راجع نص المادة( )2/7/12من النظام األساسي,القاعدة ( )31من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )3راجع القاعدة( )21من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1راجع نص المادة ( )12من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة ( )17من النظام األساسي.

( )2راجع القاعدة(,)30القاعدة( )32من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
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رابعا:قلم كتاب المحكمة
يعتبر قلم كتاب المحكمة الجهاز المسؤول عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة ,وتزويدها
بالخدمات()1

بما في ذلك إنشاء وحدة للمجني عليهم والشهود لتوفير تدابير الحماية والترتيبات األمنية

والمشورة القانونية ,والمساعدات المالئمة األخرى للشهود وللمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة

الجنائية الدولية ,وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدالء الشهود بشهاداتهم,على أن تضم هذه
الوحدة موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية,بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم

العنف الجنسي ()2ويتكون قلم كتاب المحكمة من المسجل الذي يتولى رئاسة قلم كتاب المحكمة ويكون
هو المسؤول اإلداري الرئيسي للمحكمة ,ويمارس المسجل مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة الجنائية

الدولية ()3باإلضافة إلى نائب للمسجل وعدد من الموظفين المؤهلين يعينهم المسجل بعد موافقة هيئة

الرئاسة

()1

ويشترط في المرشح لمنصب المسجل أو نائب المسجل أن يكون من ذوي األخالق الرفيعة

والكفاءة العالية وأن يكون على معرفة ممتازة وطالقة في لغة واحدة على األقل من لغات العمل في

المحكمة ( )1ويتم إنتخاب المسجل من بين قائمة المرشحين التي تعدها هيئة الرئاسة باألغلبية المطلقة
ألصوات قضاة المحكمة الجنائية الدولية عن طريق اإلقتراع السري ,على أن يأخذ القضاة في إعتبارهم

أية توصية تقدم من جمعية الدول األطراف ,وعلى القضاة إذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل بناء
على توصية من المسجل أن ينتخبوا نائب للمسجل بالطريقة ذاتها التي إنتخبوا بها

المسجل()2

ويشغل

( )1راجع نص المادة( )1/13من النظام األساسي -ومن مهام قلم كتاب المحكمة :إنشاء قاعدة للبيانات تحتوي على جميع

تفاصيل كل القضايا المعروضة على المحكمة  ,يكون بمثابة قناة اإلتصال بالنسبة للمحكمة وذلك دون المساس بسلطة

مكتب المدعى العام المتمثلة في تلقي المعلومات والحصول عليها واقامة قنوات لإلتصال لهذا الغرض  ,يكون مسؤوال عن
األمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هيئة الرئاسة والمدعى العام فضال عن الدولة المضيفة  -راجع القاعدة

(,)13القاعدة()11من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.

( )2راجع نص المادة()2/13من النظام األساسي.

( )3راجع نص المادة( )2/13من النظام األساسي.

( )1راجع نص المادة( )3/1/11من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة( )3/13من النظام األساسي.

( )2راجع نص المادة( )1/13من النظام األساسي,القاعدة ( )12من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  -وتجدر اإلشارة إلى أنه

بتاريخ /21حزيران/يونيه 2003/تم إنتخاب السيد/برونو كاتال الفرنسي الجنسية كأول مسجل للمحكمة الجنائية الدولية -
د.محمد حسني علي شعبان,مرجع سابق,ص.121
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المسجل منصبه لمدة خمس سنوات مع جواز إعادة إنتخابه لمرة واحدة فقط ويجب أن يعمل المسجل

على أساس التفرغ,بينما يشغل نائب المسجل منصبه لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر بحسب ما
تقرر األغلبية المطلقة للقضاة ويعمل على أساس اإلضطالع بأية مهام تقتضيها

الحاجة()1

ويتمتع

المسجل عند مباشرته أعمال المحكمة أو فيما يتعلق بهذه األعمال في جميع الدول األطراف في

النظام

األساسي

للمحكمة

باإلمتيازات

والحصانات

ذاتها

تمنح

التي

لرؤساء

البعثات

الدبلوماسية,ويواصل بعد إنتهاء مدة واليته التمتع بالحصانة من اإلجراءات القانونية من أي نوع فيما
يتعلق بما يكون قد صدر عنه من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفته الرسمية,كما يتمتع نائب المسجل

وموظفو قلم كتاب المحكمة باإلمتيازات والحصانات والتسهيالت الالزمة ألداء مهام وظائفهم,غير أنه

يجوز رفع اإلمتيازات و الحصانات عن المسجل بقرار يصدر من هيئة الرئاسة ,ويجوز رفعها عن
نائب المسجل وموظفي قلم كتاب المحكمة بقرار يصدر من

المسجل()2

ويتم عزل المسجل أو نائبه

من منصبه إذا ثبت أنه قد إرتكب سلوكا سيئا جسيما أو أخل إخالال جسيما بواجباته بمقتضى النظام

األساسي ,وعلى النحو المنصوص عليه في القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات,أواذا أصبح غير قادر
على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب النظام

باألغلبية المطلقة لقضاة المحكمة الجنائية

األساسي()3

الدولية()1

ويتخذ قرار عزل المسجل أو نائبه

ويخضع المسجل أو نائبه للتدابير التأديبية إذا

إرتكب سلوكا سيئا يكون أقل خطورة وجسامة من السلوك السيئ الذي يستوجب العزل,على أن تتخذ
هذه التدابير (توجيه اللوم-فرض جزاءات مالية)بقرار يصدر من رئاسة

المحكمة()1

المطلب الثاني
جمعية الدول األطراف
تنص الكثير من االتفاقيات الدولية المنشأة لمنظمات دولية على هيئة عامة تتولى وتحكم إدارة المنظمة

( )1راجع نص المادة()1/13من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة()12من النظام األساسي.

( )3راجع نص المادة()1/12من النظام األساسي,القاعدة( )21من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1راجع نص المادة( )3/12من النظام األساسي.

( )1راجع نص المادة()17من النظام األساسي,القاعدة()30من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
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الدولية ,وتضمن قيام المنظمة الدولية بالعمل بما يتفق مع ما إتجهت إليه إرادة الدول األطراف في

تطبيق االتفاقية والوفاء بها(فعلى سبيل المثال ميثاق منظمة األمم المتحدة الذي نص على هيئة
عامة أطلق عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة),وعلى غرار تلك االتفاقيات الدولية المنشأة
لمنظمات دولية نص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على هذه الهيئة العامة التي تكفل

قيام المحكمة بالعمل وفق ما إتجهت إليه إرادة الدول األطراف في تطبيق النظام األساسي والوفاء
به ,والتي أطلق عليها النظام األساسي للمحكمة جمعية الدول

األطراف()1

ولدراسة جمعية الدول

األطراف ,سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع األول:تشكيل جمعية الدول
األطراف واختصاصاتها ,ونتناول في الفرع الثاني:نظام التصويت في جمعية الدول األطراف.

الفرع األول
تشكيل جمعية الدول األطراف واختصاصاتها

تتألف جمعية الدول األطراف من جميع الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية

الدولية ,بحيث يكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية يجوز أن يرافقه مناوبون

ومستشارون()2

وبهذا فإن العضوية في جمعية الدول األطراف تقتصر على الدول المصدقة على النظام األساسي

للمحكمة,وقصر العضوية في الجمعية على الدول المصدقة على نظام روما األساسي أمر يتفق
ومنطق األمور فمن غير المقبول منح العضوية لدول لم تصادق على النظام األساسي للمحكمة واال

كان ذلك دافعا لعدم

التصديق()3

ومع ذلك يجوز منح صفة المراقب في الجمعية للدول األخرى

الموقعة على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو الدول الموقعة على الوثيقة الختامية
لمؤتمر روما الدبلوماسي في عام  1992ولم تصبح بعد طرفا في النظام األساسي أي لم تصدق بعد
عليه()1

ونظ ار لسعة المهام التي تقوم بها جمعية الدول األطراف فقد قرر النظام األساسي للمحكمة

( )1راجع د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية,نشأتها ونظامها األساسي,مرجع سابق,ص197
( )2راجع نص المادة( )1/112من النظام األساسي.
( )3د.علي يوسف الشكري,مرجع سابق,ص.117

( )1راجع نص المادة()1/112من النظام األساسي -وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يكون لحامل صفة(عضو مراقب)حق التصويت أو
تقديم مقترحات ,ويمكن السماح له بالحديث أو منعه بقرار من رئيس الجمعية  -د.محمد حسني علي شعبان,مرجع
سابق,ص.122
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أن يكون للجمعية مكتب يقوم بمساعدتها في اإلضطالع بمهامها ومسؤولياتها ,ويتكون من رئيس

ونائبين للرئيس و  12عضوا تنتخبهم جمعية الدول األطراف لمدة ثالث سنوات من بين ممثلي
الدول األطراف ()1على أن يراعى بصفة خاصة عند إنتخابهم ما يلي:
*التوزيع الجغرافي العادل.

*التمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم.
ويكون لمكتب الجمعية صفة تمثيلية,ويجتمع المكتب كلما كان ذلك ضروريا على أال يقل عدد

اإلجتماعات عن مرة واحدة في

السنة()2

ولرئيس المحكمة والمدعى العام والمسجل أو لممثليهم أن

يشاركوا حسبما يكون مناسبا في إجتماعات المكتب والجمعية أيضا()3واضافة للمكتب يجوز لجمعية
الدول األطراف إنشاء أية هيئات فرعية تقتضيها الحاجة بما في ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة

ألغراض التفتيش والتقييم والتحقيق في شؤون المحكمة ,وذلك لتعزيز كفاءة المحكمة واإلقتصاد في
نفقاتها ()1هذا وقد قررت جمعية الدول األطراف في دورتها الثانية المعقودة بنيويورك في الفترة من

 12-2سبتمبر  2003إنشاء األمانة العامة الدائمة لجمعية الدول األطراف بحيث تعمل هذه األمانة
تحت السلطة الكاملة للجمعية وتبدأ عملها في األول من يناير  2001ويكون مقرها الهاي

بهولندا()1أما بالنسبة إلختصاصات جمعية الدول األطراف فتختص الجمعية بالنظر والبت في العديد

من المسائل نذكر منها:

- 1نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية.

- 2توفير الرقابة اإلدارية على هيئة الرئاسة والمدعى العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة.
) )1تجدر اإلشارة إلى أن جمعية الدول األطراف إنتخبت في إجتماعها األول الذي عقد في مقر األمم المتحدة بنيويورك في الفترة

من()10-3أيلول/سبتمبر  2002األمير/زيد بن رعد من األردن رئيسا لمكتب جمعية الدول األطراف باإلجماع ولمدة ثالث
سنوات  -د.عمر محمود المخزومي,مرجع سابق,هامش ص.207

()2راجع نص المادة( )3/112من النظام األساسي.

( )3راجع نص المادة ( )1/112من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة()1/112من النظام األساسي.

( )1ومن وظائف األمانة العامة الدائمة لجمعية الدول األطراف :تزويد الجمعية ومكتبها وأية هيئة فرعية تنشئها الجمعية بخدمات
فنية ,وبمساعدات إدارية وتقنية  ,تتلقى األمانة وثائق وتقارير وق اررات الجمعية ومكتبها ,وأية هيئات فرعية تنشئها الجمعية

وتترجمها وتوزعها  ,تقوم األمانة بالترجمة الشفوية للكلمات التي يتم إلقائها في الجلسات  ,تقوم األمانة بإعداد محاضر
الدورات وتطبعها وتعممها -راجع في وظائف األمانة -د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص312
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- 3النظر في تقارير وأنشطة المكتب التابع للجمعية ,واتخاذ اإلجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذه
التقارير واألنشطة.

- 1النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها.
- 1النظر في أية مسألة من المسائل التي تتعلق بعدم تعاون الدول مع المحكمة ,وعدم تقديم
المساعدة القضائية للمحكمة عمال بالفقرتين  7,1من المادة  27من النظام األساسي

()1

 2إ-عتماد االتفاقية التي تحدد طبيعة العالقة بين المحكمة واألمم المتحدة ,واالتفاقية التي تعقدها
المحكمة مع الدولة المضيفة هولندا

()2

 7إ-ختيار قضاة المحكمة الجنائية الدولية والبت في مسألة تعديل عدد قضاة المحكمة بالزيادة أو
النقصان

()3

 2إ-تخاذ القرار المتعلق بعزل القاضي أو المدعى العام أو نائب المدعى العام من منصبه

()1

- 9أداء أي مهمة أخرى تتسق مع النظام األساسي للمحكمة ومع القواعد اإلجرائية وقواعد
اإلثبات()1

 10إ-عتماد أركان الجرائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

()2

- 11إنشاء وادارة صندوق إستئماني لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في إختصاص
المحكمة ولصالح أسر المجني عليهم

()7

باإلضافة إلى غير ذلك من األمور والمسائل المنصوص عليها في النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية.

( )1راجع نص المادة( )2/112من النظام األساسي.

( )2راجع نص المادة ( )2والمادة()3من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة()32من النظام األساسي.

( )1راجع نص المادة()2/12من النظام األساسي.

( )1راجع نص المادة ()2/112من النظام األساسي.

( )2راجع المادة()9والمادة( )11من النظام األساسي.
( )7راجع نص المادة( )79من النظام األساسي.
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الفرع الثاني
نظام التصويت في جمعية الدول األطراف
تعقد جمعية الدول األطراف إجتماعاتها في مقر المحكمة الجنائية الدولية(بالهاي)أو في مقر األمم

المتحدة(بنيويورك),بحيث تعقد الجمعية إجتماعا عاديا مرة في السنة,كما يكون بإمكان الجمعية عقد
إجتماعات إستثنائية إذا إقتضت الظروف ذلك بناء على مبادرة من مكتب الجمعية,أو بناء على طلب
من ثلث الدول األطراف في

الجمعية()1

ويكون لكل دولة طرف في الجمعية صوت

واحد()2

ومعنى

هذا أن النظام األساسي للمحكمة أخذ بقاعدة المساواة في عدد األصوات الممنوحة لكل دولة من الدول

األطراف,كما ساوى النظام األساسي بين جميع األصوات في القيمة القانونية فلم يمنح بعضها التفضيل
أو األولوية أو الترجيح على باقي

األصوات()3

وتتخذ الق اررات في جمعية الدول األطراف على النحو

التالي:
 1ت-تخذ الق اررات في الجمعية باإلجماع إذا أمكن ذلك حيث يبذل كل جهد للتوصل إلى إتخاذ
الق اررات بتوافق اآلراء في الجمعية.

- 2إذا تعذر التوصل إلى إتخاذ الق اررات بتوافق أو بإجماع اآلراء في الجمعية فيجب التفرقة بين
نوعين من الق اررات( :أ) الق اررات المتعلقة بالمسائل الموضوعية(مثل الق اررات المتعلقة بتعيين

وعزل القضاة)فهذه الق اررات تتخذ بأغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرين والمشتركين في

التصويت

()1

على أن يكون النصاب القانوني للتصويت هو حضور األغلبية المطلقة للدول

األطراف (ب) الق اررات المتعلقة بالمسائل اإلجرائية(مثل اإلجراءات المتخذة فيما يتعلق بتقارير
وأنشطة المكتب التابع للجمعية)فهذه الق اررات تتخذ باألغلبية البسيطة للدول

الحاضرين والمشتركين في التصويت

األطراف()1

()2

( )1راجع نص المادة()2/112من النظام األساسي.

( )2راجع نص المادة( )7/112من النظام األساسي.
( )3د.علي يوسف الشكري,مرجع سابق,ص112

( )1ويقصد بالدول األطراف الحاضرين والمشتركين في التصويت هي الدول األطراف التي تحضر وتدلي بأصواتها إيجابا
أو سلبا ,أما الدول األطراف التي تمتنع عن التصويت فال تعتبر مصوتة  -د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع
سابق,ص321

( )1ويقصد باألغلبية البسيطة هي نصف الحضور زائد واحد وليس نصف األعضاء  -د.سهيل حسين الفتالوي,القضاء
الدولي الجنائي,مرجع سابق,ص119

( )2راجع نص المادة( )7/112من النظام األساسي.
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والمالحظ على النظام األساسي للمحكمة أنه قرر عقوبة الحرمان من حق التصويت في جمعية الدول

األطراف وفي المكتب أيضا ,وذلك إذا تأخرت دولة طرف عن سداد إشتراكاتها المالية في تكاليف
المحكمة بحيث يكون المتأخر عليها مساويا أو زائدا عن قيمة اإلشتراكات المستحقة عليها في السنتين
الكاملتين السابقتين ,وعلى الرغم من ذلك فإنه يجوز لجمعية الدول األطراف أن تسمح لتلك الدولة
الطرف بالتصويت في الجمعية وفي المكتب إذا إقتنعت الجمعية بأن عدم السداد ناشئ عن أسباب ال

قبل للدول األطراف

بها()1

ومما يجدر ذكره أخي ار أن اللغات الرسمية ولغات العمل بجمعية الدول

األطراف هي نفس اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية العامة لألمم

المتحدة()2

أي أن اللغات

الرسمية ولغات العمل بجمعية الدول األطراف هي اإلسبانية واإلنجليزية والروسية والصينية والعربية

والفرنسية.

المبحث الثالث
الشروط المسبقة لممارسة المحكمة الجنائية الدولية إلختصاصها والقانون الواجب
التطبيق أمامها
إنه لمن المهم إدراك أن الغرض من هذه المحكمة ليس سوى ترسيخ الشرعية الدولية حيث عليها أن
تقوم بدور الردع تجاه من يرتكبون هذه الجرائم البشعة درءا لألضرار الجسيمة التي تصيب البشرية فقد
تواجد منذ الحرب العالمية الثانية أكثر من  210نزاعا أسفرت عن مقتل ما يقارب  170مليون نسمة
تقريبا,فضال عن تشريد الماليين من أوطانهم ومنازلهم,إال أن كل ذلك لم ينتج عنه سوى محكمتي
يوغوسالفيا ورواندا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم التي وقعت بهما ,ومن ثم فالبد لهذه المحكمة أن
تكون إحدى دعائم العدالة الجنائية الدولية لكي ال يفر مرتكبو تلك الجرائم البشرية الفظيعة من
العقاب,فالعالم ال يستطيع في المرحلة الحالية مرحلة العالمية (العولمة) التي تشهد إرتباط إقتصاديات
العالم جميعه أن تتجاهل عالمية العدالة الجنائية بخصوص هذه الجرائم( )3وقد تطلب النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية توافر عدة شروط قبل أن تمارس المحكمة إختصاصها بالنظر في الجرائم
( )1راجع نص المادة ()2/112من النظام األساسي.

( )2راجع نص المادة( )10/112من النظام األساسي.
( )3د.إبراهيم توفيق الرابي,مرجع سابق,ص.112
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الدولية الخطيرة التي تهدد السلم واألمن والرفاه في العالم وتثير قلق المجتمع الدولي بأسره ,ومحاكمة
ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.هذا وقد حدد النظام األساسي للمحكمة القانون الذي تطبقه المحكمة ألداء
دورها في الفصل في القضايا التي تعرض عليها وتختص بالنظر فيها,وتوضيحا لما سبق فإننا سنقوم
بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب األول:الشروط المسبقة لممارسة المحكمة الجنائية
الدولية إلختصاصها ,ونتناول في المطلب الثاني:القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية
الدولية.

المطلب األول
الشروط المسبقة لممارسة المحكمة الجنائية الدولية لختصاصها
تتعلق بعض الشروط التي يجب توافرها قبل ممارسة المحكمة الجنائية الدولية إلختصاصها بقبول
وبمكان ممارسة إختصاص المحكمة ,وبعضها يتعلق بمقبولية الدعوى وبالنطاق الزماني لممارسة
إختصاص المحكمة ,ولبيان ما تقدم فإننا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع
األول:الشروط المتعلقة بقبول وبمكان ممارسة إختصاص المحكمة ,ونتناول في الفرع الثاني:الشروط
المتعلقة بمقبولية الدعوى وبالنطاق الزماني لممارسة إختصاص المحكمة.
الفرع األول
الشروط المتعلقة بقبول وبمكان ممارسة إختصاص المحكمة
تعددت وجهات النظر في مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية
عام  1992حول مسألة ما إذا كانت موافقة دولة معينة ضرورية والزمة لكي تتمكن المحكمة الجنائية
الدولية من ممارسة إختصاصها بنظر الجرائم الدولية الخطيرة أم أن المحكمة ستمارس إختصاصا
تلقائيا(أي دون إشتراط موافقة دولة معينة),وعاما في مواجهة جميع الدول سواء الدول األطراف في
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النظام األساسي للمحكمة أو الدول غير األطراف في النظام األساسي للمحكمة((1وقد تم التوصل في
النهاية إلى تسوية تضمن للمحكمة الشرعية والفاعلية ,مع إحترام سيادة الدول ,وقد تمثلت هذه التسوية
في نص المادة  12من النظام األساسي للمحكمة,والتي تقوم على أساس إخضاع ممارسة المحكمة
الجنائية الدولية إلختصاصها كأصل عام لقبول الدول المعنية,وان إختلف شكل هذا القبول بالنسبة
للدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة عنه بالنسبة للدول غير األطراف في النظام

األساسي()2

وبالنظر فيما قررته المادة  12من النظام األساسي للمحكمة يالحظ ما يلي:
- 1أن الدولة بمجرد أن تصبح طرفا في النظام األساسي للمحكمة الجنائية
قبلت بذلك إختصاص

المحكمة()1

الدولية()3

فإنها تكون قد

وبالتالي فإن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها

بنظر أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة  1من النظام األساسي للمحكمة بشكل تلقائي
وذلك إذا كانت الجريمة قد إرتكبت في إقليم الدولة الطرف أو من أحد رعاياها .فإذا أحالت دولة
طرف في النظام األساسي للمحكمة إلى المدعى العام للمحكمة حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر
من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة قد إرتكبت,أو إذا كان المدعى العام للمحكمة قد

( )1فرأى البعض أنه يجب أن تمارس المحكمة الجنائية الدولية إختصاصها بنظر الجرائم الدولية الخطيرة الواردة في (المادة)1
من النظام األساسي من تلقاء نفسها أي دونما الحاجة لقبول أو موافقة دولة معينة وهذا الرأي ما ذهبت إليه ألمانيا وأيدتها فيه

بعض الدول,بينما رأت فرنسا وبعض الدول ضرورة إشتراط أن تكون الدول المعنية بالجريمة أطرافا في النظام األساسي
للمحكمة لكي تمارس المحكمة إختصاصها ,وقد رأت بريطانيا وبعض الدول أنه لكي تمارس المحكمة إختصاصها يجب أن

تكون إحدى الدولتين التاليتين طرفا في النظام األساسي للمحكمة أو قبلت بممارسة المحكمة إلختصاصها وهما :الدولة
المتحفظة على المشتبه به  ,أو الدولة التي وقع في إقليمها الفعل  ,في حين ذهب رأي أخر أيدته الدول العربية إلى أنه لكي

تمارس المحكمة إختصاصها يجب قبول الدول التالية بذلك وهذه الدول هي-:الدولة المتحفظة على المشتبه به  ,الدولة التي
وقع الفعل في إقليمها  ,الدولة التي يكون المتهم أحد رعاياها ,الدولة التي يكون المجني عليه أحد رعاياها -راجع د.الطاهر

منصور,مرجع سابق,ص ,203د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص ,119د.محمد حسني علي شعبان,مرجع
سابق,ص191

( )2د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص111

( )3ي قصد بالدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي الدول التي صادقت على النظام األساسي
للمحكمة.

( )1راجع نص المادة( )1/12من النظام األساسي.
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بدأ بمباشرة التحقيق في جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة من تلقاء نفسه فإنه
يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها بشكل تلقائي في كلتا

الحالتين()1

ولكن شريطة

أن تكون الجريمة قد إرتكبت في كلتا الحالتين السابقتين في إقليم دولة طرف في النظام األساسي
للمحكمة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها,أو أن تكون الجريمة قد إرتكبت من أحد رعايا هذه
الدولة

الطرف()2

 ,وعلى ذلك فإن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقوم كأصل عام على أساس

مبدأين هما:
أ -مبدأ اإلقليمية:أي أنه يمكن للمحكمة أن تمارس إختصاصها بنظر جريمة من الجرائم الواردة
في المادة 1من النظام األساسي للمحكمة تكون قد إرتكبت في النطاق اإلقليمي لدولة طرف في
النظام األساسي ومحاكمة مرتكبها حتى ولو كان مرتكبها من رعايا دولة ليست طرفا في النظام
األساسي للمحكمة.
ب -مبدأ الشخصية :أي أنه يمكن للمحكمة أن تمارس إختصاصها بنظر جريمة من الجرائم الواردة
في المادة  1من النظام األساسي للمحكمة تكون قد إرتكبت من قبل شخص يحمل جنسية
دولة طرف في النظام األساسي أيا كان المكان الذي إرتكبت فيه الجريمة(. )3
- 2أنه يجوز للدولة التي ليست طرفا في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتم إرتكاب جريمة
من الجرائم الواردة في المادة  1من النظام األساسي للمحكمة على إقليمها أو على متن سفينة أو
طائرة مسجلة لديها,أو تم إرتكاب الجريمة من قبل أحد رعاياها أن تقبل بممارسة المحكمة
إلختصاصها بنظر الجريمة وذلك بموجب إعالن يودع لدى مسجل المحكمة ,ويترتب على هذا
اإلعالن إلتزام تلك الدولة بالتعاون الكامل مع المحكمة دون تأخير أو إستثناء وفقا للباب التاسع
من النظام األساسي للمحكمة

()1

( )1راجع نص المادة(,)2/12المادة(/13أ,ج) من النظام األساسي.
( )2د.سوسن تمرخان بكه,مرجع سابق,ص ,117راجع نص المادة( )2/12من النظام األساسي.
( )3د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص ,113د.محمد رمضان بارة,مرجع سابق,ص.93
( )1راجع نص المادة ( )3/12من النظام األساسي.
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 - 3أنه إذا أحال مجلس األمن الدولي متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة حالة
إلى المدعى العام للمحكمة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1
من النظام األساسي قد إرتكبت فإنه يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها دون
التقيد بالشروط المذكورة في المادة  12من النظام األساسي للمحكمة,كل ما هنالك أنه يجب أن
تتضمن الحالة التي يتم إحالتها من مجلس األمن إلى المدعى العام للمحكمة تهديدا للسلم واألمن
الدوليين()1أي بمعنى أنه يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها في هذه الحالة
دون الحاجة إلى قبول الدول لممارسة هذا اإلختصاص,وبغض النظر عن مكان إرتكاب
الجريمة(سواء إرتكبت على إقليم دولة طرف في النظام األساسي للمحكمة أو على إقليم دولة
ليست طرفا في النظام األساسي للمحكمة) ,وبغض النظر أيضا عن جنسية مرتكبها (سواء أكان
مرتكبها من رعايا دولة طرف أو من رعايا دولة ليست طرفا في النظام األساسي

للمحكمة)()2

فهذه الحالة تعد إستثناءا على األصل العام المتمثل في قبول ممارسة المحكمة الجنائية الدولية
إلختصاصها بنظر الجرائم المنصوص عليها في المادة  1من النظام األساسي للمحكمة ,كما تعد
هذه الحالة أيضا إستثناءا على األصل العام المتمثل في قيام إختصاص المحكمة الجنائية الدولية
على أساس مبدأ اإلقليمية ومبدأ الشخصية إذ أنه في هذه الحالة يقوم إختصاص المحكمة الجنائية
الدولية على أساس مبدأ العالمية (أي أنه يمكن للمحكمة أن تمارس إختصاصها بنظر الجرائم
الواردة في المادة  1من النظام األساسي للمحكمة بغض النظر عن مكان إرتكابها أو جنسية
مرتكبها)()3

,وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية تمارس إختصاصها  -إذا أحال مجلس األمن

متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة حالة إلى المدعى العام للمحكمة يبدو فيها
( )1د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية,مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي,مرجع سابق
,ص11

( )2راجع نص المادة( )12والمادة(/13ب) من النظام األساسي.

( )3د.هاني سمير عبد الرازق,نطاق إختصاص المحكمة الجنائية الدولية,دار النهضة العربية,القاهرة,2009,ص 13د.عبد الحميد
محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص.121
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أن جريمة أو أكثر من الجرائم الواردة في المادة  1من النظام األساسي للمحكمة قد إرتكبت -في
مواجهة جميع الدول األطراف وغير األطراف في النظام األساسي للمحكمة

()1

ونخلص مما سبق

بالنسبة لشرط القبول المسبق للدول األطراف أو غير األطراف في النظام األساسي لكي تستطيع
المحكمة الجنائية الدولية ممارسة إختصاصها إلى ما يلي-:
أول :بالنسبة للدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها في مواجهة الدول األطراف في نظامها
األساسي دون شرط القبول المسبق لهذه الدول وذلك في الحاالت التالية-:
- 1إذا أحالت دولة طرف في النظام األساسي للمحكمة إلى المدعى العام للمحكمة حالة يبدو فيها
أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة قد إرتكبت.
- 2إذا كان المدعى العام للمحكمة قد بدأ بمباشرة التحقيق في جريمة من الجرائم التي تدخل في
إختصاص المحكمة من تلقاء نفسه .ولكن يشترط في الحالتين السابقتين ( )2,1أن تكون
الجريمة قد إرتكبت على إقليم دولة طرف في النظام األساسي للمحكمة,أو على متن سفينة أو
طائرة مسجلة لديها,أو أن تكون الجريمة قد إرتكبت من قبل أحد رعايا هذه الدولة الطرف.
- 3إذا أحال مجلس األمن وفقا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة حالة إلى المدعى
العام للمحكمة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة قد
إرتكبت.
ثانيا -:بالنسبة للدول غير األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها في مواجهة الدول غير األطراف في نظامها
األساسي وذلك إما بناء على قبول مسبق من هذه الدول,واما دون الحاجة لقبول مسبق من هذه الدول
وذلك على النحو التالي:
( )1د.محمد عزيز شكري,مرجع سابق,ص.131

113

الفصل األول

المالمح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية ICC

- 1ممارسة المحكمة الجنائية الدولية إلختصاصها بناء على قبول مسبق من الدولة غير الطرف في
النظام األساسي للمحكمة -:يجوز للدولة التي ليست طرفا في النظام األساسي للمحكمة وتم
إرتكاب جريمة من الجرائم الواردة في المادة  1من النظام األساسي على إقليمها ,أو على متن
سفينة أو طائرة مسجلة لديها,أو تم إرتكاب الجريمة من قبل أحد رعاياها أن تقبل بممارسة
المحكمة الجنائية الدولية إلختصاصها بنظر الجريمة وذلك بموجب إعالن يودع لدى مسجل
المحكمة.
- 2ممارسة المحكمة الجنائية الدولية إلختصاصها دون الحاجة لقبول مسبق من الدولة غير الطرف
في النظام األساسي للمحكمة -:ويمكن ذلك في الحاالت التالية:
أ -إذا إرتكب أحد رعايا الدولة غير الطرف في النظام األساسي للمحكمة جريمة من الجرائم
الواردة في المادة  1من النظام األساسي للمحكمة في النطاق اإلقليمي لدولة طرف في النظام
األساسي للمحكمة ,أو في النطاق اإلقليمي لدولة غير طرف قبلت بإختصاص المحكمة.
ب -إذا أحال مجلس األمن الدولي متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة حالة
إلى المدعى العام للمحكمة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الواردة في المادة  1من
النظام األساسي قد إرتكبت.
الفرع الثاني
الشروط المتعلقة بمقبولية الدعوى وبالنطاق الزماني لممارسة إختصاص المحكمة
أبديت أثناء مناقشات اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية إقتراحات تتعلق بوجوب منح المحكمة
سلطة تقديرية تتيح لها اإلمتناع عن ممارسة إختصاصها وذلك إذا ما رأت المحكمة أن القضية
المرفوعة أمامها ال تتسم بالقدر الكافي من الخطورة ,أو أن المحاكم الوطنية تستطيع أن تفصل فيها
على الوجه المناسب ,وذلك لضمان عدم تصدي المحكمة الجنائية الدولية إال ألشد الجرائم
خطورة,ولضمان عدم التعدي على إختصاصات المحاكم
( )1د.محمد حسني علي شعبان,مرجع سابق,ص.222
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 17من النظام األساسي للمحكمة التي أوردت شروط تتعلق بمقبولية الدعوى أمام المحكمة الجنائية
الدولية.هذا ومن جانب أخر أوردت المادة  11من النظام األساسي للمحكمة شروط تتعلق بالنطاق
الزماني لممارسة إختصاص المحكمة وسنقوم بتوضيح ما تقدم على النحو التالي:
أول:الشروط المتعلقة بمقبولية الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
أوجبت المادة  17من النظام األساسي على المحكمة أن تقرر عدم قبول الدعوى المعروضة عليها
وبالتالي عدم جواز ممارسة إختصاصها إذا توافر سبب من األسباب التالية:
- 1إذا كانت الدولة التي لها إختصاص بنظر تلك الدعوى (أي الدولة التي إرتكبت على إقليمها أو
على متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها,أومن قبل أحد رعاياها جريمة من الجرائم الداخلة في
إختصاص المحكمة الجنائية الدولية) تباشر التحقيق أو المقاضاة في

الدعوى()1

ولكن إذا كانت

تلك الدولة التي لها إختصاص بنظر الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية غير
راغبة أو غير قادرة على القيام بمهام التحقيق أو المقاضاة في الدعوى ففي هذه الحالة تقرر
المحكمة الجنائية الدولية أن الدعوى المعروضة أمامها مقبولة وبالتالي تستطيع المحكمة أن
تمارس إختصاصها

()2

- 2إذا كانت الدولة التي لها إختصاص بنظر تلك الدعوى قد أجرت التحقيق في الدعوى وقررت تلك
الدولة عدم مقاضاة الشخص المعنى(المتهم) ,ولكن إذا كان قرار تلك الدولة بعدم مقاضاة
الشخص ناجما عن عدم رغبتها أو عدم قدرتها على المقاضاة ففي هذه الحالة تقرر المحكمة
الجنائية الدولية أن الدعوى المعروضة أمامها مقبولة وبالتالي يمكن لها أن تمارس

إختصاصها()3

- 3إذا لم تكن الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية على تلك الدرجة الكافية من
الخطورة التي تبرر إتخاذ المحكمة لقرار قبول تلك الدعوى وبالتالي ممارسة
()1فاألولوية واألسبقية تكون للنظام القضائي الوطني وفقا لمبدأ التكامل.
( )2راجع نص المادة(/1/17أ)من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة(/1/17ب)من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/1/17د)من النظام األساسي.
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ونرى أن النص على هذا السبب لعدم قبول المحكمة الجنائية الدولية للدعوى المعروضة عليها
وبالتالي عدم ممارستها إلختصاصها ما هو إال تأكيدا على أن إختصاص المحكمة الجنائية
الدولية يقتصر على أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي.
- 1إذا كان الشخص المعنى(المتهم) قد سبق وأن حوكم على نفس السلوك موضوع الدعوى
المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية,فال يكون من الجائز محاكمته مرة أخرى أمام المحكمة
الجنائية الدولية وذلك طبقا للفقرة  3من المادة  20من النظام األساسي

للمحكمة()1

ويعد هذا

السبب تطبيقا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين حيث يهدف هذا المبدأ
إلى حماية الشخص من تعرضه لمحاكمة ثانية عن ذات الجريمة التي سبق إدانته بها أو تبرئته
منها()2

وهو ما أقرته المادة  20من النظام األساسي .وبالرجوع إلى نص الفقرة  3من المادة 20

من النظام األساسي للمحكمة نجد أن هذه الفقرة قد قررت أنه إذا قامت محكمة وطنية بمحاكمة
شخص عن جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد  2 ,7 ,2من النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية أي (اإلبادة الجماعية,الجرائم ضد اإلنسانية,جرائم الحرب) وأصدرت المحكمة
الوطنية حكما عليه سواء باإلدانة أو بالبراءة,فال يجوز محاكمة ذلك الشخص مرة ثانية أمام
المحكمة الجنائية الدولية عن ذات الجريمة ,ومع ذلك أوردت نفس الفقرة الثالثة إستثناءان أجازت
فيهما للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة ذلك الشخص عن ذات الجريمة(اإلبادة الجماعية,الجرائم
ضد اإلنسانية,جرائم الحرب) مرة ثانية أمامها وهما-:
أ  -إذا أثبتت المحكمة الجنائية الدولية أن اإلجراءات في المحكمة الوطنية قد إتخذت بهدف حماية
الشخص المعنى من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية
الدولية.
ب -إذا أثبتت المحكمة الجنائية الدولية أن اإلجراءات في المحكمة الوطنية لم تتم بصورة مستقلة أو
نزيهة ,أو أنها تمت على نحو ال يتسق مع النية في تقديم الشخص المعنى للعدالة
( )1راجع نص المادة(/1/17ج) من النظام األساسي.

( )2د.محفوظ سيد عبد الحميد محمد,مرجع سابق,ص199
( )3راجع نص المادة( )3/20من النظام األساسي.
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ثانيا :الشروط المتعلقة بالنطاق الزماني لممارسة إختصاص المحكمة الجنائية الدولية
قررت المادة  11من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه يشترط لكي تستطيع المحكمة
الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها بنظر الجرائم المشار إليها في المادة  1من النظام األساسي
للمحكمة أن تكون الجريمة قد إرتكبت بعد دخول النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ أي بعد
 2002/7/1الذي هو تاريخ دخول النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ  ,ويفهم من
ذلك أن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو إختصاص مستقبلي فقط  ,بمعنى أنه يسري فقط على
الجرائم التي ترتكب بعد دخول النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ أي بعد  ,2002/7/1وبالتالي ال
يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها بنظر الجرائم المشار إليها في المادة  1من
النظام األساسي التي تكون قد إرتكبت قبل دخول النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ أي قبل
 .2002/7/1هذا وقد فرقت المادة  11بالنسبة لبدء ممارسة المحكمة الجنائية الدولية إلختصاصها
من حيث الزمان بين حالتين وهما-:
الحالة األولى :وتتعلق بالدولة التي تصبح طرفا في النظام األساسي للمحكمة قبل دخوله حيز
النفاذ:ففي هذه الحالة ال يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها في مواجهة تلك الدولة
إال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد دخول النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ أي بعد
.2002/7/1
الحالة الثانية :وتتعلق بالدولة التي تصبح طرفا في النظام األساسي للمحكمة بعد دخوله حيز
النفاذ:ففي هذه الحالة ال يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها في مواجهة تلك الدولة
إال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ النظام األساسي بالنسبة لتلك الدولة {ويبدأ نفاذ النظام
األساسي للمحكمة بالنسبة لتلك الدولة في اليوم األول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ
إيداع تلك الدولة لصك

التصديق}()1

وذلك ما لم تكن تلك الدولة قد أصدرت إعالنا بموجب الفقرة 3

من المادة  12من النظام األساسي للمحكمة بقبول ممارسة المحكمة الجنائية الدولية إلختصاصها فيما
يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة  1من النظام األساسي تكون قد وقعت قبل بدء نفاذ النظام
( )1راجع نص المادة( )2/122من النظام األساسي.
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الدولة()1

ولكن يجب التنويه إلى أنه في هذه الحالة ال يجوز للمحكمة

الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها على الجرائم التي إرتكبت قبل دخول النظام األساسي للمحكمة
حيز النفاذ أي قبل  . 2002 /7/1وأما بالنسبة للحاالت التي تستطيع فيها المحكمة الجنائية الدولية
أن تمارس إختصاصها في مواجهة الدول غير األطراف في النظام األساسي للمحكمة فيمكننا القول
أيضا أنه ال يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها في مواجهة تلك الدول إال فيما
يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد دخول النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ أي بعد .2002/7/1
وما يتضح من بعد إستعراض المادة  11أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أخذ بالقاعدة
العامة المطبقة في جميع األنظمة القانونية الرئيسية في العالم والتي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين
الجنائية بأثر رجعي  ,أي بمعنى أنها ال ترتد إلى الماضي لكي تطبق على الجرائم التي وقعت قبل
دخولها حيز النفاذ ,وانما تطبق بأثر فوري
المادة  1/21من النظام األساسي

ومباشر()2

للمحكمة()3

وقد تم التأكيد على هذه القاعدة العامة أيضا في

ويبدو أن العلة من تبني النظام األساسي للمحكمة لتلك

القاعدة هي لتشجيع الدول على اإلنضمام إلى النظام األساسي دون الخوف من العودة إلى الماضي
واثارة البحث في الجرائم التي تكون قد إرتكبت فيما فات من الزمن( )1إل أنه يجب علينا التذكير بأن
( )1راجع نص المادة( )11من النظام األساسي.
( )2د.محمد عزيز شكري,مرجع سابق,ص.122
( )3حيث قررت المادة ( )1/21من النظام األساسي للمحكمة عدم جواز مساءلة الشخص جنائيا بموجب النظام األساسي عن
سلوك سابق لبدء نفاذ النظام,غير أن الفقرة الثانية من المادة( )21أجازت تطبيق القانون بأثر رجعي وذلك إذا كان القانون
أصلح للمتهم حيث نصت الفقرة الثانية على أنه"في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور
الحكم النهائي,يطبق القانون األصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو اإلدانة " وقد رأى الدكتور محمود شريف بسيوني
أنه كان من الواجب دمج المادة ( )11مع المادة( )21إال أن وجود المادة( )11ضمن الباب الثاني الذي أرسل مباشرة إلى
اللجنة العامة و ليس إلى لجنة الصياغة كان السبب األساسي في هذا التداخل  ,وأشار إلى أنه في حالة التناقض المحتمل
يجب اإلرتكان إلى المادة ( )21ألنها صيغت بإحكام في الباب الثالث والمتضمن مبادئ القانون الجنائي العامة  -د.محمود
شريف بسيوني,المحكمة الجنائية,نشأتها ونظامها األساسي,مرجع سابق,ص.111
( )1د.أبو الخير أحمد عطية,المحكمة الجنائية الدولية الدائمة-دراسة للنظام األساسي للمحكمة والجرائم التي تختص المحكمة
بالنظر فيها-دار النهضة العربية,القاهرة,1999,ص-39مشار إليه لدى :د.عمر محمود المخزومي ,مرجع سابق,ص.327
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عدم جواز ممارسة المحكمة الجنائية الدولية إلختصاصها بنظر الجرائم المشار إليها في المادة  1من
النظام األساسي للمحكمة التي تكون قد إرتكبت قبل دخول النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ أي
قبل  2002/7/1ال يعني ذلك بأي حال من األحوال إفالت مرتكبي تلك الجرائم من المسؤولية الجنائية
وفقا لقواعد القانون الدولي,فيمكن على سبيل المثال محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي تدخل في
إختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتكون قد إرتكبت قبل دخول النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ
أي قبل  2002/7/1أمام محاكم دولية خاصة.

المطلب الثاني
القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية الدولية
حددت المادة  21من النظام األساسي للمحكمة القانون الذي تطبقه المحكمة وهي تفصل في القضايا
المعروضة أمامها وذلك على النحو التالي:
- 1تطبق المحكمة:
(أ) في المقام األول ,هذا النظام األساسي وأركان الجرائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة
بالمحكمة.
(ب) في المقام الثاني,حيثما يكون ذلك مناسبا المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي
وقواعده,بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
(ج) واال,فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في
العالم,بما في ذلك حسبما يكون مناسبا القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس واليتها
على الجريمة شريطة أال تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام األساسي وال مع القانون الدولي وال
مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.
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- 2يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في ق ارراتها السابقة.
- 3يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عمال بهذه المادة متسقين مع حقوق اإلنسان المعترف بها
دوليا,وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس على النحو
المعرف في الفقرة  3من المادة ,)1(7أوالسن ,أوالعرق ,أواللون ,أواللغة ,أوالدين ,أوالمعتقد,
أوالرأي السياسي أوغير السياسي ,أواألصل القومي ,أواإلثنى ,أواإلجتماعي ,أوالثروة ,أوالمولد,
أوأي وضع أخر.
وتجدر اإلشارة قبل البدء في تناول نص المادة 21من النظام األساسي إلى مالحظتين أساسيتين وهما:
- 1أن نص المادة  21من النظام األساسي للمحكمة وضع لتحديد ولبيان القانون الواجب التطبيق
أمام المحكمة الجنائية الدولية وليس لتحديد ولبيان مصادر القانون الدولي الجنائي ,األمر الذي
يفسر ويبرر إشارته إلى بعض مصادر هذا القانون وليس إلى كل مصادره.
- 2أن إستعمال نص المادة 21من النظام األساسي لعبارة (في المقام األول,وفي المقام الثاني)يفيد
وجوب مراعاة ترتيب المصادر من حيث أولوية أو أسبقية اللجوء أو الرجوع إليها من قبل
المحكمة الجنائية الدولية

()2

( )1أوضحت الفقرة( )3من المادة( )7أن تعبير"نوع الجنس"يشير إلى الجنسين الذكر واألنثى.

( )2راجع د.محمد صافي يوسف,مرجع سابق,ص -113وال يجب أن يفوتنا في هذا اإلطار اإلشارة إلى نص المادة( )32من
النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية الذي حدد بعض مصادر القانون الدولي العام حيث جاء فيه أن" -1وظيفة المحكمة

أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا ألحكام القانون الدولي,وهي تطبق في هذا الشأن(:أ) االتفاقات الدولية العامة

والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة (ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون

دل عليه تواتر االستعمال (ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدينة (د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين

في القانون العام في مختلف األمم ويعتبر هذا أو ذاك مصد ار احتياطيا لقواعد القانون-2.ال يترتب على النص المتقدم ذكره

أي إخالل بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل واإلنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك-.
ويرى الدكتور عبد الرحمن أبو النصر -وبحق -أن مصادر القانون الدولي العام التي وردت في نص المادة( )32جاءت
على سبيل المثال وليس الحصر حيث أشار سيادته إلى أنه من الممكن إضافة مصادر أخرى للقانون الدولي العام مثل)1):

ق اررات المنظمات الدولية سواء كانت صادرة في صورة ق اررات ملزمة أو في صورة توصيات )2(,األعمال الصادرة عن اإلرادة
المنفردة للدول فهذه األعمال ترتب أثار قانونية في مواجهة الدول التي أصدرتها مثل اإلعتراف الدولي(فعلى سبيل المثال

إعتراف الدول بدولة فلسطين فهذا اإلعتراف يرتب أثار قانونية على الدول المعترفة بدولة فلسطين) -د.عبد الرحمن أبو

النصر,محاضرات لطلبة الماجستير في مادة المنازعات الدولية,جامعة األزهر,غزة,فلسطين,العام الدراسي 2011-2010
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وعلى ذلك فإننا سنتناول نص المادة 21من النظام األساسي للمحكمة على حسب الترتيب الوارد فيها
وذلك على النحو التالي:
أول:النظام األساسي للمحكمة وأركان الجرائم والقواعد الجرائية وقواعد الثبات الخاصة بالمحكمة.
يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية وهي تفصل في القضايا المعروضة عليها والتي للمحكمة
اإلختصاص بنظرها أن تطبق أوال النظام األساسي للمحكمة أي أن تطبق المحكمة أوال القواعد التي
أوردها النظام األساسي للمحكمة فيما يتعلق بتحديد اإلختصاص الموضوعي والشخصي والزمني
للمحكمة الجنائية الدولية والقواعد الخاصة بالعقوبة ,وأيضا القواعد الخاصة بأركان الجرائم التي تدخل
في إختصاص المحكمة الجنائية

الدولية()1

والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة

()2

هذا واذا حدث تنازع أو تعارض ما بين النظام األساسي للمحكمة وبين أركان الجرائم التي تدخل في
إختصاص المحكمة أو القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة فإن الذي يعتد به ويطبق
في هذه الحالة هو النظام األساسي للمحكمة وهذا ما يتضح من نص المادة 3/9والمادة 1/11من
النظام األساسي

للمحكمة()3

ثانيا:المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك المبادئ المقررة في
القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
إذا لم تجد المحكمة الجنائية الدولية في المصدر األول السابق ذكره ما يطبق على القضية المعروضة
عليها فعلى المحكمة أن تلجأ في المرتبة الثانية إلى تطبيق المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون
الدولي وقواعده بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
( )1إعتمدت أركان الجرائم التي تدخل ضمن إ ختصاص المحكمة الجنائية الدولية من قبل جمعية الدول األطراف في نظام روما
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها األولى المنعقدة في نيويورك خالل الفترة من  10-3أيلول/سبتمبر-2002
راجع في أركان الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية  -د.محمود شريف بسيوني ,وثائق المحكمة
الجنائية الدولية,مرجع سابق ,د.وائل أنور بندق,مرجع سابق,ص199
( )2د.صالح زيد قصيلة,مرجع سابق,ص.117
( )3حيث جاء في المادة( )3/9ما يلي"تكون أركان الجرائم والتعديالت المدخلة عليها متسقة مع هذا النظام األساسي"بينما جاء
في المادة()1/11ما يلي"في حالة حدوث تنازع بين النظام األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يعتد بالنظام األساسي"
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ويقصد بالمعاهدات الواجبة التطبيق هي المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق على الجرائم التي تدخل
في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية الواردة في المادة  1من النظام األساسي للمحكمة مثل
اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في /12آب/أغسطس ,1919والعهدين الدوليين لحقوق اإلنسان لعام
 ,1922واالتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري لعام  ,1921واالتفاقية الدولية
لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام  ,1973وغيرها من االتفاقيات الدولية ذات الصلة
بالجرائم الداخلة ضمن إختصاص المحكمة الجنائية

الدولية()1

وبالنسبة لمبادئ القانون الدولي وقواعده

فيستوي فيها أن تكون مدونة أو غير مدونة وهنا يظهر دور العرف الدولي إذ أن أغلب مبادئ القانون
الدولي وقواعده مصدرها العرف الدولي

()2

ولكن ما يجب أن ننوه إليه بخصوص العرف

الدولي()3

هو أن العرف الدولي ال يمكن أن يكون

مصد ار للتجريم أو العقاب في إطار ممارسة المحكمة الجنائية الدولية إلختصاصها ,ويفهم ذلك دون
عناء من مجرد اإلطالع على نص المادة22من النظام األساسي للمحكمة المذكورة بعنوان "ال جريمة
إال بنص" وكذلك نص المادة 23من النظام األساسي للمحكمة المذكورة بعنوان "ال عقوبة إال بنص"
وعلى الرغم من ذلك فإنه ال يمكن إنكار دور العرف الدولي وأهميته في تفسير قواعد القانون الدولي
الجنائي الخاصة بالتجريم والعقاب فقد أكد نظام روما األساسي هذا الدور للعرف الدولي ,وذلك عندما
حدد المقصود بجرائم الحرب,فجرائم الحرب ال تعني فقط اإلنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة
في  12أغسطس  ,1919ولكنها تعني أيضا اإلنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية
على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي,كما تعني اإلنتهاكات الخطيرة
األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي,كما يكون للعرف
أيضا دور غير مباشر في مجال التجريم والعقاب ,وذلك عندما يتطلب تحديد بعض عناصر الجريمة
الدولية تطبيق قواعد تنتمي إلى قانون يعد العرف مصد ار له,مثال ذلك بعض الجرائم الدولية التي ورد
( )1د.علي يوسف الشكري,مرجع سابق,ص133

( )2د.محمد عبد المنعم عبد الغني,الجرائم الدولية,مرجع سابق,ص139

( )3العرف الدولي هو"مجموعة من قواعد السلوك الدولي غير المكتوبة تكونت من خالل إعتياد الدول على إتباعها بوصفها
قواعد ثبت لدى المخاطبين بأحكامها صفة اإللزام القانوني" -د.عبد الرحمن أبو النصر,القانون الدولي العام,مرجع

سابق,ص.17
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النص عليها في نظام روما األساسي مثل الجرائم ضد اإلنسانية التي تتحقق بسجن األفراد أو حرمانهم
الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية للقانون الدولي,أو بإبعاد السكان من المنطقة
التي يوجدون فيها دون مبررات يسمح بها القانون الدولي فاإلحالة إلى القانون الدولي في هذه األحوال
تعني اإلحالة إلى العرف الدولي,كما ويلعب العرف دو ار جوهريا و مباش ار في مجال أسباب إمتناع
المسؤولية الجنائية ,فقد أشار نظام روما األساسي إلى دور العرف وغيره من المصادر غير التشريعية
للقانون الدولي وذلك في المادة  31الخاصة بأسباب إمتناع المسؤولية الجنائية فالفقرة األخيرة منها
نصت على أن" للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في أي سبب إلمتناع المسؤولية الجنائية بخالف
األسباب المشار إليها في الفقرة  1في الحاالت التي يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب
التطبيق على النحو المنصوص عليه في المادة "...21ويالحظ أن القانون الواجب التطبيق قد يكون
القانون الدولي العام وذلك بما يتضمنه من قواعد عرفية مستقرة أو من مبادئ قانونية
وأما فيما يتعلق بالمبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات

المسلحة()2

عامة)1(.

فإنه يقصد بها المبادئ

المقررة في القانون الدولي اإلنساني وهذه المبادئ ما هي إال نتاج أو حصيلة التوازن بين مبدأين هما:
أ -المبدأ األول :مبدأ النسانية أو مبادئ قانون جنيف:وهي التي تهدف إلى حماية العسكريين
العاجزين عن مواصلة القتال ,واألشخاص الذين ال يشتركون في األعمال العدائية ,وتشترك
بعض المبادئ التي تحكم قانون جنيف مع بعض مبادئ حقوق اإلنسان ومن ثم فهي مبادئ
عامة ,وهناك مبادئ خاصة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة,فبخصوص المبادئ العامة
فهي(مبدأ صيانة الحرمات -مبدأ عدم التمييز -مبدأ صيانة الحقوق الشخصية)  ,وأما بالنسبة
للمبادئ الخاصة بضحايا المنازعات فهي (مبدأ الحياد -مبدأ الممارسة العادية للحياة -مبدأ
الحماية)

( )1د.فتوح عبد اهلل الشاذلي,القانون الدولي الجنائي,دار المطبوعات الجامعية,اإلسكندرية,2001,ص- 192-192مشار إليه
لدى :د.محمد عبد المنعم عبد الغني,الجرائم الدولية,مرجع سابق,ص 110,119
( )2الجدير بالمالحظة أنه يقصد بالمنازعات المسلحة هي المنازعات المسلحة الدولية والمنازعات المسلحة غير الدولية.
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ب -المبدأ الثاني:مبدأ الضرورة أو مبادئ قانون لهاي :وهي التي تنظم حقوق وواجبات
المحاربين في إدارة العمليات العسكرية ,وتهدف إلى الحد من آثارها بحيث ال تتجاوز الضرورة
العسكرية ,ويقوم قانون الهاي على مبدأ ليس للفرقاء المتحاربين خيار مطلق بالنسبة لوسائل
اإلضرار بالخصم,وينبثق عن هذا المبدأ الهام ثالثة مبادئ أساسية هي (مبدأ التفرقة بين
المدنيين والمقاتلين -مبدأ تقييد حرية مهاجمة األماكن -مبدأ تحديد وسائل وأساليب
ثالثا :المبادئ العامة

()2

القتال)(.)1

للقانون

قررت الفقرة ج من المادة 21من النظام األساسي للمحكمة أنه إذا لم تجد المحكمة الجنائية الدولية في
المصادر السابقة ما تطبقه على القضية المعروضة أمامها أن تلجأ إلى المبادئ العامة للقانون التي
حددت الفقرة ج ماهيتها وشروط اللجوء إليها.
فأما بالنسبة لماهية المبادئ العامة للقانون فهي المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة
الجنائية الدولية من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم ,بما في ذلك حسبما يكون مناسبا القوانين
الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس واليتها على الجريمة التي تدخل في إختصاص المحكمة
الجنائية الدولية.
وأما بالنسبة لشروط اللجوء أو الرجوع إلى المبادئ العامة للقانون فهي:
- 1أال تتعارض المبادئ العامة للقانون مع النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وال مع القانون
الدولي وال مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.
- 2الشرط العام الوارد في الفقرة  3من المادة  21أي أن تكون المبادئ العامة للقانون متسقة مع
( )1ويرى الدكتور عبد الرحمن أبو النصر أن مبادئ القانون الدولي اإلنساني تندرج في إطار هاتين المجموعتين من المبادئ (أي
مبدأ اإلنسانية أو مبادئ قانون جنيف ,ومبدأ الضرورة أو مبادئ قانون الهاي)وأي مبدأ من المبادئ األخرى التي يراها

البعض خارج هذا المفهوم فهي إما أنها تندرج تحت مفهوم أحدها ,واما أنها خارج إطار القانون الدولي اإلنساني -د.عبد

الرحمن أبو النصر,اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام  1919وتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة ,مرجع
سابق,ص 102وما بعدها

( )2المبدأ العام هو :كل قاعدة تبلغ من العمومية واألهمية ما يجعلها أساسا للعديد من القواعد التفصيلية المتفرعة عنها -د.عبد
الرحمن أبو النصر,القانون الدولي العام,مرجع سابق,ص21
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حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا ,وأال يترتب على إعمالها أي تمييز ضار بين األفراد .
ويمكن اإلشارة أخي ار إلى بعض المبادئ العامة للقانون التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية اللجوء
أو الرجوع إليها(مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة القضائية,المبدأ القاضي بضرورة إحترام حقوق
الدفاع,مبدأ عدم جواز التعسف في إستعمال الحق,مبدأ عدم جواز كون الشخص خصما وحكما
في ذات

الوقت)()1

رابعا :أجازت الفقرة  2من المادة  21من النظام األساسي للمحكمة :أن تطبق المحكمة الجنائية
الدولية المبادئ والقواعد القانونية التي فسرتها المحكمة وأخذت بها في أحكامها السابقة ,وذلك كمصدر
إحتياطي للقانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية
مجاال للتطبيق أمام المحكمة الجنائية

الدولية()3

الدولية()2

وبهذا تجد فكرة السوابق القضائية

غير أن رجوع المحكمة الجنائية الدولية لتفسيرها في

أحكامها السابقة يعد غير ملزم لها,فللمحكمة أن تتراجع أو أن تعدل عن تفسيرها السابق إلى تفسير
أخر وهي تفصل في قضية أخرى

مماثلة()1

وما يالحظ على الفقرة  2من المادة  21أنها لم تشير إلى

أحكام المحاكم األخرى سواء أحكام المحاكم الداخلية أو أحكام المحاكم الجنائية الدولية الخاصة وذلك
على الرغم من األهمية الكبيرة لهذه األحكام خاصة أحكام المحاكم الجنائية الدولية الخاصة ال سيما
محكمتي يوغوسالفيا السابقة ورواندا التي أصبحت تشكل فقها مقبوال عموما ومستشهدا به في جميع
الدراسات الفقهية المتعلقة بالقانون الدولي الجنائي عموما وبتعريف الجرائم الدولية الثالث األكثر
خطورة على وجه الخصوص (أي جريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب) وان
عدم اإلستعانة بفقه هاتين المحكمتين سيشكل في كثير من األحيان مضيعة لوقت المحكمة الجنائية
الدولية في إعادة بحث مسائل تم التوصل بشأنها إلى حلول منطقية ,وبالتالي كان حريا بالمادة 21من
النظام األساسي للمحكمة اإلشارة إلى إمكانية إستعانة المحكمة الجنائية الدولية بتلك األحكام وذلك
على سبيل اإلستدالل

()1

( )1د.محمد صافي يوسف,مرجع سابق,ص122

( )2د.عمر محمود المخزومي,مرجع سابق,ص22

( )3د.أحمد أبو الوفا,المالمح األساسية للمحكمة الجنائية الدولية,مرجع سابق,ص33
( )1د.محمد رمضان بارة,مرجع سابق,ص13

( )1د.سوسن تمرخان بكه,مرجع سابق,ص137,132
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والباحث بدوره يرى أنه كان حريا أيضا بالمادة  21من النظام األساسي للمحكمة أن تشير إلى إمكانية
رجوع المحكمة الجنائية الدولية إلى آراء فقهاء القانون الدولي على سبيل اإلستدالل واإلسترشاد وذلك
نظ ار ألهمية آراء فقهاء القانون الدولي التي ال ينكرها أحد في تفسير وشرح وتحديد مضمون وكشف
القواعد القانونية الدولية والتعليق عليها أيضا,كما نرى أيضا أنه من الممكن أن يكون لقواعد العدل
واإلنصاف

()1

كمصدر إستداللي دور كبير في القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية

وذلك فيما يتعلق بجبر أضرار المجني عليهم المنصوص عليها في المادة  71من النظام األساسي
للمحكمة .وأخي ار فقد أوردت الفقرة الثالثة من المادة 21من النظام األساسي للمحكمة شرطا أو قيدا
عاما يجب أن تلتزم به المحكمة الجنائية الدولية وهي تطبق وتفسر القانون وهو أنه يجب أن يكون
تطبيق وتفسير القانون متسقا مع حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا ,وأن يكون خاليا من أي تمييز
ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس ,أو السن ,أو العرق ,أو اللون ,أو اللغة ,أو الدين ,أو
المعتقد ,أو الرأي السياسي أو غير السياسي ,أو األصل القومي ,أو اإلثنى ,أو اإلجتماعي ,أو الثروة,
أو المولد ,أو أي وضع أخر.

( )1وهي تلك القواعد التي يتم إستخالصها من خالل العقل وحكمة التشريع -د.عبد الرحمن أبو النصر,القانون الدولي
العام,مرجع سابق,ص71
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الفصل الثاني
القواعد الموضوعية للمسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية
تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة ومعاقبة األشخاص الطبيعيين فقط دون األشخاص
اإلعتبارية كالدول والمنظمات الدولية,وهذا ما أقرته المادة  21من النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية والتي جاءت بعنوان {المسؤولية الجنائية الفردية} حيث قضت الفقرة األولى من المادة  21بأنه
"يكون للمحكمة إختصاص على األشخاص الطبيعيين عمال بهذا النظام األساسي" ومن ثم فإن
المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية الواردة في المادة  1من النظام األساسي للمحكمة {جريمة
اإلبادة الجماعية-الجرائم ضد اإلنسانية-جرائم الحرب-جريمة العدوان} ال تقع إال على عاتق
األشخاص الطبيعيين فقط  ,فالشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية
الدولية يكون مسؤوال عنها بصفته الفردية وعرضه لتوقيع العقوبات المقررة في النظام األساسي
للمحكمة

عليه()1

غير أن إقرار النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمبدأ المسؤولية الجنائية

الفردية عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة ال يمس وال يؤثر في مسؤولية الدول بموجب
القانون

الدولي()2

والتي هي مسؤولية مدنية بحتة ,ولما كان إختصاص المحكمة الجنائية الدولية

يقتصر فقط على األفراد فإنه يجب أال تقل أعمارهم وقت إرتكاب الجريمة المنسوبة إليهم عن  12عام
وذلك ألن المحكمة الجنائية الدولية ال يكون لها إختصاص على أي فرد يقل عمره عن  12عام وقت
إرتكاب الجريمة المنسوبة إليه( )3هذا وقد أورد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أشكاال مختلفة
للمسؤولية الجنائية الفردية ,كما وقرر النظام األساسي للمحكمة مجموعة من األسباب إلمتناع

( )1راجع نص المادة ( )2/21من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة ( )1/21من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة ( )22من النظام األساسي.
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المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية ,وباإلضافة إلى ذلك فقد وضع النظام
األساسي للمحكمة عقوبات تطبق على الشخص المدان بإرتكاب جريمة من الجرائم الواردة في المادة 1
من النظام األساسي للمحكمة ,ولبيان القواعد الموضوعية للمسؤولية الجنائية الفردية في النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإننا سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث نتناول في المبحث
األول:الجرائم المستوجبة للمسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية,ونتناول في المبحث الثاني :أشكال المسؤولية الجنائية الفردية وموانعها في النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية ,وأخي ار نتناول في المبحث الثالث :العقوبات في النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية.

المبحث األول
الجرائم المستوجبة للمسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية()1

إتفقت آراء الوفود المشاركة في إجتماعات اللجنة التحضيرية الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية
على ضرورة قصر إختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أشد وأخطر الجرائم التي تهم المجتمع
الدولي ككل وذلك لعدة أسباب من أهمها:
- 1تشجيع أكبر عدد من الدول على قبول اإلنضمام للمحكمة مما يعزز من فاعليتها.
- 2تجنب إثقال كاهل المحكمة بالنظر في قضايا يمكن نظرها أمام المحاكم الوطنية على نحو مناسب.
- 3الحد من العبء المالي المفروض على المجتمع الدولي (.)2
( )1من الجدير بالذكر أن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ال تسقط بالتقادم وهذا ما نصت عليه المادة
29من النظام األساسي للمحكمة حيث نصت على أنه "ال تسقط الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت
أحكامه".
( )2د.بدر الدين محمد شبل,الحماية الدولية الجنائية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية,دار الثقافة للنشر والتوزيع
عمان,األردن,2011,ص ,323علي يوسف الشكري,مرجع سابق,وص131
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وأما فيما يتعلق بإختيار الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فيها فقد إقترحت بعض
الوفود المشاركة قصرها على أربعة أنواع من الجرائم وهي اإلبادة الجماعية,والجرائم ضد
اإلنسانية,وجرائم الحرب ,وجريمة العدوان ,وذلك نظ ار لخطورة تلك الجرائم وجسامة اآلثار المترتبة عليها
في حين رأى جانب أخر من الوفود ضرورة إضافة بعض الجرائم الهامة التي تهدد أمن وسالمة
المجتمع الدولي كجريمة اإلرهاب والجرائم المتصلة بالمخدرات والجرائم المرتكبة ضد موظفي األمم
المتحدة واألشخاص المشاركين لهم أو المنضمين إليهم في العمل

()1

وقد ذهب جانب أخر من الوفود

إلى ضرورة قصر الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فيها على(اإلبادة الجماعية
والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان) ولكن مع العمل في الوقت ذاته على إيجاد آلية
ما لتمكين الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة من النظر في إضافة جرائم أخرى إلى الجرائم
األربعة السابقة في مرحلة الحقة ,وقد قدر لهذا الرأي أن يسود وأن يؤخذ

به()2

فقد جاءت المادة  1من

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتقصر الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة والتي
تستوجب المسؤولية الجنائية الفردية على أشد الجرائم خطورة موضع إهتمام المجتمع الدولي بأسره وهذه
الجرائم هي:
- 1جريمة اإلبادة الجماعية.
- 2الجرائم ضد اإلنسانية .
- 3جرائم الحرب.
- 1جريمة العدوان{على أن تمارس المحكمة الجنائية الدولية إختصاصها على جريمة العدوان متى
إعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين  123,121من النظام األساسي للمحكمة يعرف جريمة

( )1ومصدر هذا التجريم هو اتفاقية  1991بشأن أمن األشخاص التابعين لألمم المتحدة واألشخاص المشاركين لهم في العمل-
د.محمد حسني علي شعبان,مرجع سابق,ص.211

( )2د.علي يوسف الشكري,مرجع سابق,ص.131
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العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة إختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة ,ويجب
أن يكون هذا الحكم متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم المتحدة}
وما يتبين لنا من نص المادة  1من النظام األساسي للمحكمة أن تلك المادة حددت الجرائم التي
تدخل في إ ختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتي تستوجب المسؤولية الجنائية الفردية على سبيل
الحصر وليس على سبيل المثال األمر الذي نرى فيه أنه يكفل إحترام مبدأ الشرعية{ال جريمة وال
عقوبة إال بنص} الوارد في المادتين  23,22من النظام األساسي للمحكمة ,وأما بخصوص اآللية
التي تمكن الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة من إضافة جرائم جديدة في المستقبل فقد
جاءت بها المادة 121من النظام األساسي للمحكمة والمتعلقة بالتعديالت على النظام األساسي
للمحكمة (.)1
وانطالقا مما سبق فإننا سنتناول الجرائم التي تستوجب المسؤولية الجنائية الفردية في النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تضمنتها المادة  1من النظام األساسي للمحكمة في أربعة
مطالب نتناول في المطلب األول :جريمة اإلبادة الجماعية ,وفي المطلب الثاني:الجرائم ضد
اإلنسانية ,وفي المطلب الثالث:جرائم الحرب ,وفي المطلب الرابع:جريمة العدوان.

المطلب األول
جريمة البادة

الجماعية()2

Crime of Genocide
( )1راجع نص المادة ( )121من النظام األساسي.

( )2ترجع تسمية جريمة اإلبادة الجماعية أو جريمة إبادة الجنس البشري إلى المحامي البولوني والمستشار للواليات المتحدة

األمريكية في الحرب العالمية الثانية(روفائيل لميكين)الذي أبيدت عائلته على يد النازيين فهو الذي أوجد مصطلح

( )Genocideالذي يعني باللغة العربية"إبادة الجنس"حيث جمع لميكين بين كلمتين التينيتين هما( )Genosومعناها الجنس
و( )Cideومعناها القتل وأطلق عليها جريمة الجرائم ()Crime of crimesومن ثم فقد جاء تعريفه لها بأن"كل من يشترك أو

يتآمر للقضاء على جماعة وطنية بسبب يتعلق بالجنس أو باللغة أو الدين أو يعمل على إخضاعها أو يعتدي على حياة أو

حرية أو ملكية أعضاء تلك الجماعة يعد مرتكبا لجريمة إبادة الجنس" راجع د.نبيل أحمد حلمي,جريمة إبادة الجنس البشري

في القانون الدولي العام,منشأة المعارف,اإلسكندرية,بدون سنة,ص.12
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جريمة اإلبادة الجماعية أو جريمة إبادة الجنس البشري أو جريمة إبادة الجنس كلها تعبيرات عن
معنى واحد أو مجموعة أفعال واحدة تهدف إلى القضاء على الجنس البشري واستئصاله من بقعة
معينة أو لصنف معين من البشر أو شعب من

الشعوب()1

وتعتبر جريمة اإلبادة الجماعية أو

جريمة إبادة الجنس البشري من أخطر الجرائم التي تهدد الجنس البشري حيث أنها تمثل إعتداء
يصيب اإلنسان -بصفته منتميا لجماعة معينة -في حياته وصحته وكرامته البدنية ,وتكمن خطورة

اإلبادة الجماعية في تعدد الفعل بقصد القضاء على جماعات معينة (. )2
ولتوضيح جريمة اإلبادة الجماعية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإننا سنقوم بتقسيم هذا
المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع األول:تعريف جريمة اإلبادة الجماعية ,ونتناول في الفرع الثاني:
أركان صور جريمة اإلبادة الجماعية.
الفرع األول
تعريف جريمة البادة الجماعية
أخذت المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي عرفت جريمة اإلبادة
الجماعية بنفس تعريف جريمة اإلبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة اإلبادة
الجماعية والمعاقبة عليها لعام

)3(1912

حيث عرفت المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة

الجنائية الدولية جريمة اإلبادة الجماعية بأن "لغرض هذا النظام األساسي ,تعني "اإلبادة الجماعية "أي

( )1د.عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق,ص313

( )2د.عصام عبد الفتاح مطر,القضاء الجنائي الدولي,دار الجامعة الجديدة,اإلسكندرية,2002,ص129

( )3عرفت المادة الثانية من االتفاقية جريمة اإلبادة الجماعية بأن"في هذه االتفاقية تعني اإلبادة الجماعية أيا من األفعال التالية

المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنيه أو عنصرية أو دينية,بصفتها هذه (أ) قتل أعضاء من

الجماعة (,ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة( ج) إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد

بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا ( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة (,ه) نقل أطفال
من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -راجع نصوص االتفاقية.د.شريف عتلم,د.محمد ماهر عبد الواحد,موسوعة اتفاقيات

القانون الدولي اإلنساني,مرجع سابق,ص11
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فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو

دينية()1

بصفتها هذه

إهالكا كليا أو جزئيا:
(أ) قتل أفراد الجماعة.
(ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة.
(ه) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
ومن أهم المالحظات التي يمكن إبداؤها على نص المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية هي:
أول :أن المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة حصرت الجماعات التي تحميها بأربعة جماعات

( )1إستبعدت المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  ,1912ومن بعدها المادة السادسة من
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجماعات السياسية واإلجتماعية من فئة الجماعات المحمية بموجب تلك المادتين

وهذا اإلستبعاد لم يكن مصادفة حيث أنه لم يكن اإلتحاد السوفيتي في عام  1912راغبا في أن تشمل الحماية الجماعات

السياسية واإلجتماعية ألن ستالين ونظامه كانا قد بدءا بالفعل في عملية تطهير إستهدفت تلك الجماعات وكان من نتائج

إستبعاد الجماعات السياسية واإلجتماعية أن قتل مليون من البشر في اإلتحاد السوفيتي وما يقدر بمليون أخر في كمبوديا

على يد الخمير الحمر بين عامي  1921,1971وعلى الرغم من أن تلك الثغرة في تعريف جريمة اإلبادة الجماعية موجودة

مسبقا في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  1912ومعروفة جيدا إال أنه ومنذ عام

 1912لم يبذل أي جهد لمعالجة تلك الثغرة ولم يتم إغتنام ثالث فرص كبيرة لتدارك هذا النقص وهي النظام األساسي

للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ,والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا واللذان تناوال تعريف جريمة

اإلبادة الجماعية بنفس صياغة المادة الثانية من اتفاقية  ,1912والفرصة الثالثة فيما يتعلق بالنظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية الدائمة فقد فشلت اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية في أن تدعم أي تغييرات في تعريف جريمة

اإلبادة الجماعية-راجع د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص112
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فقط وهي الجماعة القومية والجماعة اإلثنية والجماعة العرقية والجماعة الدينية ,ويقصد بكل جماعة
من تلك الجماعات ما يلي:
 - 1الجماعة القومية:وتعني مجموعة من األفراد تتحدد هويتهم المشتركة بجنسية بلد معين أو
بأصل قومي مشترك.
 - 2الجماعة اإلثنية :وتعني مجموعة من األفراد تتحدد هويتهم بتقاليد ثقافية مشتركة أو لغة
مشتركة أو تراث مشترك.
 - 3الجماعة العرقية(العنصرية) :وتعني مجموعة من األفراد تتحدد هويتهم بالصفات الجسدية.
 - 4الجماعة الدينية :وتعني مجموعة من األفراد تتحدد هويتهم بعقيدة دينية مشتركة أو معتقدات أو
مذاهب أو ممارسات أو شعائر مشتركة (.)1
ثانيا :أن المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة أوردت األفعال التي تعد إبادة جماعية على
سبيل الحصر وليس على سبيل المثال (.)2
ثالثا :أنه يقصد بعبارة {الكلي أو الجزئي}:تعمد مرتكب الجريمة تدمير جماعة برمتها أوتدمير جزء من
هذه

الجماعة()3

فال يشترط في جريمة اإلبادة الجماعية أن يؤدي إرتكاب فعل من األفعال الواردة

في المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة إلى اإلبادة الكلية للجماعة القومية أو اإلثنية أو
العرقية أو الدينية,حيث أشارت أركان جريمة اإلبادة الجماعية إلى أنه يكفي في جريمة اإلبادة
الجماعية أن يرتكب فعل من األفعال الواردة في المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة

( )1د.سامي عبد الحليم سعيد,المحكمة الجنائية الدولية,دار النهضة العربية,القاهرة,2002,ص,31د.محمد ماهر عبد
الواحد,جريمة اإلبادة,ضمن كتاب (المحكمة الجنائية الدولية-المواء مات الدستورية والتشريعية),إعداد المستشار شريف عتلم,

مرجع سابق,ص72

( )2د.سهيل حسين الفتالوي,جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية,موسوعة القانون الدولي الجنائي,الجزء األول,دار الثقافة
للنشر والتوزيع,عمان,األردن,2011,ص.117

( )3د.محمد ماهر عبد الواحد,مرجع سابق,ص.77
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ضد شخص واحد أو أكثر من المنتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية,طالما أن
هذا الفعل قد صدر في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة بقصد إهالكها
كليا أو جزئيا أو إذا كان من شأن هذا الفعل أن يحدث بحد ذاته إهالك الجماعة كليا أو جزئيا.
اربعا :أن جريمة اإلبادة الجماعية يمكن أن ترتكب في زمن السلم ويمكن أن ترتكب في زمن النزاعات
المسلحة(سواء الدولية أو الداخلية).
الفرع الثاني
أركان صور جريمة البادة الجماعية
أشارت المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى{ }1صور تتخذها جريمة
اإلبادة الجماعية,وكل صورة من تلك الصور تشكل جريمة مستقلة قائمة بذاتها وواجبة العقاب
ولتوضيح ذلك فإننا سنقوم بتناول أركان كل صورة من صور جريمة اإلبادة الجماعية وذلك على
النحو التالي:
- 1قتل أفراد

الجماعة))1

تتحقق اإلبادة الجماعية بالقتل بأن يقتل مرتكب الجريمة()2شخصا أو أكثر من المنتمين إلى
جماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية معينة ,على أن يصدر هذا الفعل في سياق نمط
سلوك مماثل

واضح()3

موجه ضد تلك الجماعة,أو أن يكون من شأن الفعل أن يحدث بحد

( )1راجع نص المادة(/2أ) من أركان الجرائم.
( )2تجدر اإلشارة إلى أن مصطلح "مرتكب الجريمة"المستخدم في أركان الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية
الدولية هو مصطلح محايد فيما يتعلق بثبوت اإلدانة أو البراءة -راجع الفقرة ( )2من المقدمة العامة ألركان الجرائم التي
تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
( )3يتضمن مصطلح "في سياق"األفعال األولية المرتكبة بنمط ظاهر-راجع مقدمة المادة( )2من أركان الجرائم.
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ذاته إهالك الجماعة كليا أو جزئيا ,وال بد أن ينصرف علم مرتكب الجريمة إلى أن فعله
ينطوي على قتل أفراد منتمين إلى جماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية ,وال بد أن
تنصرف إرادته إلى ذلك(,)1كما يجب أن يتوافر لدى مرتكب الجريمة القصد الجنائي الخاص
والمتمثل في قصد أو نية اإلبادة الكلية أو الجزئية لجماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو
دينية( .)2هذا وال يشترط سن أو جنس معين للمجني عليهم فيستوي أن يكونوا كبا ار أو
صغا ار,رجاال أو

نساء()3

كما ال يشترط أن يصل عدد القتلى إلى عدد

- 2إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة

معين()1

.

()1

تتحقق اإلبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بأن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن
إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر من المنتمين إلى جماعة قومية أو إثنيه أو
عرقية أو دينية معينة,على أن يصدر هذا الفعل في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد
تلك الجماعة أو أن يكون من شأن الفعل أن يحدث بحد ذاته إهالك الجماعة كليا أو

( )1د.سامي عبد الحليم سعيد,مرجع سابق,ص,29وتجدر اإلشارة إلى أن الفقرة( )2من المقدمة العامة ألركان الجرائم التي تدخل
ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية قررت أنه( وكما هو مبين في المادة( )30من النظام األساسي للمحكمة,ما لم

ينص على غير ذلك ال يسأل الشخص جنائيا عن إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة وال يكون عرضة للعقاب
على هذه الجريمة إال إذا تحققت األركان المادية للجريمة مع توافر القصد والعلم ...واذا لم ترد إشارة في األركان إلى ركن

معنوي فإنه يفهم من ذلك أن الركن المعنوي ذا الصلة أي القصد أو العلم أو كليهما مما هو وارد في المادة ( )30واجب

االنطباق) والجدير بالذكر أن المادة( )30من النظام األساسي للمحكمة إكتفت باإلشارة إلى القصد الجنائي العام,وقد تركت

بهذا تحديد مدى إشتراط توافر القصد الجنائي الخاص للنصوص القانونية التي تعرف كل جريمة على حدة وهو ما يستفاد من
الفقرة األولى من المادة( )30من النظام األساسي للمحكمة ,ومن الفقرة الثانية من المقدمة العامة ألركان الجرائم حيث تم

اإلشارة إلى عبارة (ما لم ينص على غير ذلك)-راجع د.سوسن تمرخان بكه,مرجع سابق,ص.227

( )2القصد الجنائي الخاص هو ما يميز جريمة اإلبادة الجماعية عن غيرها من الجرائم الدولية-د.نبيل أحمد حلمي,مرجع
سابق,ص10

( )3د.حسنين إبراهيم صالح عبيد,الجريمة الدولية,مرجع سابق,ص.221
( )1أ.لندة معمر يشوى,مرجع سابق,ص.122

( )1راجع نص المادة(/2ب) من أركان الجرائم.
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جزئيا ,ويجب أن ينصرف علم مرتكب الجريمة إلى أن فعله ينطوي على إلحاق أذى بدني أو
معنوي جسيم بأفراد منتمين إلى جماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية ,ويجب أن تنصرف
إرادته إلى ذلك ,كما ويجب أن يقوم مرتكب الجريمة بإرتكاب الفعل بقصد أو بنية اإلبادة الكلية أو
الجزئية لجماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية.فهذا الفعل ينطوي على كافة الوسائل المادية أو
المعنوية التي من شأنها إلحاق أو إحداث الضرر أو األذى الجسيم بالسالمة الجسدية أو العقلية
لفرد أو أكثر من األفراد المنتمين إلى جماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو

دينية()1

وتجدر اإلشارة

إلى أن اشتراط أن يكون اإلعتداء المرتكب ضد السالمة الجسدية أو العقلية لفرد أو أكثر من
األفراد المنتمين إلى جماعة قومية أواثنيه أو عرقية أو دينية جسيما ألن جسامة اإلعتداء في هذه
الحالة هي التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى إهالك الجماعة سواء كليا أو جزئيا

()2

ومن أمثلة

الوسائل التي يتضمنها هذا الفعل تعريض أفراد الجماعة لإلصابة بأمراض معدية أو بإجبارهم
على تناول طعام فاسد,أو الضرب أو الجرح الذي يفضي إلى إحداث عاهات مستديمة بهم(.)3
- 3إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليا أو

جزئيا()1

تتحقق اإلبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهالك فعلي بأن
يفرض مرتكب الجريمة أحواال معيشية معينة على شخص أو أكثر من المنتمين إلى جماعة
قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية معينة وأن يقصد باألحوال المعيشية اإلهالك الفعلي لتلك
الجماعة كليا أو جزئيا,على أن يصدر هذا الفعل في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه
ضد تلك الجماعة أو أن يكون من شأن الفعل أن يحدث بحد ذاته إهالك الجماعة كليا أو
جزئيا ,والبد أن ينصرف علم مرتكب الجريمة إلى أن فعله ينطوي على إخضاع أفراد منتمين
إلى جماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية ألحوال أو ظروف معيشية قاسية ,وال بد أن

()1د.عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق,ص371,329

( )2د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص.113

( )3د.حسنين إبراهيم صالح عبيد,الجريمة الدولية,مرجع سابق,ص.221
( )1راجع نص المادة(/2ج) من أركان الجرائم.
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تنصرف إرادته إلى ذلك ,كما ويجب أن يقوم مرتكب الجريمة بإرتكاب الفعل بقصد اإلبادة
الكلية أو الجزئية لجماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية .ويتسم هذا الفعل بأنه ينطوي على
إبادة بطيئة ألفراد جماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية فهو ال يتخذ صورة القتل أو
اإليذاء البدني المباشر وانما يتمثل فقط في إخضاع فرد أو أكثر من األفراد المنتمين إلى
جماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية لظروف معيشية قاسية من شأن هذه الظروف
القضاء عليهم ببطء بشكل كلى أو جزئي مثل فرض اإلقامة عليهم في مكان ٍ
خال من الزرع
والماء أو في مناخ ٍ
قاس يجلب األمراض مع عدم تقديم العالج
 - 1فرض تدابير تستهدف منع النجاب داخل

لهم()1

الجماعة()2

تتحقق اإلبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب بأن يفرض مرتكب الجريمة تدابير
معينة على شخص أو أكثر من المنتمين إلى جماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية معينة
وأن يقصد بالتدابير المفروضة منع اإلنجاب داخل تلك الجماعة,على أن يصدر هذا الفعل في
سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو أن يكون من شأن الفعل أن يحدث
بحد ذاته إهالك الجماعة كليا أو جزئيا ,وال بد أن ينصرف علم مرتكب الجريمة إلى أن فعله
ينطوي على إجراءات قسرية على أفراد منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية
لمنعهم من اإلنجاب ,وال بد أن تنصرف إرادته إلى ذلك ,كما وال بد أن يكون إرتكاب الفعل
بقصد اإلبادة الكلية أو الجزئية لجماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية.فوسيلة إعاقة التناسل
تعتمد على أساليب بيولوجية تعوق نمو وتزايد أعضاء الجماعة المستهدفة,مثل تطعيم النساء
بعقاقير تؤدي إلى العقم أو إستخدام طرق أو وسائل من شأنها أن تقضي على خصوبة
الرجال)3(.

( )1د.حسنين إبراهيم صالح عبيد,الجريمة الدولية,مرجع سابق,ص,221د.سامي عبد الحليم,مرجع سابق,ص22,27
( )2راجع نص المادة(/2د) من أركان الجرائم.

( )3د.عبد الواحد محمد الفار,الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها,مرجع سابق,ص301
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- 1نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة

أخرى()1

تتحقق اإلبادة الجماعية بنقل األطفال عنوة بأن ينقل مرتكب الجريمة عنوة(سواء تم ذلك
بإستخدام القوة المادية أو التهديد بإستخدامها أو بالقسر الناشئ مثال عن الخوف من العنف
واإلكراه واإلحتجاز والقمع النفسي واساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعنى أو األشخاص
أو أي شخص أخر أو إستغالل بيئة قسرية) شخصا أو أكثر ممن هم دون سن الثامنة عشرة
والمنتمين إلى جماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية معينة إلى جماعة أخرى مختلفة,على
أن يصدر هذا الفعل في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو أن يكون
من شأن الفعل أن يحدث بحد ذاته إهالك الجماعة كليا أو جزئيا ,ويجب أن ينصرف علم
مرتكب الجريمة إلى أن فعله ينطوي على نقل أطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة ومنتمين
لجماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية قس ار إلى جماعة أخرى ,ويجب أن تنصرف إرادتة
إلى ذلك ,كما ويجب أن يقوم مرتكب الجريمة بإرتكاب الفعل بقصد أو نية اإلبادة الكلية أو
الجزئية لجماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو دينية .فهذا الفعل يؤدي إلى القضاء على ظاهرة
تعاقب األجيال والحيلولة دون إكتساب األبناء للغة اآلباء أو عاداتهم أو شعائرهم الدينية بحيث
ينشأ هؤالء األطفال نشأة أخرى منقطعة الصلة بجذورهم ,وال يقلل من جرم هذا الفعل أن ينقل
األطفال -المنتمين لجماعة قومية أواثنيه أو عرقية أو دينية -إلى جماعة أخرى مختلفة تكفل
لهم الرعايا الصحية واإلجتماعية والثقافية(, )2فنحن هنا بصدد تفريغ جماعة قومية أو إثنيه أو
عرقية أو دينية من إمتدادها السكاني الطبيعي الذي يضمن لها البقاء ,مما يعني أن هذا الفعل
يؤدي إلى إهالك تلك الجماعة ومحو

ذكرها()3

( )1راجع نص المادة (/2ه) من أركان الجرائم.

( )2د.عبد الواحد محمد الفار,الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها,مرجع سابق,ص.301
( )3د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص.112
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المطلب الثاني
الجرائم ضد النسانية
The Crimes Against Humanity
تعتبر الجرائم ضد اإلنسانية من الجرائم الدولية شديدة الخطورة,التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره
وتسترعي إهتمامه لما تتسم به من وحشية تجافي الطبيعة اإلنسانية ,ولما تنطوي عليه من إنتهاك
لحقوق اإلنسان وحرياته

األساسية()1

ولتناول الجرائم ضد اإلنسانية التي تستوجب المسؤولية الجنائية

الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية,فإننا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول
في الفرع األول :تعريف الجرائم ضد اإلنسانية ,ونتناول في الفرع الثاني:أركان صور الجرائم ضد
اإلنسانية.
الفرع األول
تعريف الجرائم ضد ال نسانية
عرفت المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في فقرتها األولى الجرائم ضد
اإلنسانية بأنه"لغرض هذا النظام األساسي يشكل أي فعل من األفعال التالية"جريمة ضد اإلنسانية"متى
إرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم
بالهجوم{ :أ} القتل العمد {ب} اإلبادة {ج}اإلسترقاق {د}إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان
{ه}السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية
للقانون الدولي {و}التعذيب {ز} اإلغتصاب أو اإلستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل
القسري ,أو التعقيم القسري أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من
الخطورة {ح} إضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو
قومية أو إثنيه أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة  3أو ألسباب

( )1د.عبد الرحمن محمد خلف,مرجع سابق,ص1
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أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي ال يجيزها ,وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه
الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة {ط} اإلختفاء القسري لألشخاص {ي} جريمة
الفصل العنصري {ك} األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة
شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
ويتبين لنا من نص المادة  1/ 7من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية عدة مالحظات وهي-:
أول:أنه يجب لتكييف األفعال المشار إليها في المادة  1/7من النظام األساسي للمحكمة بأنها جرائم
ضد اإلنسانية توافر أربعة شروط وهي:
الشرط األول:أن ترتكب األفعال في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي
يقصد بمصطلح {الهجوم} بحسب ما جاء في الفقرة /2أ من المادة السابعة من النظام األساسي
للمحكمة والفقرة  3من المقدمة المتعلقة بأركان الجرائم ضد اإلنسانية أنه "نهجا سلوكيا يتضمن
اإلرتكاب المتكرر أو المتعدد لألفعال المشار إليها في الفقرة األولى من المادة السابعة من النظام
األساسي للمحكمة" ويفترض في الهجوم إستنادا لهذا التعريف أن يغطي حاالت إرتكاب الجريمة عن
طريق الفعل واإلمتناع

معا()1

أما مصطلح {واسع النطاق} فيقصد به إستهداف عددا كبي ار من

الضحايا()2

( )1د.سوسن تمرخان بكه,مرجع سابق,ص.211
( )2أ.لندة معمر يشوى,مرجع سابق,ص -192وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عرفت (أثناء نظرها في
قضية أكايسوا) مفهوم واسع النطاق بأنه يعني"أن الهجوم ضخم,متكرر الحدوث -على نطاق واسع -ينفذ بشكل جماعي
ويشكل خطورة كبيرة ضد عدد كبير من الضحايا",وقد أشارت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة(أثناء نظرها في
قضية تاديتش) إلى ما يلي"إن الرغبة في إستبعاد األفعال المنعزلة والعشوائية من فكرة الجرائم ضد اإلنسانية هي التي قادت
لتضمين شرط أن تكون األفعال الجرمية موجهة ضد السكان المدنيين ,الشرط الذي يمكن إستيفاؤه في حال اإلرتكاب الواسع
النطاق لألفعال والذي يشير إلى عدد الضحايا أو في حال اإلرتكاب المنهجي الذي يشير إلى الشكل أو الخطة",وفي تعليقها
على مسودة الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها لعام  1992أوضحت لجنة القانون الدولي ما يلي) إن اشتراط أن ترتكب
األفعال غير اإلنسانية على مستوى واسع النطاق يعني أن تكون األفعال موجهة ضد العديد من الضحايا) -راجع د.سوسن
تمرخان بكه,مرجع سابق,ص212,211
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بينما يقصد بمصطلح {منهجي} درجة عالية من التخطيط

والتنظيم()1

وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن

المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة لم تشترط تالزم وترابط معياري سعة النطاق والمنهجية
لكي تقوم الجرائم ضد اإلنسانية ,وانما إكتفت المادة  7من النظام األساسي للمحكمة بأن يتوافر في
الهجوم أحد المعيارين سعة النطاق أو المنهجية حتى تقوم الجرائم ضد اإلنسانية

()2

الشرط الثاني:أن ترتكب األفعال ضد أية مجموعة من السكان المدنيين
يقصد بعبارة {أية مجموعة من السكان المدنيين} بحسب ما فسرتها المحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة أثناء نظرها في قضية تاديتش بأنها"تشمل جميع المدنيين المواطنين وغير
المواطنين ,كما أنها تشمل غير المدنيين من العسكريين النظاميين أو أعضاء الجماعات المسلحة
الذين توقفوا بالفعل عن المشاركة اإليجابية في الصراعات

المسلحة"()3

وقد أوضحت المحكمة الجنائية

الدولية لرواندا أثناء نظرها في قضية أكايسوا أن مفهوم السكان المدنيين"يشمل كل من ليس له دور
فاعل في األعمال العدائية ,بما فيهم أعضاء القوات المسلحة الذين وضعوا أسلحتهم وأولئك الذين

( )1د.سامي عبد الحليم سعيد,مرجع سابق,ص -12وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عرفت أثناء نظرها
في قضية أكايسوا مفهوم الهجوم المنهجي كما يلي"يعني مفهوم الهجوم المنهجي أنه هجوم منظم تماما ويتبع نمطا منتظما
ويقوم على سياسة عامة ويستخدم فيه موارد كبيرة عامة أو خاصة"-د.عبد الرحمن محمد خلف,مرجع سابق,ص.33
( )2تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن المادة الخامسة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة لم
تشترط أن ترتكب األفعال التي تشكل جرائم ضد اإلنسانية بموجب تلك المادة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ,إال
أن المحكمة الجنائية ليوغوسالفيا السابقة رأت أثناء نظرها في قضية تاديتش ما يلي"إن من المستقر األن أن شرط أن تكون
األفعال موجهة ضد السكان المدنيين يمكن إستيفاؤه إذا كان الهجوم قد تم بشكل واسع النطاق أو بشكل منهجي ,وان أي
واحد من هذين الشرطين ٍ
كاف إلستبعاد األفعال المنعزلة والعشوائية"-د.سوسن تمرخان بكه,مرجع سابق,ص.213
( )3د.محمد حسني علي شعبان,مرجع سابق,ص.222
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أقعدهم المرض أو الجرح أو اإلحتجاز أو أي سبب

أخر"()1

الشرط الثالث:العلم بالهجوم
إشترطت المادة  1/ 7من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالهجوم الذي يشكل فعله اإلجرامي الذي إرتكبه أو أفعاله اإلجرامية التي إرتكبها جزءا

منه()2

) )1د.سوسن تمرخان بكه,مرجع سابق,ص -272وتجدر اإلشارة إلى أن المادة( )10من اللحق"البروتوكول"األول اإلضافي إلى
اتفاقيات جنيف المعقودة في 12آب/أغسطس 1919عرفت األشخاص المدنيين والسكان المدنيين على النحو التالي:

 - 1المدني هو أي شخص ال ينتمي إلى فئة من فئات األشخاص المشار إليها في البنود األول والثاني والثالث والسادس
من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من االتفاقية الثالثة والمادة ( )13من هذا اللحق"البروتوكول" واذا ثار الشك حول ما إذا
كان شخص ما مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.

 - 2يندرج في السكان المدنيين كافة األشخاص المدنيين.

 - 3ال يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم ال يسري عليهم تعريف المدنيين

وبخصوص فئات األشخاص المشار إليها في البنود األول والثاني والثالث والسادس من الفترة (أ) من المادة( )1من اتفاقية جنيف

الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  12آب/أغسطس  1919فهي كالتالي:

( )1أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.

( )2أفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى,بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد
أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم,حتى لو كان هذا اإلقليم محتال ,على أن تتوفر الشروط التالية في هذه
المليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة-1:أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه

 -2أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد  - 3أن تحمل األسلحة جه ار  -1أن تلتزم في عملياتها
بقوانين الحرب وعاداتها .

( )3أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الحاجزة.

( )7سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند إقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن
يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية,شريطة أن يحملوا السالح جه ار وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها

وأما المادة( )13من اللحق"البروتوكول" األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف فقد نصت على ما يلي -1:تتكون القوات
المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك

مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثال بحكومة أو بسلطة ال يعترف الخصم بها ويجب أن تخضع

مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل إتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح  -2يعد

أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع(عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة 33من االتفاقية الثالثة) مقاتلين

بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في األعمال العدائية  -3إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه

عسكرية مكلفة بفرض إحترام القانون وجب عليه إخطار أطراف النزاع األخرى بذلك-راجع د.شريف عتلم,د.محمد ماهر عبد
الواحد,موسوعة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني,مرجع سابق,ص290,222,112

()2د.عبد الرحمن محمد خلف,مرجع سابق,ص.21
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األمر الذي يعني وجود بعدين للركن المعنوي للجرائم ضد اإلنسانية فإضافة إلشتراط إستيفاء عناصر
الركن المعنوي المتعلق بإرتكاب أي من الجرائم ضد اإلنسانية يجب أيضا أن يعلم مرتكب الجريمة
بالسياق األوسع الذي يحدث فيه فعله

اإلجرامي()1

وتجدر اإلشارة إلى أنه بحسب ما جاء في الفقرة

الثانية من مقدمة المادة  7من أركان الجرائم ال يشرط إثبات علم مرتكب الجريمة بجميع خصائص
ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التي تتبعها الدولة أو المنظمة.
الشرط الرابع:أن يكون إرتكاب األفعال عمال بسياسة دولة أو منظمة أو تعزي از لهذه

السياسة()2

يعد ركن السياسة هو المحك في اإلختصاص الذي يعمل على تحويل الجرائم من جريمة وطنية إلى
جريمة

دولية()3

وتتطلب السياسة الرامية إلى القيام بالهجوم ضد السكان المدنيين أن تقوم الدولة أو

المنظمة بتعزيز أو دعم أو تشجيع إيجابي وفعال للقيام بالهجوم ضد السكان المدنيين ,وقد تقوم
السياسة الرامية إلى القيام بالهجوم ضد السكان المدنيين والتي تباشرها الدولة أو مجموعة منظمة -في
ظروف إستثنائية على أساس اإلحجام عن القيام بعمل معين بقصد تشجيع إرتكاب الهجوم ضد السكان
المدنيين,غير أنه ال يمكن اإلستدالل على وجود هذه السياسة بغياب العمل الحكومي أو العمل
التنظيمي فقط ,وانما يجب أن يستدل عليها أيضا بواسطة التشجيع أو الدعم

اإليجابي()1

ثانيا:أن المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة لم تشترط إلعتبار األفعال المشار إليها في الفقرة
األولى منها جرائم ضد اإلنسانية أن ترتكب أثناء النزاعات

المسلحة()1

األمر الذي يعني إمكانية

إرتكابها في وقت السلم أو في وقت النزاعات المسلحة(الدولية أو غير الدولية) وبهذا يؤكد النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ حماية السكان المدنيين من تعسف وانتهاك األنظمة

( )1د.سوسن تمرخان بكه,مرجع سابق,ص.221

( )2راجع نص المادة (/2/7أ) من النظام األساسي ,الفقرة ( )3من المقدمة المتعلقة بأركان الجرائم ضد اإلنسانية.
( )3د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية,نشأتها ونظامها األساسي,مرجع سابق,ص.112

( )1د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية,مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي,مرجع
سابق,ص31

( )1وذلك بخالف المادة( )1من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة التي إشترطت أن ترتكب األفعال
التي تعتبر جرائم ضد اإلنسانية بموجبها في النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طبيعة دولية أو داخلية.
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()1

ثالثا :أن المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة لم تشترط في األفعال المكونة للجرائم ضد
اإلنسانية أن ترتكب بدافع تمييزي (أي أن ترتكب ألسباب وبواعث قومية أو إثنيه أوعرقية أو دينية أو
سياسية ...إلخ)( )2وذلك بإستثناء فعل اإلضطهاد المشار إليه في البند{ح} من المادة  1/7من النظام
األساسي للمحكمة,إذن فالباعث العرقي أو القومي أو السياسي أو اإلثني أو الديني...إلخ ليس شرطا
مطلوبا في الجرائم ضد اإلنسانية بإستثناء جريمة اإلضطهاد

(.)3

رابعا:أن المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة أوردت األفعال المكونة للجرائم ضد اإلنسانية
على سبيل الحصر وليس المثال

(.)1

خامسا:أن المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة أضافت أفعاال جديدة تشكل جرائم ضد
اإلنسانية لم يتضمنها نظامي المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسالفيا السابقة

ورواندا()1

وهي

اإلستعباد الجنسي ,واإلكراه على البغاء ,والحمل القسري ,والتعقيم القسري ,والعنف الجنسي ,واإلختفاء
القسري لألشخاص ,وجريمة الفصل العنصري.
( )1د.علي يوسف الشكري,مرجع سابق,ص.111

( )2وذلك بخالف المادة( )3من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي إشترطت في األفعال المكونة للجرائم ضد
اإلنسانية بموجبها أن ترتكب ألسباب قومية أو سياسية أو إثنيه أو عرقية أو دينية.

( )3د.بدر الدين محمد شبل,الحماية الدولية الجنائية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية,مرجع سابق,ص.320

( )1د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية,مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي ,مرجع
سابق,ص.31

( )1فقد نصت المادة( )1من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة على أنه "سوف تمارس المحكمة
الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة اإلختصاص بمقاضاة األشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية عندما ترتكب في
النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طبيعة دولية أو داخلية ,وتكون موجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين -1:القتل

العمد -2 ,اإلبادة -3 ,اإلسترقاق -1 ,اإلبعاد -1 ,السجن -2 ,التعذيب -7,اإلغتصاب -2,اإلضطهاد ألسباب سياسية
أو عرقية أو دينية -9 ,األفعال الالإنسانية األخرى .بينما نصت المادة( )3من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

لرواندا على أن"سيكون للمحكمة الجنائية الدولية في رواندا اإلختصاص بمقاضاة األشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية

عندما ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ألسباب قومية,

سياسية,إثنية,عرقية,أودينية -1 :القتل  -2اإلبادة  -3اإلسترقاق -1 ,اإلبعاد -1 ,السجن -2 ,التعذيب-7,

اإلغتصاب -2,اإلضطهاد ألسباب سياسية  ,عرقية  ,دينية -9 ,األفعال الالإنسانية األخرى --راجع د.سوسن تمرخان

بكه,مرجع سابق,ص21,19
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الفرع الثاني
أركان صور الجرائم ضد النسانية
أوردت المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية{ }12صورة من الصور التي
تتخذها الجرائم ضد اإلنسانية ,وكل صورة من هذه الصور تشكل جريمة مستقلة قائمة بذاتها ,وعلى
ذلك فإننا سنتناول أركان كل صورة من صور الجرائم ضد اإلنسانية وذلك على النحو التالي:
- 1القتل

العمد))1

يعد القتل العمد من أشد صور الجرائم ضد اإلنسانية خطورة وذلك لكونه يشكل إعتداء على أحد
الحقوق األساسية لإلنسان وهو الحق في الحياة ,ويعني القتل العمد في هذا الشأن أي شكل من
أشكال إزهاق الروح غير ناجم عن حكم قانوني صادر باإلعدام من محكمة
القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن

يقتل()3

مختصة()2

ويتمثل

مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر كجزء

من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين ,وذلك تنفيذا أو تعزي از
لسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم ,وال بد أن يعلم مرتكب الجريمة بأن سلوكه
يعتبر جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا أو
تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم أو أن ينوي مرتكب الجريمة أن يكون
سلوكه جزءا من ذلك الهجوم.
2

لبادة))1ا

تتمثل اإلبادة التي تشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن

يقتل()1

مرتكب الجريمة شخصا أو

( )1راجع نص المادة(/1/7أ) من أركان الجرائم.
( )2د.عباس هاشم السعدي,مرجع سابق,ص.111
( )3يستعمل التعبيران يقتل ( )Killedويتسبب في موت( )Caused deathللتعبير عن نفس المفهوم,راجع د,محمود شريف
بسيوني,وثائق المحكمة الجنائية الدولية,مرجع سابق,هامش ص.11
( )1راجع نص المادة(/1/7ب) من أركان الجرائم ,والمادة(/2/7ب) من النظام األساسي.
( )1يمكن إرتكاب السلوك بوسائل مختلفة للقتل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ,راجع د,محمود شريف بسيوني,وثائق المحكمة
الجنائية الدولية,مرجع سابق,هامش ص.11
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أكثر,بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف أو أحوال ستؤدي حتما إلى هالك جزء من
مجموعة من السكان(مثل الحرمان من إمكانية الحصول على األغذية واألدوية) بحيث يشكل ذلك
عملية قتل جماعي ألفراد مجموعة من السكان المدنيين أو جزءا من عملية القتل الجماعي,على أن
يتم ذلك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا أو
تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم ,ويجب أن يعلم مرتكب الجريمة بأن
سلوكه هو جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا أو
تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم,أو أن ينوي أن يكون سلوكه جزءا من ذلك
الهجوم .وتجدر اإلشارة إلى أن جريمة اإلبادة كإحدى الجرائم ضد اإلنسانية تختلف عن جريمة
اإلبادة الجماعية الواردة في المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة من حيث أن جريمة اإلبادة
كإحدى الجرائم ضد اإلنسانية ال يشترط لقيامها أن توجه ضد جماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو
دينية,في حين يشترط لقيام جريمة اإلبادة الجماعية أن توجه ضد جماعة قومية أو إثنيه أو عرقية أو
دينية (.)1
3

لسترقاق()2ا

يقصد باإلسترقاق :ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعها
على شخص ما ,بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل اإلتجار باألشخاص وال سيما النساء
واألطفال()3

ويتمثل اإلسترقاق الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن يمارس مرتكب الجريمة

إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو
يعيرهم أو يقايضهم,أو أن يفرض عليهم حرمانا مماثال من التمتع بالحرية {وقد يتضمن هذا الحرمان
من الحرية السخرة( })1أو إستعباد الشخص بطرق أخرى حسبما نص عليه في االتفاقية التكميلية
( )1د.عصام عبد الفتاح مطر,مرجع سابق,ص.113
( )2راجع نص المادة(/1/7ج) من أركان الجرائم.

( )3راجع نص المادة(/2/7ج) من النظام األساسي
( )1يقصد بالسخرة:العمل القسري.
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إلبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام ,1912بما في ذلك ممارسة
هذه السلطات في سبيل اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال,على أن يكون إرتكاب هذا
السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين ,وذلك
تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم ,كما ويجب أن يعلم مرتكب
الجريمة بأن سلوكه هو جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان
المدنيين تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم أو أن ينوي أن يكون
سلوكه جزءا من ذلك الهجوم.
- 1إبعاد السكان أو النقل القسري

للسكان()1

يقصد بإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان :نقل األشخاص المعنيين قس ار من المنطقة التي
يوجدون فيها بصفة مشروعة,بالطرد أو بأي فعل قسري أخر ,دون مبررات يسمح بها القانون
الدولي))2

ويتمثل ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن

يرحل مرتكب الجريمة أو ينقل

ر()3
قس ا

شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان أخر بالطرد أو

بأي فعل قسري أخر ألسباب ال يقرها القانون الدولي,شريطة أن يكون ذلك الشخص أو أولئك
األشخاص موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي إبعدوا أو نقلوا منها على ذلك النحو
ويجب أن يرتكب ذلك السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من
السكان المدنيين ,وذلك تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم ,كما
ويجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وتؤكد مشروعية وجود
( )1راجع نص المادة(/1/7د) من أركان الجرائم.

( )2راجع نص المادة(/2/7د) من النظام األساسي.

( )3تجدر اإلشارة إلى أن عبارة الترحيل أو النقل القسري( )Deportedor forcibly transferredوعبارة التهجير
القسري( )forcibly displacedيعبران عن مفهوم واحد.راجع د.محمود شريف بسيوني ,وثائق المحكمة الجنائية
الدولية,مرجع سابق,هامش ص .12
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ذلك الشخص أو أولئك األشخاص في المنطقة التي إبعدوا أو نقلوا منها

ر()1
قس ا

ويجب أن يعلم

مرتكب الجريمة بأن فعله جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان
المدنيين تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم أو أن ينوي أن يكون
فعله جزءا من ذلك الهجوم.
- 1السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية
للقانون

الدولي()2

يعتبر السجن أو تقييد الحرية عموما من العقوبات السالبة للحرية وهي تلك العقوبات التي يتحقق
إيالمها عن طريق حرمان المحكوم عليه بها من حقه في التمتع بحريته إذ تسلبه العقوبة ذلك الحق
إما نهائيا كما في السجن مدى الحياة أو المؤبد ,واما أن يكون الحرمان مؤقتا أي ألجل معلوم
يحدده القضاء(.)3
ويتمثل السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية في
أن يسجن مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر أو أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر حرمانا
شديدا من الحرية البدنية بصورة أخرى ,بحيث تصل جسامة هذا السلوك إلى الحد الذي يشكل
إنتهاكا للقواعد األساسية للقانون

الدولي()1

,مع وجوب أن يكون إرتكاب ذلك السلوك كجزء من

( )1ال يقتصر مصطلح "قس ار"على القوة المادية فقط ,وانما قد يشمل التهديد بإستخدامها,أو القسر الناشئ مثال عن الخوف من
العنف واإلكراه واإلحتجاز واإلضطهاد النفسي واساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو األشخاص المعنيين أو أي
شخص أخر أو باإلستفادة من بيئة قسرية -راجع د.محمود شريف بسيوني ,وثائق المحكمة الجنائية الدولية,مرجع

سابق,هامش ص .12

( )2راجع نص المادة(/1/7ه) من أركان الجرائم

( )3د.عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق,ص.117

( )1فعلى سبيل المثال نصت المادة ( )1/9من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه" لكل فرد حق في
الحرية وفى األمان على شخصه .وال يجوز توقيف أحد أو إعتقاله تعسفا .وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص

عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه " كما نصت المادة التاسعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنة"ال يجوز
القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"
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هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وذلك تنفيذا أو تعزي از
لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم
بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك ,وأن يعلم بأن سلوكه هو جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي
بإرتكاب هذا الهجوم أو أن ينوي مرتكب الجريمة أن يكون سلوكه جزءا من ذلك الهجوم.
2

-التعذيب()1

يقصد بالتعذيب  :تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنيا أو عقليا بشخص موجود تحت
إشراف المتهم أو سيطرته  ,ولكن ال يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات
قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة

لها()2

ويتمثل التعذيب الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معاناة
شديدة سواء بدنيا أو نفسيا,بشخص أو أكثر يكون هذا الشخص أو هؤالء األشخاص موجودين
تحت إشراف مرتكب الجريمة أو تحت سيطرته  ,على أال يكون ذلك األلم أو تلك المعاناة ناشئين
فقط عن عقوبات مشروعة أو مالزمين لها أو تابعين لها ,كما يجب أن يرتكب ذلك السلوك كجزء
من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين ,وذلك تنفيذا أو تعزي از
لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم ,كما ويجب أن يعلم مرتكب الجريمة بأن فعله
هو جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا أو
تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم أو أن ينوي أن يكون فعله جزءا من ذلك
الهجوم.هذا وال يشترط في التعذيب الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية أن يكون لغاية معينة أو
لهدف معين مثل الحصول على إعتراف أو على معلومات  ...إلخ وذلك بخالف التعذيب المشمول

( )1راجع نص المادة(/1/7و) من أركان الجرائم.

( )2راجع نص المادة(/2/7ه) من النظام األساسي.
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في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
لعام 1921

()1

 7ا-لغتصاب ,أو الستعباد الجنسي ,أو الكراه على البغاء ,أو الحمل القسري,أو التعقيم
القسري,أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
أ

-الغتصاب))2

يتمثل اإلغتصاب الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن يعتدي()3مرتكب الجريمة على جسد
شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيالج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية(سواء كان هذا
الجزء عضوا جنسيا كالجهاز التناسلي في حال كون الضحية أنثى,أم كان الشرج أو الفم في حال كون
الضحية ذك ار أو أنثى)( )1أو جسد مرتكب الجريمة (كأن تقوم امرأة بإجبار أحدا على اإلتصال
( )1حيث عرفت المادة األولى من االتفاقية التعذيب بأنه"أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد,جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا

بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على إعتراف أو معاقبته على عمل

إرتكبه أو يشتبه في أنه إرتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث -أو عندما يلحق مثل هذا
األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه,أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه
موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية

أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها" .

( )2راجع نص المادة(/1/7ز)" "1من أركان الجرائم.

( )3تجدر اإلشارة إلى أن المراد بمفهوم اإلعتداء أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر واألنثى معا -راجع د.محمود شريف
بسيوني ,وثائق المحكمة الجنائية الدولية,مرجع سابق,هامش ص. 12
( )1ويالحظ أن هذا يعد تطو ار هاما وخروجا عن المفهوم التقليدي لجريمة اإلغتصاب والذي كان يقتضي أن تكون الضحية في
جريمة اإلغتصاب أنثى وأن يكون اإلتصال مقصو ار على األعضاء الجنسية للذكر واألنثى-د.محمد عبد المنعم عبد
الغني,الجرائم الدولية,مرجع سابق,ص -191وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة قررت في
قضية (فرونيزيجا)أن النقاط التالية تشكل ما يمكن إعتباره أركانا موضوعية لجريمة اإلغتصاب -1:التغلغل الجنسي مهما
كان بسيطا(:أ) في مهبل أو شرج الضحية من قبل قضيب الجاني أو أي أداة أخرى يستخدمها الجاني أو(ب)في فم الضحية
من قبل قضيب الجاني -2 .وذلك قس ار أو بالعنف أو بالتهديد بالعنف ضد الضحية أو شخص ثالث-راجع المستشار
القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر,كنوت دورمان,أركان جرائم الحرب ضمن كتاب(المحكمة الجنائية الدولية,المواء مات
الدستورية والتشريعية),مرجع سابق,ص139
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الجنسي معها رغما عن إرادته (,)1أو كأن يقوم الجاني بإجبار المجني عليه على ممارسة اللواط
معه تحت تهديد السالح الذي بيد الجاني)أو ينشأ عنه إيالج أي جسم( والجسم هنا بالقطع ليس
طرفا من جسم المتهم) أو أي عضو أخر من الجسد(كاألصبع أو اليد) في شرج الضحية(رجال
كان أو امرأة)أو في فتحة الجهاز التناسلي للمجني عليها,حتى ولو كانت عملية اإليالج أو
اإلدخال طفيفة

()2

ويجب أن يرتكب اإلعتداء بإستعمال القوة أو بالتهديد بإستعمالها أو بالقسر

الناشئ مثال عن خوف الشخص المعني أو شخص أخر من التعرض ألعمال عنف أو إكراه أو
إحتجاز أو إضطهاد نفسي أو إلساءة استعمال السلطة أو بإستغالل بيئة قسرية أو يرتكب
اإلعتداء على شخص يعجز عن التعبير حقيقة عن الرضا (إلصابته بعجز طبيعي أو ألنه
محدث أو بسبب كبر السن) كما يجب أن يرتكب الفعل كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي
موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وذلك تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي
بإرتكاب هذا الهجوم,كما ويجب أن يعلم مرتكب الجريمة بأن فعله هو جزء من هجوم واسع
النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو
منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم أو أن ينوي مرتكب الجريمة أن يكون فعله جزءا من ذلك
الهجوم.
ب ا-لستعباد الجنسي(.)3
يتمثل اإلستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى
أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أكثر من شخص مثل شراء أو بيع أو
( )1وتعتبر هذه الحالة هي األخرى خروجا عن المفهوم التقليدي لإلغتصاب والذي كان من المستحيل على المرأة فيه إرتكاب
جريمة اإلغتصاب حتى ولو أجبرت رجال على اإلتصال الجنسي معها بواسطة السالح -د.محمد عبد المنعم عبد
الغني,الجرائم الدولية,مرجع سابق,ص191
( )2د.عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق,ص127
( )3راجع نص المادة(/1/7ز) " "2من أركان الجرائم --ويطلق على اإلستعباد الجنسي اإلذالل الجنسي حيث أنه ال يرتكب
لغرض جنسي وانما يرتكب من أجل اإلذالل واإلهانة-د.سهيل حسين الفتالوي,جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم ضد
اإلنسانية,مرجع سابق,ص213
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إعارة أو مقايضة هذا الشخص أو هؤالء األشخاص أو أن يفرض عليهم حرمانا مماثال من التمتع
بالحرية ( وهذا الحرمان من الحرية قد يشمل السخرة أو إخضاع الشخص إلى حالة إسترقاق على
النحو المعرف في االتفاقية التكميلية إللغاء الرق وتجارة الرق والنظم والممارسات المشابهة للرق
لعام  )1912بما في ذلك اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال ,ويجب أن يتسبب
مرتكب الجريمة في قيام ذلك الشخص أو أولئك األشخاص بفعل أو أكثر من األفعال ذات الطابع
الجنسي ,ويتعين أيضا أن يكون إرتكاب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي
موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين ,وذلك تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي
بإرتكاب هذا الهجوم,وينبغي أن يعلم مرتكب الجريمة بأن فعلة هو جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة
تقضى بإرتكاب هذا الهجوم أو أن ينوي أن يكون فعله جزءا من ذلك الهجوم.
ج -الكراه على

البغاء))1

يتمثل اإلكراه على البغاء الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن يرغم مرتكب الجريمة شخصا
أو أكثر على ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي بإستعمال القوة أو بالتهديد بإستعمالها أو
بالقسر من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو الغير
للعنف أو اإلكراه أو اإلحتجاز أو الضغوط النفسية,أو إساءة استعمال السلطة,أو بإستغالل وجود
بيئة قسرية,أو عجز الشخص أو األشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم(بسبب اإلصابة بعجز
طبيعي,أو بسبب الحداثة,أو بسبب كبر السن) ,ويجب أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره(كقريب
له,أو صديق له,أو رئيس له) أو أن يتوقع حصول مرتكب الجريمة أو غيره على أموال أو فوائد
أخرى(مثل مزايا عينية كهدايا,أو مزايا إعتبارية

كترقية)()2

( )1راجع نص المادة(/1/7ز) " "3من أركان الجرائم

( )2د.عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق,ص197
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الجنسي أو لسبب مرتبط بها,كما يجب أن يكون إرتكاب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو
منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين ,وذلك تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة
تقضي بإرتكاب هذا الهجوم ,كما ويجب أن يعلم مرتكب الجريمة بأن فعله هو جزء من هجوم واسع
النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة
تقضي بإرتكاب هذا الهجوم أو أن ينوي أن يكون فعله جزءا من ذلك الهجوم.
د -الحمل القسري (.)1
يقصد بالحمل القسري :إكراه المرأة على الحمل قس ار وعلى الوالدة غير المشروعة بقصد التأثير على
التكوين العرقي ألية مجموعة من السكان أو إرتكاب إنتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي وال
يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة

بالحمل()2

ويتمثل

الحمل القسري الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن يحبس مرتكب الجريمة إمرأة أو أكثر حملت
بالقوة بنية التأثير في التكوين العرقي ألي مجموعة من المجموعات السكانية أو إرتكاب إنتهاكات
جسيمة للقانون الدولي( ,)3وال بد أن يصدر هذا الفعل في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي
موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين ,وذلك تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي
بإرتكاب هذا الهجوم,كما يجب أن يعلم مرتكب الجريمة بأن فعله هو جزء من هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي
بإرتكاب هذا الهجوم أو أن ينوي أن يكون فعله جزءا من ذلك الهجوم.
( )1راجع نص المادة(/1/7ز) ""1من أركان الجرائم.

( )2راجع نص المادة(/2/7و) من النظام األساسي -والجدير بالذكر أن السبب في النص على عبارة(وال يجوز بأي حال تفسير
هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل) هو أن بعض وفود الدول المشاركة في مؤتمر روما(

وبالتحديد وفود الدول العربية واإلسالمية ووفود الدول الكاثوليكية وعلى رأسها الفاتيكان ) أبدت تخوفها من أن يؤدي التفسير

الخاطئ لجريمة الحمل القسري إلى اإلعتراف بحق حرية اإلجهاض عالميا,األمر الذي يعني إلزام الدول بالسماح بإجهاض

النساء الالتي يجبرن على الحمل ,وهو ما يتعارض مع المبادئ الدينية والقانونية للعديد من الدول-راجع د.محمد عبد المنعم

عبد الغني,الجرائم الدولية,مرجع سابق,ص.199

( )3نالحظ أن جريمة الحمل القسري تشترط توافر قصد جنائي خاص والمتمثل في نية التأثير على التكوين العرقي ألية مجموعة
من السكان أو إرتكاب إنتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.
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القسري()1

يتمثل التعقيم القسري الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو
أكثر من القدرة البيولوجية على اإلنجاب()2على أال يكون لذلك السلوك ما يبرره طبيا أو يمليه
عالج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو األشخاص المعنيون بموافقة حقيقية

منهم()3

وال بد أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان
المدنيين ,وذلك تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم,كما يجب أن
يعلم مرت كب الجريمة بأن فعله هو جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من
السكان المدنيين تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم أو أن يقصد
أن يكون فعله جزءا من ذلك الهجوم.
و -العنف الجنسي(.)1
يتمثل العنف الجنسي الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن يقترف مرتكب الجريمة فعال ذا
طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو أن يرغم مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص
على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية إما بإستعمال القوة أو بالتهديد بإستعمالها أو بالقسر من قبيل
ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو الغير للعنف أو اإلكراه أو
اإلحتجاز أو الضغوط النفسية أو إساءة إستعمال السلطة,أو بإستغالل بيئة قسرية(مثل وضع
الشخص أو األشخاص المعنيين في بيئة غير صحية أو تعريضهم لبرد

قارس)()1

أو عجز

( )1راجع نص المادة(/1/7ز)""1من أركان الجرائم.

( )2تجدر اإلشارة إلى أنه ليس المقصود بالحرمان أن يشمل تدابير تحديد النسل غير الدائمة األثر من الناحية العملية -راجع
د.محمود شريف بسيوني,وثائق المحكمة الجنائية الدولية,مرجع سابق,هامش ص.20

( )3الموافقة الحقيقية ال تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع  -راجع د.محمود شريف بسيوني,وثائق المحكمة
الجنائية الدولية,مرجع سابق,هامش ص.20

( )1راجع نص المادة(/1/7ز)" "2من أركان الجرائم.

( )1د.بدر الدين محمد شبل,القانون الدولي الجنائي الموضوعي,مرجع سابق,ص112

144

الفصل الثاني

القواعد الموضوعية للمسؤولية الجنائية الفردية

الشخص أو األشخاص عن التعبير حقيقة عن رضاهم ,على أن يكون هذا السلوك على درجة من
الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم األخرى المنصوص عليها في المادة /1/7ز من النظام
األساسي{اإلغتصاب-اإلستعباد الجنسي-اإلكراه على البغاء-الحمل القسري -التعقيم القسري}
ويجب أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان
المدنيين وذلك تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم,كما ويجب أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك,ويجب أن يعلم
مرتكب الجريمة بأن سلوكه هو جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من
السكان المدنيين تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم أو أن ينوي أن
يكون سلوكه جزءا من ذلك الهجوم.
2

لضطهاد))1ا

يقصد باإلضطهاد :حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من
الحقوق األساسية بما يخالف القانون الدولي ,وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع( .)2ويتمثل
اإلضطهاد الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن يتسبب مرتكب الجريمة في حرمان شخص
أو أكثر حرمانا شديدا من حقوقهم األساسية بما يتعارض مع القانون الدولي,وأن يستهدف مرتكب
الجريمة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص بسبب إنتمائهم لفئة أو جماعة محددة ,وأن يكون ذلك
اإل ستهداف على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو إثنيه أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع
الجنس{الذكر واألنثى} أو أية أسس أخرى يعترف بها عالميا بأنها محظورة بموجب القانون
الدولي ,ويجب أن يكون إرتكاب ذلك الفعل متصال أو مرتبطا بأي فعل من األفعال المشار إليها
في المادة  1/7من النظام األساسي للمحكمة أو بأية جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص
المحكمة الجنائية الدولية ,كما ويجب أن يرتكب الفعل كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي
موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين ,وذلك تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي
بإرتكاب هذا الهجوم ,كما يجب أيضا أن يعلم مرتكب الجريمة بأن فعله هو جزء من هجوم واسع
( )1راجع نص المادة(/1/7ح) من أركان الجرائم.

( )2راجع نص المادة(/2/7ز) من النظام األساسي.
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النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو
منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم أو أن ينوي أن يكون فعله جزءا من ذلك الهجوم.
 9ا-لختفاء القسري لألشخاص (.)1
يقصد باإلختفاء القسري لألشخاص :إلقاء القبض على أي أشخاص أو إحتجازهم أو إختطافهم
من قبل دولة أو منظمة سياسية,أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه,ثم رفضها
اإلقرار بحرمان هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن
وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة (.)2
ويتمثل اإلختفاء القسري لألشخاص الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن يقوم مرتكب الجريمة
بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو إحتجازهم أو إختطافهم ,وأن يرفض مرتكب الجريمة
اإلقرار بقبض أو إحتجاز أو إختطاف هذا الشخص أو هؤالء األشخاص أو إعطاء معلومات عن
مصيرهم أو عن أماكن وجودهم ,على أن يعقب القبض أو اإلحتجاز أو اإلختطاف رفض لإلقرار
بحرمان ذلك الشخص أو أولئك األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن
أماكن وجودهم ,وأن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه,والبد أن يعلم مرتكب
الجريمة أن إلقاء القبض على ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو إحتجازهم أو إختطافهم سيليه
في سير األحداث العادية رفض لإلقرار بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو
مكان وجودهم ,وأن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه,ويجب أن تقوم بهذا
القبض أو اإلحتجاز أو اإلختطاف دولة أو منظمة سياسية أو يتم بإذن أو دعم أو إقرار منها
ويجب أن يكون رفض اإلقرار بحرمان ذلك الشخص أو أولئك األشخاص من حريتهم أو إعطاء
معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم قد تم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم
أو إقرار منها  ,ويجب أيضا أن ينوي مرتكب الجريمة منع الشخص أو األشخاص من الحماية
التي يكفلها القانون لفترة طويلة من

الزمن()3

ويلزم أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع

( )1راجع نص المادة(/1/7ط) من أركان الجرائم.

( )2راجع نص المادة(/2/7ط) من النظام األساسي.

( )3ونالحظ هنا أن جريمة اإلختفاء القسري لألشخاص تشترط توافر قصد جنائي خاص والمتمثل في نية الحرمان أو المنع من
الحماية التي يكفلها القانون لفترة طويلة من الزمن.
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النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين( )1وذلك تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة
أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم ,كما يلزم أن يعلم مرتكب الجريمة بأن فعله هو جزء من
هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا أو تعزي از لسياسة
دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم أو أن ينوي أن يكون فعله جزءا من ذلك الهجوم.
 - 10الفصل العنصري

()2

يقصد بجريمة الفصل العنصري :أية أفعال الإنسانية تماثل في طابعها األفعال المشار إليها في
المادة  1/7من النظام األساسي للمحكمة,وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه اإلضطهاد
المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية
أخرى ,وترتكب بنية اإلبقاء على ذلك

النظام()3

ويتمثل الفصل العنصري الذي يشكل جريمة ضد

اإلنسانية في أن يرتكب مرتكب الجريمة فعال ال إنسانيا من األفعال المشار إليها في المادة 1/7
من النظام األساسي أو يماثل في طابعه أيا من تلك

األفعال()1

ضد شخص أو أكثر,والبد أن

يرتكب الفعل في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة
عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخرى,ويجب أن يرتكب الفعل كجزء من هجوم واسع
النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين,وذلك تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو
منظمة تقضى بإرتكاب هذا الهجوم,ويجب أن ينوى مرتكب الجريمة من خالل فعله اإلبقاء على
ذلك

النظام()1

كما ويجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية

( )1والجدير بالذكر أن جريمة اإلختفاء القسري لألشخاص ال تخضع إلختصاص المحكمة الجنائية الدولية إال إذا حدث الهجوم
بعد بدء سريان النظام األساسي للمحكمة ,د.محمود شريف بسيوني,وثائق المحكمة الجنائية الدولية,مرجع سابق,هامش
ص.22
( )2راجع نص المادة(/1/7ي) من أركان الجرائم.
( )3راجع نص المادة(/2/7ح) من النظام األساسي.
( )1ومن المفهوم أن الطابع يشير إلى طبيعة وخطورة الفعل -راجع د.محمود شريف بسيوني,وثائق المحكمة الجنائية
الدولية,مرجع سابق,هامش ص.20
( )1ونالحظ هنا أن جريمة الفصل العنصري تشترط توافر قصد جنائي خاص والمتمثل في نية اإلبقاء على النظام المؤسسي
القائم على القمع واإلضطهاد والسيطرة بصورة منهجية
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التي تثبت طبيعة ذلك الفعل,وأن يعلم بأن فعله هو جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه
ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضى بإرتكاب هذا
الهجوم أو أن ينوى أن يكون فعله جزءا من ذلك الهجوم.
-11األفعال الالإنسانية

األخرى()1

تتمثل األفعال الالإنسانية األخرى التي تشكل جريمة ضد اإلنسانية في أن يلحق مرتكب
الجريمة معاناة شديدة أو ضر ار بالغا بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية بإرتكابه فعال ال
إنسانيا ذا طابع مماثل ألي فعل أخر مشار إليه في المادة  1/ 7من النظام األساسي
للمحكمة ,وال بد أن يرتكب الفعل كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
مجموعة من السكان المدنيين وذلك تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب
هذا الهجوم ,كما ويجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
طبيعة الفعل ,وأن يعلم بأن فعله هو جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
مجموعة من السكان المدنيين تنفيذا أو تعزي از لسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا
الهجوم أو أن ينوي أن يكون فعله جزءا من ذلك الهجوم.

المطلب الثالث
جرائم الحرب
War Crimes
عرف اإلنسان الحروب منذ أن وجد على وجه األرض ,وقد صاحبت الحرب اإلنسان على مر
العصور,فسجل البشرية حفل بالكثير من الصراعات والحروب حتى غدت الحرب سمة من أبرز سمات
التاريخ اإلنساني ,وبدت صفحات التاريخ اإلنساني ملطخة بالدماء برهانا على هول تلك الحروب
وفظاعتها()2

وعلى الرغم من تحريم إستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها في العالقات الدولية واعتبارها

( )1راجع نص المادة(/1/7ك) من أركان الجرائم.
( )2د.سهيل حسين الفتالوي,جرائم الحرب وجرائم العدوان,موسوعة القانون الدولي الجنائي,الجزء الثاني,دار الثقافة للنشر
والتوزيع,عمان,األردن,2011,ص10
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خارج دائرة المشروعية

الدولية()1

إال أن ذلك لم يقضى نهائيا على الحروب ولم يحول دون نشوبها

ولن يؤدي إلى القضاء عليها في المستقبل بل ال زالت الحرب تندلع من حين ألخر ألسباب مختلفة
وال زالت البشرية تكابد ويالتها وتئن من آثارها المدمرة في كل وقت وحين وفي كل حدب

وصوب()2

ولتوضيح جرائم الحرب في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإننا سنقوم بتقسيم هذا المطلب
إلى فرعين نتناول في الفرع األول:تعريف جرائم الحرب ,ونتناول في الفرع الثاني:أركان صور جرائم
الحرب.
الفرع األول
تعريف جرائم الحرب
تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جرائم الحرب ,وال سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو
سياسة عامة أو في إطار عملية إرتكاب واسعة النطاق لهذه

الجرائم()3

وعرفت المادة  2/2من النظام

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب بأنها تعني:
أ -اإلنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في  12آب/أغسطس ,1919أي أي فعل من
األفعال التالية ترتكب ضد األشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات
الصلة -1:القتل العمد  -2التعذيب أو المعاملة الالإنسانية,بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية
 -3تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة  -1إلحاق تدمير واسع
النطاق بالممتلكات واإلستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة
للقانون وبطريقة عابثة  -1إرغام أي أسير حرب أو أي شخص أخر مشمول بالحماية على
الخدمة في صفوف قوات دولة معادية  -2تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص أخر
( )1حيث نصت المادة ( )1/2من ميثاق األمم المتحدة على أنه"يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد
بإستعمال القوة أو إستخدامها ضد سالمة األراضي أو اإلستقالل السياسي ألية دولة أو على وجه أخر ال يتفق ومقاصد األمم
المتحدة"

( )2د.محفوظ سيد عبد الحميد محمد,مرجع سابق,ص171
( )3راجع نص المادة( )1/2من النظام األساسي.
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مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية  -7اإلبعاد أو النقل غير
المشروعين أو الحبس غير المشروع -2أخذ رهائن
ب ا-إل نتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق
الثابت للقانون الدولي,أي أي فعل من األفعال التالية -1 :تعمد توجيه هجمات ضد السكان
المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون في األعمال الحربية  - 2تعمد توجيه
هجمات ضد مواقع مدنية,أي المواقع التي ال تشكل أهدافا عسكرية  -3تعمد شن هجمات ضد
موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام
المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال بميثاق األمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي
توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة  -1تعمد شن هجوم مع العلم
بأن هذا الهجوم سي سفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن
إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون
إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة  -1مهاجمة أو
قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزالء التي ال تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة
كانت  -2قتل أو جرح مقاتل إستسلم مختا ار يكون قد ألقى سالحه أو لم تعد لدية وسيلة للدفاع
 -7إساءة إستعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم األمم
المتحدة أو شاراتها و أزيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة التفاقيات جنيف مما يسفر عن
موت األفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم  -2قيام دولة اإلحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر
بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض
المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها  -9تعمد توجيه هجمات ضد المباني
المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية واآلثار التاريخية
والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أال تكون أهدافا عسكرية  -10إخضاع
األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو ألي نوع من التجارب الطبية أو
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العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية أو معالجة األسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص
المعني والتي ال تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو في
تعريض صحتهم لخطر شديد  -11قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم
غد ار  -12إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة  -13تدمير ممتلكات العدو أو اإلستيالء
عليها ما لم يكن هذا التدمير أو اإلستيالء مما تحتمه ضرورات الحرب  - 11إعالن أن حقوق
ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة  - 11إجبار
رعايا الطرف المعادي على اإلشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم  ,حتى وان كانوا قبل
نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة  -12نهب أي بلدة أو مكان حتى وان تم اإلستيالء عليه
عنوة  -17إستخدام السموم أو األسلحة المسممة  - 12إستخدام الغازات الخانقة أو السامة أو
غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو األجهزة  - 19إستخدام
الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات األغلفة
الصلبة التي ال تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغالف  -20إستخدام
أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أض ار ار زائدة أو آالما ال لزوم لها أو أن
تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة ,بشرط أن تكون هذه
األسلحة والقذائف والمواد واألساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام
األساسي عن طريق تعديل يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة في المادتين{-21 }123,121
اإلعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة  -22اإلغتصاب أو
اإلستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في المادة/2/7و
أو التعقيم القسري أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا إنتهاكا خطي ار
التفاقيات جنيف  -23إستغالل وجود شخص مدني أو أشخاص أخرين متمتعين بحماية إلضفاء
الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة  -21تعمد توجيه
هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات
المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي  -21تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من
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أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي ال غنى عنها لبقائهم,بما في ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات
الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف  -22تجنيد األطفال دون الخامسة عشر
من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو إستخدامهم للمشاركة فعليا في األعمال
الحربية.
ج -في حال وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي,اإلنتهاكات الجسيمة للمادة{ }3المشتركة بين
اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في  12آب/أغسطس  1919وهي أي من األفعال التالية المرتكبة
ضد أشخاص غير مشتركين إشتراكا فعليا في األعمال الحربية,بما في ذلك أفراد القوات المسلحة
الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو
اإلحتجاز أو ألي سبب أخر -1:إستعمال العنف ضد الحياة واألشخاص,وبخاصة القتل بجميع
أنواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب  -2اإلعتداء على كرامة الشخص ,وبخاصة المعاملة
المهينة والحاطة بالكرامة  -3أخذ الرهائن  -1إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم
سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيال نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما
بأنه ال غنى عنها .
مع مالحظة أن هذا البند{ج} ال ينطبق على حاالت اإلضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال
الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة( )1فليس في
هذا البند{ج} ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن
الدفاع عن وحدة الدولة وسالمتها اإلقليمية بجميع الوسائل

المشروعة()2

ه -اإلنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع
الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي أي أي فعل من األفعال التالية -1 :تعمد توجيه هجمات
ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية

( )1راجع نص المادة(/2/2د) من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )3/2من النظام األساسى.
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 -2تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي
الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي  -3تعمد شن هجمات ضد
موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام
المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال بميثاق األمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر
للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة  -1تعمد توجيه هجمات ضد المباني
المخصصة لألغراض الدينية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية واآلثار التاريخية والمستشفيات وأماكن
تجمع المرضى والجرحى ,شريطة أال تكون أهدافا عسكرية  -1نهب أي بلدة أو مكان حتى وان تم
اإلستيالء عليه عنوة  -2اإلغتصاب أو اإلستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري
على النحو المعرف في المادة /2/7و,أو التعقيم القسري,أو أي شكل أخر من أشكال العنف يشكل
أيضا إنتهاكا خطي ار للمادة{ }3المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع  -7تجنيد األطفال دون
الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو
إستخدامهم للمشاركة فعليا في األعمال الحربية -2إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين ألسباب
تتصل بالنزاع ,ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو ألسباب عسكرية ملحة -9قتل
أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غد ار -10إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة -11إخضاع
األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف أخر في النزاع للتشويه البدني أو ألي نوع من التجارب
الطبية أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية أو معالجة األسنان أو المعالجة في المستشفى
للشخص المعنى والتي ال تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو
في تعريض صحتهم لخطر شديد  -12تدمير ممتلكات العدو أو اإلستيالء عليها ,ما لم يكن هذا
التدمير أو اإلستيالء مما تحتمه ضرورة الحرب.
مع مالحظة البند{ه} ال ينطبق على حاالت اإلضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو
أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة ,وينطبق على
المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول األجل بين السلطات
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الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات ( .)1وبإستعراض نص المادة  2من
النظام األساسي للمحكمة يمكن إبداء عدة مالحظات وهي:
أول:أن المادة  2/2من النظام األساسي نصت حص ار على األفعال التي تعد جرائم حرب (.)2
ثانيا:أن جرائم الحرب يجب أن ترتكب أثناء المنازعات

المسلحة()3

,سواء كانت هذه المنازعات

المسلحة دولية أم غير دولية.
ثالثا :أن جرائم الحرب يمكن أن ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية إرتكاب
واسعة النطاق لهذه الجرائم ,ويمكن أن ترتكب على نحو متفرق أو عشوائي (.)1
الفرع الثاني
أركان صور جرائم الحرب
أشارت المادة  2/2من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى{ }71صورة تتخذها جرائم
الحرب ,وكل صورة من هذه الصور تشكل جريمة مستقلة قائمة بذاتها ,وقد أوردت المادة  2/2من
النظام األساسي للمحكمة تلك الصور في أربع فئات ,وترتيبا على ذلك فإننا سنقوم بتناول أركان كل
صورة من صور جرائم الحرب وذلك على النحو التالي:

( )1راجع نص المادة(/2/2و) من النظام األساسي.
( )2د.عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق,ص.272
( )3تجدر اإلشارة إلى أن دائرة اإل ستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة قضت في قضية (تاديتش) بأنه"يكون
ثمة نزاع مسلح متى كان ثمة لجوء إلى القوة المسلحة بين الدول أو كان ثمة عنف مسلح طويل األمد بين السلطات
الحكومية وجماعات منظمة أو بين هذه الجماعات داخل دولة من الدول"-راجع د.محفوظ سيد عبد الحميد محمد,مرجع
سابق,ص190
( )1د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص.121
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الفصل الثاني

الفئة األولى  :اإلنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في  12آب/أغسطس ,1919أي أي
فعل من األفعال التالية يرتكب ضد األشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات
الصلة:
- 1القتل العمد

()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد بأن

يقتل()2

مرتكب الجريمة شخصا

أو أكثر من المشمولين بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام ,1919ويجب
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح

دولي()3

ويكون مقترنا

به()1

كما يجب أن يكون مرتكب

الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي لذلك الشخص أو أولئك
األشخاص,وعلى علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع

مسلح()1

- 2التعذيب أو المعاملة الالإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية
أ

-التعذيب))2

( )1راجع نص المادة(/2/2أ) " "1من أركان الجرائم.

( )2سواء تم القتل بشكل إيجابي أو بشكل سلبي وذلك بترك األشخاص الجرحى أو المرضى دون تقديم وسائل العون والمساعدة

لهم حتى يلقوا حتفهم-د.عبد الرحمن أبو النصر,اتفاقية جنيف الرابعة وتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة,مرجع

سابق,ص191

( )3يجب مالحظة أن النزاع المسلح الدولي يشمل اإلحتالل العسكري-راجع د.محمود شريف بسيوني ,وثائق المحكمة الجنائية
الدولية,مرجع سابق,هامش ص.22

( )1ويعني ذلك لزوم إقتران الفعل الجنائي بالنزاع المسلح ,فاألفعال غير المرتبطة بالنزاع المسلح مثل القتل بدافع شخصي
بحت(وليكن الغيرة مثال)ال يصح إعتبارها من قبيل جرائم الحرب  ,وتجدر اإلشارة إلى أنه في منطوق الحكم الخاص

بقضية(تاديتش) قررت هيئة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أن"وجود نزاع مسلح أو إحتالل ,وسريان القانون
الدولي اإلنساني على المنطقة ال يكفي في حد ذاته لخلق والية قضائية دولية بصدد كل جريمة خطيرة تم إرتكابها فوق

أراضي يوغوسالفيا السابقة,فمن أجل أن تقع جريمة معينة في إختصاص المحكمة الدولية يلزم أن يثبت وجود عالقة كافية
بين الفعل الجنائي المزعوم وبين النزاع المسلح الذي إقتضى سريان القانون الدولي اإلنساني"راجع .المستشار كنوت

دورمان,مرجع سابق,ص.111

( )1وتجدر المالحظة أنه ال يشترط في أي صورة من صور جرائم الحرب الواردة في األربع فئات قيام مرتكب الجريمة بالتقييم

القانوني لوجود نزاع مسلح أو لطابعة الدولي أو غير الدولي ,كما ال يشترط إدراك مرتكب الجريمة للوقائع التي تثبت

الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع وانما يشترط فقط إدراك مرتكب الجريمة بالظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع

المسلح -راجع مقدمة المادة( )2من أركان الجرائم .

( )2راجع نص المادة(/2/2أ) ""1-2من أركان الجرائم.
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تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب بأن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا
أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر من المشمولين بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام

)1(1919

وذلك ألغراض من قبيل الحصول على معلومات أو إعتراف أو لغرض

العقاب أو التخويف أو اإلكراه أو ألي سبب يقوم على أي نوع من

التمييز()2

ويجب أن يصدر

هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي للشخص أو األشخاص

وعلى علم

بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
ب -المعاملة

الالإنسانية()3

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة الالإنسانية بأن يلحق مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو
معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر من المشمولين بالحماية بموجب اتفاقية أو
أكثر من اتفاقيات جنيف لعام ,1919ويجب أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح
دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي
تثبت ذلك الوضع المحمي ,وعلى علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

ج -إجراء التجارب

البيولوجية()4

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب البيولوجية بأن يخضع مرتكب الجريمة
شخصا أو أكثر من المشمولين بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام
 1919لتجربة بيولوجية معينة تشكل هذه التجربة خط ار جسيما على الصحة أو السالمة
البدنية أو العقلية لذلك الشخص أو أولئك األشخاص ,على أن يكون القصد من التجربة غير
عالجي وغير مبرر بدوافع طبية ولم يضطلع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص
ويجب أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به ,كما ويجب أن

( )1نالحظ هنا أنه ال يشترط أن يكون ذلك الشخص أو أولئك األشخاص موجودين تحت إشراف مرتكب الجريمة أو سيطرته.
( )2وذلك بخالف التعذيب الذي يشكل جريمة ضد اإلنسانية والذي ال يشترط فيه أن يكون لغرض أو لهدف معين.
( )3راجع نص المادة(/2/2أ) ""2-2من أركان الجرائم.
( )1راجع نص المادة(/2/1أ)" "3-2من أركان الجرائم.
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يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي ,وعلى علم
بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- 3تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو

بالصحة()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمدا في المعاناة الشديدة بأن يتسبب مرتكب الجريمة
في ألم بدني أو معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أضرار بليغة بجسد أو بصحة شخص أو
أكثر من المشمولين بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام  ,1919ويجب
أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به ,كما يجب أن يكون
مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي ,وعلى علم
بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح .هذا وال يشترط في هذه الجريمة أن تكون
لغرض أو هدف معين وذلك بخالف جريمة التعذيب كإحدى جرائم

الحرب()2

ويبدو أن القصد

من إضافة هذه الصورة كإحدى صور جرائم الحرب هو لشمول األفعال التي قد ال تبلغ درجة
التعذيب والمعاملة

الالإنسانية()3

- 1إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية
تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة

عابثة()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات واإلستيالء عليها بأن يقوم مرتكب الجريمة
بتدمير أو إستيالء واسع النطاق وتعسفي و ال تبرره ضرورة عسكرية لممتلكات مشمولة بالحماية

( )1راجع نص المادة(/2/2أ) " "3من أركان الجرائم.

( )2د.عصام عبد الفتاح مطر,مرجع سابق,ص.199
( )3د.عباس هاشم السعدي,مرجع سابق,ص.139

( )1راجع نص المادة(/2/2أ)" "1من أركان الجرائم.
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بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام

)1(1919

ويجب أن يصدر هذا السلوك في

سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به ,ويجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف
الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي ,وعلى علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع
مسلح.
- 1إرغام أي أسير حرب أو أي شخص أخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة
معادية()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في اإلرغام على الخدمة في صفوف قوات معادية بأن يرغم
مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف
لعام  1919بفعل أو تهديد ,على اإلشتراك في عمليات عسكرية ضد بلد أو قوات ذلك
الشخص أو أولئك األشخاص أو علي الخدمة بشكل أخر في صفوف القوات المسلحة لقوة
معادية ,ويجب أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به,كما يجب
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي ,وعلى
علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح .

( )1ومن ذلك ما نصت عليه المادة( )33من اتفاقية جنيف األولى(بأنه ال يجوز تعمد تدمير المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية
المتحركة التابعة للقوات المسلحة ,ومباني ومهمات ومخازن المنشآت الطبية الثابتة التابعة للقوات المسلحة) وكذلك ما نصت
عليه المادة( )13من اتفاقية جنيف الرابعة (بأنه يحظر على دولة اإلحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة
تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات اإلجتماعية أو التعاونية إال إذا كانت العمليات الحربية
تقضي حتما هذا التدمير) وكذلك ما نصت عليه المادة ( )17من اتفاقية جنيف الرابعة بأنه( ال يجوز لدولة اإلحتالل أن
تستولي على المستشفيات المدنية إال بصفة مؤقتة وفي حاالت الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى العسكريين
وشريطه أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت المالئم لرعاية وعالج األشخاص الذين يعالجون فيها وتدابير إحتياجات
السكان المدنيين وال يجوز اإلستيالء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية ما دامت ضرورية إلحتياجات السكان
المدنيين).
( )2راجع نص المادة(/2/2أ)" "1من أركان الجرائم.
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- 2تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص أخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم
محاكمة عادلة ونظامية

()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة بأن يحرم مرتكب الجريمة
شخصا أو أكثر من المشمولين بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام
 1919من الحصول على محاكمة عادلة ونظامية بالحرمان من الضمانات القضائية على
النحو المحدد بصفة خاصة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام  ,1919ويجب أن يصدر
هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي ,وعلى علم أيضا بالظروف
الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- 7البعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع
أ -البعاد أو النقل غير

المشروع()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في اإلبعاد أو النقل غير المشروع بأن يقوم مرتكب الجريمة
بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام  1919إلى دولة أخرى أو مكان أخر ,ويجب أن يصدر هذا السلوك في سياق
نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به ,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف
الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي ,وعلى علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع
مسلح.
ب -الحبس غير المشروع

))3

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع بأن يحتجز مرتكب الجريمة شخصا

( )1راجع نص المادة(/2/2أ)" "2من أركان الجرائم.

( )2راجع نص المادة(/2/2أ)" "1-7من أركان الجرائم.

( )3راجع نص المادة(/2/2أ) " "2-7من أركان الجرائم.
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أو أكثر من المشمولين بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام  1919في
موقع معين أو أن يواصل إحتجازهم

()1

ويجب أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح

دولي ويكون مقترنا به ,ويجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
ذلك الوضع المحمي,وعلى علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- 2أخذ رهائن

()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن بأن يعتقل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من
المشمولين بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام  1919أو يحتجزهم أو
يأخذهم رهائن بأي طريقة أخرى ,وأن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصلة إحتجاز
ذلك الشخص أو أولئك األشخاص وذلك بقصد إجبار دولة أو منظمة دولية أو شخص طبيعي
أو إعتباري ,أو مجموعة أشخاص على القيام بأي فعل أو اإلمتناع عن أي فعل كشرط صريح
أو ضمني لسالمة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو اإلفراج عنه أو عنهم ,ويجب أن
يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن يكون مرتكب
الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي ,وعلى علم بالظروف
الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
الفئة الثانية:اإلنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة
في النطاق الثابت للقانون الدولي أي أي فعل من األفعال التالية (:)3

( )1ويهدف تعبير "مواصلة أو إستمرار اإلحتجاز"إلى تغطية الحاالت التي يكون فيها شخص معين محتج از أو محبوسا بشكل
قانوني,ولكن حبسه أو إحتجازه يصبح غير قانوني في لحظة معينة-راجع المستشار كنوت دورمان,مرجع سابق,ص119

( )2راجع نص المادة(/2/2أ) ""2من أركان الجرائم.

( )3تجدر اإلشارة إلى أنه تم إشتقاق هذه الجرائم من مصادر مختلفة وبالذات البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف
وأيضا الئحة الهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام  1907والملحقة باالتفاقية الخاصة بإحترام قوانين وأعراف

الحرب البرية لعام -1907راجع المستشار كنوت دورمان,مرجع سابق,ص122
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-تعمد()1

توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ل يشاركون في

األعمال

الحربية()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين بأن يتعمد مرتكب الجريمة توجيه الهجوم
ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية ,ويجب
أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به ,كما يجب أن يكون مرتكب
الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- 2تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية,أي المواقع التي ل تشكل أهدافا

عسكرية()3

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على األعيان المدنية بأن يتعمد مرتكب الجريمة توجيه
الهجوم ضد أعيان مدنية,أي أعيان ال تشكل أهدافا

عسكرية()1

ويجب أن يصدر هذا السلوك

في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به ,ويجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم
بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
( )1ثار خالف بين الوفود المشاركة في اللجنة التحضيرية حول ما إذا كانت كلمة" تعمد" تشير فقط إلى الهجوم ذاته أو تشمل
أيضا الهدف المعرض للهجوم وقد خلصت اللجنة التحضيرية في نهاية األمر إلى المعنى الثاني-راجع المستشار كنوت
دورمان ,مرجع سابق,ص.129

( )2راجع نص المادة(/2/2ب) " "1من أركان الجرائم.
( )3راجع نص المادة(/2/2ب) " "2من أركان الجرائم.

( )1فالقاعدة العامة هي أن جميع األهداف هي مدنية في األصل إال ما يمكن أن يساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء
أكان بسبب طبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم إستخدامها والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو اإلستيالء عليها أو تعطيلها
في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة فاألهداف العسكرية هي تلك األعيان المستخدمة في األغراض العسكرية
لطبيعة هذه األعيان كأعيان عسكرية مثل خطوط الدفاع التي تقوم الدول بإنشائها لصد أي هجوم,أو لموقع األعيان المتقدمة
على خطوط المواجهة العسكرية,أو لغاية هذه األعيان إذا كان إنشاؤها لغرض عسكري أو لغاية عسكرية ,وكذلك باإلستخدام
المباشر لهذه المنشآت والمباني لألغراض العسكرية ,ومن الواضح تماما أن إستخدام هذه المنشآت يجب أن يكون ذا أثر
مباشر في العمل العسكري وليس لخدمة غير مباشرة لألغراض العسكرية,فما يعتد به في هذا المجال هو فعاليتها المباشرة في
العمل العسكري ,إضافة إلى ذلك فإن المس بهذه األهداف سواء كان ذلك بالتدمير الجزئي أم الكلي أم حتى اإلستيالء يشكل
ميزة عسكرية أي أنه يكون له أثر في تحديد نتائج الحرب-راجع د.عبد الرحمن أبو النصر,اتفاقية جنيف الرابعة وتطبيقها في
األراضي الفلسطينية المحتلة,مرجع سابق,ص.172
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- 3تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة
في مهمة من مهام المساعدة النسانية أو حفظ السالم عمال بميثاق األمم المتحدة ما داموا
يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات

المسلحة()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة
من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم بأن يتعمد مرتكب الجريمة توجيه الهجوم ضد موظفين
مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة
اإلنسانية أو حفظ السالم عمال بميثاق األمم المتحدة ,ويكون هؤالء الموظفون أو المنشآت أو المواد
أو الوحدات أو المركبات ممن يحق لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب
قواعد القانون الدولي المنطبقة على النزاع المسلح ,ويجب أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به ,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي
تثبت تلك الحماية ,وعلى علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- 4تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن
إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع النطاق وطويل
األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية
المتوقعة الملموسة المباشرة

()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في األرواح واإلصابات والحاق األضرار

( )1راجع نص المادة(/2/2ب) " "3من أركان الجرائم -وتجدر اإلشارة إلى أنه يقصد من عبارة(ما داموا يستحقون الحماية التي
توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة) أن يكونوا غير مشاركين في األعمال العدائية بشكل
مباشر لكي ال يخسروا الحماية الممنوحة للمدنيين أو للمواقع المدنية بمقتضى القانون الدولي اإلنساني -جون ماري
هنكرتس,لويز

دوز

والد

بك,القانون

الدولي

اإلنساني

األحمر,القاهرة,2007,ص102
( )2راجع نص المادة(/2/2ب) " "1من أركان الجرائم.
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بصورة مفرطة بأن يشن مرتكب الجريمة هجوما من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في األرواح
أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع
النطاق وطويل األجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل الميزة
العسكرية المتوقعة الملموسة

المباشرة(,)1

ويجب أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي

ويكون مرتبطا به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن الهجوم من شأنه أن يسفر عن
خسائر عرضية في األرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو
عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس
إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة  ,وعلى علم أيضا بالظروف الواقعية التي
تثبت وجود نزاع مسلح.والخالصة في تجريم الوقائع التي نحن بصددها هو عدم وجود تناسب ما
بين الضرر الناجم عن الهجوم وبين المكاسب أو المزايا العسكرية التي يطمح الجناة إلى
تحقيقها ,وبتعبير أخر أن الهجوم سيؤدي إلى خسائر فادحة في األرواح أو األعيان المدنية أو
إحداث أضرار واسعة النطاق وطويلة األجل وشديدة للبيئة الطبيعية ,وذلك بالنظر إلى المكاسب
العسكرية المتواضعة ,ومع ذلك يقدم الجناة على إرتكاب

أفعالهم()2

وتجدر المالحظة أن الهدف

الذي يشن مرتكب الجريمة هجوما عليه هو هدف عسكري.

()1تشير عبارة (مجمل الميزة العسكرية الملموسة المباشرة)إلى الميزة العسكرية التي يتوقعها مرتكب الجريمة في ذلك الوقت
المعلوم( وقت حدوث الهجوم) ,وقد تكون تلك الميزة مرتبطة مؤقتا أو جغرافيا بموضوع الهجوم وقد ال تكون كذلك (فمن
الممكن أن يكون لهدف معين ميزة عسكرية تدوم لفترة طويلة,أو ميزة تؤثر على العمليات العسكرية في مناطق غير تلك
المجاورة للهدف) ,وكون هذه الجريمة تقر وتعترف بإمكانية اإلصابة العرضية أو الضرر التبعي ال يبرر بأي حال من
األحوال أي إنتهاك للقانون الساري على النزاع المسلح ,وال تتناول هذه الجريمة مبررات الحرب أو أية قواعد تتصل
بمشروعية الحرب وانما تعكس شرط التناسب الجوهري في تحديد شرعية كل نشاط عسكري يتم في سياق نزاع مسلح-
راجع جون ماري هنكرتس ولويز دوز والد بك,مرجع سابق,ص -103وكذلك المستشار كنوت دورمان,مرجع
سابق,ص,132د.محمود شريف بسيوني,وثائق المحكمة الجنائية الدولية,مرجع سابق,هامش ص.31
( )2د.عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق,ص771
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- 5مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلء التي ل تكون أهدافا عسكرية
بأية وسيلة

كانت()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أماكن عزالء بأن يهاجم مرتكب الجريمة واحدة أو
أكثر من المدن أو القرى أو المساكن أو المباني المفتوحة لإلحتالل بدون مقاومة والتي ال تشكل
أهدافا

عسكرية()2

ويجب أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مرتبطا به,كما

يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- 6قتل أو جرح مقاتل إستسلم مختا ار,يكون قد ألقى سالحه أو لم تعد لديه وسيلة

للدفاع()3

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال بأن يقتل مرتكب
الجريمة أو يصيب شخصا أو أكثر يكونوا في حالة عجز عن

القتال()1

ويجب أن يصدر هذا

السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم
بالظروف الواقعية التي تثبت وضع الشخص العاجز عن القتال(كأن يكون الجاني قد أسره بالفعل
أو سيطر عليه بعد أن رفع المجني عليه رايته البيضاء مستسلما)( ,)1وعلى علم أيضا بالظروف
الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

( )1راجع نص المادة (/2/2ب) " "1من أركان الجرائم.
( )2تجدر مالحظة أن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام  1919أو قوات شرطة إستبقيت لغرض وحيد وهو
الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان ال يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا –راجع د.محمود شريف

بسيوني,وثائق المحكمة الجنائية الدولية,مرجع سابق,هامش ص.32
( )3راجع نص المادة(/2/2ب)" "2من أركان الجرائم.

( )1تجدر اإلشارة إلى أن المادة( )2/11من البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف نصت على أنه"يعد الشخص عاج از
عن القتال إذا(أ) وقع في قبضة الخصم (ب) أو أفصح بوضوح عن نيته في اإلستسالم (ج) أو فقد الوعي أو أصبح عاج از
على نحو أخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر على الدفاع عن نفسه.شريطة أن يحجم في أي من هذه الحاالت

عن أي عمل عدائي وأال يحاول الفرار.

( )1د.عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق ص 779 ,772
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 7إ-ساءة إستعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم األمم
المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لتفاقيات جنيف مما يسفر عن
موت األفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم
أ -إساءة إستعمال علم

الهدنة()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في إساءة إستعمال علم الهدنة بأن يستعمل مرتكب الجريمة علم
الهدنة للتظاهر بنية التفاوض في حين أن هذه النية لم تكن متوفرة لدى مرتكب الجريمة ,وأن
يسفر هذا اإلستعمال غير المشروع لعلم الهدنة عن نتيجة تتمثل في وفاة أو إصابة بدنية بالغة
وأن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مرتبطا به ,ويجب أن يكون مرتكب
الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لهذا اإلستعمال ,وعلى
علم بأن القيام بإساءة إستعمال علم الهدنة قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة,وعلى علم
أيضا بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
ب -إساءة إستعمال علم الطرف المعادي أو شارته أو زيه

العسكري()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في إساءة إستعمال علم الطرف المعادي أو شارته أو زيه
العسكري بأن يستعمل مرتكب الجريمة علم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري
إستعماال محظو ار بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح أثناء القيام بالهجوم ,ويجب أن يسفر
هذا اإلستعمال المحظور وغير المشروع لعلم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري عن
نتيجة تتمثل في موت أو إصابة بدنية بالغة ,وأن يتم هذا اإلستعمال المحظور في سياق نزاع
مسلح دولي ويكون مقترنا به,كما ويجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن
يكون على علم بالطبيعة المحظورة لذلك اإلستعمال ,وعلى علم بأن اإلستعمال المحظور لعلم

( )1راجع نص المادة(/2/2ب) " "1-7من أركان الجرائم.

( )2راجع نص المادة(/2/2ب) " "2-7من أركان الجرائم -وتجدر اإلشارة إلى أن المادة( )2/39من البروتوكول األول اإلضافي
إلى اتفاقيات جنيف نصت على أنه"يحظر إستخدام األعالم أو إستخدام العالمات أو الشارات أو األزياء العسكرية المتعلقة

بالخصم أثناء الهجمات أو لتغطية أو تسهيل أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية".
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الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة ,وعلى علم
أيضا بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
ج -إساءة إستعمال علم األمم المتحدة أو شاراتها أو زيها

العسكري()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في إساءة إستعمال علم األمم المتحدة أو شاراتها أو زيها
العسكري بأن يستعمل مرتكب الجريمة علم األمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري
إستعماال محظو ار بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح ,ويجب أن يسفر هذا اإلستعمال غير
المشروع لعلم األمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري عن نتيجة تتمثل في موت أو إصابة
بدنية بالغة ,وأن يتم هذا اإلستعمال غير المشروع في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا
به,كما ويجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لذلك اإلستعمال ,وعلى
علم بأن اإلستعمال غير المشروع لعلم األمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري قد يسفر عن
وفاة أو إصابة بدنية بالغة ,وعلى علم أيضا بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
د -إساءة إستعمال الشعارات المميزة لتفاقيات

جنيف()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في إساءة إستعمال الشعارات المميزة التفاقيات جنيف بأن
يستعمل مرتكب الجريمة الشعارات المميزة التفاقيات جنيف ألغراض قتالية بطريقة محظور

( )1راجع نص المادة (/2/2ب) " "3-7من أركان الجرائم -وتجدر اإلشارة إلى أن المادة ( )2/32من البروتوكول األول
اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف نصت على أنه "يحظر إستخدام الشارة المميزة لألمم المتحدة إال على النحو الذي تجيزه تلك

المنظمة".

( )2راجع نص المادة(/2/2ب) " "1-7من أركان الجرائم -وتجدر اإلشارة إلى أن المادة( )1/32من البروتوكول األول اإلضافي
إلى اتفاقيات جنيف نصت على أنه "يحظر إساءة إستخدام الشارة المميزة للصليب األحمر أو الهالل األحمر أو األسد
والشمس األحمرين أو أية شارات أو عالمات أو إشارات أخرى تنص عليها االتفاقيات أو هذا اللحق"البروتوكول" ,كما يحظر
في النزاع المسلح تعمد إساءة إستخدام ما هو معترف به دوليا من شارات أو عالمات أو إشارات حامية أخرى ويدخل في
ذلك علم الهدنة والشارات الحامية لألعيان الثقافية".
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بمقتضى القانون الدولي للنزاع المسلح( ويقصد بذلك األغراض المتصلة بصورة مباشرة
باألعمال الحربية ,وال يشمل ذلك بالطبع األنشطة الطبية أو األنشطة المماثلة) ويجب أن
يسفر هذا اإلستعمال المحظور للشعارات المميزة التفاقيات جنيف عن نتيجة تتمثل في موت
أو إصابة بدنية بالغة ,وأن يتم هذا اإلستعمال غير المشروع في سياق نزاع مسلح دولي
ويكون مرتبطا به ,كما ويجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لهذا
اإلستعمال أو يفترض أن يكون على علم بها,وأن يكون على علم بأن اإلستعمال غير
المشروع للشعارات المميزة التفاقيات جنيف قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة ,وأن يكون
أيضا مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- 8قيام دولة الحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر,بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األرض
التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو
خارجها()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في قيام دولة اإلحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر,بنقل بعض
من سكانها المدنيين إلى األرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو
بعضهم داخل هذه األرض أو خارجها بأن يقوم مرتكب الجريمة على نحو مباشر أو غير مباشر
بنقل بعض من سكانه إلى األرض التي يحتلها أو بإبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو
بعضهم داخل هذه األرض أو خارجها ,ويجب أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي
ويكون مرتبطا به ,وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع
مسلح .
- 9تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية
أو الخيرية ,واآلثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أل تكون
أهدافا

عسكرية()2

( )1راجع نص المادة(/2/2ب) " "2من أركان الجرائم.
( )2راجع نص المادة(/2/2ب) " "9من أركان الجرائم
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تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان

محمية()1

بأن يتعمد مرتكب الجريمة توجيه

هجوم ضد مبنى أو أكثر من المباني المخصصة لألغراض الدينية(كالمساجد والكنائس) أو
التعليمية(كالمدارس والجامعات) أو الفنية(كدور السينما والمسارح) أو العلمية(كمعامل األبحاث
العلمية) أو الخيرية(كالجمعيات الخيرية) أو اآلثار التاريخية أو المستشفيات أو األماكن التي
يجمع بها المرضى والجرحى والتي لم تكن تشكل أهدافا عسكرية ,ويجب أن يصدر هذا السلوك
في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مرتبطا به,كما ويجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم
بالظروف الفعلية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- 11إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو ألي نوع من
التجارب الطبية أو العلمية التي ل تبررها المعالجة الطبية أو معالجة األسنان أو المعالجة في
المستشفى للشخص المعني والتي ل تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك
األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
أ -التشويه البدني

()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني بأن يعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر
يكونوا خاضعين لسلطة طرف معاد للتشويه البدني ,خاصة بإحداث عاهة مستديمة لذلك الشخص
أو أولئك األشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر في عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم
وأال يكون هذا السلوك مبر ار بعالج ذلك الشخص أو أولئك األشخاص طبيا أو عالج أسنانهم أو
عالجهم في المستشفى ,وأال يكون قد نفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص ,ويجب أن
يتسبب هذا السلوك في موت ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو تعريض صحتهم الجسدية أو
العقلية لخطر شديد ,ويجب أن يتم هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به ,كما
ويجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

( )1تجدر اإلشارة إلى أن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام  1919أو قوات شرطة إستبقيت لغرض
وحيد وهو الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان ال يجعل في حد ذاته من هذا المكان هدفا عسكريا–راجع

د.محمود شريف بسيوني,وثائق المحكمة الجنائية الدولية,مرجع سابق,هامش ص.10
( )2راجع نص المادة(/2/2ب) " "1-10من أركان الجرائم.
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ب -إجراء التجارب الطبية أو

العلمية()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية بأن يخضع مرتكب الجريمة
شخصا أو أكثر يكونوا خاضعين لسلطة طرف معاد لتجربة طبية أو علمية,وأال يكون هذا السلوك
مبر ار بعالج ذلك الشخص أو أولئك األشخاص طبيا أو عالج أسنانهم أو عالجهم في المستشفى
وأال يكون لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص ,ويجب أن تتسبب التجربة في وفاة ذلك
الشخص أو أولئك األشخاص أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية لخطر شديد ,ويجب أن يتم
هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مرتبطا به ,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يعتد برضا المجني عليهم كدفع في الجريمتين السابقتين (التشويه
البدني,إجراء التجارب الطبية أو العلمية) وتحظر األحكام المتعلقة بهاتين الجريمتين أي إجراء طبي
ال تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني وال يتفق مع المعايير الطبية المقبولة عموما التي تطبق
في الظروف الطبية المماثلة على األشخاص الذين هم من رعايا الطرف الذي يقوم بذلك اإلجراء
والذين ال يكونوا محرومين من حريتهم بأي حال من األحوال.
- 11قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غد ار

()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو اإلصابة غد ار بأن يحمل مرتكب الجريمة شخصا أو
أكثر ممن ينتمون إلى طرف معاد على الثقة أو اإلعتقاد في أن من حقهم الحماية أو من واجبهم
منح الحماية بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح ,وتكون لدى مرتكب الجريمة
النية في خيانة تلك الثقة أو ذلك اإلعتقاد فيقوم مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة ذلك الشخص أو
أولئك األشخاص مستغال في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص تلك الثقة أو ذلك
اإلعتقاد ,ويجب أن يتم هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مرتبطا به ,كما يجب أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

) )1راجع نص المادة(/2/2ب) " "2-10من أركان الجرائم.
( )2راجع نص المادة(/2/2ب) " "11من أركان الجرائم.
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- 12إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد

الحياة()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط األمان عن الجميع بأن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه
لن يبقى أحد على قيد الحياة ,وأن تكون الغاية من إصدار هذا اإلعالن أو األمر هي تهديد عدو
أو القيام بأعمال قتال على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة(فيستوي في أن تكون الغاية من
اإلعالن أو األمر هي تهديد األعداء أو إصدار األمر بقتلهم فعال ,فهذه الجريمة يستوي في السلوك
اإلجرامي فيها وقوع عمليات القتل بالفعل أو التهديد

بوقوعها)()2

ويجب أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي و يكون مقترنا به ,كما يجب أن يكون
مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها اإلعالن أو
األمر ,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع
مسلح.
- 13تدمير ممتلكات العدو أو الستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الستيالء مما تحتمه
ضرورات الحرب

()3

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو اإلستيالء عليها بأن يقوم مرتكب
الجريمة بتدمير أو إستيالء ال تبرره ضرورة عسكرية لممتلكات مملوكة لطرف معاد,تكون هذه
الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو اإلستيالء عليها بموجب القانون الدولي للنزاع
المسلح ,ويجب أن يتم هذا التدمير أو اإلستيالء في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به
كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات(أي
أن هذه الممتلكات مشمولة بالحماية) ,و على علم أيضا بالظروف الواقعية التي تثبت وجود
نزاع مسلح.

( )1راجع نص المادة(/2/2ب) " "12من أركان الجرائم.
( )2د.عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق,ص211

( )3راجع نص المادة (/2/2ب) " "13من أركان الجرائم.
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- 14إعالن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية
محكمة))1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى بأن
يلغي مرتكب الجريمة أو يعلق أو ينهي مقبولية حقوق أو دعاوى لرعايا طرف معاد أمام محكمة
من المحاكم ,ويجب أن يتم هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مرتبطا به,وأن يكون
مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- 15إجبار رعايا الطرف المعادي على الشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان
كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة

المحاربة()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في اإلجبار على اإلشتراك في عمليات حربية بأن يقوم مرتكب
الجريمة عن طريق الفعل أو التهديد بإكراه شخص أو أكثر يكونوا من رعايا طرف معاد على
اإلشتراك في عمليات حربية ضد بلد ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو ضد قوات بلد ذلك
الشخص أو أولئك األشخاص ,ويجب أن يتم هذا اإلجبار على اإلشتراك في عمليات حربية في
سياق نزاع مسلح دولي ويكون مرتبطا به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم
بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- 16نهب أي بلدة أو مكان حتى وان تم الستيالء عليه

عنوة()3

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في النهب بأن يقوم مرتكب الجريمة باإلستيالء على ممتلكات
معينة(خاصة أو عامة,منقولة أو ثابتة) بدون موافقة مالكها ,وذلك بقصد حرمان المالك من هذه
الممتلكات و اإلستيالء عليها لإلستعمال الخاص أو الشخصي ,ويجب أن يتم هذا السلوك في
سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف
الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

( )1راجع نص المادة(/2/2ب) " "11من أركان الجرائم.
( )2راجع نص المادة(/2/2ب) " "11من أركان الجرائم.
( )3راجع نص المادة(/2/2ب) " "12من أركان الجرائم.
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ستخدام السموم أو األسلحة المسممة(:)1 17إ
تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في إستخدام السموم أو األسلحة المسممة بأن يستخدم مرتكب
الجريمة مادة من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضر ار جسيما بالصحة في األحوال العادية
من جراء خصائصها المسممة,أو أن يستخدم مرتكب الجريمة سالحا يؤدي إستعماله إلى نفث
تلك المادة ,ويجب أن يتم هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مرتبطا به,كما يجب
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
ستخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو 18إ
المواد أو األجهزة

()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في إستخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو األجهزة

المحظورة()3

بأن يستخدم مرتكب الجريمة غاز أو مادة أخرى مماثلة أو جهاز أخر مماثل يكونوا من النوع
الذي يسبب الموت أو يلحق ضر ار جسيما بالصحة في األحوال العادية من جراء خصائصهم
الخانقة أو المسممة ,ويجب أن يتم هذا اإلستخدام في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا
به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
ستخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات 19إ
األغلفة الصلبة التي ل تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغالف

()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في إستخدام الرصاص المحظور بأن يستخدم مرتكب الجريمة
رصاص من النوع الذي ينتهك إستخدامه القانون الدولي للمنازعات المسلحة ألنه يتمدد أو
( )1راجع نص المادة(/2/2ب) " "17من أركان الجرائم.
( )2راجع نص المادة(/2/2ب) " "12من أركان الجرائم.
( )3وتجدر اإلشارة إلى أنه تم حظر هذا اإلستعمال في بروتوكول جنيف بشأن حظر إستعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما
شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب بتاريخ  17يونيه/حزيران .1921
( )1راجع نص المادة(/2/2ب) " "19من أركان الجرائم --.وقد جاء حظر إستخدام الطلقات النارية التي تتمدد وتتفلطح بسهولة
في جسم اإلنسان في إعالن الهاي لعام  -1299راجع جون ماري هنكرتس و لويز دوز والد بك-مرجع سابق,ص232
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يتسطح بسهولة في الجسم البشري(مثل الرصاص المعروف بإسم رصاص

الدمدم)()1

ويجب أن

يتم هذا اإلستخدام في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به ,كما ويجب أن يكون مرتكب
الجريمة على علم بأن طبيعة ذلك الرصاص تجعل إستخدامه يضاعف األلم أو الجرح الناجم
عنه,وعلى علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
ستخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أض ار ار زائدة أو آلما ل 21إ
لزوم لها ,أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة ,بشرط أن
تكون هذه األسلحة والقذائف والمواد واألساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق
لهذا النظام األساسي عن طريق تعديل يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة في
المادتين123,121

()2

وهذه الصورة كإحدى صور جرائم الحرب نظ ار ألنه لم يتم إدراج تلك األسلحة والقذائف والمواد
واألساليب الحربية المحظورة في مرفق للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فلذلك لم يتم
صياغة أركان هذه الصورة .
لعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة 21ا

بالكرامة()3

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في اإلعتداء على الكرامة الشخصية بأن يعامل مرتكب الجريمة
شخصا أو أكثر(سواء أحياء أم أموات) معاملة مهينة أو يحط من كرامتهم أو يعتدي على كرامتهم
بأي صورة أخرى ,بحيث تصل حدة المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو غير ذلك من
اإلعتداءات إلى الحد الذي تعتبر معه عموما من قبيل اإلعتداء على الكرامة الشخصية ,ويجب
أن يتم هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به  ,كما يجب أن يكون مرتكب
الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

( )1ويسمي هذا الرصاص بإسم رصاص دمدم نسبة إلى المصنع الذي صنع فيه ألول مرة ببلدة دمدم في الهند,د.عبد الفتاح
بيومي حجازي,مرجع سابق,ص231

( )2راجع نص المادة(/2/2ب) " "20من أركان الجرائم.
( )3راجع نص المادة(/2/2ب) " "21من أركان الجرائم.
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لغتصاب أو الستعباد الجنسي أو الكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو 22ا
المعرف في المادة /2/7و ,أو التعقيم القسري أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي
يشكل أيضا إنتهاكا خطي ار لتفاقيات جنيف.
أ -الغتصاب):)1
تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في اإلغتصاب بأن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن
يأتي سلوكا ينشأ عنه إيالج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة
أو ينشأ عنه إيالج أي جسم أو أي عضو أخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها
التناسلي مهما كان ذلك اإليالج طفيفا ,وأن يرتكب ذلك اإلعتداء بإستعمال القوة أو بالتهديد
بإ ستعمالها أو بالقسر من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو شخص أخر
للعنف أو اإلكراه أو اإلحتجاز أو اإلضطهاد النفسي أو إساءة إستعمال السلطة أو بإستغالل بيئة
قسرية,أو أن يرتكب اإلعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه ,ويجب أن يتم هذا
السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم
بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
ب ا-لستعباد الجنسي

()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في اإلستعباد الجنسي بأن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع
السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو
يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية ,وأن يدفع مرتكب الجريمة
ذلك الشخص أو أولئك األشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من األفعال ذات الطابع الجنسي
ويجب أن يتم هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به ,كما يجب أن يكون مرتكب
الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح

( )1راجع نص المادة(/2/2ب)" "1-22من أركان الجرائم

( )2راجع نص المادة(/2/2ب) ""2-22من أركان الجرائم.
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ج -الكراه على البغاء

()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في اإلكراه على البغاء بأن يرغم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر
على ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي بإستعمال القوة أو بالتهديد بإستعمالها أو بالقسر
من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو غيرهم للعنف
أو اإلكراه أو اإلحتجاز أو اإلضطهاد النفسي أو إساءة إستعمال السلطة أو بإستغالل بيئة
قسرية أو عجز الشخص أو األشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم ويجب أن يحصل
مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك األفعال ذات
الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها ,ويجب أن يتم هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي
ويكون مرتبطا به ,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح.
د -الحمل

القسري()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري بأن يحبس مرتكب الجريمة إمرأة أو أكثر أكرهت
على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي ألي مجموعة من المجموعات السكانية أو إرتكاب
إنتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي,ويجب أن يتم هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون
مقترنا به ,ويجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع
مسلح.
ه -التعقيم

القسري()3

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري بأن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أوأكثر من
القدرة البيولوجية على اإلنجاب ,ويجب أال يكون ذلك السلوك مبر ار طبيا أو يمليه عالج في

) )1راجع نص المادة(/2/2ب) " "3-22من أركان الجرائم.
()2راجع نص المادة(/2/2ب) " "1-22من أركان الجرائم.

( )3راجع نص المادة(/2/2ب) " "1-22من أركان الجرائم.

175

القواعد الموضوعية للمسؤولية الجنائية الفردية

الفصل الثاني

أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو األشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم,ويجب أن
يتم ذلك السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن يكون مرتكب
الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
و-العنف الجنسي

()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي بأن يقترف مرتكب الجريمة فعال ذا طابع
جنسي ضد شخص أو أكثر أو أن يرغم مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص
على ممارسة فعل ذي طابع جنسي بإستعمال القوة أو بالتهديد بإستعمالها أو بالقسر من قبيل
ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو الغير للعنف أو اإلكراه
أو اإلحتجاز أو اإلضطهاد النفسي أو إساءة إستعمال السلطة,أو بإستغالل بيئة قسرية أو
عجز الشخص أو األشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم ,ويجب أن يكون ذلك السلوك
على درجة من الخطورة مماثلة لخطورة اإلنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف ,ويجب أن يتم
السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على
علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك ,وعلى علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح.
- 23إستغالل وجود شخص مدني أو أشخاص أخرين متمتعين بحماية لضفاء الحصانة من
العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة

()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في إستخدام األشخاص المحميين كدروع بأن ينقل مرتكب
الجريمة أو يستغل موقعا واحدا أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم من األشخاص المحميين
بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة ,وذلك بغرض وقاية هدف عسكري من
الهجوم أو حماية عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها ,ويجب أن يصدر هذا السلوك في

( )1راجع نص المادة(/2/2ب) " "2-22من أركان الجرائم.
( )2راجع نص المادة(/2/2ب) " "23من أركان الجرائم.
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سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف
الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- 24تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي
الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي

()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة
المبينة في اتفاقيات

جنيف()2

بأن يتعمد مرتكب الجريمة توجيه هجوم ضد واحدا أو أكثر من

األشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل أو غيرها من األعيان التي تستخدم وفقا
للقانون الدولي شعا ار ممي از أو أي أسلوب أخر من أساليب تحديد الهوية (مثل بطاقة الهوية
الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات

المسلحة)()3

التي تشير

إلى التمتع بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف ,ويجب أن يتم ذلك الهجوم في سياق نزاع مسلح
دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وجود نزاع مسلح.
- 25تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي ل غنى عنها
لبقائهم,بما في ذلك تعمد عرقلة المدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات
جنيف()1

( )1راجع نص المادة(/2/2ب) " "21من أركان الجرائم.

( )2ومن هذه الشعارات أو الشارات المميزة:الصليب األحمر أو الهالل األحمر أو األسد والشمس األحمرين على أرضية بيضاء
وذلك بالنسبة للخدمات الطبية ,وكذلك الشارة التي تتكون من ثالث دوائر باللون البرتقالي الزاهي والخاصة باألشغال الهندسية
والمنشآت المحتوية على قوى خطرة  ,وكذلك الشارة التي على شكل مثلث متساوي األضالع أزرق اللون على أرضية برتقالية
اللون والخاصة بأجهزة الدفاع المدني ومبانيها وأفرادها -راجع نص المادة( )32من اتفاقية جنيف األولى ,والمادة( )11من

اتفاقية جنيف الثانية ,والمادتين( )1/22(,)7/12من البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف

( )3راجع نص المادة ( )79من البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف.

( )1راجع نص المادة(/2/2ب)" "21من أركان الجرائم -وتجدر اإلشارة إلى أن"عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو المنصوص
عليه في اتفاقيات جنيف " هو مجرد مثال يدخل تحت إطار المفهوم العام لمصطلح التجويع وليس عنص ار مستقال-راجع

كنوت دورمان,مرجع سابق,ص.137
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تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب بأن يحرم مرتكب الجريمة
المدنيين من مواد ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة قاصدا من ذلك تجويع المدنيين كأسلوب
من أساليب الحرب ,ويجب أن يتم ذلك السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مرتبطا به,كما
يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- 26تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية
أو إستخدامهم للمشاركة فعليا في األعمال

الحربية()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في إستخدام األطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة
بأن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر ممن هم دون سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة
الوطنية أو يضمهم إليها ,أو أن يستخدمهم للمشاركة بصورة فعلية في األعمال الحربية ,ويجب
أن يتم هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مرتبطا به,كما يجب أن يكون مرتكب
الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بأن ذلك الشخص أو أولئك األشخاص هم دون
سن الخامسة عشرة ,وأن يكون أيضا على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
الفئة الثالثة  :في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي,اإلنتهاكات الجسيمة للمادة {}3
المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في  12آب/أغسطس  ,1919وهي أي من األفعال
التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين إشتراكا فعليا في األعمال الحربية,بما في ذلك أفراد القوات
المسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو
اإلحتجاز أو ألي سبب أخر:
 1إ-ستعمال العنف ضد الحياة واألشخاص ,وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه والمعاملة
القاسية والتعذيب
أ -القتل العمد

()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد بأن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر
( )1راجع نص المادة(/2/2ب) " "22من أركان الجرائم.
( )2راجع نص المادة(/2/2ج) " "1-1من أركان الجرائم.
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يكونوا إما عاجزين عن القتال,أو مدنيين أو مسعفين أو رجال

دين()1

ممن لم يشاركوا فعال

في القتال,ويجب أن يتم ذلك القتل في سياق نزاع مسلح غير دولي ويكون مرتبطا به,كما
يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع ذلك الشخص
أو أولئك األشخاص وعلى علم أيضا بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
ب -التشويه

البدني()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني بأن يعرض مرتكب الجريمة شخصا أو
أكثر يكونوا إما عاجزين عن القتال ,أو مدنيين أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا
فعال في القتال للتشويه البدني ,وال سيما بإحداث عاهة مستديمة بذلك الشخص أو أولئك
األشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم,على
أال يكون ذلك السلوك مبر ار بعالج ذلك الشخص أو أولئك األشخاص طبيا أو عالج
أسنانهم أو عالجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص
ويجب أن يتم ذلك السلوك في سياق نزاع مسلح غير دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع ذلك الشخص أو أولئك
األشخاص وعلى علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
ج -المعاملة

القاسية()3

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية بأن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة
بدنية أو نفسية شديدتين بشخص أو أكثر يكونوا إما عاجزين عن القتال ,أو مدنيين أو
مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعال في القتال ,ويجب أن يتم ذلك السلوك في سياق
نزاع مسلح غير دولي ويكون مرتبطا به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم

( )1وتجدر اإلشارة إلى أن عبارة"رجال دين" تتضمن األفراد العسكريين غير المقاتلين وغير المنتمين إلى طائفة دينية ممن يقومون
بمهمة مشابهة-راجع د.محمود شريف بسيوني ,وثائق المحكمة الجنائية الدولية,مرجع سابق,هامش ص13

( )2راجع نص المادة(/2/2ج) " "2-1من أركان الجرائم.
( )3راجع نص المادة(/2/2ج) " "3-1من أركان الجرائم.
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بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح ,وعلى علم بالظروف الواقعية التي تثبت
وضع ذلك الشخص أو أولئك األشخاص.
د-

التعذيب()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب بأن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو
نفسية شديدتين بشخص أو أكثر يكونوا إما عاجزين عن القتال ,أو مدنيين أو مسعفين أو
رجال دين ممن لم يشاركوا فعال في القتال ,وذلك بقصد الحصول على معلومات أو إنتزاع
إعتراف أو فرض عقوبة أو التخويف أو اإلكراه أو ألي سبب يقوم على التمييز من أي نوع
ويجب أن يتم ذلك السلوك في سياق نزاع مسلح غير دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح ,وعلى علم
أيضا بالظروف الواقعية التي تثبت وضع ذلك الشخص أو أولئك األشخاص.
 2ا-لعتداء على كرامة الشخص ,وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة

بالكرامة()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في اإلعتداء على الكرامة الشخصية بأن يقوم مرتكب الجريمة
بإذالل أو الحط من قدر أو إنتهاك كرامة شخص أو أكثر (أحياء أم أموات) يكونوا إما
عاجزين عن القتال,أو مدنيين أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعال في القتال
بحيث تبلغ شدة ذلك اإلذالل والحط من القدر أو غيرهما من اإلنتهاكات حدا يسلم الجميع
بأنها تمثل إعتداء على الكرامة الشخصية ,ويجب أن يتم ذلك السلوك في سياق ن ازع مسلح
غير دولي ويكون مرتبطا به ,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية
التي تثبت وجود نزاع مسلح ,وعلى علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع ذلك الشخص أو
أولئك األشخاص.

( )1راجع نص المادة(/2/2ج) " "1-1من أركان الجرائم.
( )2راجع نص المادة(/2/2ج) " "2من أركان الجرائم.
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الرهائن()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن بأن يقبض مرتكب الجريمة على شخص أو
أكثر يكونوا إما عاجزين عن القتال ,أو مدنيين أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعال
في القتال أو يحتجزهم أو يأخذهم رهينة ,وأن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إيذاء أو إستمرار
إحتجاز ذلك الشخص أو أولئك األشخاص ,وذلك بقصد إكراه إحدى الدول أو إحدى المنظمات
الدولية أو شخصية طبيعية أو إعتبارية أو جماعة من األشخاص على القيام بعمل أو اإلمتناع
عن القيام بعمل كشرط صريح أو ضمني لسالمة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو لإلفراج
عنه أو عنهم ,ويجب أن يتم ذلك السلوك في سياق نزاع مسلح غير دولي ويكون مقترنا به,كما
يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح ,وعلى
علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع ذلك الشخص أو أولئك األشخاص.
 1إ-صدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيال نظاميا
تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه ل غنى عنها

()2

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في إصدار حكم أو تنفيذ حكم باإلعدام بدون ضمانات إجرائية
بأن يصدر مرتكب الجريمة حكما على شخص أو أكثر يكونوا إما عاجزين عن القتال ,أو
مدنيين أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعال في القتال أو أن ينفذ مرتكب الجريمة
فيهم حكما باإلعدام  ,وذلك بدون حكم سابق صادر عن محكمة ضد ذلك الشخص أو أولئك
األشخاص أو أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم لم تشكل بصفة قانونية أي أنها لم توفر
ضمانتي اإلستقالل والنزاهة األساسيتين أو لم توفر الضمانات القضائية األخرى المسلم عموما
بأنه ال غنى عنها بموجب القانون الدولي ,ويجب أن يتم ذلك السلوك في سياق نزاع مسلح غير
دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي
تثبت وجود نزاع مسلح ,وعلى علم بعدم وجود حكم سابق أو بعدم توافر الضمانات ذات الصلة
وبضرورة هذه الضمانات أو كونها ال غنى عنها للمحاكمة العادلة ,وأن يكون مرتكب الجريمة
( )1راجع نص المادة(/2/2ج) " "3من أركان الجرائم.
( )2راجع نص المادة(/2/2ج) " "1من أركان الجرائم.
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على علم أيضا بالظروف الواقعية التي تثبت وضع ذلك الشخص أو أولئك األشخاص.
الفئة الرابعة :اإلنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة غير
ذات الطابع الدولي ,في النطاق الثابت للقانون الدولي ,أي أي فعل من األفعال التالية:
- 1تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ل يشاركون
مباشرة في األعمال

الحربية()1

ال تختلف أركان هذه الصورة من صور جرائم الحرب عن أركان الصورة نفسها التي عرضناها
سابقا في الفئة الثانية 1/إال من حيث أنه يجب أن ترتكب في سياق نزاع مسلح غير دولي وتكون
مقترنة به.
- 2تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي
الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي

()2

ال تختلف أركان هذه الصورة من صور جرائم الحرب عن أركان الصورة نفسها التي عرضناها
سابقا في الفئة الثانية 21/إال من حيث أنه يجب أن ترتكب في سياق نزاع مسلح غير دولي و
تكون مقترنة به.
- 3تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة
في مهمة من مهام المساعدة النسانية أو حفظ السالم عمال بميثاق األمم المتحدة ما داموا
يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات
المسلحة

()3

ال تختلف أركان هذه الصورة من صور جرائم الحرب عن أركان الصورة نفسها التي عرضناها
سابقا في الفئة الثانية 3/إال من حيث أنه يجب أن ترتكب في سياق نزاع مسلح غير دولي وتكون
مرتبطة به.

( )1راجع نص المادة(/2/2ه) " "1من أركان الجرائم.
( )2راجع نص المادة(/2/2ه)  "2من أركان الجرائم.

( )3راجع نص المادة(/2/2ه) " "3من أركان الجرائم.
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- 1تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية
أو الخيرية واآلثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أل تكون
أهدافا عسكرية

()1

ال تختلف أركان هذه الصورة من صور جرائم الحرب عن أركان الصورة نفسها التي عرضناها
سابقا في الفئة الثانية 9/إال من حيث أنه يجب أن ترتكب في سياق نزاع مسلح غير دولي وتكون
مرتبطة به.
- 1نهب أي بلدة أو مكان حتى وان تم الستيالء عليه عنوة

()2

وال تختلف أركان هذه الصورة من صور جرائم الحرب عن أركان الصورة نفسها التي عرضناها
سابقا في الفئة الثانية 12/إال من حيث أنه يجب أن ترتكب في سياق نزاع مسلح غير دولي
وتكون مرتبطة به.
 2ا-لغتصاب أو الستعباد الجنسي أو الكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف
في المادة /2/7و,أو التعقيم القسري,أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا
إنتهاكا خطي ار للمادة{}3المشتركة بين اتفاقيات جنيف

األربع()3

وال تختلف أركان هذه الصورة من صور جرائم الحرب عن أركان الصورة نفسها التي عرضناها
سابقا في الفئة الثانية 22/إال من حيث أنه يجب أن ترتكب في سياق نزاع مسلح غير دولي
وتكون مرتبطة به.
- 7تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في
جماعات مسلحة أو إستخدامهم للمشاركة فعليا في األعمال الحربية

()1

وال تختلف أركان هذه الصورة من صور جرائم الحرب عن أركان الصورة نفسها التي عرضناها
سابقا في الفئة الثانية 22/إال من حيث أنه يجب أن ترتكب في سياق نزاع مسلح غير دولي
وتكون مرتبطة به.
( )1راجع نص المادة(/2/2ه) " "1من أركان الجرائم.
( )2راجع نص المادة(/2/2ه) " "1من أركان الجرائم.

( )3راجع نص المادة(/2/2ه)"2,1,1,3,2,1-2من أركان الجرائم.
( )1راجع نص المادة(/2/2ه) " "7من أركان الجرائم.
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- 2إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين ألسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك بداع من أمن
المدنيين المعنيين أو ألسباب عسكرية ملحة

()1

تتحقق جريمة الحرب المتمثلة في تشريد المدنيين بأن يأمر مرتكب الجريمة بتشريد السكان
المدنيين دون أن يكون لهذا األمر ما يبرره لتوفير األمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة
عسكرية,وأن يكون مرتكب الجريمة قاد ار على إحداث ذلك التشريد من خالل إصدار هذا األمر
ويجب أن يصدر هذا األمر في سياق نزاع مسلح غير دولي ويكون مقترنا به,كما يجب أن يكون
مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- 9قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غد ار

()2

وال تختلف أركان هذه الصورة من صور جرائم الحرب عن أركان الصورة نفسها التي عرضناها
سابقا في الفئة الثانية 11/إال من حيث أنه يجب أن ترتكب في سياق نزاع مسلح غير دولي
وتكون مرتبطة به.
- 10إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة

()3

وال تختلف أركان هذه الصورة من صور جرائم الحرب عن أركان الصورة نفسها التي عرضناها
سابقا في الفئة الثانية 12/إال من حيث أنه يجب أن ترتكب في سياق نزاع مسلح غير دولي
وتكون مرتبطة به.
- 11إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف أخر في النزاع للتشويه البدني أو ألي نوع من
التجارب الطبية أو العلمية التي ل تبررها المعالجة الطبية أو معالجة األسنان أو المعالجة في
المستشفى للشخص المعني والتي ل تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك
األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد

()1

وال تختلف أركان هذه الصورة من صور جرائم الحرب عن أركان الصورة نفسها التي عرضناها
( )1راجع نص المادة(/2/2ه) " "2من أركان الجرائم.
( )2راجع نص المادة(/2/2ه) " "9من أركان الجرائم

( )3راجع نص المادة(/2/2ه) " "10من أركان الجرائم

( )1راجع نص المادة(/2/2ه) " "2,1-11من أركان الجرائم
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سابقا في الفئة الثانية 10/إال من حيث أنه يجب أن ترتكب في سياق نزاع مسلح غير دولي وتكون
مرتبطة به.
- 12تدمير ممتلكات العدو أو الستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الستيالء مما تحتمه
ضرورة الحرب()1

وال تختلف أركان هذه الصورة من صور جرائم الحرب عن أركان الصورة نفسها التي عرضناها
سابقا في الفئة الثانية 13/إال من حيث أنه يجب أن ترتكب في سياق نزاع مسلح غير دولي وتكون
مرتبطة به.

المطلب الرابع
جريمة

العدوان()2

Crime of Aggression

أدرجت المادة /1/1د من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة العدوان كجريمة رابعة

تدخل في إختصاص المحكمة,إال أن المادة  2/1من النظام األساسي للمحكمة أوردت حكما خاصا
يتعلق بجريمة العدوان مفاده تعليق ممارسة المحكمة الجنائية الدولية الختصاصها بالنظر في جريمة

( )1راجع نص المادة(/2/2ه) " "12من أركان الجرائم

( )2لم يكن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان محل اتفاق بين الدول,حيث تباينت مواقف الدول أثناء

إنعقاد مؤتمر روما حول إدراج جريمة العدوان ضمن اإلختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية,وانقسمت مواقف
الدول ما بين أغلبية مؤيدة لهذا اإلختصاص وأقليه معارضه له وكانت الدول العربية في مقدمة الدول المؤيدة لدخول جريمة

العدوان ضمن إختصاص المحكمة,كما أكدت كل من فرنسا وبريطانيا على تأييدهما إدراج جريمة العدوان في إختصاص
المحكمة بشرط التوصل إلى تعريف دقيق وواضح وأيضا الحفاظ على دور مجلس األمن في تحديد وقوع العدوان ,ومن

الدول المعارضة كانت بالطبع الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل التي أشار مندوبها إلى أنه غير مقتنع بوجوب إدراج

جريمة العدوان في إختصاص المحكمة حيث أن األفعال العدوانية ترتكبها دول ضد دول أخرى وال تنتمي إلى فئة الجرائم

التي يرتكبها األفراد إنتهاكا للقانون الدولي اإلنساني,وهذه األفعال هي ما يقصد من النظام األساسي أن يتصدى لها,
وأضاف أيضا إن ممارسة اإلختصاص إذا تقرر إدراج جريمة العدوان ينبغي أن تخضع لتقرير مجلس األمن بأن فعال

عدوانيا قد وقع بيد أن صدور التقرير من المجلس سوف يؤثر تأثي ار سلبيا على مكانة المحكمة كجهاز قضائي مستقل-

راجع في موقف الدول من إدراج جريمة العدوان ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية-د.نايف حامد العليمات,جريمة

العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية,دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان,األردن,2010,ص,292د.عبد الحميد

محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص.227
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العدوان حتى يتم إعتماد

حكم()1

بهذا الشأن وفقا للمادتين

)2(123,121

يعرف جريمة العدوان

ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة إختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة مع وجوب أن

يكون هذا الحكم متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم المتحدة -ونوضح هنا أنه يقصد

بأن يكون التعديل متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم المتحدة أن يكون التعديل متسقا

مع األحكام التي منحت لمجلس األمن حص ار صالحية تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو
إخالل به أو كان ما وقع عمال من أعمال العدوان ,وأن يقدم توصياته في ذلك أو يقرر ما يجب

إتخاذه من التدابير طبقا ألحكام المادتين( 11المتعلقة بالتدابير التي ال تتطلب إستخدام القوة) و12
(المتعلقة بالتدابير التي تتطلب إستخدام القوة) لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى

نصابه()3

والجدير بالذكر أنه حتى كتابة هذه السطور ظلت ممارسة المحكمة الجنائية الدولية إلختصاصها

بالنظر في جريمة العدوان معلقة ومعطلة .وإللقاء الضوء على جريمة العدوان فإننا سنقوم بتقسيم هذا

المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع األول:تعريف العدوان في الفقه الدولي ,ونتناول في الفرع

الثاني:تعريف العدوان في العمل الدولي.

الفرع األول
تعريف العدوان في الفقه الدولي
إنقسم الفقه الدولي في تعريف العدوان إلى ثالثة إتجاهات األول عرفه تعريفا عاما أما الثاني فعرفه
تعريفا حصريا محددا من خالل تعداد األعمال العدوانية,أما اإلتجاه الثالث فقد مزج بين اإلتجاهين
السابقين(التعريف المختلط) وتوضيح هذه اإلتجاهات على النحو التالي :
( )1ويقصد بالحكم هو التعديل.

( )2والتي تقرر أنه بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ النظام األساسي يجوز إقتراح تعريف لجريمة العدوان ويلزم إلعتماد هذا
التعريف موافقة جمعية الدول األطراف إما باإلجماع أو بأغلبية ثلثي الدول األطراف إذا تعذر التوصل إلى اإلجماع  ,وبعد
الموافقة على تعريف جريمة العدوان فإن جريمة العدوان ستكون قابلة للتطبيق على الدول األطراف التي صادقت على

التعريف وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة بها,أما بالنسبة للدول األطراف التي ال تقبل

التعريف فإنه يكون على المحكمة أال تمارس إختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنون من تلك الدولة

أو ترتكب الجريمة في إقليمها -وفي رأينا أن هذا التمييز بين الدول األطراف التي قبلت تعريف جريمة العدوان والتي سيكون

للمحكمة أن تمارس إختصاصها في مواجهتها فيما يتعلق بجريمة العدوان,وبين الدول األطراف التي ال تقبل تعريف جريمة

العدوان والتي ليس للمحكمة أن تمارس إختصاصها في مواجهتها فيما يتعلق بجريمة العدوان يتعارض مع الغايات التي

أنشئت المحكمة لتحقيقها.

( )3راجع نص المادة ( )39وما بعدها من مواد الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة
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ال تجاه األول :التعريف العام لجريمة العدوان
يرى أصحاب هذا اإلتجاه وضع تعريف عام للعدوان يمكن أن يواجه تطورات المستقبل  ,وبالتالي
جاء تعريف الفقيه"جورج سل" للعدوان على أنه" كل جريمة ضد السالم وأمن اإلنسانية ,وهذه الجريمة
تتكون من كل إلتجاء إلى القوة بالمخالفة ألحكام ميثاق األمم المتحدة يهدف إلى تعديل القانون
الوضعي الساري أو يؤدي إلى اإلخالل بالنظام العام",كما عرف الفقيه{بيال} العدوان بأنه "كل إلتجاء
إلى القوة من جانب دولة أو مجموعة من الدول بإستثناء حالتي الدفاع الشرعي أو المساهمة في
عمل جماعي تعتبره األمم المتحدة مشروعا"( ,)1وقد أخذت لجنة القانون الدولي المكلفة بوضع
تعريف للعدوان عام  1911بهذا اإلتجاه حيث أنها عرفت العدوان بأنه"كل إستخدام للقوة أو التهديد
بها من قبل دولة أو حكومة ضد دولة أخرى ,أيا كانت الصورة ,وأيا كان نوع السالح المستخدم ,وأيا
كان السبب أو الغرض ,وذلك في غير حاالت الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ,أو تنفيذ قرار أو
إعمال توصية صادرة عن أحد األجهزة المختصة باألمم

المتحدة"()2

ومن الواضح أن سمة هذا

اإل تجاه هو تعريف العدوان في صورة عامة غير محددة غير أنه إزاء هذه العمومية فإنه يكون من
العسير التوصل إلى تفسير دقيق لمفهوم العدوان الذي يشكل جريمة دولية,سواء بسبب ما يكتنف
التعريف من غموض,أو بسبب ما يثيره من منازعات حول التفسير والتطبيق,األمر الذي قد يؤدي
إلى تكييف وقائع إرتكاب هذه الجريمة بصورة تحكمية غير

عادلة()3

ال تجاه الثاني :التعريف الحصري للعدوان
فضل أنصار هذا اإلتجاه تعريف العدوان بصورة تبدو عليها األفعال المكونة لجريمة العدوان في شكل
وصفي أو حصري ,بمعنى تعداد أو وصف الحاالت التي تشكل جريمة العدوان بما يؤدي إلى تالفى
الغموض عند تكييف الفعل من جهة وتسهيل مهمة سلطة توقيع الجزاء على هذا الفعل من جهة
( )1مشار إلى التعريفين لدى :د.عبد الواحد محمد الفار,الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ,مرجع سابق.121,
( )2مشار إليه لدى :د.حسنين ابراهيم صالح عبيد ,الجريمة الدولية, ,مرجع سابق.121,
( )3د.عبد الواحد محمد الفار,الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ,مرجع سابق.122,
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أخرى ,ومن ذلك على سبيل المثال التعريف الذي جاء في التقرير المقدم من الفقيه "بوليتيس"إلى مؤتمر
نزع السالح الذي دعت إليه عصبة األمم و إشتركت فيه  21دولة سنة  1933حيث حدد هذا التعريف
العدوان بأحد األفعال اآلتية:
- 1إعالن إحدى الدول الحرب على دولة أخرى  -2غزو دولة إلقليم دولة أخرى بقواتها المسلحة,
حتى ولو لم تكن حالة الحرب قائمة فيما بينها  -3مهاجمة دولة القليم دولة أخرى بقواتها المسلحة
برية كانت أو بحرية أو جوية أو اإلعتداء على قواتها  -1محاصرة دولة موانئ أو شواطئ دولة أخرى
 -1قيام دولة بمساعدة جماعات مسلحة موجودة على إقليمها بقصد غزو دولة أخرى أو عدم
إستجابتها لطلب الدولة األخرى بالكف عن مساعدة أو حماية هذه الجماعات المسلحة .وتجدر اإلشارة
إلى أن هذه التعريف قد حظي بموافقة لجنة األمن التابعة لمؤتمر نزع السالح –المقدم له هذا التقرير-
وقد أضافت اللجنة إلى ذلك التعريف نصا مفاده أنه"ال يجوز تبرير هذه األفعال بأي إعتبارات سياسية
أو عسكرية أو إقتصادية أو غيرها" .ورغم أن هذا اإلتجاه يتميز بأنه يحترم قاعدة الشرعية في مجال
النظام القانوني الدولي ,وذلك بما يستهدف إليه من حصر أو تعداد األفعال التي تمثل عدوانا,إال أنه
لم يسلم من النقد أيضا,حيث قيل عنه أنه أسلوب ال يغطي كل حاالت العدوان,خاصة بعد التطور
الذي واكب اإلستراتيجية الحربية العسكرية ,ووجود مظاهر أخرى للعدوان,فضال عن أن مثل هذا
التعداد قد يؤدي إلى تشجيع الدول على إرتكاب أفعال قد ال تدخل في نطاق التعداد الحصري رغم
كونها تمثل في جوهرها عدوانا واضحا ,وبالتالي يصبح من الصعب تحريك المسؤولية الجنائية الدولية
ضد الدولة

المعتدية)1(.

ال تجاه الثالث :التعريف المختلط أو ال رشادي للعدوان
يقف أنصار هذا اإلتجاه موقفا وسطا بين أنصار اإلتجاهين المتقدمين,فيوردون صو ار للعدوان على
سبيل المثال دون الحصر,حتى يمكن مواجهة ما تأتي به الظروف الدولية من صور مغايرة ,وال يتمكن
فاعلها من اإلفالت من قبضة القانون,وقد حظى هذا اإلتجاه بتأييد جانب كبير في الفقه الدولي
( )1مشار إليه لدى  :د .عبد الواحد محمد الفار,المرجع السابق,ص121,122
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الجنائي,في مقدمته األستاذ"جرافن" باإلضافة إلى عدد غير قليل من الدول التي تقدمت بمشروعات
لتعريف العدوان إستنادا إليه ,ومن ذلك على سبيل المثال المشروع المقدم من مندوب سوريا (السيد
المفتي) في اللجنة السادسة-اللجنة القانونية-من لجان األمم المتحدة والتي أنيط بها وضع تعريف
للعدوان حيث عرف العدوان من زاويتين:
األولى :تتعلق بالمادة  39من ميثاق األمم المتحدة حيث يتحقق العدوان بكل فعل ينطوي على
إنتهاك للسالم ,وذلك بإستخدام القوة المسلحة من قبل دولة أو مجموعة من الدول بصورة مباشرة أو
غير مباشرة ,سواء كان ذلك ضد السالمة اإلقليمية أو اإلستقالل السياسي لدولة معينة أو مجموعة
من الدول أو بأية طريقة ال تتفق مع أغراض ومبادئ األمم المتحدة .
الثانية :تتعلق بالمادة  11من ميثاق األمم المتحدة والخاصة بحق الدفاع الشرعي حيث يتمثل
العدوان في كل إستخدام للقوة المسلحة من جانب دولة أو مجموعة دول بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ضد السالمة اإلقليمية أو اإلستقالل السياسي لدولة أو مجموعة دول في غير األحوال
المنصوص عليها في المادة  11الخاصة بحق الدفاع الشرعي الطبيعي الفردي أو الجماعي أو تنفيذ
للتدابير الوقائية أو األحكام القهرية الصادرة عن مجلس األمن طبقا للمادة  12من الميثاق
والمتضمنة إستخدام للقوة المسلحة.
وتجدر اإلشارة إلى أن المشروع قد فرق بين العدوان المسلح وغير المسلح ,وأعطي لكل منهما أمثلة
غير حصرية ,حيث إعتبر المشروع أن من قبيل العدوان المسلح ما يلي -1:إعالن الحرب على
دولة أخرى  -2غزو قوات الدولة المسلحة ولو بغير إعالن الحرب إقليم دولة أخرى,أو إقليم موضوع
تحت الوالية الفعلية لدولة أخرى  -3الهجوم المسلح على إقليم أو شعب دولة معينة أو على قواتها
البرية أو البحرية أو الجوية  -1حصار شواطئ أو موانئ أو أي إقليم لدولة معينة من جانب القوات
البحرية أو الجوية لدولة أخرى  -1تنظيم الدولة على إقليمها الخاص أو على أي إقليم أخر
عصابات مسلحة بقصد اإلغارة على إقليم دولة أخرى أو تشجيع تنظيم مثل هذه العصابات
المسلحة,أو سماح الدولة لها بأن تنظم على إقليمها الخاص أو أن تستخدم كقاعدة لعملياتها أو
كنقطة إنطالق لإلغارة على إقليم دولة أخرى وكذلك مساهمة الدولة بدور مباشر في تلك اإلغارات
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أو تقديمها المساعدات للمشتركين فيها -2إنزال أو دخول القوات البرية أو البحرية أو الجوية التابعة
لدولة ما داخل حدود دولة أخرى دون إذن صريح من حكومتها أو اإلخالل بشروط ذلك اإلذن
وخاصة فيما يتعلق بمدة اإلقامة وحدود منطقتها والنشاط المسموح به  -7تدخل دولة في الشؤون
الداخلية لدولة أخرى -مع إستخدام القوات المسلحة أو التهديد بإستخدامها -بقصد تغيير حكومتها
وخلع الحكومة الشرعية القائمة,أو فرض مطالب لصالح المعتدي أو تشجيع القيام بأعمال تخريبية
مثل أعمال اإلرهاب والنهب .بينما إعتبر المشروع أن من قبيل العدوان غير المسلح ما يلي-1:
تدابير الضغط اإلقتصادي الموجهة ضد سيادة دولة أخرى واستقاللها السياسي بما ينطوي على
تعريض أسس الحياة اإلقتصادية في هذه الدولة للخطر  -2التدابير الخاصة بمنع الدولة من إستثمار
مواردها الطبيعية والقومية  -3المقاطعة اإلقتصادية  -1الدعاية للحرب  -1الدعاية من أجل
إستخدام األسلحة الذرية أو الكيميائية أو أي سالح أخر من أسلحة التدمير الجماعي  -2الدعاية
لنشر األفكار الفاشية أو النازية أو التفرقة العنصرية أو القومية ,أو غرس الكراهية

واإلزدراء)1(.

الفرع الثاني
تعريف العدوان في العمل الدولي
ورد في العمل الدولي تعريف العدوان في أكثر من موضع من أهمها ميثاق محكمة نورمبرج ,وميثاق
محكمة طوكيو ,وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لعام ,1971هذا باإلضافة إلى أن هناك مقترح
لمنسق فريق العمل المعنى بجريمة العدوان التابع للجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية وقد
تتضمن هذا المقترح تعريف جريمة العدوان وأركانها ,وتوضيح ما تقدم على النحو التالي:
أول :تعريف العدوان في ميثاقي محكمتي نورمبرج وطوكيو
عرفت المادة السادسة من ميثاق محكمة نورمبرج الجرائم المخلة بالسلم بأنها"التخطيط لحرب عدوانية

( )1مشار إليه لدى  :د.حسنين إبراهيم صالح عبيد,الجريمة الدولية,مرجع سابق,ص122-121
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أو اإلعداد لها أو الشروع فيها أو شنها أو شن حرب إنتهاكا للمعاهدات أو االتفاقيات أو الضمانات
الدولية أو اإلشتراك في خطة أو مؤامرة مشتركة لتحقيق أي من األعمال المذكورة أعاله" وقد عرفت
المادة الخامسة من ميثاق محكمة طوكيو الجرائم المخلة بالسلم بأنها"التخطيط لحرب عدوانية معلنة أو
غير معلنة أو اإلعداد لها أو الشروع فيها أو شنها أو شن حرب إنتهاكا للمعاهدات أو االتفاقيات أو
الضمانات الدولية أو اإلشتراك في خطة أو مؤامرة مشتركة لتحقيق أي من األعمال المذكورة

أعاله"()1

ونالحظ هنا أنه ال يوجد إختالف بين ميثاقي محكمتي نورمبرج وطوكيو حول تعريف الجرائم المخلة
بالسلم{العدوان} سوى أن المادة  1من ميثاق محكمة طوكيو نصت صراحة على أنه يستوي أن تكون
الحرب العدوانية معلنة أو غير معلنة بينما لم تنص المادة  2من ميثاق محكمة نورمبرج صراحة على
ذلك ,ولكن يمكن القول بأنها أشارت إلى ذلك ضمنا.
ثانيا:تعريف العدوان وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 1974
إعتمدت

الجمعية

العامة

األول/ديسمبر)2(1971

لألمم

المتحدة

في

قرارها

رقم{3311د}29-بتاريخ11كانون

مشروع تعريف العدوان المقدم من اللجنة الخاصة المعنية بمسألة تعريف

العدوان ,المنشأة عمال بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم{ 2330د }22-المؤرخ في  12كانون
األول /ديسمبر ,1927ويتألف قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم{ 3311د }29-لعام  1971من
ديباجة و  2مواد ,وقد جاء في ديباجة القرار أن الجمعية العامة تذكر بأن على مجلس األمن وفقا
للمادة  39من ميثاق األمم المتحدة أن يبت في أمر وجود أي تهديد للسلم أو إخالل بالسلم أو عمل
من أعمال العدوان وأن يضع توصيات لصون السلم واألمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما أو
يقرر التدابير التي يجب إتخاذها لهذا الغرض طبقا ألحكام المادتين  12,11من الميثاق ,وترى
الجمعية العامة أنه لما كان العدوان هو أفدح صور اإلستعمال غير المشروع للقوة وأخطرها من حيث
أنه بحكم الظروف الناشئة عن وجود أسلحة التدمير الشامل بكل أنواعها يحمل في ثناياه إمكان التهديد
( )1راجع د.نايف حامد العليمات,مرجع سابق,س37,30

( )2راجع في نص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )3311لعام  1971الموقع اإللكتروني الرسمي لألمم المتحدة
www.un.org
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بصراع عالمي مع كل ما يترتب عليه من كوارث فإنه ينبغي أن يوضع له تعريف في المرحلة الراهنة
وتؤكد الجمعية العامة أيضا في ديباجة القرار على أنه من واجب الدول عدم إستعمال القوة المسلحة
لحرمان الشعوب من حقها في تقرير المصير وفي الحرية و اإلستقالل أو لإلخالل بالسالمة اإلقليمية
وترى أيضا الجمعية العامة أنه وان كان من الواجب أن ينظر في مسألة البت في أمر إرتكاب العمل
العدواني في ضوء جميع المالبسات الخاصة بكل حالة على حدة يظل من المرغوب فيه مع ذلك
وضع مبادئ أساسية يسترشد بها في مثل هذا البت.أما فيما يتعلق بالمواد الثمانية الواردة في القرار فقد
عرفت المادة األولى منها العدوان بأنه"هو إستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة
أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو إستقاللها السياسي,أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق األمم المتحدة
وفقا لنص هذا التعريف"وقد أوردت المادة األولى إيضاحا مفاده أن مصطلح دولة في التعريف مستخدم
دون مساس بمسألة اإلعتراف وال بمسألة كون الدولة أو عدم كونها عضوا في األمم المتحدة  ,وما
نالحظه على هذا التعريف للعدوان أنه لم يذكر التهديد بإستعمال القوة المسلحة صراحة ,ولكننا نرى أن
عبارة{بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق األمم المتحدة} تفيد أن التهديد بإستعمال القوة يعد أيضا
عدوان ونستند في ذلك إلى المبدأ الرابع الوارد في المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة والذي ينص
على أنه "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد بإستعمال القوة أو إستخدامها
ضد سالمة األراضي أو اإلستقالل السياسي ألية دولة أو على وجه أخر ال يتفق ومقاصد األمم
المتحدة"
وقد أوردت المادة الثالثة من القرار بعض األعمال التي تنطبق عليها صفة العمل العدواني ,سواء
بإعالن حرب أو بدونه ,وذلك دون إخالل بأحكام المادة الثانية من القرار وطبقا لها وهذه األعمال
هي:
- 1قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه أو أي إحتالل عسكري ,ولو
كان مؤقتا ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أو أي ضم إلقليم دولة أخرى أو لجزء منه
بإستعمال القوة.
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- 2قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل ,أو إستعمال دولة ما أية أسلحة ضد
إقليم دولة أخرى.
- 3ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.
- 1قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو األسطولين
التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى .
- 1قيام دولة ما بإستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة
على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها االتفاق ,أو أي تمديد لوجودها في اإلقليم
المذكور إلى ما بعد نهاية االتفاق.
- 2سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة األخرى إلرتكاب
عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
- 7إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو بإسمها تقوم
ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل األعمال المعددة
أعاله ,أو إشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.
وقد بينت المادتين  1,2من القرار سلطة مجلس األمن الدولي إتجاه أعمال العدوان إذ قررت المادة  2أن
المبادأة بإستعمال القوة من قبل دولة ما خرقا لميثاق األمم المتحدة تشكل بينة كافية مبدئيا على إرتكابها
عمال عدوانيا,وان كان لمجلس األمن طبقا للميثاق أن يخلص إلى أنه ليس هناك ما يبرر الحكم بأن عمال
عدوانيا قد إرتكب ,وذلك في ضوء مالبسات أخرى وثيقة الصلة بالحالة,بما في ذلك أن تكون التصرفات
محل البحث أو نتائجها ليست ذات خطورة كافية ,وقررت المادة  1أن األعمال الواردة في المادة  3من
القرار ليست جامعة مانعة ولمجلس األمن أن يحكم بأن أعماال أخرى تشكل عدوانا بمقتضى ميثاق األمم
المتحدة ,أما المادة السابعة من القرار فقد أوضحت العالقة بين العدوان وحق تقرير المصير إذ نصت على
أن ليس في هذا التعريف عامة وال في المادة الثالثة خاصة ما يمكن أن يمس على أي نحو بما هو مستقى
من ميثاق األمم المتحدة من حق في تقرير المصير والحرية واإلستقالل للشعوب المحرومة من هذا الحق
بالقوة والمشار إليها في إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا
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لميثاق األمم المتحدة وال سيما الشعوب الخاضعة لنظم إستعمارية أو عنصرية أو ألشكال أخرى من
السيطرة األجنبية أو بحق هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي إلتماس الدعم وتلقيه وفقا
لمبادئ الميثاق وطبقا لإلعالن السابق الذكر,وقد أكدت المادة الخامسة من القرار على رفض أي مبرر
إلرتكاب العدوان وعلى عدم مشروعية أية مكاسب تنجم عن العدوان بإعتبار أن العدوان جريمة دولية
ويرتب مسؤولية دولية حيث نصت المادة الخامسة على أن (ما من إعتبار أيا كانت طبيعته سواء كان
سياسيا أو إقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك يصح أن يتخذ مبر ار إلرتكاب عدوان ,والحرب العدوانية
جريمة ضد السلم الدولي  ,والعدوان يرتب مسؤولية دولية ,وليس قانونيا وال يجوز أن يعتبر قانونيا أية
مكاسب إقليمية أو أية غنائم خاصة ناجمة عن إرتكاب عدوان) وقد جاء في المادة السادسة من القرار
أنه ليس في هذا التعريف ما يجوز تأويله على أنه توسيع أو تضييق بأية صورة لنطاق ميثاق األمم
المتحدة ,بما في ذلك أحكامه المتعلقة بالحاالت التي يكون إستعمال القوة فيها قانونيا ,أما المادة
الثامنة واألخيرة فقد قررت أن األحكام الواردة في المواد السبعة السابقة مترابطة في تفسيرها وتطبيقها,
ويجب أن يفهم كل منها في سياق األحكام األخرى.
ثالثا :مقترح منسق فريق العمل المعني بجريمة العدوان التابع للجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية
الدولية()1

كلف المؤتمر الدبلوماسي في روما الذي أقر النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية اللجنة
التحضيرية بتشكيل فريق عمل يعنى بجريمة العدوان ,وبتاريخ /21يوليو 2002/أعد منسق الفريق
المعني بجريمة العدوان التابع للجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية ورقة مناقشة مقترحة تضم
هذه الورقة تعريف جريمة العدوان وأركانها ,فبخصوص تعريف جريمة العدوان فقد جاء في المقترح
أنه"ألغراض هذا النظام األساسي,يرتكب شخص ما جريمة عدوان عندما يكون في وضع يتيح له
التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه,ويأمر أو يشارك مشاركة فعلية عمدا وعن
( )1راجع د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,مرجع سابق,ص,232د.بدر الدين محمد شبل,القانون الدولي الجنائي
الموضوعي,مرجع سابق,ص.192
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علم في التخطيط لعمل عدواني أو اإلعداد له أو الشروع فيه أو شنه ,على أن يشكل العمل العدواني
بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه إنتهاكا صارخا لميثاق األمم المتحدة" وقد أضاف المقترح عدم
تطبيق أحكام المواد  3/21و  22و  33من النظام األساسي للمحكمة على جريمة العدوان,كما
جاء في المقترح أنه عندما يعتزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق بشأن جريمة
عدوان,تتأكد المحكمة أوال من أن مجلس األمن قد بت في ما إذا كانت الدولة المعنية قد إرتكبت
العمل العدواني ,وعندما ال يكون مجلس األمن قد بت في ذلك,تبلغ المحكمة مجلس األمن بالحالة
المعروضة عليها لكي يتخذ مجلس األمن اإلجراء المالئم,أما في حالة إذا لم يبت مجلس األمن في
مسألة إرتكاب دولة ما لعمل عدواني فقد وضع المقترح عدة خيارات في هذه الحالة منها:
أ -أنه يجوز للمحكمة أن تباشر النظر في الدعوى.
ب ت-رفض المحكمة الدعوى.
ج -يجوز للمحكمة أن تلتمس من الجمعية العامة أو مجلس األمن طلب فتوى من محكمة
العدل الدولية وفقا للمادة

)1(1/92

من ميثاق األمم المتحدة والمادة

)2(1/21

من النظام

األساسي لمحكمة العدل الدولية بشأن المسألة القانونية المتعلقة بما إذا كانت الدولة المعنية قد
إرتكبت عمال من أعمال العدوان أم ال ,وهنا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تباشر النظر
في الدعوى إذا أفتت محكمة العدل الدولية بأن الدولة المعنية قد إرتكبت عمال من أعمال
العدوان.
وأما بالنسبة ألركان جريمة العدوان فقد أورد المقترح قبل سرد أركان جريمة العدوان شرط مسبق
لممارسة المحكمة الجنائية الدولية إلختصاصها بالنظر في جريمة العدوان مضاف إلى الشروط
الم سبقة الواردة في النظام األساسي للمحكمة مفاده أنه يجب أن يبت جهاز مختص في ما إذا تم
إرتكاب عمل عدواني أم ال ,وفقا لما يتطلبه الركن  1من أركان جريمة العدوان التالية:
( )1نصت المادة( )1/92من ميثاق األمم المتحدة على أن"ألي من الجمعية العامة أو مجلس األمن أن يطلب إلى محكمة العدل
إفتائه في أية مسألة قانونية"

( )2نصت المادة( )1/21من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية على أن "للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على
طلب أية هيئة رخص لها ميثاق األمم المتحدة بإستفتائها أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا ألحكام الميثاق المذكور".
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- 1أن يكون مرتكب الفعل في وضع يتيح له أن يتحكم أو يوجه العمل السياسي أو العسكري للدولة
التي ترتكب العمل العدواني,وفقا للتعريف الوارد في الركن  1من هذه األركان.
- 2أن يكون مرتكب الفعل في ذلك الوضع على علم.
- 3أن يأمر مرتكب الفعل بتخطيط العمل العدواني أو اإلعداد له أو شنه أو أن يشارك فيه مشاركة
فعلية.
- 1أن يقترف مرتكب الفعل الركن  3عن قصد وعلم.
- 1أن ترتكب دولة ما عمال عدوانيا,أي عمال مرتكبا على النحو المحدد في قرار الجمعية العامة رقم
{3311د }29-المؤرخ في  11ديسمبر .1971
- 2أن يكون مرتكب الفعل على علم بأن أفعال الدولة تمثل عمال عدوانيا.
- 7أن يشكل العمل العدواني,بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه إنتهاكا صارخا لميثاق األمم المتحدة.
- 2أن يتوافر في مرتكب الفعل القصد والعلم بخصوص الركن . 7

المبحث الثاني
أشكال المسؤولية الجنائية الفردية وموانعها في النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية
تضمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أشكاال عدة يمكن أن تتخذها المسؤولية الجنائية
الفردية عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة,كما وتضمن أيضا النظام األساسي للمحكمة
أسبابا تمنع قيام المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة ,وتوضيحا
لذلك فإننا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب األول:أشكال المسؤولية الجنائية
الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,ونتناول في المطلب الثاني:موانع المسؤولية
الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المطلب األول
أشكال المسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تتخذ المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ثالثة
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أشكال رئيسية وهي المساهمة الجنائية ,والشروع ,ومسؤولية القادة والرؤساء ,ولتوضيح ذلك فإننا سنقوم
بتقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع نتناول في الفرع األول:المساهمة الجنائية ,ونتناول في الفرع
الثاني:الشروع ,وأخي ار نتناول في الفرع الثالث:مسؤولية القادة والرؤساء.
الفرع األول
المساهمة

الجنائية()1

نصت المادة  3\21من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على المساهمة الجنائية حيث جاء
فيها أنه "وفقا لهذا النظام األساسي,يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل
في إختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي:
أ -إرتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو باإلشتراك مع أخر أو عن طريق شخص أخر ,بغض
النظر عما إذا كان ذلك الشخص األخر مسؤوال جنائيا.
ب -األمر أو اإلغراء بإرتكاب ,أو الحث على إرتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها.
ج -تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل أخر لغرض تيسير إرتكاب هذه الجريمة أو
الشروع في إرتكابها,بما في ذلك توفير وسائل إرتكابها.
د -المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من األشخاص يعملون بقصد مشترك بإرتكاب هذه
الجريمة أو الشروع في إرتكابها ,على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم:
- 1إما بهدف تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي للجماعة إذا كان هذا النشاط أو
الغرض منطويا على إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة.
- 2أو مع العلم بنية إرتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.
ه -فيما يتعلق بجريمة اإلبادة الجماعية,التحريض المباشر والعلني على إرتكاب جريمة اإلبادة الجماعية.
( )1يقصد بالمساهمة الجنائية:إرتكاب جريمة واحدة بواسطة عدد من األشخاص يكون لكل منهم دور في تنفيذ هذه الجريمة
تختلف طبيعته وتتفاوت درجته من حالة إلى أخرى,فجوهر المساهمة الجنائية إذن يتمثل في تعدد الجناة من ناحية ,وفي

وحدة الجريمة من ناحية أخرى ,والمساهمة الجنائية قد تكون مساهمة أصلية إذ كان للمساهم دور رئيسي أو أصلي في تنفيذ

الجريمة ,وقد تكون مساهمة تبعية أذا كان دور المساهم أو الشريك في تنفيذ الجريمة دو ار ثانويا – د.سليمان عبد

المنعم,مرجع سابق,ص221,221
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ونالحظ من نص المادة  3/21من النظام األساسي للمحكمة أنها نظمت المساهمة الجنائية بصورتيها
األصلية والتبعية وهي على النحو التالي:
أول :المساهمة الجنائية األصلية
تناولت المادة /3/21أ من النظام األساسي للمحكمة المساهمة الجنائية األصلية وذلك في ثالثة صور

وهي:

- 1الفاعل األصلي يرتكب الجريمة بمفرده.
يعد الجاني منفردا بالدور الرئيسي في الجريمة إذا إقترف كل الفعل الذي يقوم عليه ركنها المادي
فتحققت النتيجة على النحو الذي يحدده القانون  ,ويعني ذلك أنه يرجع إلى نشاط الجاني تحقق
جميع عناصر الجريمة,فكلها ثمرة لسلوكه اإلجرامي وليس من بينها ما يعد ثمرة لمسلك شخص
أخر ,واذا كان الركن المادي يقوم على جملة أفعال ,فإن هذه الصورة من المساهمة األصلية
تفترض إرتكاب الجاني جميع هذه األفعال وتحقيقه بذلك كل العناصر المتطلبة لقيام هذا
الركن)1(.

- 2الفاعل األصلي يرتكب الجريمة بالشتراك مع أخر.
ال يقصد باإلشتراك مع أخر هنا أن يكون المساهم األخر تبعيا  ,وانما يقصد باإلشتراك مع أخر
أن يكون مع المساهم أو الفاعل األصلي مساهما أو فاعال أصليا أخر يشاركه في إرتكاب الفعل
المكون للركن المادي للجريمة التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ,أو أن يقوم كل
مساهم منهما بإرتكاب فعل من األفعال التي تدخل في عداد الركن المادي للجريمة إذا كان الركن
المادي للجريمة يتكون من عدة

أفعال()2

- 3الفاعل األصلي يرتكب الجريمة عن طريق شخص أخر بغض النظر عما إذا كان الشخص األخر
مسؤول جنائيا.
إعتبرت المادة /3/21أ من النظام األساسي للمحكمة أن الشخص الذي يسخر غيره في إرتكاب
جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية,بحيث يكون هذا الغير بمثابة أداة في يد ذلك
( )1د.محمود نجيب حسني,شرح قانون العقوبات(القسم العام),الطبعة السادسة,دار النهضة العربية,القاهرة,1929,ص101
( )2د.عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق,ص112-111
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الشخص يستعين بها في تحقيق العناصر التي تقوم عليها الجريمة فإن ذلك الشخص يعد مساهما
أو فاعال أصليا في الجريمة وهو ما يعرف {بالفاعل المعنوي}

()1

وذلك بغض النظر عما إذا كان

الغير الذي إستخدمه الفاعل األصلي أو المعنوي كأداة في إرتكاب الجريمة مسؤوال جنائيا أم غير
مسؤول جنائيا ,ويرى البعض( -)2وبحق -أن صياغة عبارة"أو عن طريق شخص أخر,بغض
النظر عما إذا كان ذلك الشخص األخر مسؤوال جنائيا" غير موفقة ألن الفاعل المعنوي ال يتصور
قيامه بالجريمة إال عن طريق شخص أخر غير مسؤول جنائيا,ولذلك كان حسن الصياغة للمادة
/3/21أ أن تكون كالتالي"إرتكاب هذه الجريمة ,سواء بصفته الفردية أو باإلشتراك مع أخر أو عن
طريق شخص أخر كان غير مسؤول جنائيا" ,وبالتالي ينحصر الفرض الخاص بالفاعل المعنوي
في حالة ما إن سخر أحد حسن النية أو مجنون في إرتكاب الجريمة.
ثانيا:المساهمة الجنائية التبعية(الشتراك في الجريمة)
باإلطالع على نص المادة /3/21ب,ج,د من النظام األساسي للمحكمة يتضح لنا أنها تناولت
المساهمة التبعية أو اإلشتراك في الجريمة من خالل ثالثة صور رئيسية وهي التحريض والمساعدة
واإلتفاق وهي على النحو التالي:
- 1التحريض:
يقصد بالتحريض كصورة من صور المساهمة التبعية أو اإلشتراك في الجريمة بأنه خلق فكرة
الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها كي تتحول إلى تصميم على

إرتكابها()3

وقد أشارت المادة

/3/21ب من النظام األساسي للمحكمة إلى التحريض بشكل تفصيلي حيث غطت هذه المادة كل
أحوال

التحريض()1

على إرتكاب جريمة

( )1الفاعل المعنوي للجريمة هو من ي سخر غيره في تنفيذها فيكون في يده بمثابة أداة يستعين بها في تحقيق العناصر التي تقوم
عليها  ,فالفاعل المعنوى قد نفذ الجريمة ولكن بواسطة غيره – د.محمود نجيب حسنى,شرح قانون العقوبات ,مرجع سابق,
ص111

( )2د.عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق,ص113

( )3ويتضح من هذا التعريف أن نشاط المحرض ذو طبيعة نفسية فهو يتجه إلى نفسية الفاعل كى يؤثر علية فيدفعة إلى
الجريمة – د .محمود نجيب حسني,شرح قانون العقوبات,مرجع سابق,ص.131

( )1د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص132
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تدخل في إختصاص المحكمة ,وذلك بنصها على

األمر()1

بإرتكاب جريمة تدخل في إختصاص

المحكمة أو اإلغراء بإرتكابها أو الحث على إرتكابها ,سواء وقعت الجريمة التي تدخل في
إختصاص المحكمة في صورة تامة أو في صورة شروع .والجدير بالذكر أنه نظ ار لخطورة
التحريض المباشر والعلني على إرتكاب جريمة اإلبادة الجماعية كإحدى الجرائم التي تدخل في
إختصاص المحكمة الجنائية الدولية فقد إعتبرت المادة /3/21ه من النظام األساسي للمحكمة
أن مجرد التحريض المباشر والعلني على إرتكاب جريمة اإلبادة الجماعية يعد جريمة مستقلة
قائمة بذاتها يسأل عنها الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عليها(.)2
- 2المساعدة:
يقصد بالمساعدة كصورة من صور المساهمة التبعية في الجريمة بأنها تقديم العون –أيا كانت
صورته -إلى الفاعل فيرتكب الجريمة بناء

عليه()3

وقد أشارت المادة /3/21ج من النظام

األساسي للمحكمة صراحة إلى المساعدة كصورة من صور اإلشتراك في جريمة تدخل في
إختصاص المحكمة ,والتي يتم تقديمها بأي شكل كان بغرض تيسير إرتكاب جريمة تدخل في
إختصاص المحكمة أو الشروع في إرتكابها ,وصور المساعدة عديدة,إذ تختلف بإختالف ظروف
كل جريمة والنحو الذي يقدر مرتكبوها أن المساعدة تكون به مجدية ,ومن أمثلتها إعطاء تعليمات
وارشادات إلى الفاعل توضح له كيفية إرتكاب الجريمة,تقديم أسلحة أو آالالت أو أي شيء أخر
كي يستعمل في إرتكاب

الجريمة()1

( )1تجدر اإلشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة قضت أثناء نظرها في قضيتي (جالديتش) و(بالسكيتش)
بأن"مسؤولية اآلمر تتطلب إثبات أن ثمة شخصا يشغل منصب سلطة ويستعمل هذه السلطة إللزام أفراد أخرين بإرتكاب

جريمة ,وال يشترط إثبات وجود عالقة رسمية بين اآلمر(الرئيس) ومرتكب الجريمة(المرؤوس) إذ يكفي في هذا الصدد أن

يملك سلطة مكنته من أن يأمر شخصا ما بإرتكاب جريمة"-راجع د.محفوظ سيد عبد الحميد محمد,مرجع سابق,ص.127

( )2وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أثناء نظرها في قضية (أكايسوا) فسرت التحريض المباشر والعلني

على إرتكاب جريمة اإلبادة الجماعية بأنه "تحريض مباشر ألشخاص ليرتكبوا جريمة اإلبادة الجماعية سواء كان ذلك من
خالل الخطب أو الصياح أو التهديد في األماكن العامة أو التجمعات العامة ,أو من خالل نشر أو بيع مواد مكتوبة أو
مطبوعة في األماكن العامة والتجمعات أو من خالل عرض أوراق لعب أو لوحات أو أي من الوسائل السمعية"-راجع.أمجد

هيكل,مرجع سابق,ص.131

( )3د.محمود نجيب حسني,شرح قانون العقوبات,مرجع سابق,ص.111
( )1د.محمود نجيب حسني,المرجع السابق,ص112
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وتجدر اإلشارة إلى أن إيراد عبارة"التحريض" في المادة /3/21ج يرى فيها البعض-وبحق-أنها تعد
من قبيل الزيادة عن الحاجة وخاصة أن المادة /3/21ب أشارت إلى التحريض(.)1
 3ا-ل تفاق:
يقصد باإلتفاق إنعقاد إرادتين أو أكثر على إرتكاب الجريمة ,ويفترض اإلتفاق عرضا من أحد الطرفين
صادفة قبول الطرف األخر ,واإلتفاق في جوهره حالة نفسية,إذ قوامه إرادتان أو أكثر ,ولكن له مظه ار
ماديا يستمده من وسائل التعبير عن اإلرادة ,وهذه الوسائل متنوعة,فقد تكون قوال أو كتابة أو
إيماء()2وقد جاء اإلتفاق في نص المادة /3/21د من النظام األساسي للمحكمة متمثال في المساهمة
بأية طريقة في قيام جماعة من األشخاص يعملون بقصد مشترك بإرتكاب جريمة تدخل في إختصاص
المحكمة الجنائية الدولية أو الشروع في إرتكابها ,وذلك بشرط أن تكون تلك المساهمة متعمدة وأن تقدم
إما بهدف تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي للجماعة إذا كان هذا النشاط أو الغرض
منطويا على إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة ,أو أن تقدم مع العلم بنية إرتكاب الجريمة
لدى هذه الجماعة.
الفرع الثاني
الشروع
يتضح من نص المادة /3/21و من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنها عالجت الشروع في
إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة من خالل مسألتين األولى:هي تعريف الشروع في
إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة ,والثانية :هي مسألة العدول اإلختياري ,وهما على
النحو التالي:
( )1د.محفوظ سيد عبد الحميد محمد,مرجع سابق,ص.121
( )2والفرق بين التحريض واإلتفاق أن إرادة المحرض تعلو على إرادة من يحرضه,إذ األول صاحب فكرة الجريمة,ثم هو الذي
يبذل الجهد إلقناع الثاني وخلق التصميم اإلجرامي لديه ,وعلى خالف ذلك نجد إرادات المتفقين تتعادل أهمية,فكل منهم
مقتنع بفكرة الجريمة ,و إذا كانت فكرة الجريمة قد نبتت لدى أحدهم فإن عرضه يصادف قبوال فوريا-د.محمود نجيب
حسني,شرح قانون العقوبات,مرجع سابق,ص139,132
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أول:تعريف الشروع
عرفت المادة /3/21و من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الشروع بأنه"إتخاذ إجراء يبدأ به
تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة ,ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص".
ويتبين لنا من هذا التعريف أمرين وهما:
- 1أنه يستفاد من عبارة"إتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة"أن الشروع في إرتكاب
جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية يتطلب أن يقوم الفاعل األصلي بالبدء في
تنفيذ الفعل أو السلوك اإلجرامي المكون للركن المادي للجريمة ,وترتيبا على ذلك فإن مجرد
التفكير والتصميم أو مجرد التحضير إلرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية
الدولية ال يعتبر شروعا في إرتكابها.
- 2أنه يجب لتحقق الشروع في إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية أن
تتخلف النتيجة اإلجرامية ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها ,وقد يتخذ عدم تحقق النتيجة
اإلجرامية ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها إحدى صورتين الصورة األولى:هي الشروع التام أو
الجريمة الخائبة:أي أن يقوم الجاني بإرتكاب السلوك اإلجرامي كامال إال أن النتيجة اإلجرامية لم
تتحقق لسبب خارج عن إرادته,الصورة الثانية:هي الشروع الناقص أو الجريمة الموقوفة:أي أن
الجاني لم يكمل السلوك اإلجرامي الذي بدء فيه لسبب خارج عن إرادته ,وبالتالي لم تتحقق النتيجة
اإلجرامية

()1

.

ثانيا:العدول الختياري
أضافت المادة /3\21و من النظام األساسي للمحكمة في جزئها األخير أنه"ومع ذلك فالشخص الذي
يكف عن بذل أي جهد إلرتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة ال يكون عرضة

( )1راجع د.محمد رمضان بارة ,مرجع سابق,ص392
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للعقاب بموجب هذا النظام األساسي على الشروع في إرتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض
إرادته عن الغرض اإلجرامي"ومعنى ذلك أنه إذا كان الفاعل قد بدأ في تنفيذ السلوك اإلجرامي الذي
من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق النتيجة اإلجرامية ولكنه توقف عن اإلستمرار في تنفيذ هذا السلوك
اإلجرامي بمحض إرادته فإن الفاعل في هذه الحالة ال يكون عرضة للعقاب بموجب النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية على الشروع في إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة ,كما أنه إذا
كان الفاعل قد نفذ السلوك اإلجرامي كامال ولكنه منع بمحض إرادته تحقق النتيجة اإلجرامية فإنه في
هذه الحالة أيضا ال يكون الفاعل عرضة للعقاب بموجب النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
على الشروع في إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة.
الفرع الثالث
مسؤولية القادة

والرؤساء()1

تناولت المادتين22,27من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية قواعد مسؤولية القادة والرؤساء
حيث عالجت المادة 27مسألة الصفة الرسمية,بينما عالجت المادة 22مسألة حاالت مسؤولية القادة
والرؤساء ,وذلك على النحو التالي:
أول:الصفة الرسمية
نصت المادة27من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه" -1يطبق هذا النظام األساسي
على جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية ,وبوجه خاص فإن الصفة
الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثال منتخبا أو
موظفا حكوميا ال تعفيه بأي حال من األحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي
كما أنها ال تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة  -2ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية
( )1خلصت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة في قضية (ديالليتش) إلى أن مبدأ مسؤولية القيادة ينصرف إلى
الرؤساء العسكريين والمدنيين على حد سواء بناء على وجودهم في مواقع السلطة بحكم القانون أو الواقع-راجع د.محفوظ سيد

عبد الحميد محمد,مرجع سابق,ص111
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الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص ,سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون
ممارسة المحكمة إختصاصها على هذا الشخص" ويتضح لنا من هذا النص أنه أقر مبدأين هامين
وهما:
- 1أنه ال إعتداد بالصفة الرسمية ألي شخص أمام المحكمة الجنائية الدولية فلن تعفي الصفة الرسمية
بأي حال من األحوال أي شخص من المسؤولية الجنائية عن إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص
المحكمة ,ولن تشكل الصفة الرسمية في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة ,ومعنى ذلك أن الجميع
متساوي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
- 2أن الحصانة التي قد يتمتع بها الشخص لصفته الرسمية إستنادا إلى القانون الوطني أو القانون
الدولي ال تمنع المحكمة الجنائية الدولية من مساءلة ذلك الشخص ومعاقبته عن إرتكاب جريمة
تدخل في إختصاص المحكمة ,وبالتالي فإن مسألة الحصانة أصبحت من المسائل التي ال يجوز
اإلحتجاج أو التذرع بها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ثانيا :حالت مسؤولية القادة والرؤساء
قسمت المادة  22من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية القادة والرؤساء إلى حالتين:
األولى :مسؤولية القادة والرؤساء العسكريين ,والثانية :مسؤولية القادة والرؤساء المدنيين ,وذلك على
النحو التالي :
- 1مسؤولية القادة والرؤساء العسكريين
نصت المادة  1\22من النظام األساسي للمحكمة على أنه"يكون القائد العسكري أو الشخص القائم
فعال بأعمال القائد العسكري مسؤوال مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة
والمرتكبة من جانب قوات تخضع إلمرته وسيطرته الفعليتين أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين
حسب الحالة ,نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة
سليمة:
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أ -إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف
السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك إرتكاب هذه الجرائم.
ب -إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع
أو قمع إرتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
ويتبين لنا من هذا النص أن القائد العسكري أو القائم فعال بأعماله يسأل جنائيا عن أية جريمة تدخل
في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ترتكبها قوات خاضعة إلمرته وسيطرته الفعليتين ,وذلك إذا
توافر الشرطين التاليين:
الشرط األول:أن يكون القائد العسكري أو القائم فعال بأعماله قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسبب
الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات الخاضعة إلمرته وسيطرته الفعليتين ترتكب أو تكون على
وشك إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ,ومن هذا الشرط يتضح أنه يكون
لدى القائد العسكري أو القائم فعال بأعماله العلم الالزم لتقرير مسؤوليته الجنائية في حالتين مختلفتين
الحالة األولى:أن يكون لدى القائد العسكري أو القائم فعال بأعماله علم فعلي بأن القوات الخاضعة
إلمرته وسيطرته الفعليتين ترتكب أو تكون على وشك إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة.
الحالة الثانية:أن يكون القائد العسكري أو القائم فعال بأعماله من المفترض أنه قد علم بسبب الظروف
السائدة في ذلك الوقت بأن القوات الخاضعة إلمرته وسيطرته الفعليتين ترتكب أو تكون على وشك
إرتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة ,ففي هذه الحالة ال يكون لدى القائد
العسكري أو القائم فعال بأعماله علم فعلي بأن قواته ترتكب أو تكون على وشك إرتكاب جريمة تدخل
في إختصاص المحكمة ,ولكن تتوافر لديه معلومات كافية وواضحة تسمح له بأن يخلص في ظل
الظروف القائمة في ذلك الوقت إلى أن قواته ترتكب أو تكون على وشك إرتكاب جريمة تدخل في
اختصاص

المحكمة()1

ومعنى ذلك أن القائد العسكري أو القائم فعال بأعماله عليه واجب أن يبذل

جهدا إيجابيا ليظل على علم بنشاط

قواته()2

( )1د.محفوظ سيد عبد الحميد محمد,مرجع سابق,ص.113
( )2د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص.139
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الشرط الثاني:أن يمتنع أو يتقاعس القائد العسكري أو القائم فعال بأعماله عن إتخاذ جميع التدابير
الالزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة,أو
لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة (.)1
- 2مسؤولية القادة والرؤساء المدنيين
نصت المادة  2/22من النظام األساسي للمحكمة على أنه"فيما يتصل بعالقة الرئيس والمرؤوس غير
الوارد وصفها في الفقرة  1يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة
والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على
هؤالء المرؤوسين ممارسة سليمة:
أ  -إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون
أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
ب -إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.
ج -إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع إرتكاب هذه
الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
ويتبين لنا من خالل هذا النص أن الرئيس المدني يسأل جنائيا عن الجرائم التي تدخل في إختصاص
المحكمة الجنائية الدولية ,والتي ترتكب من قبل مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين ,وذلك
إذا توافرت الثالثة شروط التالية:
( )1تجدر اإلشارة إلى أن ا لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أثناء نظرها في قضية ديالليتش قد فسرت عبارة"التدابير
الالزمة والمعقولة" على أنها تقتصر على التدابير الممكنة ضمن سلطة الشخص إذ ال يمكن إرغام أحد على القيام بما هو
مستحيل,كما ذهبت المحكمة أثناء نظرها في قضية بالسكيتش إلى أنه"لكي تقع المسؤولية على الرئيس العسكري أو المدني
يجب أن يكون متمتعا بسلطة تخوله إتخاذ التدابير الالزمة والمعقولة لمنع إرتكاب الجريمة أو معاقبة مرتكبها ,وأن تكون
لديه اإلمكانية المادية إلتخاذ هذه التدابير حتى لو تمثل ذلك في عرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق أو
المحاكمة ,ومن ثم فإن الرئيس ال يتحمل المسؤولية عن عدم قيامه بعمل يستحيل عليه أداؤه من أي من النواحي-راجع
د.محفوظ سيد عبد الحميد محمد,مرجع سابق,ص,111جون ماري هنكرتس ولويز دوز والد بك,مرجع سابق,ص191

216

()1
الفصل الثاني

القواعد الموضوعية للمسؤولية الجنائية الفردية

الشرط األول :أن يكون الرئيس المدني قد علم بالفعل أن مرؤوسيه الخاضعين لسلطته وسيطرته
الفعليتين يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة,أو
أن يكون الرئيس المدني قد تجاهل قصدا أية معلومات وصلت إليه تبين وتشير بوضوح أن مرؤوسيه
يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة.
الشرط الثاني:أن تتعلق الجريمة التي تدخل في إختصاص المحكمة بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية
والسيطرة الفعليتين للرئيس المدني,فعلى سبيل المثال يمكننا توضيح هذا الشرط من خالل جريمة
الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية أو معالجة
األسنان أو المعالجة في المستشفى حيث أنه يمكن مساءلة مدير المستشفى جنائيا عن هذه الجريمة
التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمرتكبة من قبل أطباء يخضعون لسلطته
وسيطرته الفعليتين في داخل المستشفى  ,وذلك ألن هذه الجريمة تتعلق باألنشطة الطبية أو العلمية
التي تندرج أو تدخل في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين لمدير المستشفى.
الشرط الثالث:أن يمتنع أو يتقاعس الرئيس المدني عن إتخاذ جميع التدابير الالزمة والمعقولة في
حدود سلطته لمنع أو قمع إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة أو لعرض المسألة على
السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
وأخي ار يمكننا القول أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد توسع بشكل كبير في إبراز أشكال
المسؤولية الجنائية الفردية ويرجع ذلك في رأينا إلى سببين رئيسين هما:
- 1طبيعة وخطورة الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
- 2إغالق كافة الطرق أمام أية محاولة لإلفالت من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في
إختصاص المحكمة.
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المطلب الثاني
موانع المسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
موانع المسؤولية هي األسباب التي تعرض لإلرداة فتجعلها غير معتبرة في نظر القانون ,وتكون اإلرادة
غير معتبرة قانونا إذا تجردت من التمييز أو إنتفت عنها حرية اإلختيار,ويعنى ذلك أن حاالت إمتناع
المسؤولية ترد إلى إنتفاء التمييز أو حرية

اإلختيار()1

وقد أشار النظام األساسي للمحكمة الجنائية

الدولية إلى أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية دون أن يفرق بينها وبين أسباب
النظام األساسي للمحكمة عن هذه األسباب جميعا بأسباب إمتناع المسؤولية

اإلباحة()2

حيث عبر

الجنائية()3

وقد أورد

النظام األساسي للمحكمة أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية من خالل ثالثة مواد هي المادة  31والتي
جاءت بعنوان أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية,والمادة  32والتي جاءت بعنوان الغلط في الوقائع أو
الغلط في القانون ,والمادة  33والتي جاءت بعنوان أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون ,وتوضيحا لذلك
فإننا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع نتناول في الفرع األول:أسباب إمتناع المسؤولية
الجنائية الواردة في المادة  ,31ونتناول في الفرع الثاني:الغلط,ونتناول في الفرع الثالث:أوامر الرؤساء.
الفرع األول
أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية الواردة في المادة 31
نصت المادة  31من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في فقرتها األولى على أربعة أسباب
إلمتناع المسؤولية

الجنائية()1

وهي المرض أو القصور العقلي ,والسكر ,والدفاع الشرعي ,واإلكراه

( )1د.محمود نجيب حسني,دروس في القانون الجنائي الدولي,مرجع سابق,ص137

( )2أسباب اإلباحة هي"عوامل تخرج الفعل من نطاق قاعدة التجريم وتجعله فعال مشروعا",د.محمود نجيب حسني,المرجع
السابق,ص71

( )3د.عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق,ص221

( )1تجدر اإلشارة إلى أن أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية لم ترد على سبيل الحصر وانما وردت على سبيل المثال وهو ما
يستفاد من نص المادة( )3/31حيث جاء فيها أنه"للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في أي سبب إلمتناع المسؤولية الجنائية
بخالف األسباب المشار إليها في الفقرة(,)1في الحاالت التي يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو

المنصوص عليه في المادة( ,)21و ينص في القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على اإلجراءات المتعلقة بالنظر في هذا

السبب .

218

()2
الفصل الثاني

القواعد الموضوعية للمسؤولية الجنائية الفردية

وذلك على النحو التالي:
أول :المرض أو القصور العقلي
نصت المادة /1/31أ من النظام األساسي للمحكمة على أنه"ال يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت
إرتكابه السلوك يعاني مرضا أو قصو ار عقليا يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه
أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون"
ويتضح لنا من هذا النص أنه يشترط إلمتناع المسؤولية الجنائية بسبب المرض أو القصور العقلي
توافر شرطين وهما:
- 1أن يكون من شأن المرض أو القصور العقلي أن يفقد قدرة الشخص على إدراك وتمييز عدم
مشروعية سلوكه أو طبيعته,أو أن يكون من شأنه أن يفقد قدرة الشخص على التحكم في سلوكه
والسيطرة عليه ,وبمفهوم المخالفة فإن المرض أو القصور العقلي الذي ال يترتب عليه فقدان قدرة
الشخص على إدراك وتمييز عدم مشروعية سلوكه أو طبيعته ,أو ال يترتب عليه فقدان قدرة
الشخص على التحكم في سلوكه والسيطرة عليه ال يصلح كسبب إلمتناع المسؤولية

الجنائية()1

ويالحظ على المادة /1/31أ من النظام األساسي للمحكمة أنها لم تحدد وتبين أنواع أو حاالت
المرض أو القصور العقلي الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان القدرة على إدراك وتمييز عدم
مشروعية السلوك أو طبيعته ,أو إلى فقدان القدرة على التحكم في السلوك والسيطرة عليه ,ولكن
يمكن القول أن السبب في ذلك يرجع إلى أن مسألة تحديد أنواع أو حاالت هذا المرض أو
القصور العقلي هي مسألة فنية بحتة يتم الرجوع فيها إلى أهل اإلختصاص من األطباء للفصل
فيها

()2

) )1والجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة رفضت الدفع بالجنون المقدم من(سيليبيش) وذلك لكونه كما
قررت المحكمة"أنه رغم اضطرابه الواضح ,إال أنه بإمكانه السيطرة على أفعاله"-راجع د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص113

( )2د.محمد رمضان بارة,مرجع سابق,ص302

219

القواعد الموضوعية للمسؤولية الجنائية الفردية

الفصل الثاني

- 2أن يكون الشخص يعاني من المرض أو القصور العقلي وقت إرتكابه السلوك ,ويعني ذلك أنه
يجب أن يكون المرض أو القصور العقلي الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان القدرة على إدراك
وتمييز عدم مشروعية السلوك أو طبيعته ,أو إلى فقدان القدرة على التحكم في السلوك والسيطرة
عليه معاص ار إلرتكاب السلوك اإلجرامي ,وبالتالي ال أهمية لحالة الشخص العقلية قبل إرتكاب
السلوك اإلجرامي أو بعده

()1

ثانيا :السكر
نصت المادة /1/31ب من النظام األساسي للمحكمة على أنه"ال يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت
إرتكابه السلوك في حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه ,أو قدرته
على التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون,ما لم يكن الشخص قد سكر بإختياره في
ظل ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في
إختصاص المحكمة أو تجاهل فيها هذا اإلحتمال"
ويالحظ على هذا النص أنه فرق ما بين السكر غير اإلختياري والسكر اإلختياري حيث إعتبر أنه إذا
كان الشخص قد تناول مواد مسكرة بإختياره في ظل ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه
نتيجة لتناول هذه المواد المسكرة سلوك يشكل جريمة تدخل في إختصاص المحكمة أو تجاهل فيها هذا
اإلحتمال فإنه يسأل جنائيا عن إرتكاب الجريمة التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية
بينما إعتبر النص أن السكر غير االختياري يعد سببا إلمتناع المسؤولية الجنائية ,هذا ويشترط إلمتناع
المسؤولية الجنائية بسبب السكر غير اإلختياري توافر الشروط التالية-:
- 1أن تكون حالة السكر إضط اررية ,أي أن يكون الشخص قد تناول مواد مسكرة أيا كان نوعها رغما
عن إرادته.

( )1د.عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق,ص.221
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- 2أن يترتب على تناول المواد المسكرة فقدان الشخص لقدرته على إدراك وتمييز عدم مشروعية أو
طبيعة سلوكه,أو أن يترتب على تناول المواد المسكرة فقدان الشخص لقدرته على التحكم في
سلوكه والسيطرة عليه.
- 3أن يكون فقدان الشخص لقدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو فقدان الشخص
لقدرته على التحكم في سلوكه والسيطرة عليه الذي نتج عن السكر االضطراري معاص ار إلرتكاب
السلوك اإلجرامي,فالعبرة إذن هي بحالة الشخص وقت إرتكاب السلوك اإلجرامي وبالتالي فال
أهمية لحالة الشخص قبل إرتكاب السلوك اإلجرامي أو بعده.
ثالثا:الدفاع الشرعي
نصت المادة /1/31ج من النظام األساسي للمحكمة على أنه"ال يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت
إ رتكابه السلوك يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص أخر أو يدافع في حالة
جرائم الحرب عن ممتلكات ال غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص أخر أو عن ممتلكات ال غنى عنها
النجاز مهمة عسكرية ,ضد إستخدام وشيك وغير مشروع للقوة ,وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر
الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص األخر أو الممتلكات المقصود حمايتها ,واشتراك الشخص في
عملية دفاعية تقوم بها قوات ال يشكل في حد ذاته سببا إلمتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة
الفرعية".
يتضح لنا من هذا النص أن الدفاع الشرعي كسبب من أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية يتطلب
حصول فعلين هما فعل اإلعتداء وفعل الدفاع ,ويجب أن يتوافر في كل فعل منهما شروط معينة وهي
كالتالي:
- 1الشروط الخاصة بفعل اإلعتداء:
أ -أن يكون فعل اإلعتداء على وشك الوقوع ,ومعنى ذلك أن اإلعتداء لم يبدأ بعد ولكنه على
وشك الوقوع وفقا للمجرى العادي لألمور  ,والى جانب هذا يمكن أن يكون فعل اإلعتداء وقع
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أو بدأ ولكنه لم ينته

بعد()1

ومثال ذلك إستمرار الجاني في قتل أفراد منتمين إلى جماعة

قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة ففي هذه الحالة يجوز الدفاع الشرعي إليقاف
اإلعتداء والحيلولة دون إستم ارره,أما إذا انتهى فعل اإلعتداء فال يجوز إعتبار الدفاع الشرعي
سببا إلمتناع المسؤولية الجنائية وبالتالي يسأل الشخص جنائيا عن فعله.
ب -أن يكون فعل اإلعتداء غير مشروع ,ومعنى ذلك أن فعل اإلعتداء يجب أن يشكل جريمة
تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
- 2الشروط الخاصة بفعل الدفاع:
أ -أن يشكل فعل الدفاع جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ب -أن يكون الشخص وقت إرتكابه الفعل إما أنه يدافع عن نفسه أو عن نفس الغير ضد إعتداء
يمثل أية جريمة من الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية ,أو إما أنه يدافع في حالة
جرائم الحرب تحديدا عن ممتلكات ال غنى عنها لبقائه أو لبقاء الغير(ومن أمثلة ذلك اإلمدادات
الغذائية أو المواد الطبية أو غيرها من المواد الالزمة لبقاء األفراد على قيد الحياة) أو عن
ممتلكات ال غنى عنها إلنجاز مهمة عسكرية( ومن أمثلة ذلك آليات النقل العسكرية,أو األسلحة
أو الذخائر أو غيرها مما يلزم إلنجاز مهمة عسكرية في حالة الحرب) (.)2
ج-أن يكون فعل الدفاع الزما ,ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون فعل الدفاع الذي يشكل جريمة
تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية الزما أو ضروريا لرد اإلعتداء ,ولكي يعتبر فعل
الدفاع الزما لرد اإلعتداء يجب التحقق من أمرين وهما األمر األول:أن يكون فعل الدفاع هو
الوسيلة الوحيدة لرد اإلعتداء ,واألمر الثاني:أن يكون فعل الدفاع موجها إلى مصدر اإلعتداء(.)3

( )1د.محمد رمضان بارة,مرجع سابق,ص,232د .محمود نجيب حسني,دروس في القانون الجنائي الدولي,مرجع سابق,ص22
( )2د.عصام عبد الفتاح مطر,مرجع سابق,ص.312

( )3د.محمد رمضان بارة,مرجع سابق,ص,231د.محمود نجيب حسني,دروس فى القانون الجنائى الدولى مرجع سابق ,ص22
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د -أن يكون فعل الدفاع متناسبا مع درجة جسامة اإلعتداء ,ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون فعل
الدفاع متناسبا مع فعل اإلعتداء ,وبتعبير أخر فإنه يجب أن يتوافر التناسب بين جسامة فعل
الدفاع وجسامة فعل اإلعتداء ,ومعيار التناسب يقوم على أساس تصور شخص أحاطت به عين
الظروف التي أحاطت بالمعتدي عليه,والتساؤل عن مقدار العنف الذي كان سيلجأ إليه في سبيل
التخلص من الخطر,فإن ثبت أن المعتدي عليه لم يستعمل غير هذا المثل أو إستعمل قد ار أقل
فإن هذا الشرط يعد

ر()1
متوف ا

وتجدر اإلشارة أخي ار إلى أن نص المادة /1/31ج أورد في أخره حكما مفاده أن إشتراك الشخص في
عملية دفاعية تقوم بها قوات ال يشكل في حد ذاته سببا إلمتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة
الفرعية ,ومن وجهة الباحث أن المقصود من هذا الحكم هو أن مجرد إشتراك شخص في عملية
دفاعية تقوم بها قوات ال يعتبر في حد ذاته دفاعا شرعيا يمنع المسؤولية الجنائية طالما أنه لم تتوافر
الشروط الالزمة إلعتبار الدفاع الشرعي سببا إلمتناع المسؤولية الجنائية والتي سبق أن ذكرناها.
رابعا:الكراه
نصت المادة /1/31د من النظام األساسي للمحكمة على أنه"ال يسأل الشخص جنائيا إذا كان السلوك
المدعى أنه يشكل جريمة تدخل في إختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد
بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص أخر
وتصرف الشخص تصرفا الزما ومعقوال لتجنب هذا التهديد ,شريطة أال يقصد الشخص أن يتسبب في
ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه.ويكون ذلك التهديد -1:صاد ار عن أشخاص أخرين  - 2أو
تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص.
وما يالحظ على هذا النص أنه إعتبر اإلكراه بنوعية المادي والمعنوي سببا من أسباب إمتناع

( )1د .محمود نجيب حسني,دروس في القانون الجنائي الدولي,مرجع سابق,ص27
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المسؤولية

الجنائية()1

كما يالحظ أيضا على هذا النص أنه إشترط إلعتبار اإلكراه سببا إلمتناع

المسؤولية الجنائية توافر الشروط التالية:
- 1أن يكون السلوك المرتكب من قبل المكره يشكل جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية
الدولية.
- 2أن يكون السلوك المرتكب من قبل المكره قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد إما
بالموت الوشيك واما بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر (أي وقع بالفعل وال زال مستم ار ولم
ينتهي) أو على وشك الوقوع ضد المكره أو ضد شخص غيره.
- 3أن يكون ذلك التهديد إما صاد ار عن أشخاص أخرين ,واما أنه تشكل بفعل ظروف أخرى
خارجة عن إرادة المكره ,ومعنى هذا أن مصدر التهديد يمكن أن يكون من فعل اإلنسان
ويمكن أن يكون من فعل الطبيعة(القوة القاهرة)كفيضان أو زلزال

()2

- 1أن يكون تصرف المكره الزما ومعقوال لتجنب ذلك التهديد ,أي بمعنى أنه يجب أال يكون هناك
وسيلة أخرى يلجأ إليها المكره لتجنب التهديد ودفعه إال إرتكاب السلوك الذي يشكل جريمة
تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
- 1أال يقصد المكره التسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه ,أي بمعنى أنه يجب أن
يكون الضرر الناجم عن فعل المكره متناسبا مع الضرر المراد تجنبه.

( )1اإلكراه المادي هو محو إ رادة الفاعل على نحو ال تنسب إليه فيه غير حركة عضوية أو موقف سلبي مجردين من الصفة
اإلرادية,أما اإلكراه المعنوي فهو ضغط شخص على إرادة أخر لحمله على توجيهها إلى سلوك إجرامي-د.محمود نجيب
حسني,شرح قانون العقوبات ,مرجع سابق,ص122,112
( )2د.ضاري خليل محمود,د.باسيل يوسف,مرجع سابق,ص.219
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الغلط()1

قررت المادة  32من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إعتبار الغلط في الوقائع والغلط في
القانون سببا إلمتناع المسؤولية الجنائية ,وذلك على النحو التالي:
أول:الغلط في الوقائع
نصت المادة  1/32من النظام األساسي للمحكمة على أنه"ال يشكل الغلط في الوقائع سببا إلمتناع
المسؤولية الجنائية إال إذا نجم عنه إنتفاء الركن المعنوي المطلوب إلرتكاب الجريمة".
وكما هو واضح من هذا النص أنه يشترط إلعتبار الغلط في الوقائع سببا إلمتناع المسؤولية
الجنائية أن ينجم عنه إنتفاء الركن المعنوي المطلوب إلرتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في
إختصاص المحكمة ,ومعني ذلك أنه لما كان الركن المعنوي الالزم إلرتكاب جريمة تدخل في
إختصاص المحكمة الجنائية الدولية يتطلب توافر العلم واإلرادة(القصد الجنائي) ,ولما كان العلم
كعنصر الزم لتوافر القصد الجنائي يتطلب علم الجاني بجميع العناصر المكونة للجريمة التي
حددها نموذجها التجريمي فإن غلط الجاني في عنصر أو أكثر من العناصر المكونة للجريمة
ينفي القصد الجنائي ومن ثم الركن المعنوي المطلوب إلرتكاب الجريمة ,وبعبارة أخرى فإن الغلط
الجوهري في الوقائع أي الغلط الذي ينصب أو يقع على عنصر أو أكثر من العناصر المكونة
للجريمة هو الغلط الذي من شأنه نفي القصد الجنائي ومن ثم إنتفاء الركن المعنوي المطلوب
إلرتكاب

الجريمة()2

( )1الغلط هو حالة عقلية بمقتضاها يدرك الشخص موضوعا معينا على خالف حقيقته,التي يظهر عليها في العالم الخارجي وهو
بهذا يختلف عن الجهل الذي يتمثل في نقصان العلم أو المعرفة بموضوع معين,غير أن الجهل الذي يهتم به القانون هو فقط
الذي يؤدي إلى غلط ومن أجل ذلك يذهب الراجح من الفقه إلى إعتبار الجهل والغلط إصطالحين مترادفين في محيط دراسة
الركن المعنوي -د.مأمون محمد سالمة ,مرجع سابق,ص372
( )2راجع د  .د.مأمون محمد سالمة ,المرجع السابق,ص371,373
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ثانيا:الغلط في القانون
نصت المادة  2/32من النظام األساسي للمحكمة على أنه"ال يشكل الغلط في القانون من حيث ما
إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في إختصاص المحكمة سببا إلمتناع
المسؤولية الجنائية ,ويجوز مع ذلك أن يكون الغلط في القانون سببا إلمتناع المسؤولية الجنائية إذا
نجم عن هذا الغلط إنتفاء الركن المعنوي المطلوب إلرتكاب تلك الجريمة أو كان الوضع على النحو
المنصوص عليه في المادة " 33
يتضح لنا من نص المادة  2/32من النظام األساسي للمحكمة أنه أقر قاعدة عامة وأورد إستثناء
على هذه القاعدة,فالقاعدة العامة مؤداها عدم جواز إعتبار الغلط في القانون سببا إلمتناع المسؤولية
الجنائية وذلك فيما يتعلق بما إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في إختصاص
المحكمة الجنائية الدولية,أي بمعنى أنه يفترض في الجاني العلم بأن السلوك الذي إرتكبه يشكل
جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ,وطبقا لذلك فال يجوز للجاني أن يحتج بأنه
يجهل أن السلوك الذي إرتكبه يشكل جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ,أو يحتج
بأنه كان يعتقد أن السلوك الذي إرتكبه ال يشكل جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية
الدولية بسبب غلط وقع فيه.أما اإلستثناء الوارد على تلك القاعدة العامة فهو جواز إعتبار الغلط في
القانون سببا إلمتناع المسؤولية الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط إنتفاء الركن المعنوي المطلوب
إلرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة ,أو كان الوضع على النحو المنصوص عليه في
المادة  33من النظام األساسي للمحكمة (والتي سنتناولها الحقا) ,ومعنى ذلك أن إفتراض العلم
بالقانون ليس مطلقا فإذا ثبت مثال أن الظروف التي أحاطت بالجاني عند إرتكابه فعله قد جعلت
علمه بالقانون مستحيال فإن إعتذاره بالجهل به ينفي عنه القصد الجنائي ,واإلستحالة هنا هي
اإلستحالة المطلقة التي تجرد الجاني من كل وسائل العلم

بالقانون)1(.

( )1راجع د.محمود نجيب حسني,شرح قانون العقوبات,مرجع سابق,ص201
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القواعد الموضوعية للمسؤولية الجنائية الفردية
الفرع الثالث
أوامر الرؤساء

نصت المادة  33من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه:
- 1في حالة إرتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة ال يعفي
الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان إرتكابه لتلك الجريمة قد تم إمتثاال ألمر حكومة أو
رئيس ,عسكريا كان أو مدنيا ,عدا في الحاالت التالية:
أ -إذا كان على الشخص إلتزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعنى.
ب -إذا لم يكن الشخص على علم بأن األمر غير مشروع.
ج-إذا لم تكن عدم مشروعية األمر ظاهرة.
- 2ألغراض هذه المادة ,تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر إرتكاب جريمة اإلبادة الجماعية
أو الجرائم ضد اإلنسانية.
ونالحظ على هذا النص أنه أقر قاعدة عامة وأورد إستثناء عليها ,فالقاعدة العامة التي أقرها النص
مفادها عدم جواز إعفاء الشخص من المسؤولية الجنائية عن جريمة من الجرائم التي تدخل في
إختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتي يرتكبها إمتثاال ألمر حكومة أو رئيس عسكريا كان أو مدنيا
أي بمعنى أنه ال يجوز الدفع أو اإلحتجاج بأوامر الرؤساء لإلعفاء من المسؤولية الجنائية,أما اإلستثناء
الوارد على تلك القاعدة العامة فمفاده أنه يجوز الدفع بأوامر الرؤساء لإلعفاء من المسؤولية

الجنائية()1

( )1الجدير بالمالحظة أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو أول من نص على إمكانية إعفاء المرؤوسين الذين
يرتكبون جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة إمتثاال ألمر حكومة أو رئيس من المسؤولية الجنائية,حيث
أن جميع األنظمة األساسية للمحاكم السابقة من نورمبرج(م )2إلى طوكيو(م )2إلى رواندا(م)1/2إلى يوغسالفيا
السابقة(م )1\7نصت جميعها على إمكانية تخفيف العقوبة عن المرؤوسين وليس إعفاؤهم من المسؤولية الجنائية.
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وذلك إذا توافرت ثالثة شروط

()1

وهي:

- 1أن يكون على الشخص إلتزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني,ويعني ذلك أنه
يجب أن يكون هناك عالقة بين المرؤوس مرتكب الجريمة التي تدخل في إختصاص المحكمة
الجنائية الدولية ,وبين الرئيس الذي يعطي األمر بإرتكاب تلك الجريمة ,يحكم هذه العالقة إلتزام
قانوني يوجب على المرؤوس إطاعة وتنفيذ األوامر التي تصدر إليه من الرئيس ,ويفرض عليه
عقوبات إذا إمتنع عن إطاعة وتنفيذ أوامر الرئيس.
- 2أن ال يكون الشخص على علم بأن األمر غير مشروع ,ومعنى ذلك أنه يجب أال يكون المرؤوس
يعلم بأن األمر الصادر إليه من الرئيس هو أمر غير مشروع ,وبالتالي فإنه إذا كان المرؤوس يعلم
بأن األمر الصادر إليه من الرئيس هو أمر غير مشروع ومع ذلك قام بتنفيذه وارتكب جريمة تدخل
فى إختصاص المحكمة الجنائية الدولية,فإن المرؤوس ال يعفى من المسؤولية الجنائية عن تلك
الجريمة.
( )1تجدر اإلشارة إلى أن النص العربي للمادة ( )33من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أورد ثالثة حاالت لإلعفاء من
المسؤولية الجنائية بما يوحى بأن كل حالة من الثالثة حاالت هي حالة مستقلة تصلح لوحدها لإلعفاء من المسؤولية
الجنائية,غير أن األدق هو أنها ثالثة شروط يجب توافرها مجتمعة لإلعفاء من المسؤولية الجنائية ,وهذا ما يتبين من النص
األصلي للنظام األساسي للمحكمة باللغة االنجليزية حيث جاء النص باللغة االنجليزية على النحو التالي:
The fact that a crime within the jurisdiction of the court has been committed by a person
pursuant to an order of a government or of a superior whether military or civilian shall not
relieve that person of criminal responsibility unless:-(a)The person was under a legal
obligation to obey orders of the government or the superior in question,(b)the person did not
know that the order was unlawfuland(c) the order was not manifestly unlawfulراجع د.أمجد هيكل,مرجع سابق,ص ,119وكذلك لالطالع على النص باللغة االنجليزية راجع الموقع اإللكتروني الرسمي
للمحكمة الجنائية الدولية www.icc-cpi.int
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- 3أال تكون عدم مشروعية األمر ظاهرة,فيجب إضافة إلى الشرطين السابقين أن تكون عدم مشروعية
األمر الصادر من الرئيس غير ظاهرة ,ووفقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة  33من النظام
األساسي للمحكمة تكون عدم مشروعية األمر الصادر من الرئيس ظاهرة في حالة األمر بإرتكاب
جريمة اإلبادة الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية ,ومعنى ذلك أن عدم مشروعية األمر الصادر
من الرئيس يمكن أن تكون غير ظاهرة في حالتين فقط وهما:حالة األمر بإرتكاب جرائم الحرب
وحالة األمر بإرتكاب جريمة العدوان(في حال ممارسة المحكمة إلختصاصها على جريمة
العدوان) ,وبذلك فإنه ال يجوز للمرؤوسين الدفع بأوامر الرؤساء لإلعفاء من المسؤولية الجنائية في
حالة األمر الصادر إليهم بإرتكاب جريمة اإلبادة الجماعية أو بإرتكاب الجرائم ضد اإلنسانية وذلك
ألن عدم مشروعية األمر في الحالتين ظاهرة,بينما يمكن للمرؤوسين أن يدفعوا بأوامر الرؤساء
لإلعفاء من المسؤولية الجنائية لعدم علمهم بأن األمر الصادر إليهم غير مشروع وكانت عدم
مشروعية هذا األمر غير ظاهرة وذلك في حالة األمر الصادر بإرتكاب جرائم الحرب أو األمر
الصادر بإرتكاب جريمة العدوان.
وبناء على ما سبق فإننا نرى أن اإلستثناء الوارد في نص المادة  1/33من النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية والذي يقضي بجواز الدفع بأوامر الرؤساء لإلعفاء من المسؤولية الجنائية
يمكن أن يطبق فقط واذا توافرت الشروط الثالثة السابقة على األوامر الصادرة من الرؤساء
بإرتكاب جرائم الحرب أو بإرتكاب جريمة العدوان( في حال ممارسة المحكمة إلختصاصها عليها )
بينما ال يمكن أن يطبق ذلك اإلستثناء بأي حال من األحوال على األوامر الصادرة من الرؤساء
بإرتكاب جريمة اإلبادة الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية وذلك ألن عدم مشروعية هذه األوامر
ظاهرة وواضحة بصورة ال لبس فيها .
وتجدر اإلشارة أخي ار إلى أن مسألة مدى إنطباق أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية التي نص عليها
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الدعوى المعروضة على المحكمة يرجع البت فيها
إلى

المحكمة))1

( )1راجع نص المادة( )2/31من النظام األساسي
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المبحث الثالث
العقوبات في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
إعماال وتطبيقا لمبدأ الشرعية في شقه الثاني الخاص بالعقوبة {ال عقوبة إال بنص} الوارد في المادة
 23من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي جاء فيها أنه"ال يعاقب أي شخص أدانته
المحكمة إال وفقا لهذا النظام األساسي" فقد نص النظام األساسي للمحكمة على العقوبات التي تطبق
على الشخص المدان بإرتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة,ولبيان العقوبات
في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإننا سنتناول أنواعها وضوابط تقريرها وكذلك سلطة
المحكمة في تخفيفها ,وعلى ذلك فإننا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب
األول:أنواع العقوبات وضوابط تقريرها في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,ونتناول في
المطلب الثاني:سلطة المحكمة الجنائية الدولية في تخفيف العقوبة.
المطلب األول
أنواع العقوبات وضوابط تقريرها في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تضمنت المادة  77من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنواع العقوبات التي تطبقها وتوقعها
المحكمة على الشخص المدان بإرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة ,كما وتضمنت المادة
 72من النظام األساسي للمحكمة تقرير المحكمة للعقوبة ,ولتوضيح ذلك فإننا سنقوم بتقسيم هذا
المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع األول:أنواع العقوبات التي تطبقها المحكمة الجنائية الدولية,
ونتناول في الفرع الثاني :ضوابط تقرير المحكمة الجنائية الدولية للعقوبة
الفرع األول
أنواع العقوبات التي تطبقها المحكمة الجنائية الدولية
نصت المادة  77من النظام األساسي للمحكمة على أنه:
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- 1رهنا بأحكام المادة ,)1( 110يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بإرتكاب جريمة مشار
إليها في المادة  1من هذا النظام األساسي إحدى العقوبات التالية:
أ -السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  30سنة
ب -السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة
للشخص المدان.
- 2باإلضافة إلى السجن ,للمحكمة أن تأمر بما يلي:
أ  -فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
ب -مصادرة العائدات والممتلكات واألصول الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك
الجريمة,دون المساس بحقوق األطراف الثالثة الحسنة النية"
ويتبين لنا من نص المادة  77من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يلي:
أول :أنه تضمن نوعين من العقوبات التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن توقعها على الشخص
المدان بإرتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة وهما عقوبات أصلية وعقوبات
تكميلية أو

إضافية()2

وهما على النحو التالي:

- 1العقوبات األصلية وتضم:
أ -السجن المؤقت :وهو السجن لعدد محدد من السنوات ,ويجب أال تزيد هذه السنوات عن 30
سنة.

()1

تتعلق المادة ( )110من النظام األساسي للمحكمة بمسألة قيام المحكمة بإعادة النظر بشأن تخفيف العقوبة.

( )2العقوبات األصلية هي الجزاء األساسي للجريمة وال توقع إال إذا نطق بها القاضي وحدد نوعها ومقدارها,ويجوز أن توقع
وحدها فال تكون إلى جانبها عقوبة تبعية أو تكميلية,أما العقوبات التكميلية فهي جزاء ثانوي للجريمة يستهدف توفير
الجزاء الكامل لها,وهي مرتبطة بالجريمة دون عقوبتها األصلية ,وال توقع إال إذا نطق بها القاضي وحدد نوعها وال
يتصور أن يوقعها بمفردها-د.محمود نجيب حسني,شرح قانون العقوبات,مرجع سابق,ص710,709
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ب -السجن المؤبد :أي السجن مدى الحياة ,ولكن يشترط لكي تطبق المحكمة الجنائية الدولية
عقوبة السجن المؤبد أن تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة المرتكبة ومبررة
بالظروف الخاصة للشخص المدان أي الظروف الشخصية المتصلة بالجاني.
- 2العقوبات التكميلية أو الضافية وتضم:
أ -فرض

غرامة(: )1

وذلك بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

وقد حددت القاعدة  112من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات المعايير التي تحكم بها المحكمة
الجنائية الدولية بعقوبة الغرامة كعقوبة تكميلية أو إضافية لعقوبة السجن وذلك على النحو التالي:
- 1لدى قيام المحكمة بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة ,وعند تحديدها قيمة الغرامة
المفروضة ,تقرر المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم ال مع إيالء اإلعتبار على
النحو الواجب للقدرة المالية للشخص المدان ,بما في ذلك أي أوامر بالمصادرة وأي أوامر
بالتعويض حسب اإلقتضاء  ,وتأخذ المحكمة في إعتبارها باإلضافة إلى العوامل المشار إليها
في القاعدة  111من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو
الكسب المالي الشخصي ,والى أي مدى كان إرتكابها بهذا الدافع.
- 2تحديد قيمة مناسبة للغرامة الموقعة وتحقيقا لهذه الغاية تولى المحكمة اإلعتبار بصفة خاصة-
عالوة على العوامل المشار إليها أعاله -لما ينجم عن الجريمة من ضرر واصابات,فضال عن
المكاسب النسبية التي تعود على الجاني من إرتكابها ,وال تتجاوز القيمة اإلجمالية بأي حال
من األحوال ما نسبته  %71من قيمة ما يمكن تحديده من أصول سائلة أوقابلة
للتصريف,وأموال يملكها الشخص المدان ,بعد خصم مبلغ مناسب يفي باإلحتياجات المالية
للشخص المدان ومن يعولهم.

( )1الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود يقدره الحكم القضائي إلى خزانة الدولة-د.محمود نجيب حسني,شرح
قانون العقوبات,مرجع سابق,ص712
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- 3لدي القيام بفرض الغرامة ,تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خاللها الغرامة
ويجوز أن تسمح له بتسديدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خالل تلك الفترة
ويكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامات اليومية وفي هذه الحالة ال تقل المدة
عن  30يوم كحد أدنى وال تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى ,وتقرر المحكمة المبلغ
اإلجمالي وفقا للمشار إليه في 1و ,2وتقوم بتحديد قيمة الدفعات اليومية في ضوء الظروف
الشخصية للشخص المدان,بما في ذلك اإلحتياجات المالية لمن يعولهم.
- 1ولدى فرض الغرامة تنبه المحكمة الشخص المدان إلى أن عدم تسديد الغرامة وفقا للشروط
المحددة أعاله قد يؤدي إلى تمديد مدة السجن وذلك لفترة ال تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس
سنوات أيهما أقل,وتراعى هيئة الرئاسة في تحديد فترة التمديد قيمة الغرامة الموقعة والمسدد
منها ,مع مالحظة أن التمديد ال ينطبق على حاالت السجن مدى الحياة ,كما ال يجوز أن
يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة 30

عام()1

ب -المصادرة ( :)2إضافة إلى الحكم بعقوبة السجن ,فإنه يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تأمر
بمصادرة العائدات والممتلكات واألصول الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من إرتكاب جريمة
تدخل في إختصاص المحكمة,دون مساس بحقوق الغير حسن النية ,وتصدر المحكمة أوامر
المصادرة وفقا لإلجراءات التالية:
- 1تستمع الدائرة االبتدائية في أي جلسة من جلسات اإلستماع تعقد للنظر في إصدار أمر
المصادرة إلى األدلة المتعلقة بتحديد ماهية ومكان العائدات أو األموال أو األصول المحددة
التي نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة.
- 2إذا علمت الدائرة االبتدائية قبل جلسة اإلستماع أو في أثنائها بوجود أي طرف ثالث حسن
النية يبدو أن له مصلحة تتعلق بالعائدات أو األموال أو األصول ذات الصلة تخطر هذا
الطرف الثالث بالمثول أمامها.
( )1راجع نص القاعدة( )112من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
( )2المصادرة هي نزع ملكية مال من صاحبه جب ار عنه واضافته إلى ملك الدولة دون مقابل-د.مأمون محمد سالمة,مرجع
سابق,ص.221
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- 3يجوز للمدعى العام والشخص المدان وأي طرف ثالث حسن النية صاحب مصلحة في
العائدات أو األموال أو األصول ذات الصلة أن يقدم أدلة لها صلة بالقضية.
- 1يجوز للدائرة االبتدائية بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة أن تصدر أم ار بالمصادرة فيما يتعلق
بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا إقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو
األموال أو األصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء إرتكاب جريمة تدخل في
إختصاص

المحكمة()1

وتجدر اإلشارة إلى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره

من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات ,وكذلك المال والممتلكات المصادرة إلى
الصندوق اإلستئماني المنشأ لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في إختصاص
المحكمة ولصالح أسر المجني عليهم (.)2
ثانيا :أن النص لم يتضمن عقوبة اإلعدام كعقوبة توقعها المحكمة الجنائية الدولية على الشخص
المدان بإرتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة ,وبالتالي ال يمكن للمحكمة أن
تحكم بعقوبة اإلعدام تطبيقا لمبدأ الشرعية العقابية{ال عقوبة إال بنص} ,وعلى الرغم من أن النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يأخذ بعقوبة اإلعدام كعقوبة للجرائم الواردة به ,إال أن النظام
األساسي للمحكمة قدم الضمانات الكافية للدول بأن العقوبات المنصوص عليها في النظام األساسي
لن تؤثر على العقوبات المنصوص عليها في قوانينهم الوطنية ,ومن ثم يجوز للدول أن تطبق
العقوبات الخاصة بها عندما تباشر إختصاصها الوطني ,والتي قد تتضمن أو ال تتضمن عقوبة
اإلعدام

()3

( )1راجع نص القاعدة( )117من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )2راجع نص المادة( )79من النظام األساسي
( )3د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية,مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي ,مرجع
سابق,ص --21وقد نصت المادة( )20من النظام األساسي للمحكمة على أنه"ليس في هذا الباب من النظام األساسي
ما يمنع الدولة من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي ال
تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب"
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ومن وجهة نظر الباحث أن عدم أخذ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعقوبة اإلعدام كعقوبة
تطبق على الشخص المدان بإرتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة عندما
تباشر إختصاصها بالنظر في هذه الجريمة هو أمر غير مقبول وغير منطقي وذلك بالنظر لخطورة
وفظاعة وبشاعة الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتي وصفها نظامها
األساسي بأنها أشد الجرائم خطورة وبأنها تثير قلق المجتمع الدولي بأسره وبأنها موضع إهتمامه ,فليس
من المنطقي وليس من العدالة أيضا أن يعاقب -من يرتكب جريمة إبادة جماعية أو جرائم ضد
اإلنسانية ينتج عنها اآلالف أو المئات من القتلى والجرحى من أطفال وشيوخ ورجال ونساء -بأقل من
عقوبة اإلعدام ,فمن يقوم بإرتكاب مثل هذه الجرائم البشعة ال يعطي أية إهتمام أو أية قيمة لحياة
اآلالف أو المئات من الضحايا األبرياء ,ولذلك فإننا نرى لكي تتحقق العدالة بين خطورة وفظاعة
جريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان المرتكبة وبين العقاب
عليها,ولكي يتم ردع كل من تسول له نفسه إرتكاب مثل هذه الجرائم شديدة الخطورة وبالتالي اإلسهام
في منعها أن يتم إدراج عقوبة اإلعدام ضمن العقوبات التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن توقعها
على من يدان بإرتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاصها.
ثالثا:أن النص لم يحدد لكل جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية
عقوبة محددة,أي أنه لم يحدد عقوبة مقررة لكل جريمة على حدة ,ومعنى ذلك أن تحديد العقوبة الفعلية
لكل جريمة على حدة يرجع إلى تقدير قاضي المحكمة الجنائية الدولية الذي يقرر العقوبة المناسبة وفقا
لظروف كل جريمة على حدة.
الفرع الثاني
ضوابط تقرير المحكمة الجنائية الدولية للعقوبة
يتعين على المحكمة الجنائية الدولية عند تقرير العقوبة التي ستوقعها على الشخص المدان بإرتكاب
جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة أن تأخذ في الحسبان أن مجموع أي عقوبة
سجن وغرامة تفرض حسب مقتضى الحال يجب أن يتناسب والجرم الذي إرتكبه المحكوم عليه ,وعلى
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المحكمة أيضا أن تراعى جميع العوامل ذات الصلة,بما فيها أي ظروف تشديد أو ظروف تخفيف
وتنظر في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة ,وعلى المحكمة أن تنظر باإلضافة إلى خطورة
الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان في جملة أمور منها مدى الضرر الحاصل وال سيما األذى
الذي أصاب المجني عليه وأسرته,وطبيعة السلوك غير المشروع المرتكب ,والوسائل التي إستخدمت
إلرتكاب الجريمة ,ومدى مشاركة الشخص المدان ,ومدى القصد ,والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان
والمكان ,وسن الشخص المدان ,وحظه من التعليم ,وحالته اإلجتماعية واإلقتصادية ,وعالوة على ما
تقدم تأخذ المحكمة في اإلعتبار حسب االقتضاء ما يلي:
- 1ظروف التخفيف من قبيل:
أ -الظروف التي ال تشكل أساسا كافيا إلستبعاد المسؤولية الجنائية كقصور القدرة العقلية أو
اإلكراه.
ب -سلوك المحكوم عليه بعد إرتكاب الجرم,بما في ذلك أية جهود بذلها لتعويض المجني عليه أو
أي تعاون أبداه مع المحكمة.
- 2ظروف التشديد:
أ -أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من إختصاص المحكمة أو تماثلها.
ب -إساءة إستعمال السلطة أو الصفة الرسمية.
ج إ-رتكاب الجريمة إذا كان المجني عليه مجردا على وجه الخصوص من أية وسيلة للدفاع عن
النفس.
د -إرتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد المجني عليهم.
ه إ-رتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا ألي من األسس المشار إليها في الفقرة  3من
المادة  21من النظام األساسي.
و -أية ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعاله.
هذا ويجوز للمحكمة إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرم
وبالظروف الخاصة بالشخص المدان بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد ,ومن ناحية أخرى فإنه
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عند توقيع عقوبة السجن تخصم المحكمة أي فترة إن وجدت يكون الشخص المدان قد قضاها سابقا
في اإلحتجاز وفقا ألمر صادر منها

()1

المطلب الثاني
سلطة المحكمة الجنائية الدولية في تخفيف العقوبة
أعطت المادة  110من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الحق للمحكمة وحدها في البت في
أي تخفيف للعقوبة,حيث يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي
تخفيفه أم ال ينبغي تخفيفه ,ولكن يشترط لكي يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في حكم العقوبة لتقرير ما
إذا كان ينبغي تخفيفه أن يكون الشخص المدان بإرتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص
المحكمة قد قضى ثلثي مدة العقوبة وذلك في حالة عقوبة السجن المؤقت ,أو يكون الشخص قد قضى
 21سنة وذلك في حالة عقوبة السجن المؤبد ,كما ويتعين على المحكمة عند إعادة النظر في مسألة
تخفيف العقوبة أن تراعى توافر معايير معينة ,وأن تتبع إجراءات معينة ,وتوضيحا لتلك المعايير
واإلجراءات فإننا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع األول:معايير إعادة النظر في
مسألة تخفيف العقوبة ,ونتناول في الفرع الثاني:إجراءات إعادة النظر في مسألة تخفيف العقوبة.
الفرع األول
معايير إعادة النظر في مسألة تخفيف العقوبة
يتعين على قضاة دائرة اإلستئناف الثالثة عند إعادة النظر في مسألة تخفيف العقوبة مراعاة توافر
معيار أو أكثر من المعايير التالية:
 1ا-إلستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال
التحقيق والمقاضاة.
( )1راجع نص المادة( )72من النظام األساسي للمحكمة ,ونص القاعدة ()111من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
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- 2قيام الشخص طوعا بالمساعدة على إنفاذ األحكام واألوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا
أخرى وباألخص المساعدة في تحديد مكان األصول الخاضعة ألوامر بالغرامة أو المصادرة أو
التعويض التي يمكن إستخدامها لصالح المجني عليهم.
- 3تصرف المحكوم عليه أثناء إحتجازه بما يظهر إنصرافا حقيقيا عن جرمه.
 1إ-حتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع واستق ارره فيه بنجاح.
- 1ما إذا كان اإلفراج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي إلى درجة كبيرة من عدم اإلستقرار
اإلجتماعي.
- 2أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح المجني عليهم ,وأي أثر يلحق بالمجني عليهم
وأسرهم من جراء اإلفراج المبكر.
- 7الظروف الشخصية للمحكوم عليه,بما في ذلك تدهور حالته البدنية أو العقلية أو تقدمه في
السن (. )1
الفرع الثاني
إجراءات إعادة النظر في مسألة تخفيف العقوبة
تبدأ إجراءات إعادة النظر في مسألة تخفيف العقوبة بقيام قضاة دائرة اإلستئناف الثالثة الذين تعينهم
تلك الدائرة,بعقد جلسة إستماع ألسباب إستثنائية ما لم يقرروا خالف ذلك في قضية بعينها ,حيث تعقد
جلسة اإلستماع مع المحكوم عليه الذي يجوز أن يساعده محاميه,مع توفير ما قد يلزم من ترجمة
شفوية ,ويدعو قضاة دائرة اإلستئناف الثالثة المدعى العام للمحكمة ,والدولة القائمة بتنفيذ العقوبة أو
أي أمر بجبر الضرر,كما يدعو قضاة دائرة اإلستئناف الثالثة بقدر اإلمكان المجني عليهم أو ممثليهم
القانونيين إلى المشاركة في جلسة اإلستماع أو إلى تقديم مالحظات خطية ,هذا ويجوز في الظروف
اإلستثنائية عقد جلسة اإلستماع عن طريق التخاطب بواسطة الفيديو أو في دولة التنفيذ تحت إشراف
ٍ
قاض توفده دائرة اإلستئناف ,وبعد جلسة اإلستماع يقوم قضاة دائرة اإلستئناف الثالثة بتقرير ما إذا
كان ينبغي تخفيف حكم العقوبة أم إبقاؤه كما هو,على أن يقوم قضاة دائرة اإلستئناف الثالثة بإبالغ
( )1راجع نص المادة( )110من النظام األساسي للمحكمة ,والقاعدة( )223من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
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القرار الذي اتخذوه في مسألة تخفيف العقوبة وبأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع الذين شاركوا
في إجراءات إعادة النظر ,وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا قرر قضاة دائرة اإلستئناف الثالثة لدى إعادة
النظر ألول مرة في مسألة تخفيف العقوبة أنه ليس من المناسب تخفيف العقوبة,فعليهم فيما بعد أن
يعيدوا النظر في مسألة تخفيف العقوبة كل ثالث سنوات,ما لم تحدد دائرة اإلستئناف فترة أقل ,ويجوز
لقضاة دائرة اإلستئناف الثالثة في حالة حدوث تغيير كبير في الظروف ,أن يسمحوا للشخص المحكوم
عليه بطلب إعادة النظر في تخفيف العقوبة في غضون فترة ثالث سنوات أو في غضون فترة أقل
يحددونها

هم()1

الفصل الثالث
القواعد الجرائية للمسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية
تعتبر القواعد اإلجرائية للمسؤولية الجنائية الفردية هي الوسيلة التي تضع القواعد الموضوعية للمسؤولية
الجنائية الفردية موضع التنفيذ والتطبيق الفعلي,فالقواعد الموضوعية للمسؤولية الجنائية الفردية لن يكون
لها قيمة فعلية ولن تكتمل فاعليتها إذا لم تعرف طريقها إلى التنفيذ والتطبيق ,وتتمثل القواعد اإلجرائية
للمسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في طرق تحريك الدعوى
الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية  ,وفي اإلجراءات الواجبة اإلتباع في مرحلة التحقيق واإلجراءات
الواجبة اإلتباع في مرحلة المحاكمة وترتيبا على ما تقدم فإننا سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى ثالثة
مباحث نتناول في المبحث األول :طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ,ونتناول
في المبحث الثاني :القواعد اإلجرائية في مرحلة التحقيق ,وأخي ار نتناول في المبحث الثالث :القواعد
اإلجرائية في مرحلة المحاكمة.

( )1راجع نص المادة( )110من النظام األساسي ,والقاعدة ( )221من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
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المبحث األول
طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية
حدد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ثالثة طرق لتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة
الجنائية

الدولية()1

الطريقة األولى :وهي اإلحالة من قبل الدول{الدول األطراف والدول غير األطراف

في النظام األساسي للمحكمة} الطريقة الثانية :وهي اإلحالة من قبل مجلس األمن الطريقة الثالثة:فهي
تحريك الدعوى الجنائية من قبل المدعي العام للمحكمة من تلقاء نفسه ,وترتيبا على ذلك فإننا سنتناول
طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية من خالل ثالثة مطالب نتناول في المطلب
األول:اإلحالة من قبل الدول األطراف وغير األطراف في النظام األساسي ,ونتناول في المطلب
الثاني:اإلحالة من قبل مجلس األمن ,ونتناول في المطلب الثالث:تحريك الدعوى الجنائية من قبل
المدعي العام من تلقاء نفسه.

( )1حيث نصت المادة ( )13من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه"للمحكمة أن تمارس إختصاصها فيما يتعلق
بجريمة مشار إليها في المادة ( )1وفقا ألحكام هذا النظام األساسي في األحوال التالية:أ -إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي
العام وفقا للمادة ( )11حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد إرتكبت ب -إذا أحال مجلس األمن متصرفا
بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد
إرتكبت ج -إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة ( " ) 11كما ونصت
المادة( )3,2/12من النظام األساسي على أنه" -2في حالة الفقرة(أ)أو(ج) من المادة ( )13يجوز للمحكمة أن تمارس
إختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام األساسي أو قبلت بإختصاص المحكمة وفقا للفقرة
 -:3أ -الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد إرتكبت على
متن سفينة أو طائرة ب -الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها  -3إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا
النظام األساسي الزما بموجب الفقرة( )2جاز لتلك الدولة بموجب إعالن يودع لدى مسجل المحكمة أن تقبل ممارسة المحكمة
إختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو إستثناء وفقا للباب 9
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المطلب األول

الحالة من قبل الدول األطراف وغير األطراف في النظام األساسي
يجوز للدولة الطرف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تحيل

خطيا()1

إلى المدعي العام

للمحكمة أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة قد إرتكبت
على إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها ,أو أن تكون الجريمة أو الجرائم قد إرتكبت من
أحد

رعاياها()2

,وأن تطلب هذه الدولة الطرف من المدعي العام للمحكمة التحقيق في الحالة بغرض

البت فيما إذا كان يتعين توجيه اإلتهام لشخص معين أو أكثر بإرتكاب تلك الجريمة أو الجرائم ,على أن
تحدد هذه الحالة قدر المستطاع الظروف ذات الصلة ,وأن تكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة
المحيلة من مستندات مؤيدة الدعائها(,)3وتطبيقا لحق الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية في إحالة الدعاوى إلى المدعي العام للمحكمة فقد أحالت ثالثة دول من الدول األطراف
في النظام األساسي للمحكمة ثالثة دعاوى إلى المدعي العام للمحكمة وهي الدعوى المحالة من قبل
أوغندا والدعوى المحالة من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية والدعوى المحالة من قبل جمهورية أفريقيا
الوسطى( .)1كما ويجوز للدولة غير الطرف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تحيل
خطيا إلى المدعى العام للمحكمة حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الج ارئم التي تدخل في
إختصاص المحكمة قد إرتكبت على إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها ,أو أن تكون
الجريمة أو الجرائم قد إرتكبت من أحد

رعاياها()1

وذلك بشرط أن تقبل الدولة غير الطرف في النظام

األساسي للمحكمة بإختصاص المحكمة بنظر تلك الجريمة أو الجرائم وذلك بموجب إعالن يودع لدى

( )1راجع نص القاعدة( )11من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )2راجع نص المادة( )2/12من النظام األساسى
( )3راجع نص المادة( )11من النظام األساسي.
( )1للمزيد من التفصيل حول الدعاوى المحالة من قبل الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى المدعي
العام للمحكمة-راجع الموقع اإللكتروني الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية www.icc-cpi.int
( )1راجع نص المادة( )2/12من النظام األساسي .
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مسجل

المحكمة()1

وفي هذه الحالة يقوم مسجل المحكمة بإبالغ الدولة غير الطرف في النظام

األساسي أن من نتائج هذا اإلعالن قبول اإلختصاص فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة
الخامسة من النظام األساسي ذات الصلة بالحالة ,وتنطبق أحكام الباب التاسع من النظام األساسي
للمحكمة

()2

وأية قواعد تتعلق بالدول األطراف في النظام األساسي

للمحكمة()3

وتطبيقا لحق الدول

غير األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية –التي تقبل بإختصاص المحكمة بموجب
إعالن يودع لدى مسجل المحكمة -في إحالة الدعاوى إلى المدعي العام للمحكمة فقد أحالت جمهورية
الكوت ديفوار دعوى إلى المدعي العام

للمحكمة()1

المطلب الثاني
الحالة من قبل مجلس األمن
يجوز لمجلس األمن الدولي وفقا للمادة /13ب من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يحيل
متصرفا بموجب الصالحيات الممنوحة له في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة إلى المدعى
العام للمحكمة أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة
الجنائية الدولية قد

إرتكبت()1

وذلك بغض النظر عن مكان إرتكابها{سواء إرتكبت على إقليم دولة

طرف في النظام األساسي للمحكمة أو على إقليم دولة غير طرف في النظام األساسي
للمحكمة}وبغض النظر أيضا عن جنسية مرتكبها {سواء كان مرتكبها من رعايا دولة طرف في النظام
( )1راجع نص المادة( )3/12من النظام األساسي.
( )2ويتعلق الباب التاسع من النظام األساسي للمحكمة بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية.
( )3راجع نص القاعدة( )11من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1للمزيد من التفصيل حول الدعوى المحالة من قبل الدولة غير الطرف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقابلة
بإختصاص المحكمة جمهورية الكوت ديفوار-راجع الموقع اإللكتروني الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية www.icc-cpi.int
( )1أي بمعنى أنه إذا قرر مجلس األمن أن الحالة التي يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص
المحكمة الجنائية الدولية قد إرتكبت تشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين فإنه يجوز لمجلس األمن طبقا ألحكام المادة( )11من
ميثاق األمم المتحدة أن يقرر ما يجب إتخاذه من التدابير التي ال تتطلب إستخدام القوات المسلحة للحفاظ على السلم واألمن
الدوليين والتي يجوز أن يكون من بين هذه التدابير إحالة تلك الحالة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية
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األساسي للمحكمة أو كان من رعايا دولة غير طرف في النظام األساسي للمحكمة} ومن وجهة نظر
الباحث أن إعطاء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية السلطة إلى مجلس األمن في أن يحيل
متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة أية حالة إلى المدعي العام للمحكمة يبدو فيها
أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد إرتكبت هو أمر
إيجابي بل وضروري أحيانا لما فيه من مساهمة كبيرة من جانب مجلس األمن في تحقيق العدالة
الدولية من خالل تعزيز فاعلية دور المحكمة الجنائية الدولية في مساءلة ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي
تدخل في إختصاصها ,خاصة فيما يتعلق بالدول غير األطراف في النظام األساسي للمحكمة التي ال
تقبل بإختصاص المحكمة .وتجدر اإلشارة إلى أن اإلحالة من قبل مجلس األمن هي في نفس مستوى
أي إحالة أخرى إلى المدعي العام للمحكمة سواء من قبل الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة
أو من قبل الدول غير األطراف التي قبلت بإختصاص المحكمة ( , )1ومعنى ذلك أن اإلحالة من قبل
مجلس األمن يتبع فيها المدعى العام للمحكمة نفس اإلجراءات التي يتبعها بصدد اإلحالة من قبل دولة
طرف أو من قبل دولة غير طرف قبلت بإختصاص المحكمة,وتطبيقا لسلطة مجلس األمن في إحالة
الدعاوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فقد أحال مجلس األمن بموجب ق ارره رقم 1193
الصادر في  31مارس  2001الوضع في دارفور بالسودان إلى المدعي العام للمحكمة,كما أحال
مجلس األمن أيضا بموجب ق ارره رقم  1970الصادر في  22فبراير  2011الوضع في ليبيا إلى
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية(.)2هذا واضافة إلى منح مجلس األمن سلطة اإلحالة وفقا للمادة
/13ب من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية,فقد منحت

المادة)3(12

من النظام األساسي

للمحكمة مجلس األمن سلطة أخرى تتمثل في السماح لمجلس األمن بأن يطلب من المحكمة الجنائية
( )1راجع د.محمود شريف بسيوني,مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي,مرجع سابق,ص17
( )2تجدر اإلشارة إلى أن السودان وليبيا غير أطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية -وللمزيد من التفصيل حول
إحالة الوضع في دارفور بالسودان وفي ليبيا من قبل مجلس األمن إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية,راجع الموقع
اإللكتروني الرسمي للمحكمة الجنائية الدوليةwww.icc-cpi.int
( )3نصت المادة( )12من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه "ال يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة
بموجب هذا النظام األساسي لمدة اثني عشر شه ار بناء على طلب من مجلس األمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار
يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ,ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها"
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الدولية طبقا للصالحيات الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة إرجاء أو تأجيل
البدء أو حتى اإلستمرار في إجراءات التحقيق أو المحاكمة في أي دعوى منظورة أمام المحكمة
الجنائية الدولية لمدة سنة قابلة للتجديد .وفي رأي الباحث أن هذه السلطة الممنوحة لمجلس األمن في
المادة  12من النظام األساسي للمحكمة تمثل عقبة حقيقية في طريق عمل المحكمة الجنائية الدولية,
ومن شأنها التأثير على حسن سير العدالة الدولية ,خاصة وأن مدة التأجيل طويلة بل وقابلة للتجديد
دون وجود حد معين لمرات التجديد ,ولذلك فإننا نرى ضرورة إعادة النظر في نص المادة  12من
النظام األساسي ضمانا لتحقيق األهداف التي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية من أجلها وضمانا
لتحقيق العدالة الدولية.

المطلب الثالث
تحريك الدعوى الجنائية من قبل المدعي العام للمحكمة من تلقاء نفسه
يجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقوم من تلقاء نفسه بمباشرة التحقيقات فيما يتعلق
بجريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة ,وذلك بناء على المعلومات التي
يتلقاها من أية مصادر موثوق بها يراها مالئمة ,بما في ذلك تلقي الشهادات التحريرية أو الشفوية في
مقر المحكمة,غير أن هذه الصالحية التي يتمتع بها المدعي العام ليست مطلقة بل مقيدة بقيدان
هامان وهما-:
األول:أن يحصل المدعي العام من الدائرة التمهيدية على اإلذن بإجراء

التحقيق()1

الثاني:أن يقوم

المدعي العام بإشعار جميع الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة والدول التي يرى في ضوء
المعلومات المتاحة أنه وفقا للمجرى العادي لألمور قد تمارس إختصاصها على الجرائم محل

النظر()2

وفي رأي الباحث أن ذلك يعتبر ضمانا لعدم تعسف المدعي العام في إستعمال صالحيته,ومن جهة
أخرى فإنه تبين للباحث من نص المادة  2/12ونص المادة  13من النظام األساسي للمحكمة أنه
( )1راجع نص المادة( )11من النظام األساسي.
( )2راجع د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية,مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي,مرجع
سابق,ص ,11وراجع أيضا نص المادة()1/12من النظام األساسي
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يمكن للمدعي العام للمحكمة أن يمارس صالحيته بمباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه في حالتين فقط
وهما:
الحالة األولى :إذا إرتكبت جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية
الدولية على إقليم دولة طرف في النظام األساسي للمحكمة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها
أو أن تكون تلك الجريمة أو الجرائم قد إرتكبت من أحد رعاياها  ,ولم تقم أو لم تبادر هذه الدولة
الطرف في النظام األساسي للمحكمة باإلحالة إلى المدعي العام للمحكمة ,ولم يقم أو لم يبادر أيضا
مجلس األمن بإحالة الوضع في هذه الدولة الطرف إلى المدعي العام للمحكمة.وتطبيقا لذلك قام
المدعي العام للمحكمة بمباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل في إختصاص
المحكمة والمرتكبة في جمهورية كينيا التي تعتبر من الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة
الجنائية

الدولية)1(.

الحالة الثانية :إذا إرتكبت جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية
الدولية على إقليم دولة غير طرف في النظام األساسي للمحكمة {ولكنها قبلت بإختصاص
المحكمة},أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها,أو أن تكون تلك الجريمة أو الجرائم قد إرتكبت
من أحد رعاياها,ولم تقم أو لم تبادر هذه الدولة غير الطرف في النظام األساسي للمحكمة والتي قبلت
بإختصاص المحكمة باإلحالة إلى المدعي العام للمحكمة ,ولم يقم أو لم يبادر أيضا مجلس األمن
بإحالة الوضع في هذه الدولة غير الطرف في النظام األساسي للمحكمة والتي قبلت بإختصاص
المحكمة إلى المدعي العام للمحكمة.
وبعد أن تناولنا طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية تبقى مسألة هامة نود
التطرق إليها وهي المسألة المتعلقة بتحرك السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل القبول بإختصاص
المحكمة الجنائية الدولية,فبتاريخ /22يناير 2009/أودع وزير العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية
د{علي خشان} لدى مسجل المحكمة الجنائية الدولية إعالن بقبول إختصاص المحكمة الجنائية الدولية
وذلك وفقا للمادة  3/12من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمح للدول غير األطراف
( )1للمزيد من التفصيل حول مباشرة المدعي العام للمحكمة التحقيق من تلقاء نفسه بخصوص الحالة في جمهورية كينيا – راجع
الموقع اإللكتروني الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية www.icc-cpi.int
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في النظام األساسي للمحكمة أن تقبل ممارسة المحكمة الجنائية الدولية إختصاصها بموجب إعالن
يودع لدى مسجل المحكمة ,وقد جاء في نص ذلك اإلعالن "أنه وفقا للمادة  3/12من النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقبل الحكومة الفلسطينية بموجب هذا اإلعالن بإختصاص المحكمة
الجنائية الدولية من أجل تحديد ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب على األراضي
الفلسطينية منذ /1يوليو ,)1(2002/وأن الحكومة الفلسطينية ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
دون أي تأخير أو إستثناء وفقا للباب التاسع من النظام األساسي للمحكمة,وأن هذا اإلعالن لمدة غير
محدودة ستدخل حيز النفاذ فور التوقيع عليه" وقد وقع وزير العدل الفلسطيني {علي خشان} على هذا
اإلعالن بتاريخ /21يناير ,2009/هذا وقد قام وفد من السلطة الوطنية الفلسطينية وممثلين عن جامعة
الدول العربية بزيارة المحكمة الجنائية الدولية في /12,11أكتوبر 2009/وذلك لتقديم تقرير يدعم قدرة
السلطة الوطنية الفلسطينية على تفويض واليتها القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ,ومن جهة
أخرى أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيقوم بدراسة ثالثة مسائل رئيسية وهي:
المسألة األولى :وهي ما إذا كان إعالن القبول بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية المقدم من
السلطة الوطنية الفلسطينية يفي بالمتطلبات القانونية.
المسألة الثانية :وهي ما إذا كانت الجرائم المرتكبة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
المسألة الثالثة :وهي ما إذا كانت هناك إجراءات تحقيق أو مقاضاة وطنية فيما يتعلق بالجرائم
المزعومة.
هذا وبتاريخ /12يناير 2010/أشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في رسالة موجهة
إلى مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان إلى نتائج تقارير مقدمة من خبراء وأكاديميين ومنظمات
غير حكومية حول ما إذا كان إعالن القبول بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية المقدم من قبل
()1مثل الحرب على غزة  ,2009_2002هذا وفي3إبريل  2009أنشأ رئيس مجلس حقوق اإلنسان بعثة األمم المتحدة لتقصي
الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون بشأن النزاع في غزة دمسندا إليها والية قوامها "التحقيق في جميع انتهاكات قانون
حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الدولي التي تكون قد ارتكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام
بها في غزة في أثناء الفترة من  27ديسمبر  2002إلى  12يناير  2009سواء ارتكبت قبل هذه العمليات او أثنائها أو
بعدها"هذا وفي  2009 /10/12إعتمد مجلس حقوق اإلنسان تقرير غولدستون  .للمزيد من التفصيل حول تقرير غولدستون
راجع الموقع اإللكتروني للمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان www2.ohchr.org
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السلطة الوطنية الفلسطينية يفي بالمتطلبات القانونية وقد جاءت نتائج تلك التقارير على النحو التالي:
- 1رأت بعض التقارير أن السلطة الوطنية الفلسطينية ال تعتبر دولة كما تتطلب المادة  3/12من
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وبالتالي يجب رفض اإلعالن المقدم منها ألنه ال يفي
بالمتطلبات القانونية.
- 2رأت بعض التقارير أن فلسطين معترف بها كدولة من قبل العديد من الدول  ,وبالتالي يحق لها
تقديم إعالن بموجب المادة  3/12من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- 3رأت بعض التقارير أن قيام دولة فلسطينية ال صلة له بهذا التحليل ,وبدال من ذلك ترى هذه
التقارير أن الوالية القضائية الجنائية داخل األراضي الفلسطينية تقع على عاتق السلطة الوطنية
الفلسطينية والتي يمكن لها بذلك نقل هذه الوالية القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية من
خالل إعالن بموجب المادة  3/12من النظام األساسي للمحكمة .
- 1رأت بعض التقارير أن السلطة الوطنية الفلسطينية ال تستطيع نقل الوالية القضائية إلى المحكمة
الجنائية الدولية ألنها ال تملك ذلك بالكامل,حيث أنها أبرمت اتفاقات ثنائية(اتفاقات أوسلو) من
خاللها قبلت عدم ممارسة واليتها القضائية على المواطنين اإلسرائيليين ,ولذلك فإن السلطة
الوطنية الفلسطينية ليس لها سلطة في أن تمارس واليتها القضائية على السلوك اإلجرامي
للمواطنين اإلسرائيليين على األراضي الفلسطينية ونقلها إلى المحكمة الجنائية الدولية .والجدير
بالذكر أخي ار أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أصدر بتاريخ  2012/1/3وثيقة
تتعلق بالوضع في فلسطين جاء فيها ما يلي:
- 1في  22كانون الثاني/يناير,2009أودع علي خشان,بصفته وزير العدل في حكومة
فلسطين,إعالنا بموجب المادة  3/12من نظام روما األساسي,يقبل بممارسة المحكمة الجنائية
الدولية لواليتها القضائية بشأن" األفعال التي إرتكبت في األراضي الفلسطينية منذ األول من
تموز/يوليو "2002
- 2ووفقا للمادة  11من نظام روما األساسي,بدأ مكتب المدعي العام دراسة أولية لتحديد ما إذا
كان هناك أساس معقول للمضي قدما في التحقيق ,وقد تأكد المكتب من عدالة اإلجراءات
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القضائية بإتاحته الفرصة لجميع الجهات المعنية لتقديم حججهم ,وقدمت اللجنة المستقلة
لتقصي الحقائق بشأن غزة التابعة لجامعة الدول العربية تقريرها خالل زيارتها للمحكمةوأتاح
المكتب الفرصة لفلسطين لطرح آراءها بتوسع شفهيا وكتابيا ,ونظر كذلك بعين اإلعتبار في
تقارير متنوعة تضمنت آراء معارضة ,وفي تموز/يوليو  2011أكدت فلسطين للمكتب أنها
تقدمت بحججها الرئيسية وذلك رهنا بتقديم مستندات إضافية مؤيدة.
- 3في أي دراسة أولية تتمثل المرحلة األولى في تحديد ما إذا إستوفيت الشروط المسبقة لممارسة
اإلختصاص بموجب المادة  12من نظام روما األساسي ,ولن يمضي مكتب المدعي العام
قدما في تحليل المعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة بدون إستيفاء هذه المعايير ,وكذا
الشروط األخرى المتعلقة بممارسة اإلختصاص والمنصوص عليها في المادتين 13و.1/13
 -1وال يقوم إختصاص المحكمة على أساس مبدأ اإلختصاص القضائي العالمي,فهو يستلزم أن
يوفر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة اإلختصاص (وفقا للمادة /13ب) أو أن توفره "دولة"
ما(وفقا للمادة  .)12وتنص المادة  12على أن أي "دولة" يجوز لها أن تمنح المحكمة
اإلختصاص وذلك بأن تصبح طرفا في نظام روما األساسي(المادة  )1/12أو أن تقدم
إعالنا خاصا تقبل بموجبه إختصاص المحكمة (المادة .)3/12
- 1وبناء على ذلك ,فإن المسألة المطروحة تتمثل في تحديد من يعرف ما هي"الدولة" ألغراض
المادة  12من نظام روما األساسي ,ووفقا للمادة ,121فإن باب اإلنضمام إلى نظام روما
األساسي مفتوح أمام "جميع الدول"ويجب على أي دولة تسعى لإلنضمام إلى النظام األساسي
أن تودع صك اإلنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة,وفي الحاالت التي يعد فيها إعتبار
مقدم الطلب"دولة"أم ار جدليا أو مفتق ار للوضوح,فإن الممارسة المتبعة من قبل األمين العام تتمثل
في إتباع توجيهات الجمعية العامة أو طلب الحصول على تلك التوجيهات بخصوص هذه
المسألة  ,ويظهر ذلك في ق اررات الجمعية العامة التي تتضمن مؤشرات لتحديد ما إذا كان مقدم
الطلب يعد "دولة" ,وبناء على ذلك يكون األمين العام لألمم المتحدة مبدئيا هو صاحب
اإلختصاص بتحديد معنى مصطلح"دولة " بالمعنى الوارد في المادة ,12وهو الذي يحيل األمر
إلى توجيهات الجمعية العامة في حال وجود شك ,ويمكن لجمعية الدول األطراف في نظام
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روما األساسي أيضا أن تقرر في الوقت المناسب أن تتناول هذه المسألة وفقا للمادة /2/112ز
من النظام األساسي.
- 2في إطار تفسيره وتطبيقه للمادة12من نظام روما األساسي ,يرى مكتب المدعي العام أن أجهزة
األمم المتحدة المعنية أو جمعية الدول األطراف هي التي تحدد قانونا ما إذا كانت فلسطين
مؤهلة لكي تصبح دولة ألغراض اإلنضمام إلى نظام روما األساسي,مما يمكن المحكمة من
ممارسة إختصاصها بموجب المادة  1\12فنظام روما األساسي ال يمنح أي سلطة لمكتب
المدعي العام إلقرار وسيلة معينة لتعريف مصطلح "دولة"بموجب المادة  3/12من شأنها أن
تتناقض مع الوسيلة المتبعة ألغراض المادة .1/12
- 7وقد أخطر المكتب بأن فلسطين تم اإلعتراف بها كدولة في العالقات الثنائية من قبل 130
حكومة ومن قبل منظمات دولية معينة من بينها أجهزة تابعة لألمم المتحدة ,ومع ذلك فإن
الصفة الحالية التي منحتها الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة لفلسطين هي صفة
"مراقب"وليست صفة"دولة غير عضو" ,ويدرك المكتب أنه في  23أيلول/سبتمبر 2011تقدمت
فلسطين بطلب لإلنضمام إلى عضوية األمم المتحدة وفقا للمادة 2/1من ميثاق األمم المتحدة
ولكن لم يصدر مجلس األمن بعد توصية في هذا الشأن وعلى الرغم من عدم وجود صلة
مباشرة بين هذه العملية وبين اإلعالن الذي أودعته فلسطين ,فإنها تفيدنا بالوضع القانوني
الحالي لفلسطين في ما يتعلق بتفسير المادة  12وتطبيقها.
- 2بإمكان المكتب أن ينظر في المستقبل في الجرائم المزعوم إرتكابها في فلسطين إذا قامت أجهزة
مختصة من األمم المتحدة أو قامت في نهاية المطاف جمعية الدول األطراف بحل المسألة
القانونية المتصلة بتقييم المادة ,12أو قام مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بعمل إحالة توفر
اإلختصاص بموجب المادة /13ب(.)1
( )1راجع في تحرك السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل القبول بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية ,والتقارير المقدمة في هذا
الشأن والوثيقة بشأن الوضع في فلسطين -الموقع اإللكتروني الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية www.icc-cpi.int
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المبحث الثاني
القواعد الجرائية في مرحلة التحقيق
وضعت نصوص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,وكذلك القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
اإلجراءات التي تتبع في مرحلة التحقيق حول جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص
المحكمة الجنائية الدولية,وتتمثل القواعد اإلجرائية في مرحلة التحقيق في اإلجراءات المتخذة من قبل
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ,وفي الدور المنوط بالدائرة التمهيدية (دائرة ما قبل المحاكمة)
وتوضيحا لما تقدم فإننا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب األول:اإلجراءات
المتخذة من قبل المدعي العام في مرحلة التحقيق ,ونتناول في المطلب الثاني:دور الدائرة التمهيدية في
مرحلة التحقيق.

المطلب األول
الجراءات المتخذة من قبل المدعي العام في مرحلة التحقيق
عندما يتلقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إحالة دعوى أو حالة من قبل دولة طرف في
النظام األساسي للمحكمة ,أو من قبل دولة غير طرف في النظام األساسي للمحكمة ولكنها قبلت
بإختصاص المحكمة ,أو من قبل مجلس األمن الدولي,أو عندما يحرك المدعي العام للمحكمة الدعوى
من تلقاء نفسه,فإنه يقوم بتحليل جدية المعلومات التي يتلقاها حول جريمة أو أكثر من الجرائم التي
تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ,ويجوز له لهذا الغرض إلتماس معلومات إضافية من
الدول أو أجهزة األمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو أية مصادر أخرى
موثوق بها يراها مالئمة,كما يجوز للمدعي العام أيضا تلقي الشهادات التحريرية أو الشفوية في مقر
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 ,ثم بعد ذلك يكون للمدعي العام أن يقرر ما إذا كان هناك أساس معقول للشروع في

إجراء تحقيق من عدمه ,ومن أجل تقرير ما إذا كان هناك أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق من
عدمه ينظر المدعي العام في األمور التالية :أ -ما إذا كانت المعلومات المتاحة لديه توفر أساسا
معقوال لإلعتقاد بأن جريمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد إرتكبت أو يجري إرتكابها
ب -ما إذا كانت الدعوى مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة  17من النظام األساسي
للمحكمة ج -ما إذا كان يرى المدعي العام  -آخذا في إعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني
عليهم -أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو لإلعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح

العدالة()2

وبالتالي فإذا قرر المدعي العام للمحكمة وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق ففي هذه الحالة
هناك إجراءات معينة يقوم بها المدعي العام ,وأما إذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول
للشروع في إجراء تحقيق ففي هذه الحالة هناك إجراءات معينة يقوم بها المدعي العام,ولبيان
اإلجراءات التي يقوم بها المدعي العام في كلتا الحالتين فإننا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين
نتناول في الفرع األول:اإلجراءات في حالة ما إذا قرر المدعي العام وجود أساس معقول للشروع في
إجراء تحقيق ,ونتناول في الفرع الثاني:اإلجراءات في حالة ما إذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس
معقول للشروع في إجراء تحقيق.
الفرع األول
الجراءات في حالة ما إذا قرر المدعي العام وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق
يتعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إذا قرر وجود أساس معقول للشروع في إجراء
تحقيق أن يقوم باإلجراءات التالية:

( )1راجع نص المادة( )2/11من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )1/13من النظام األساسي.
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أول:الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للبدء في إجراء التحقيق
عندما يعتزم المدعي العام الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية بالبدء في إجراء التحقيق يخطر
المدعي العام بذلك الضحايا الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة المجني عليهم والشهود أو ممثليهم
القانونيين وذلك ما لم يقرر المدعي العام بأن من شأن ذلك اإلخطار تعريض سير التحقيق أو حياة
المجني عليهم والشهود أو راحتهم

للخطر()1

ويجب على المدعي العام لكي يحصل على إذن من

الدائرة التمهيدية بالبدء في إجراء التحقيق أن يقدم طلبا مكتوبا إلى الدائرة التمهيدية لإلذن له بالبدء
في إجراء التحقيق وأن يلحق بهذا الطلب ما جمعه من أدلة ووقائع ومواد تأييدا للطلب ,وبعد تقديم
الطلب إلى الدائرة التمهيدية تقوم هذه الدائرة بدراسة الطلب واألدلة والوقائع والمواد المؤيدة للطلب
وذلك لكي تقرر الدائرة التمهيدية ما إذا كان يوجد أساس معقول للشروع في إجراء التحقيق من
عدمه()2وبالتالي يكون هناك أحد إحتمالين الحتمال األول :أن تقرر الدائرة التمهيدية وبأغلبية
قضاتها()3

عدم وجود أساس معقول للشروع في إجراء التحقيق ,وفي هذه الحالة ترفض الدائرة

التمهيدية منح اإلذن للمدعي العام بالبدء في إجراء التحقيق ,غير أن هذا الرفض ال يحول دون قيام
المدعي العام بتقديم طلب جديد يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة

ذاتها()1

الحتمال

الثاني :أن تقرر الدائرة التمهيدية وبأغلبية قضاتها وجود أساس معقول للشروع في إجراء التحقيق
وفي هذه الحالة تأذن الدائرة التمهيدية للمدعي
( )1حيث يجوز للضحايا بعد إخطارهم من قبل المدعي العام بأنه يعتزم الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية بالبدء في إجراء
تحقيق أن يقدموا بيانات أو طلبات أو مالحظات أو إفادات مكتوبة إلى الدائرة التمهيدية,كما ويجوز تقديم تلك البيانات أو
الطلبات أو المالحظات أو اإلفادات بالوسائل السمعية أو المرئية أو غيرها من األشكال االلكترونية وذلك في حالة تعذر
تقديمها مكتوبة بسبب إعاقة الشخص أو عدم إلمامه بالقراءة والكتابة  -راجع نص القاعدتين( )102(,)10من القواعد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )2وتنظر الدائرة التمهيدية من أجل تقرير ما إذا كان يوجد أساس معقول للشروع في إجراء التحقيق من عدمه في األمور الواردة
في المادة( )1/13من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة( )2/17من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة( )1/11من النظام األساسي.
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العام بالبدء في إجراء التحقيق ,وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن اإلختصاص
وقبول

الدعوى()1

ثانيا:إشعار الدول
إذا أحالت دولة طرف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى المدعي العام للمحكمة حالة
يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة قد إرتكبت ,أو إذا حرك
المدعي العام للمحكمة الدعوى من تلقاء نفسه ,وقرر المدعي العام في الحالتين أن هناك أساسا
معقوال لل شروع في إجراء تحقيق فإنه يتعين على المدعي العام أن يقوم بإشعار جميع الدول األطراف
في النظام األساسي للمحكمة والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن
تمارس واليتها على الجرائم موضع النظر وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول على أساس سري
ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى أن ذلك الزما لحماية األشخاص
أو لمنع إتالف األدلة أو لمنع فرار األشخاص( ,)2هذا وللدولة في غضون شهر واحد من تلقي ذلك
اإلشعار أن تبلغ المحكمة عن طريق طلب خطي بأنها تجري أو بأنها أجرت تحقيقا مع رعاياها أو
مع غيرهم في حدود واليتها القضائية فيما يتعلق باألفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم من تلك
الجرائم المشار إليها في المادة  1من النظام األساسي للمحكمة والمتصلة بالمعلومات المقدمة في
اإلشعار الموجه إليها ,وبناء على طلب تلك الدولة يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع هؤالء
األشخاص()3وللمدعي العام عند التنازل عن التحقيق أن يطلب من الدولة أن تبلغه بصفة دورية
بالتقدم المحرز في التحقيق الذي تجريه وبأية مقاضاة تالية لذلك ,وترد الدولة على تلك الطلبات دون
تأخير ال موجب له( ,)1ويجوز للمدعي العام أن يعيد النظر في تنازله عن التحقيق للدولة بعد ستة
أشهر من تاريخ التنازل أو في أي وقت يط أر فيه تغير ملموس في الظروف يستدل منه أن الدولة
( )1راجع نص المادة( )1/11من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )1/12من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة( )2/12من النظام األساسي ,والقاعدة( )13من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )1راجع نص المادة( )1/12من النظام األساسي.
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أصبحت حقا غير راغبة في اإلضطالع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك وفي هذه الحالة يجوز
للمدعي العام أن يقدم طلبا إلى الدائرة التمهيدية لمنحه اإلذن بإجراء التحقيق ويخطر المدعي العام
تلك الدولة عند تقديمه لهذا الطلب( ,)1وريثما يصدر عن الدائرة التمهيدية قرار بمنح اإلذن للمدعي
العام بإجراء التحقيق من عدمه أو في أي وقت يتنازل فيه المدعي العام عن إجراء التحقيق للدولة
فإنه يحق للمدعي العام على أساس إستثنائي أن يلتمس من الدائرة التمهيدية سلطة إجراء التحقيقات
الالزمة لحفظ األدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة أو كان هناك إحتمال كبير
بعدم إمكان الحصول على هذه األدلة في وقت

الحق()2

وتجدر اإلشارة أخي ار إلى أنه إذا قررت

الدائرة التمهيدية وبأغلبية قضاتها بعد دراسة طلب المدعي العام وأية مالحظات تقدمها الدولة التي
أبلغت المحكمة بأنها تجري أو أجرت التحقيق ,وبعد النظر في العوامل الواردة في المادة  17من
النظام األساسي للمحكمة أن تمنح اإلذن للمدعي العام بإجراء التحقيق(,)3فإنه يجوز للدولة في هذه
الحالة وبإذن من الدائرة التمهيدية إستئناف قرار الدائرة التمهيدية بمنح اإلذن للمدعي العام بإجراء
التحقيق أمام دائرة اإلستئناف ,ويجوز النظر في هذا اإلستئناف على أساس مستعجل ,وأما إذا قررت
الدائرة التمهيدية عدم منح اإلذن للمدعي العام بإجراء التحقيق فإنه يجوز للمدعي العام في هذه
الحالة وبإذن من الدائرة التمهيدية إستئناف هذا القرار أمام دائرة اإلستئناف ,ويجوز النظر في هذا
اإلستئناف على أساس مستعجل

()1

( )1راجع نص المادة( )3/12من النظام األساسي والقاعدتين( )11,12من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )2راجع نص المادة( )2/12من النظام األساسي.
( )3راجع نص القاعدة( )11من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )1راجع نص المادة()1/12والمادة ( )2/22من النظام األساسي ,وتجدر اإلشارة إلى أنه عندما يرغب طرف ما(سواء المدعي
العام أو الدولة)أن يستأنف قرار الدائرة التمهيدية فإنه يجب أن يقدم ذلك الطرف في غضون خمسة أيام عمل من إخطاره
بذلك القرار طلبا خطيا إلى الدائرة التمهيدية يبين في األسباب التي يستند إليها ,وللدائرة التمهيدية أن تأذن أو ال تأذن
بإستئناف قرارها – راجع القاعدة  1/111من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
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ثالثا :واجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بإجراء التحقيق
بعد أن يحصل المدعي العام على اإلذن من الدائرة التمهيدية بالبدء في إجراء التحقيق فهناك
واجبات على المدعي العام فيما يتعلق بإجراء التحقيق,وهناك أيضا سلطات للمدعى العام فيما يتعلق
بإجراء التحقيق ,وذلك على النحو التالي:
- 1واجبات المدعي العام فيما يتعلق بإجراء التحقيق
يجب على المدعي العام أن يقوم بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع واألدلة المتصلة
بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب النظام األساسي للمحكمة ,وعليه وهو يفعل ذلك
أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء( ,)1كما يجب على المدعي العام إتخاذ
التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة والمقاضاة
عليها وأن يحترم وهو يفعل ذلك مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية بما في ذلك
السن,ونوع الجنس(الذكر واألنثى) ,والصحة ,ويأخذ في اإلعتبار أيضا طبيعة الجريمة وبخاصة
عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد األطفال( ,)2كما
ويجب على المدعي العام أن يحترم إحتراما كامال حقوق األشخاص الناشئة بموجب النظام
األساسي للمحكمة( ,)3وتتمثل هذه الحقوق في أنه {ال يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو
اإلعتراف بأنه مذنب(,)1وال يجوز إخضاع الشخص ألي شكل من أشكال القسر أو اإلكراه أو
التهديد ,وال يجوز إخضاعه للتعذيب أو ألي شكل أخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة( ,)1واذا جرى إستجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماما ويتحدث
بها يحق له اإلستعانة مجانا بمترجم شفوي كفء والحصول على الترجمات التحريرية الالزمة
( )1راجع نص المادة(/1/11أ) من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة(/1/11ب) من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة(/1/11ج) من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/1/11أ) من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/1/11ب) من النظام األساسي.
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للوفاء بمقتضيات اإلنصاف( ,)1وال يجوز إخضاع الشخص للقبض أو اإلحتجاز التعسفي ,وال
يجوز حرمانه من حريته إال لألسباب ووفقا لإلجراءات المنصوص عليها في النظام األساسي
للمحكمة(,)2كما يجب إبالغ الشخص قبل الشروع في إستجوابه بأن هناك أسبابا تدعو لإلعتقاد
بأنه إرتكب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة( ,)3ويجب إبالغ الشخص أيضا قبل الشروع في
استجوابه بأن من حقه إلتزام الصمت دون أن يعتبر هذا الصمت عامال في تقرير الذنب أو
البراءة( ,)1وأن من حقه االستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها واذا لم يكن لدى الشخص
مساعدة قانونية فتوفر له تلك المساعدة في أية حالة تقتضي فيها دواعي العدالة ذلك ودون أن
يدفع الشخص تكاليف تلك المساعدة إذا لم تكن لديه اإلمكانيات الكافية لتحملها( ,)1ويجب أيضا

( )1راجع نص المادة(1/11ج) من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة(/1/11د) من النظام األساسي -وتجدر االشارة إلى أنه يكون ألي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو
اإلحتجاز بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض.
( )3راجع نص المادة(/2/11أ) من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/2/11ب) من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/2/11ج) من النظام األساسي.
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أن يتم استجواب الشخص في حضور ٍ
محام ما لم يتنازل الشخص طواعية عن حقه في االستعانة
ٍ
بمحام}(.)1
- 2سلطات المدعي العام فيما يتعلق بإجراء التحقيق
يجوز للمدعي العام أن يجري تحقيقات في إقليم الدولة الطرف في النظام األساسي للمحكمة

( )1راجع نص المادة(/2/11د) من النظام األساسي,والجدير بالذكر بخصوص اإلستجواب:فإنه يفتح محضر لألقوال الرسمية
التي يدلي بها أي شخص يجري إستجوابه في إطار تحقيق أو إجراءات قضائية ,ويوقع المحضر مسجل اإلستجواب وموجه
اإلستجواب ,والشخص المستجوب ومحاميه إذا كان حاض ار,والمدعي العام أو القاضي الحاضر,حيثما ينطبق ذلك,ويسجل
في المحضر تاريخ اإلستجواب ووقته ومكانه ,وأسماء جميع الحاضرين أثناء إجرائه ,ويدون في المحضر أيضا إمتناع أي
شخص عن التوقيع واألسباب التي دعت إلى ذلك ,ويدون في المحضر كذلك أن الشخص أبلغ بحقوقه المقررة بموجب
المادة()11من النظام األساسي للمحكمة.وعندما يستجوب المدعي العام شخصا توجد أسباب تدعو لإلعتقاد بأنه قد إرتكب
جريمة تدخل في إختصاص المحكمة,أو يكون قد صدر بحقه أمر القبض عليه أو أمر بالحضور فإنه يسجل اإلستجواب
بالصوت أو بالفيديو وفقا لإلجراءات التالية (:أ) يبلغ الشخص المستجوب بلغة يفهمها ويتكلم بها جيدا,بأنه يجري تسجيل
اإلستجواب بالصوت أو بالفيديو ,وأنه يمكن أن يعترض على ذلك إذا أراد ,ويشار في المحضر إلى أن هذه المعلومات قد
قدمت وتدون إجابة الشخص المعني ,ويجوز للشخص قبل اإلجابة أن يتشاور على إنفراد مع محاميه,فإذا رفض الشخص
المستجوب التسجيل بالصوت أو بالفيديو فيتم تدوين أقواله في محضر إستجواب(.ب) يدون تنازل الشخص عن حقه في
اإلستجواب بحضور ٍ
محام كتابيا,ويتم تسجيله بالصوت أو بالفيديو إن أمكن ذلك(ج) في حالة حدوث توقف أثناء اإلستجواب
تسجل واقعة ووقت التوقف قبل إنتهاء التسجيل الصوتي أو الفيديو,كما يسجل وقت إستئناف اإلستجواب(د) عند إختتام
اإلستجواب تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضيح أي شيء مما قاله ,أو اضافة أي شيء يريد إضافته ,ويسجل وقت
إنتهاء اإلستجواب (ه)تستنسخ محتويات الشريط بأسرع ما يمكن بعد إنتهاء اإلستجواب وتعطى نسخة منه إلى الشخص
المستجوب مع نسخة من الشريط المسجل أو أحد األشرطة المسجلة األصلية في حالة إستخدام جهاز تسجيل متعدد األشرطة
(و)يوضع خاتم على الشريط المسجل األصلى أو أحد األشرطة األصلية فى حضور الشخص المستجوب ومحاميه إذا كان
حاض ار ويوقع عليه المدعي العام والشخص المستجوب ومحاميه إذا كانت حاض ار .ويبذل المدعي العام كل جهد معقول
لتسجيل اإلستجواب وفقا لما سبق ,ويجوز بصورة إستثنائية إستجواب الشخص بدون تسجيل اإلستجواب بالصوت أو بالفيديو
ع ندما تحول الظروف دون إجراء مثل هذا التسجيل وفي هذه الحالة تذكر كتابة األسباب التي حالت دون التسجيل ويتم
تدوين اإلستجواب في محضر وفي حالة عدم تسجيل اإلستجواب بالصوت أو بالفيديو تقدم للشخص المستجوب نسخة من
أقواله -راجع نص القاعدتين( )112,111من القواعد االج ارئية وقواعد االثبات.
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وكذلك في إقليم الدولة غير الطرف في النظام األساسي للمحكمة التي قبلت بإختصاص
المحكمة ,وذلك وفقا ألحكام الباب التاسع من النظام األساسي للمحكمة الذي يتعلق بالتعاون
الدولي والمساعدة القضائية ( )1أو يجوز للمدعي العام بعد أن تأذن له الدائرة التمهيدية أن يتخذ
خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف أو دولة غير طرف قبلت بإختصاص المحكمة دون
أن يكون المدعي العام قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب التاسع من النظام األساسي
وذلك إذا قررت الدائرة التمهيدية أنه من الواضح أن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون
بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها القضائي يمكن أن يكون قاد ار
على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب التاسع من النظام األساسي
أن يجمع األدلة وأن
والشهود وأن

يفحصها()3

يستجوبهم()1

()2

كما يجوز للمدعي العام

وأن يطلب حضور األشخاص محل التحقيق والمجني عليهم

,وأن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب

حكومي دولي( ,)1كما يجوز للمدعي العام أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من
اتفاقيات ال تتعارض مع النظام األساسي للمحكمة وذلك تيسي ار لتعاون إحدى الدول أو إحدى
المنظمات الحكومية الدولية أو أحد األشخاص( ,)2ويجوز للمدعي العام أن يوافق على عدم
الكشف في أية مرحلة من مراحل اإلجراءات عن أية مستندات أو معلومات يحصل عليها بشرط
المحافظة على سريتها ولغرض واحد هو إستقاء أدلة جديدة,ما لم يوافق مقدم المعلومات على
( )1راجع نص المادة(/2/11أ) من النظام األساسي-هذا وقد نصت المادة( )22من النظام األساسي على أنه"تتعاون الدول
األطراف وفقا ألحكام هذا النظام األساسي تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريه في إطار اختصاص المحكمة من تحقيقات في
الجرائم والمقاضاة عليها " وينطبق هذا التعاون أيضا على الدولة غير الطرف في النظام األساسي التي قبلت بإختصاص
المحكمة.
( )2راجع نص المادة(/3/17د) ,والمادة(/2/11ب) من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة(/3/11أ) من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/3/11ب) من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/3/11ج) من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة(/3/11د) من النظام األساسي.
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كشفها( ,)1وللمدعي العام أن يتخذ أو يطلب إتخاذ التدابير الالزمة لكفالة سرية المعلومات أو
لحماية أي شخص أو للحفاظ على األدلة ( .)2وتجدر اإلشارة أخي ار إلى أنه إذا تبين للمدعي العام
بعد إجراء التحقيق الذي قام به بناء على اإلذن الذي حصل عليه من الدائرة التمهيدية أنه ال يوجد
كاف للمالحقة القضائية إما بسبب عدم وجود أساس ٍ
أساس ٍ
كاف من القانون أو الوقائع لطلب
إصدار أمر قبض أو أمر حضور من الدائرة التمهيدية(,)3أو بسبب أن القضية غير مقبولة
بموجب المادة 17من النظام األساسي(,)1أو بسبب أن المدعي العام رأى بعد مراعاة جميع
الظروف بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم,وسن أو اعتالل الشخص
المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة( ,)1فإنه
يجب على المدعي العام في تلك الحاالت أن يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بق ارره بعدم وجود
أساس ٍ
كاف للمالحقة القضائية وباألسباب التي اتخذ من أجلها هذا القرار في أقرب وقت ممكن
وأن يخطر أيضا الدولة التي أحالت إليه الدعوى أو مجلس األمن إذا كان المجلس هو الذي أحال
إليه الدعوى( ,)2ويجوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب مقدم من الدولة التي أحالت الدعوى إلى
المدعي العام أو طلب مقدم من مجلس األمن إذا كان هو الذي أحال الدعوى إلى المدعي العام
في غضون  90يوم من إخطارهم بالقرار أن تراجع قرار المدعي العام بعدم وجود أساس ٍ
كاف
للمالحقة القضائية ,وأن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك

القرار()7

وبعد أن يعيد

المدعي العام النظر في ذلك القرار يخطر الدائرة التمهيدية بق ارره النهائي وبالنتيجة التي خلص
إليها وباألسباب التي أدت إلى التوصل إلى هذه
( )1راجع نص المادة(/3/11ه) من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة(/3/11و) من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة(/2/13أ) من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/2/13ب) من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/2/13ج) من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )2/13من النظام األساسي,والقاعدة ( )2,/1/102من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )7راجع نص المادة(/3/13أ) من النظام األساسي,والقاعدة ( )1/107من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
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النتيجة ,كما يخطر أيضا جميع من اشتركوا في إعادة النظر( ,)1هذا ويجوز أيضا للدائرة
التمهيدية أن تراجع بمبادرة منها قرار المدعي العام بعدم وجود أساس ٍ
كاف للمالحقة القضائية
في غضون  120يوم من إخطارها بالقرار ,وذلك إذا كان قرار المدعي العام بعدم وجود
أساس ٍ
كاف للمالحقة القضائية يستند فقط إلى السبب المتعلق بأن المقاضاة لن تخدم مصالح
العدالة( )2حيث تملك الدائرة التمهيدية في هذه الحالة أن تجيز أو ال تجيز قرار المدعي العام
بعدم وجود أساس ٍ
كاف للمالحقة القضائية المستند فقط إلى السبب المتعلق بأن المقاضاة لن
تخدم مصالح العدالة ,فإذا لم تجيز الدائرة التمهيدية وبأغلبية قضاتها قرار المدعي العام فإنه
يجب على المدعى العام أن يمضي قدما في المالحقة القضائية (. )3
الفرع الثاني
الجراءات في حالة ما إذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق
عندما يقرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عدم وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق
فإنه يجب عليه أن يخطر مقدمي المعلومات بقراره وباألسباب التي اتخذ من أجلها هذا

القرار()1

ويجب على المدعي العام أيضا أن يخطر في أقرب وقت ممكن الدولة التي أحالت إليه الدعوى أو
مجلس األمن إذا كان هو الذي أحال الدعوى إلى المدعي العام بق ارره وباألسباب التي اتخذ من أجلها
هذا القرار( ,)1هذا ويجب على المدعي العام إذا قرر عدم وجود أساس معقول للشروع في إجراء
تحقيق باالستناد فقط إلى السبب المتعلق بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة أن يخطر الدائرة
( )1راجع نص القاعدة ( )3/102من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
( )2راجع نص المادة(/3/13ب) من النظام األساسي ,والقاعدة( )1/109من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )3راجع نص المادة(/3/13ب) من النظام األساسي ,والقاعدة( )2,1/110من القواعد االجرائية وقواعد االثبات -وتجدر االشارة
إلى أنه يجوز للمدعي العام في أي وقت أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار بما إذا كان يجب الشروع في مقاضاة استنادا إلى
وقائع أو معلومات جديدة –راجع نص المادة( )1/13من النظام األساسي.
( )1وتجدر االشارة إلى أنه يشعر اإلخطار أيضا بإمكانية تقديم معلومات إضافية بشأن نفس الحالة في ضوء أي وقائع أو أدلة
جديدة-راجع نص المادة ( )2/11من النظام األساسي والقاعدة( )19من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )1راجع نص القاعدة ( )3,1/101من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
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التمهيدية خطيا ,بذلك في أقرب وقت ممكن بعد إتخاذ القرار( ,)1ويجوز للدائرة التمهيدية بناء على
طلب مقدم من الدولة التي أحالت الدعوى إلى المدعي العام أو بناء على طلب مقدم من مجلس األمن
إذا كان هو الذي أحال الدعوى إلى المدعي العام في غضون  90يوم من إخطارهم بالقرار أن تراجع
قرار المدعي العام بعدم وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق ,وأن تطلب من المدعي العام
إعادة النظر في ذلك القرار(,)2وبعد أن يعيد المدعي العام النظر في ذلك القرار يخطر الدائرة
التمهيدية بق ارره النهائي وبالنتيجة التي خلص إليها وباألسباب التي أدت إلى التوصل إلى هذه النتيجة,
كما يخطر أيضا جميع من اشتركوا في إعادة النظر( ,)3كما ويجوز أيضا للدائرة التمهيدية أن تراجع
بمبادرة منها قرار المدعي العام بعدم وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق في غضون 120
يوم من إخطارها بقرار المدعي العام المستند فقط إلى السبب المتعلق بأن إجراء تحقيق لن يخدم
مصالح العدالة( )1حيث تملك الدائرة التمهيدية في هذه الحالة أن تجيز أو ال تجيز قرار المدعي العام
بعدم وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق والذي يستند فقط إلى السبب المتعلق بأن إجراء
تحقيق لن يخدم مصالح العدالة ,فإذا لم تجيز الدائرة التمهيدية وبأغلبية قضاتها قرار المدعي العام فإنه
يجب على المدعي العام أن يمضي قدما في التحقيق (.)1

المطلب الثاني
دور الدائرة التمهيدية في مرحلة التحقيق
إضافة إلى ما سبق أن ذكرناه من دور تقوم به الدائرة التمهيدية  ,تقوم أيضا الدائرة التمهيدية بدور
هام فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق ,وفيما يتعلق بإصدار أوامر القبض وأوامر الحضور ,وفيما
( )1راجع نص القاعدة ( )1/101من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )2راجع نص المادة (/3/13أ) من النظام األساسي,والقاعدة ( )1/107من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )3راجع نص القاعدة ( )3/102من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1راجع نص المادة (/3/13ب) من النظام األساسي,والقاعدة ( )1/109من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1راجع نص المادة (/3/13ب) من النظام األساسي,والقاعدة ( )2,1/110من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
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يتعلق أيضا بإعتماد التهم قبل المحاكمة ,وتوضيحا لذلك فإننا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى ثالثة
فروع نتناول في الفرع األول:دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق ,ونتناول في
الفرع الثاني :دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بإصدار أوامر القبض وأوامر الحضور ,ونتناول في
الفرع الثالث/دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بإعتماد التهم قبل المحاكمة
الفرع األول
دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق
عندما يرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن التحقيق يتيح فرصة فريدة قد ال تتوافر هذه
الفرصة فيما بعد ألغراض المحاكمة ألخذ شهادة أو أقوال من شاهد قد يتعذر وجوده أثناء فترة
المحاكمة ,أو لفحص أو جمع أو اختبار األدلة التي قد ال يمكن الحصول عليها أثناء المحاكمة بسبب
طبيعتها

الخاصة()1

يخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بذلك( ,)2وعندما تتلقى الدائرة التمهيدية هذا

اإلخطار تقوم دون تأخير بإجراء مشاورات مع المدعي العام ومع الشخص الذي يلقى القبض عليه أو
يمثل أمام المحكمة بموجب أمر حضور ومع محاميه ,وذلك لتحديد التدابير الواجب اتخاذها وطرق
تنفيذها( ,)3ويجوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام وبناء أيضا على طلب الشخص
الذي ألقي القبض عليه أو مثل أمام المحكمة بموجب أمر حضور أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان
فاعلية اإلجراءات ونزاهتها وبصورة خاصة لحماية حقوق

الدفاع()1

ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما

يلي:
أ-إصدار توصيات أو أوامر بشأن اإلجراءات الواجب إتباعها ب -األمر بإعداد سجل باإلجراءات
( )1د.محمود شريف بسيوني,المحكمة الجنائية الدولية,مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي,مرجع
سابق,ص72
( )2راجع نص المادة(/1/12أ) من النظام األساسي.
( )3راجع نص القاعدة( )1/111من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )1راجع نص المادة(/1/12ب),والمادة(/3/17ب) من النظام األساسي.
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ٍ
بمحام عن الشخص الذي قبض عليه أو مثل
ج -تعيين خبير لتقديم المساعدة د-اإلذن باالستعانة
أمام المحكمة تلبية ألمر حضور واذا كان الشخص لم يقبض عليه بعد أو لم يمثل أمام المحكمة بعد
ٍ
ٍ
محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع ه -انتداب أحد أعضائها أو عند
محام تعيين
أو لم يكن له
ٍ
قاض أخر من قضاة الشعبة التمهيدية أو الشعبة االبتدائية تسمح ظروفه بذلك لكي يرصد
الضرورة
الوضع ويصدر توصيات أو أوامر بشان جمع األدلة والحفاظ عليها واستجواب األشخاص و -اتخاذ
ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع األدلة أو الحفاظ عليها(.)1
وأما في حالة لم يطلب المدعي العام اتخاذ تدابير على النحو السابق ,وترى الدائرة التمهيدية أن هذه
التدابير مطلوبة للحفاظ على األدلة التي تعتبرها أساسية للدفاع أثناء المحاكمة فإنه يجب عليها أن
تتشاور مع المدعي العام بشأن ما إذا كان يوجد سبب وجيه لعدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه
التدابير ,ويجوز للمدعي العام خالل المشاورات أن يشير على الدائرة التمهيدية بأن التدابير المزمع
اتخاذها قد تعرقل سالمة سير التحقيق ,فإذا استنتجت الدائرة التمهيدية بعد التشاور مع المدعي العام
أنه ال يوجد ما يبرر عدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابير ,فإنه يجوز للدائرة التمهيدية
بموافقة أغلبية قضاتها أن تقرر اتخاذ هذه التدابير بمبادرة منها( ,)2وعندئذ يجوز للمدعي العام أن
يستأنف ذلك القرار وذلك في موعد ال يتجاوز يومين من تاريخ إخطار المدعي العام بالقرار وينظر في
هذا االستئناف على أساس

مستعجل()3

الفرع الثاني
دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بإصدار أوامر القبض وأوامر الحضور
تقوم الدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام للمحكمة بإصدار أوامر قبض واصدار أوامر
حضور وذلك على النحو التالي:
( )1راجع نص المادة( )2/12من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة(/3/12أ) من النظام األساسي,والقاعدة ( )2/111من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )3راجع نص المادة(/3/12ب) والمادة(/1/22ج)من النظام األساسي,والقاعدتين( )2/111من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
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أول-:إصدار أوامر القبض
عندما يقدم المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية طلبا إلصدار أمر بالقبض على شخص فإنه يجب أن
يتضمن طلب المدعي العام ما يلي-:
أ -إسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
ب -إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعي أن الشخص قد ارتكبها.
ج -بيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم.
د -موجز باألدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب
تلك الجرائم .
ه -السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على

الشخص()1

 .وبناء على الطلب

المقدم من المدعي العام تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد الشروع في التحقيق أمر
بالقبض على الشخص وذلك إذا اقتنعت بعد فحص الطلب واألدلة والمعلومات األخرى المقدمة
من المدعي العام بما يلي :أ -وجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل
في اختصاص المحكمة ب -أن القبض على الشخص يبدو ضروريا وذلك لضمان حضوره أمام
المحكمة أو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر ,أو
لمنع الشخص من االستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل
في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف

ذاتها(.)2

فإذا قررت الدائرة التمهيدية إصدار أمر بالقبض على الشخص فإن أمر القبض الصادر عنها يجب أن
يتضمن ما يلي-:
أ -إسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
ب -إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص
بشأنها.
( )1راجع نص المادة( )2/12من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )1/12من النظام األساسي.
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ج -بيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم(.)1
ويبقى أمر القبض ساريا إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك(, )2هذا ويجوز للمدعي العام أن يطلب من
الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم المذكورة فيه أو اإلضافة إليها,فإذا
اقتنعت الدائرة التمهيدية بوجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة
أوصافها أو المضافة فإنها تقوم بتعديل األمر على النحو المطلوب(,)3كما ويجوز للمحكمة بناء على
أمر بالقبض أن تطلب من الدولة الطرف في النظام األساسي أو الدولة غير الطرف التي قبلت
باختصاص المحكمة القبض على الشخص احتياطيا أو القبض عليه وتقديمه للمحكمة بموجب الباب
التاسع من النظام األساسي للمحكمة( ,)1وعندما تتلقى الدولة الطلب بالقبض االحتياطي على الشخص
أو الطلب بالقبض والتقديم للمحكمة تقوم الدولة باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص
المعني وفقا لقوانينها وألحكام الباب التاسع من النظام

األساسي()1

,وفور إلقاء القبض على الشخص

يقدم إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظة عليه لتقرر وفقا لقانونها أن أمر القبض
ينطبق على ذلك الشخص وأن الشخص قد ألقي القبض عليه وفقا لألصول المرعية وأن حقوق
الشخص قد

احترمت()2

وال يحق للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر فيما إذا كان أمر

القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقا للمادة /1/12أ,ب( ,)7هذا ويجوز للشخص المقبوض عليه
أن يقدم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في انتظار تقديمه
إلى المحكمة الجنائية الدولية( ,)2وعلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة عند البت في أي طلب
( )1راجع نص المادة( )3/12من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )1/12من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة( )2/12من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة( )1/12من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة( )1/19من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )2/19من النظام األساسي.
( )7راجع نص المادة( )1/19من النظام األساسي
( )2راجع نص المادة( )3/19من النظام األساسي
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من هذا القبيل أن تنظر فيما إذا كانت هناك بالنظر إلى خطورة الجرائم المدعى وقوعها ظروف ملحة
واستثنائية تبرر اإلفراج المؤقت ,وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة
على الوفاء بواجبها بتقديم الشخص إلى المحكمة الجنائية الدولية(,)1ويجب على السلطة المختصة في
الدولة المتحفظة أن تخطر الدائرة التمهيدية بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت وتقدم الدائرة
توصياتها إلى تلك السلطة التي يجب عليها أن تولى كامل االعتبار لهذه التوصيات بما في ذلك أية
توصيات بشأن التدابير الالزمة لمنع هروب الشخص وذلك قبل إصدار قرارها(,)2ويجوز للدائرة
التمهيدية إذا منح الشخص إفراجا مؤقتا أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة اإلفراج

المؤقت()3

وأخي ار فإنه يجب بمجرد صدور األمر بتقديم الشخص إلى المحكمة الجنائية الدولية من جانب الدولة
المتحفظة أن ينقل الشخص إلى المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت

ممكن()1

ثانيا :إصدار أوامر الحضور
يجوز للمدعي العام للمحكمة عوضا عن تقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية إلصدار أمر بالقبض على
شخص أن يقدم طلبا إلى الدائرة التمهيدية إلصدار أمر بحضور الشخص أمام المحكمة الجنائية
الدولية ,فإذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة
المدعاة ,وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة,كان عليها أن تصدر
أمر الحضور ,ويجب أن يتضمن أمر الحضور ما يلي:أ -إسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات
الصلة بالتعرف عليه ب -التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه ج -إشارة محددة إلى
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص قد ارتكبها د -بيان موجز بالوقائع
المدعى أنها تشكل تلك الجريمة .هذا ويجري إخطار الشخص بأمر
()1

راجع نص المادة( )1/19من النظام األساسي.

()2

راجع نص المادة( )1/19من النظام األساسي.

()3

راجع نص المادة( )2/19من النظام األساسي.

()1

راجع نص المادة( )7/19من النظام األساسي.

( )1راجع نص المادة( )7/12من النظام األساسي.
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الفرع الثالث
دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بإعتماد التهم قبل المحاكمة
بعد تقديم الشخص إلى المحكمة الجنائية الدولية أو مثول الشخص طوعا أمامها أو بناء على أمر
حضور( ,)1فإن هناك إجراءات أولية تسبق عقد جلسة إقرار التهم التي يعتزم المدعي العام طلب
محاكمة الشخص على أساسها ,ثم هناك إجراءات تتعلق بجلسة إقرار التهم وتوضيح ذلك على النحو
التالي:
أول:الجراءات السابقة لجلسة إقرار التهم
بمجرد وصول الشخص الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو أمر بالحضور إلى المحكمة الجنائية
الدولية ,فإنه يمثل المثول األول أمام الدائرة التمهيدية وبحضور المدعي العام()2حيث يبلغ الشخص
في هذا المثول األول بالحقوق التي يتمتع بها بموجب النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وبالجرائم المدعى إرتكابه

لها()3

تعتزم فيه عقد جلسة إلقرار

,كما تحدد أيضا الدائرة التمهيدية في هذا المثول األول الموعد الذي

التهم()1

,ويجوز للمدعي العام و للشخص أن يطلبا من الدائرة التمهيدية

تأجيل موعد عقد جلسة إقرار التهم,كما يجوز للدائرة التمهيدية أيضا بتحرك من جانبها أن تقرر تأجيل
الجلسة(,)1هذا ويجب على المدعي العام أن يقدم إلى الدائرة التمهيدية والى الشخص المعني في مدة
ال تقل عن  30يوما قبل موعد عقد جلسة إقرار التهم بيانا مفصال بالتهم ,باإلضافة إلى قائمة باألدلة
التي ينوي المدعي العام تقديمها في تلك الجلسة( ,)2واذا كان المدعى العام يعتزم عرض أدلة جديدة

( )1راجع نص المادة( )1/20من النظام األساسي.
( )2راجع نص القاعدة( )1/121من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )3راجع نص المادة( )1/20من النظام األساسي.
( )1راجع نص القاعدة ( )1/121من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )1راجع نص القاعدة ( )7/121من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )2راجع نص القاعدة ( )3/121من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
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في الجلسة فإنه يقدم للدائرة التمهيدية وللشخص المعني قائمة بتلك األدلة في موعد غايته  11يوما
قبل تاريخ الجلسة(,)1ويجوز للمدعي العام قبل الجلسة أن يواصل التحقيق وله أيضا أن يعدل أو
يسحب أيا من

التهم()2

فإذا كان المدعي العام يعتزم تعديل أيا من التهم فإنه يخطر الدائرة التمهيدية

والشخص المعني بذلك قبل عقد الجلسة بمدة ال تقل عن  11يوما بالتهم المعدلة عالوة على قائمة
باألدلة التي يعتزم المدعي العام تقديمها تدعيما لتلك التهم في الجلسة(,)3وفي حالة سحب تهم يبلغ
المدعي العام الدائرة التمهيدية بأسباب

السحب()1

,ومن ناحية أخرى إذا كان الشخص المعني يعتزم

عرض أدلة  ,فإنه يقدم قائمة بتلك األدلة إلى الدائرة التمهيدية قبل عقد الجلسة بمدة ال تقل عن 11
يوما ,وتقوم الدائرة التمهيدية بإحالة تلك القائمة إلى المدعي العام دون تأخير .وينبغي للشخص المعنى
أن يقدم قائمة أدلة ينوي عرضها ردا على أي تعديل في التهم أو على أي قائمة أدلة جديدة يقدمها
المدعي

العام)1(.

وتتخذ الدائرة التمهيدية الق اررات الضرورية المتعلقة بكشف األدلة بين المدعي العام والشخص المعني
الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو أمر بالحضور ,ويجوز في أثناء عملية الكشف أ -أن يحصل
محام يختاره أو أن يمثله ذلك المحامي أو عن طريق ٍ
الشخص المعني على مساعدة عن طريق ٍ
محام
يتم تعيينه له( ,)2هذا ويسمح المدعي العام للدفاع بفحص أية كتب أو مستندات أو صور أو أشياء
ملموسة أخرى موجودة في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته وتكون مواد الزمة للتحضير للدفاع أو

( )1راجع نص القاعدة ( )1/121من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )2راجع نص المادة( )1/21من النظام األساسي.
( )3راجع نص القاعدة ( )1/121من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )1راجع نص المادة( )1/21من النظام األساسي.
( )1راجع نص القاعدة ( )2/121من القواعد االجرائية وقواعد االثبات -وتجدر االشارة إلى أن الدائرة التمهيدية تصرف نظرها
عن التهم واألدلة المقدمة بعد انقضاء المهلة الزمنية أو أي تمديد لها –راجع نص القاعدة ( )2/121من القواعد االجرائية
وقواعد االثبات.
( )2راجع نص القاعدة (/2/121أ) من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
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يعتزم المدعي العام إستخدامها كأدلة ألغراض جلسة اإلقرار أو عند المحاكمة,حسب واقع
الحال,أو يكون قد حصل عليها من الشخص أو كانت تخصه( ,)1كما ويسمح الدفاع للمدعي
العام بفحص أية كتب أو مستندات أو صور أو أشياء ملموسة أخرى موجودة في حوزة الدفاع أو
تحت إمرته ويعتزم الدفاع إستخدامها كأدلة ألغراض جلسة اإلقرار أو عند المحاكمة

()2

ب -أن

تعقد الدائرة التمهيدية جلسات تحضيرية للتأكد من أن الكشف عن األدلة يتم في ظروف مرضية
ٍ
قاض لإلجراءات التمهيدية لتنظيم تلك الجلسات التحضيرية بمبادرة منه
ويتم في كل قضية تعيين
أو بناء على طلب من المدعي العام أو الشخص المعني( ,)3وترسل إلى الدائرة التمهيدية جميع
األدلة التي يجري كشفها بين المدعي العام والشخص ألغراض جلسة إقرار التهم

()1

ويجوز

للمدعي العام و للشخص المعني أن يقدما للدائرة التمهيدية إستنتاجات كتابية بشأن عناصر تتعلق
بالوقائع أو عناصر تتعلق بالقانون بما في ذلك أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها
في المادة  31من النظام األساسي للمحكمة وذلك قبل عقد الجلسة بمدة ال تقل عن ثالثة أيام,
وتحال فو ار نسخه من هذه اإلستنتاجات إلى المدعي العام والى الشخص المعنى,حسب
األحوال()1وتجدر اإلشارة إلى أنه يجوز للشخص الخاضع ألمر بالقبض

عليه()2

أن يقدم بعد

المثول األول أمام الدائرة التمهيدية طلبا كتابيا إلى الدائرة التمهيدية لإلفراج المؤقت عنه ,ويخطر
المدعي العام بهذا الطلب ويجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر عقد جلسة لذلك بناء على طلب
المدعي العام أو الشخص المحتجز أو بمبادرة منها ,وللدائرة التمهيدية بعد تلقي مالحظات كتابية
من المدعي العام والشخص

المحتجز()7

( )1راجع نص القاعدة ( )77من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )2راجع نص القاعدة ( )72من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )3راجع نص القاعدة (/2/121ب) من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )1راجع نص القاعدة (/2/121ج) من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )1راجع نص القاعدة ( )9/121من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )2راجع نص المادة( )2/20من النظام األساسي.
( )7راجع نص القاعدة ( )3/112من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
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الفصل الثالث

أن تقرر إستمرار إحتجاز الشخص إذا إقتنعت بأن الشروط المنصوص عليها في المادة 1/12قد
إستوفيت ,واذا لم تقتنع الدائرة التمهيدية بذلك فلها أن تقرر اإلفراج المؤقت عن الشخص بشروط أو
بدون

شروط()1

,وتراجع الدائرة التمهيدية بصورة دورية( كل  120يوماعلى

األقل)()2

قرارها فيما يتعلق

باإلفراج المؤقت عن الشخص أو إحتجازه ,وللدائرة التمهيدية أن تفعل ذلك في أي وقت بناء على
طلب المدعي العام أو الشخص المعني ,وعلى أساس هذه المراجعة يجوز للدائرة التمهيدية تعديل
قرارها فيما يتعلق باإلحتجاز أو اإلفراج أو شروط اإلفراج إذا إقتنعت بأن تغير الظروف يقتضي
ذلك()3

,هذا واذا قررت الدائرة التمهيدية اإلفراج المؤقت عن الشخص بشروط فإنه يجوز لها أن تضع

شرطا أو أكثر من الشروط المقيدة للحرية تشمل ما يلي:أ-عدم تجاوز الشخص المعني الحدود
اإلقليمية التي تحددها الدائرة التمهيدية ودون موافقة صريحة منها ب -عدم ذهاب الشخص المعني
إلى أماكن معينة وامتناعه عن مقابلة أشخاص تحددها الدائرة التمهيدية ج-عدم إتصال الشخص
مباشر أو غير مباشر د -عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنية
ا
المعني بالضحايا والشهود إتصاال
معينة ه-وجوب أن يقيم الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية و-وجوب أن يستجيب
الشخص المعني ألمر المثول الصادر عن سلطة أو شخص مؤهل تحدده الدائرة التمهيدية ز-وجوب
أن يودع الشخص المعني تعهدا أو يقدم ضمانا أو كفالة عينية أو شخصية تحدد الدائرة التمهيدية
مبلغها وآجالها وطرق دفعها ح -وجوب أن يقدم الشخص المعنى للمسجل جميع المستندات التي تثبت
هويته وال سيما جواز

سفره()1

ويجوز للدائرة التمهيدية أن تعدل في أي وقت بناء على طلب الشخص

المعني أو المدعي العام أو بمبادرة منها الشروط المذكورة (,)1هذا وتلتمس الدائرة التمهيدية قبل فرض
أية شروط مقيدة للحرية أو تعديلها أراء المدعي العام والشخص المعني وأي دولة ذات صلة وكذلك
المجني عليهم الذين قاموا باإلتصال بالمحكمة في تلك القضية ,والذين ترى الدائرة
( )1راجع نص المادة( )2/20من النظام األساسي.
( )2راجع نص القاعدة ( )2/112من القواعد االجرائية وقواعد االثبات
( )3راجع نص المادة( )3/20من النظام األساسي.
( )1راجع نص القاعدة ( )1/119من القواعد االجرائية وقواعد االثبات
( )1راجع نص القاعدة ( )2/119من القواعد االجرائية وقواعد االثبات
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الفصل الثالث

التمهيدية أنهم قد يتعرضون للمخاطر كنتيجة إلطالق سراح المتهم أو للشروط المفروضة( ,)1وللدائرة
التمهيدية بعد اإلفراج عن الشخص المعني إذا إقتنعت بأن الشخص المعني لم يحترم أحد اإللتزامات
المفروضة عليه أو عددا منها أن تصدر أمر بالقبض عليه بناء على طلب من المدعي العام أو
بمبادرة منها( .)2والجدير بالذكر أخي ار أن جميع اإلجراءات السابقة لجلسة إقرار التهم التي تتم أمام
الدائرة التمهيدية يتم وضعها في ملف كامل ودقيق يفتحه قلم المحكمة ويحتفظ به ,ويكون هذا الملف
شامال لجميع المستندات التي أحيلت إلى الدائرة

التمهيدية()3

ثانيا:الجراءات المتعلقة بجلسة إقرار التهم
يجوز للدائرة التمهيدية أن تعقد جلسة إقرار التهم في حضور المتهم,كما يجوز للدائرة التمهيدية أيضا
أن تعقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعنى وذلك على النحو التالي:
- 1إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم
تعقد الدائرة التمهيدية في غضون فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعية
أمامها جلسة إلعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها ,وتعقد الجلسة
بحضور المدعي العام والشخص المنسوب إليه التهم هو ومحاميه( ,)1حيث يطلب رئيس الدائرة
التمهيدية إلى موظف قلم كتاب المحكمة الذي يساعد الدائرة أن يتلو التهم بالصيغة التي قدمها
بها المدعي العام ,ثم يحدد طرق سير الجلسة ويحدد بصفة خاصة الترتيب والشروط التي ينوي
أن تعرض بها األدلة التي يتضمنها ملف اإلجراءات (,)1ويطلب رئيس الدائرة التمهيدية قبل النظر
في جوهر الملف إلى المدعي العام والى الشخص المعني ما إذا كانا يعتزمان إثارة إعتراضات أو
( )1راجع نص القاعدة ( )3/119من القواعد االجرائية وقواعد االثبات
( )2راجع نص القاعدة ( )1/119من القواعد االجرائية وقواعد االثبات
( )3راجع نص القاعدة ( )10/121من القواعد االجرائية وقواعد االثبات
( )1راجع نص المادة( )1/21من النظام األساسي.
( )1راجع نص القاعدة ( )1/122من القواعد االجرائية وقواعد االثبات
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الفصل الثالث
الفردية

تقديم مالحظات بشأن مسألة من المسائل المتعلقة بصحة اإلجراءات قبل جلسة إقرار
التهم(,)1فإذا قدمت اإلعتراضات أو المالحظات ,فإن رئيس الدائرة التمهيدية يدعو المدعي العام
والشخص المعني إلى تقديم حججهم حسب الترتيب الذي يحدده ,ويكون للشخص حق

الرد()2

وللدائرة التمهيدية بعد ذلك أن تقرر ما إذا كانت ستضم المسائل المثارة إلى مسألة النظر في التهم
واألدلة أو الفصل بينها ,فإذا قررت الفصل بينها ففي هذه الحالة ترجئ الدائرة التمهيدية جلسة
إقرار التهم وتصدر ق ار ار بشأن المسائل

المثارة()3

,وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يجوز إثارة

اإلعتراضات أو إبداء المالحظات من قبل المدعي العام أو الشخص المعني مرة ثانية في أي
مرحلة الحقة عند تأكيد إجراءات المحاكمة(,)1هذا ويجب على المدعي العام أثناء الجلسة أن
يدعم بالدليل الكافي كل تهمة من التهم إلثبات وجود أسباب جوهرية تدعو لإلعتقاد بأن الشخص
قد إرتكب الجريمة المنسوبة إليه ,ويجوز للمدعي العام أن يعتمد على أدلة مستنديه أو عرض
موجز لألدلة ,وال يكون المدعي العام بحاجة إلى إستدعاء الشهود المتوقع إدالؤهم بالشهادة في
المحاكمة( ,)1ومن ناحية أخرى يجوز للشخص المعني أثناء الجلسة (أ)أن يعترض على التهم
(ب)وأن يطعن في األدلة المقدمة من المدعي العام (ج)وأن يقدم أدلة من جانبه( ,)2وبعد ذلك
تسمح الدائرة التمهيدية للمدعي العام أوال ,وللشخص المعني ثانيا باإلدالء بمالحظات

ختامية()7

- 2إجراءات جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني
يجوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها عقد جلسة في غياب
الشخص المنسوب إليه التهم من أجل إعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة
( )1راجع نص القاعدة( )3/122من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
( )2راجع نص القاعدة( )1/122من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
( )3راجع نص القاعدة( )2/122من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
( )1راجع نص القاعدة( )1/122من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
( )1راجع نص المادة( )1/21من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )2/21من النظام األساسي.
( )7راجع نص القاعدة( )2/122من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
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الفصل الثالث
على أساسها ويكون ذلك في الحاالت التالية:

الحالة األولى:عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور (:)1
إذا كان الشخص المعني موجودا تحت تصرف المحكمة الجنائية الدولية ولكنه يرغب في التنازل
عن حقه في حضور جلسة إقرار التهم فإنه يتقدم بطلب كتابي بذلك إلى الدائرة التمهيدية ,ويجوز
للدائرة التمهيدية عندئذ أن تجري مشاورات مع المدعي العام والشخص المعني الذي يرافقه في
المشاورات محاميه أو ينوب عنه

فيها()2

,ويجب أن تقتنع الدائرة التمهيدية بأن الشخص المعني

يفهم معنى حق حضور الجلسة وعواقب التنازل عن هذا الحق( ,)3وبعد أن تقوم الدائرة التمهيدية
بذلك فإنه يكون لها إما أن تقرر عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني أو إما أن
تقرر عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني وذلك كالتالي:
أ -إذا قررت الدائرة التمهيدية عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني ففي هذه الحالة
تقرر ما إذا كان يجوز لمحامي الشخص المعني أن ينوب عنه( ,)1فإذا قررت الدائرة
ٍ
لمحام بتمثيل الشخص المعني تتاح للمحامي فرصة ممارسة الحقوق
التمهيدية السماح
المعترف بها للشخص المعني( ,)1ويجوز للدائرة التمهيدية أن تأذن للشخص المعني بتتبع
الجلسة من خارج قاعة المحكمة وتتيح له ذلك بإستخدام تكنولوجيا اإلتصاالت إذا لزم
األمر( ,)2هذا وال يمنع التنازل عن الحق في حضور جلسة إقرار التهم الدائرة التمهيدية من
تلقي مالحظات كتابية بشأن المسائل المعروضة عليها من الشخص

( )1راجع نص المادة(/2/21أ) من النظام األساسي.
( )2راجع نص القاعدة( )1/121من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )3راجع نص القاعدة( )2/121من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1راجع نص القاعدة( )1/121من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1راجع نص القاعدة( )2/122من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )2راجع نص القاعدة( )3/121من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )7راجع نص القاعدة( )1/121من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
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ب -إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني الموجود
تحت تصرف المحكمة فإن الدائرة التمهيدية في هذه الحالة تأمر بمثول الشخص المعني
أمامها()1

.

الحالة الثانية :أوعندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه ,وتكون قد إتخذت كل
الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة وإلبالغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد
إلعتماد تلك

التهم()2

يجوز للدائرة التمهيدية في هذه الحالة أن تجري مشاورات مع المدعي العام بناء على طلبه أو بمبادرة
منها لتحديد ما إذا كان باإلمكان عقد جلسة إلقرار التهم في غياب الشخص المعني( ,)3ويكون للدائرة
التمهيدية بعد إجراء المشاورات مع المدعي العام إما أن تقرر عقد جلسة إقرار التهم في غياب
الشخص المعني أو إما أن تقرر عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني وذلك كالتالي:
أ -إذا قررت الدائرة التمهيدية أن عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني هو في
ٍ
لمحام بتمثيل الشخص
مصلحة العدالة ففي هذه الحالة تسمح الدائرة التمهيدية

المعني()1

وتتاح للمحامي فرصة ممارسة الحقوق المعترف بها للشخص المعني( ,)1وتجدر اإلشارة إلى
أنه عندما يتم إلقاء القبض في وقت الحق على الشخص الذي الذ بالفرار وكانت الدائرة
التمهيدية قد أقرت التهم التي ينوي المدعي العام بناء عليها متابعة المحاكمة فإن الشخص
المتهم يحال إلى الدائرة

اإلبتدائية()2

( )1راجع نص القاعدة( )1/121من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )2راجع نص المادة(/2/21ب) من النظام األساسي.
( )3راجع نص القاعدة( ,)2/123والقاعدة( )1/121من القواعد االجرائية وقواعد االثبات
( )1راجع نص المادة(/2/21ب),والقاعدة( )1/121من القواعد االجرائية وقواعد االثبات
( )1راجع نص القاعدة( )2/122من القواعد االجرائية وقواعد االثبات
( )2وتجدر االشارة إلى أنه يجوز للشخص المتهم أن يطلب كتابيا أن تقوم الدائرة االبتدائية بإحالة المسائل الالزمة إلى الدائرة
التمهيدية لتيسير عملها على نحو فعال وعادل-راجع نص القاعدة( )3/122من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
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ب -إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني الغير موجود
تحت تصرف المحكمة ,فإن إقرار التهم ال يمكن أن يتم ما دام الشخص غير موجود تحت
تصرف المحكمة ,على أنه يمكن للدائرة التمهيدية مراجعة قرارها هذا في أي وقت بناء على
طلب المدعي العام أو بمبادرة

منها()1

والجدير بالذكر أخي ار أنه في الحاالت التي تعقد فيها الدائرة التمهيدية جلسة إقرار التهم سواء في
حضور الشخص المنسوب إليه التهم أو في غيابه فإنه يكون للدائرة التمهيدية بعد اإلنتهاء من الجلسة
أن تتخذ أيا من الق اررات التالية:
أ

 أن تقرر الدائرة التمهيدية إعتماد التهم واحالة الشخص إلى دائرة إبتدائية لمحاكمته على التهمالتي إعتمدتها وذلك إذا وجدت الدائرة التمهيدية أدلة كافية إلثبات وجود أسباب جوهرية تدعو
لإلعتقاد بأن الشخص قد إرتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه( ,)2ويخطر المدعي
الع ام والشخص المعني ومحاميه إذا أمكن بقرار الدائرة التمهيدية المتعلق بإقرار التهم واحالة
المتهم إلى الدائرة اإلبتدائية ,ويحال هذا القرار إلى هيئة رئاسة المحكمة مشفوعا بمحضر
جلسات الدائرة التمهيدية( ,)3هذا واذا أراد المدعي العام بعد إعتماد التهم وقبل بدء المحاكمة
أن يعدل تهم تم إعتمادها فإن عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى الدائرة التمهيدية التي ستقوم
بإخطار المتهم بذلك(,)1واذا سعى المدعي العام إلى إجراء إضافة تهم أخرى أو إجراء
اإلستعاضة عن تهمة بأخرى أشد فإنه يجب عقد جلسة إلعتماد تلك

التهم)1(.

( )1راجع نص القاعدة( )3/121من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )2راجع نص المادة(/7/21أ) من النظام األساسي.
( )3راجع نص القاعدة( )129من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1راجع نص المادة( )9/21من النظام األساسي,والقاعدة( )1/122من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )1راجع نص المادة( )9/21من النظام األساسي.
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ب -أن تقرر الدائرة التمهيدية رفض إعتماد التهم وذلك إذا لم تجد الدائرة التمهيدية أدلة كافية
إلثبات وجود أسباب جوهرية تدعو لإلعتقاد بأن الشخص قد إرتكب كل جريمة من الجرائم
المنسوبة إليه( ,)1وفي هذه الحالة يفرج عن الشخص لعدم إعتماد

التهم()2

,هذا وال يحول

رفض الدائرة التمهيدية إلعتماد التهم دون قيام المدعي العام في وقت الحق بطلب إعتمادها
إذا كان هذا الطلب مدعوما بأدلة إضافية(.)3
ج -أن تقرر الدائرة التمهيدية تأجيل جلسة إقرار التهم ,وأن تطلب إلى المدعي العام النظر إما في
تقديم مزيد من األدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة أو إما في تعديل
تهمة ما ألن األدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس لجريمة مختلفة تدخل في إختصاص المحكمة
الجنائية

الدولية()1

,هذا واذا كانت الدائرة التمهيدية مستعدة إلقرار بعض التهم ولكنها أرجأت

الجلسة بشأن تهم أخرى فإنه يجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر تأجيل إحالة الشخص المعني إلى
الدائرة اإلبتدائية بخصوص التهم التي تكون الدائرة التمهيدية مستعدة إلقرارها ريثما تستأنف
الجلسة  ,وللدائرة التمهيدية عندئذ تحديد مهلة زمنية يحق للمدعي العام في غضونها أن يتخذ
ما طلبت الدائرة التمهيدية النظر

فيه()1

المبحث الثالث
القواعد الجرائية في مرحلة المحاكمة
تقوم هيئة رئاسة المحكمة الجنائية الدولية بعد إعتماد التهم من قبل الدائرة التمهيدية بتشكيل دائرة
إبتدائية تكون مسؤولة عن سير اإلجراءات الالحقة,وللدائرة اإلبتدائية أن تمارس أي وظيفة من وظائف
الدائرة التمهيدية تكون متصلة بعملها( ,)2ويتعين على هيئة رئاسة المحكمة أن تحيل إلى الدائرة
( )1راجع نص المادة(/7/21ب) من النظام األساسي.
( )2راجع نص القاعدة ( )1/121من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )3راجع نص المادة( )2/21من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/7/21ج )2,1/من النظام األساسي.
( )1راجع نص القاعدة ( )127من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )2راجع نص المادة( )11/21من النظام األساسي.
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اإلبتدائية التي شكلتها قرار الدائرة التمهيدية ومحضر

الجلسات()1

وقد بينت نصوص النظام األساسي

للمحكمة والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اإلجراءات المتعلقة بالمحاكمة ,وكذلك إجراءات إصدار
األحكام وترتيبا على ما تقدم فإننا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب
األول:إجراءات المحاكمة ,ونتناول في المطلب الثاني:إجراءات إصدار األحكام.

المطلب األول
إجراءات المحاكمة
تنعقد جلسات المحاكمة كقاعدة عامة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في الهاي

بهولندا()2

 ,ومع

ذلك يجوز للمدعي العام أو الدفاع أو أغلبية قضاة المحكمة تقديم طلب أو توصية كتابيا إلى هيئة
رئاسة المحكمة بتغيير مكان إنعقاد جلسات المحاكمة في دولة أخرى غير هولندا ,ويحدد في الطلب أو
التوصية الدولة المراد أن تنعقد فيها جلسات المحاكمة( ,)3وتقوم رئاسة المحكمة بإستشارة الدولة المراد
إنعقاد جلسات المحاكمة فيها ,واذا وافقت تلك الدولة على إنعقاد جلسات المحاكمة فيها يتخذ قضاة
المحكمة قرار إنعقاد جلسات المحاكمة في تلك الدولة إذا إرتأت أن ذلك سيكون في صالح العدالة في
جلسة عامة وبأغلبية

الثلثين()1

وللبدء في المحاكمة هناك بعض المسائل األولية التي تقوم بها الدائرة

اإلبتدائية التي يناط بها نظر القضية ,ومن ثم تبدأ اإلجراءات المتعلقة بالمحاكمة,هذا وللمتهم والمجني
عليهم والشهود حقوقا يتمتعوا بها في مرحلة المحاكمة ,وتوضيحا لما سبق فإننا سنقوم بتقسيم هذا
المطلب إلى ثالثة فروع نتناول في الفرع األول :المسائل األولية للبدء في المحاكمة ,ونتناول في الفرع
الثاني:البدء في إجراءات المحاكمة  ,ونتناول في الفرع الثالث:حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود
في مرحلة المحاكمة
( )1راجع نص القاعدة( )130من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )2راجع نص المادة( )22من النظام األساسي.
( )3راجع نص القاعدة( )2/100من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1راجع نص القاعدة( )3,1/100من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
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الفرع األول
المسائل األولية للبدء في المحاكمة

تعقد الدائرة اإل بتدائية فور تشكيلها جلسات تحضيرية وذلك للقيام ببعض المسائل األولية قبل بدء
المحاكمة ,وتتمثل هذه المسائل األولية التي على الدائرة اإلبتدائية أن تقوم بها في التالي:
- 1تحديد موعد المحاكمة ,وللدائرة اإلبتدائية بطلب منها أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع أن
ترجئ موعد المحاكمة ,وتقوم الدائرة اإلبتدائية بإخطار جميع أطراف الدعوى بموعد المحاكمة
أو بأي تأجيالت

له)1(.

- 2أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب إستخدامها في المحاكمة(.)2
- 3أن تتداول مع األطراف ,وأن تتخذ التدابير الالزمة لتسهيل سير اإلجراءات على نحو عادل
وسريع)3(.

- 1أن تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم يسبق الكشف عنها وذلك قبل بدء
ٍ
كاف إلجراء التحضير المناسب للمحاكمة( ,)1باإلضافة إلى ذلك يكشف
المحاكمة بوقت
المدعي العام للدفاع في أقرب وقت ممكن األدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي يعتقد
أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية
أدلة

االدعاء()1

,ولتمكين األطراف من اإلستعداد للمحاكمة وتيسير سير اإلجراءات بصورة

عادلة وسريعة تصدر الدائرة اإلبتدائية األوامر الالزمة للكشف عن الوثائق والمعلومات التي لم
يكشف عنها من قبل وابراز أدلة إضافية ,وتفاديا للتأخير وضمانا لبدء المحاكمة في الموعد
المحدد تشمل هذه األوامر أجاال دقيقة تبقيها الدائرة االبتدائية قيد
( )1راجع نص القاعدة( )1/132من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )2راجع نص المادة(/3/21ب) من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة(/3/21أ) من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/3/21ج) من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة( )2/27من النظام األساسي.
( )2راجع نص القاعدة( )21من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
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هذا ويجوز للدائرة االبتدائية قبل بدء المحاكمة أيضا أن تقوم بحسب الحاجة بالمسائل التالية:
- 1األمر بحضور الشهود وادالئهم بشهاداتهم وتقديم المستندات وغيرها من األدلة ,فتحصل لهذا
الغرض إذا إقتضى األمر على مساعدة الدول وفقا لما هو منصوص عليه في النظام
األساسي

للمحكمة)1(.

 2إ-تخاذ الالزم لحماية المعلومات

السرية)2(.

- 3األمر بتقديم أدلة بخالف األدلة التي تم بالفعل جمعها قبل
 1إ-تخاذ الالزم لحماية المتهم والشهود والمجني عليهم
- 1الفصل في أية مسائل أخرى ذات

المحاكمة)3(.

)1(.

صلة)1(.

وتجدر اإلشارة أخي ار إلى أنه يجوز للدائرة اإلبتدائية أن تحيل المسائل األولية إلى الدائرة التمهيدية إذا
كان ذلك الزما لتسيير العمل بالدائرة اإلبتدائية على نحو فعال وعادل ,ويجوز لها عند الضرورة أن
ٍ
قاض أخر من قضاة الشعبة التمهيدية تسمح ظروفه بذلك(.)2
تحيل تلك المسائل إلى أي
الفرع الثاني
البدء في إجراءات المحاكمة
تنعقد المحاكمة في جلسات

علنية()7

على أن يكون المتهم حاض ار في أثناء

( )1راجع نص المادة(/2/21ب) من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة(/2/21ج) من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة(/2/21د) من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/2/21ه) من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة(/2/21و) من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )1/21من النظام األساسي.
( )7ويجوز للدائرة اإلبتدائية أن تقرر أن ظروفا معينة تقتضي إنعقاد بعض اإلجراءات في جلسة سرية وذلك لحماية المتهم أو
المجني عليهم أو الشهود أو لحماية المعلومات السرية أو الحساسة التي يتعين تقديمها كأدلة  -راجع نص المادين ()7/21
( )2/22من النظام األساسي.
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المحاكمة()1

وفي بداية المحاكمة يجب على الدائرة اإلبتدائية أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن
التهم()2

إعتمدتها الدائرة التمهيدية ,ويتعين على الدائرة اإلبتدائية أن تتأكد من أن المتهم يفهم طبيعة

وعليها أن تعطيه الفرصة لإلعتراف بالذنب أو للدفع بأنه غير مذنب( )3وتسأل الدائرة االبتدائية كال من
المدعي العام والدفاع عما إذا كان لديهما أي إعتراضات أو مالحظات تتعلق بسير ما قد نشأ من
إجراءات منذ عقد جلسات إقرار

التهم()1

وللقاضي الذي يرأس الجلسة أن يصدر أثناء المحاكمة

توجيهات تتعلق بسير إجراءات المحاكمة بما في ذلك ضمان سير هذه اإلجراءات سي ار عادال
ونزيها,وأن يأمر بحضور الشهود وادالئهم بشهاداتهم وتقديم المستندات وغيرها من األدلة

()1

,وقد

تضمنت نصوص النظام األساسي للمحكمة وكذلك القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اإلجراءات في
حالة إعتراف المتهم بالذنب وكذلك أيضا اإلجراءات المتعلقة باإلدالء بالشهادة وتقديم األدلة في حال
مواصلة المحاكمة ,وذلك على النحو التالي:
( )1ويجوز للدائرة اإلبتدائية إذ ا كان المتهم الماثل أمامها يعطل سير المحاكمة أن تتخذ الوسائل المعقولة لمنعه من ذلك ,فإذا
واصل المتهم تعطيل سير المحاكمة وثبت عدم كفاية الوسائل المعقولة التي إتخذتها الدائرة اإلبتدائية فإنه يجوز لها أن
تخرجه من قاعة المحكمة ولفترة محدودة فقط طبقا لما تقتضيه الحالة ,على أن توفر الدائرة اإلبتدائية للمتهم ما يمكنه من
متابعة المحاكمة وتوجيه المحامي من خارج قاعة المحكمة عن طريق إستخدام تكنولوجيا اإلتصاالت إذا لزم األمر –راجع
نص المادة( )2,1/23من النظام األساسي.
( )2ويجوز للدائرة اإلبتدائية بمبادرة منها أو بناء على طلب من أحد أطراف الدعوى أن تأمر بإجراء فحص طبي أو عقلي أو
نفسي للمتهم ,ويدون في سجل الدعوى أسباب إصدار هذا األمر  ,وللدائرة اإلبتدائية أن تعين خبي ار واحدا أو أكثر من قائمة
خبراء تحظى بموافقة مسجل المحكمة,أو خبي ار توافق عليه الدائرة اإلبتدائية بناء على طلب أحد األطراف ,واذا إقتنعت الدائرة
اإلبتدائية بأن المتهم غير الئق للمثول للمحاكمة تأمر بتأجيل المحاكمة ,ويجوز لها بمبادرة منها أو بناء على طلب من
المدعي العام أو الدفاع أن تعيد النظر في حالة المتهم وتراجع القضية كل  120يوم ما لم يكن ثمة أسباب للقيام بخالف
ذلك ,وللدائرة اإلبتدائية عند اإلقتضاء أن تأمر بإجراء مزيد من الفحوص للمتهم ومتى إطمأنت إلى أن المتهم أصبح مهيئا
للمثول للمحاكمة فإنها تشرع في مباشرة المحاكمة -راجع نص القاعدة( )131من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )3راجع نص المادة(/2/21أ) من النظام األساسي.
( )1وال يجوز إثارة تلك اإلعتراضات أو المالحظات أو تقديمها مرة أخرى في مناسبة الحقة في أثناء إجراءات المحاكمة دون إذن
من دائرة المحكمة التي تقوم باإلجراءات –راجع نص القاعدة( )2/131من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1راجع نص المادة(/2/21ب)/2/21(,ب) من النظام األساسي.
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أول:الجراءات عند إعتراف المتهم بالذنب

يتعين على الدائرة اإلبتدائية في حالة ما إذا إعترف المتهم بالذنب أن تبت في المسائل التالية :أ -ما
إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج اإلعتراف بالذنب ب -ما إذا كان اإلعتراف بالذنب قد صدر طوعا
عن المتهم بعد تشاور ٍ
كاف مع محاميه ج -ما إذا كان اإلعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة
في -1التهم الموجهة من المدعي العام التي يعترف بها المتهم -2وأية مواد مكملة للتهم يقدمها
المدعي العام ويقبلها المتهم -3وأية أدلة أخرى يقدمها المدعي العام أو المتهم مثل شهادة

الشهود)1(.

وبعد أن تبت الدائرة اإلبتدائية في تلك المسائل فإنه يكون هناك ثالثة إحتماالت وهي:
الحتمال األول:أن تقتنع الدائرة اإلبتدائية ودون شك

معقول()2

بثبوت تلك المسائل ,وفي هذه الحالة

تعتبر الدائرة اإلبتدائية اإلعتراف بالذنب مع أية أدلة إضافية جرى تقديمها تقري ار لجميع الوقائع
األساسية الالزمة إلثبات الجريمة المتعلق بها اإلعتراف بالذنب ,وجاز لها أن تدين المتهم بتلك
الجريمة)3(.

الحتمال الثاني :أن ال تقتنع الدائرة اإلبتدائية بثبوت تلك المسائل ,وفي هذه الحالة تعتبر الدائرة
اإلبتدائية اإلعتراف بالذنب كأن لم يكن  ,ويجب عليها أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا إلجراءات
المحاكمة العادية التي ينص عليها النظام األساسي للمحكمة  ,ويجوز للدائرة اإلبتدائية أن تحيل
القضية إلى دائرة إبتدائية

أخرى)1(.

الحتمال الثالث:أن ترى الدائرة اإلبتدائية أنه يلزم تقديم عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقيقا لمصلحة
العدالة وبخاصة لمصلحة المجني عليهم ,ويجوز لها في هذه الحالةأ -أن تطلب من المدعي العام

( )1راجع نص المادة( )1/21من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )3/22من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة( )2/21من النظام األساسي.
( )1راجع نص المادة( )3/21من النظام األساسي.
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تقديم أدلة إضافية بما في ذلك شهادة الشهود ب -أن تأمر بمواصلة المحاكمة وبالتالي يجب عليها
أن تعتبر اإلعتراف بالذنب كأن لم يكن ,ويجوز لها أن تحيل القضية إلى دائرة إبتدائية أخرى(.)1
ثانيا:الجراءات المتعلقة بالدلء بالشهادة وتقديم األدلة
يتبع عند إدالء الشاهد بشهادته مجموعة من اإلجراءات ,كما يتبع أيضا عند تقديم األدلة مجموعة من
اإلجراءات وذلك كالتالي:
- 1الجراءات المتعلقة بالدلء بالشهادة
يتعهد كل شاهد قبل اإلدالء بشهادته أمام الدائرة اإلبتدائية بإلتزام الصدق في تقديم األدلة إلى
المحكمة(,)2حيث يؤدي كل شاهد قبل اإلدالء بشهادته التعهد الرسمي وهو"أعلن رسميا أنني
سأقول الحق,كل الحق ,وال شيء غير

الحق"()3

ويجوز للدائرة اإلبتدائية أن تسمح للشخص الذي

يقل عمره عن  12سنة أو الشخص الذي يكون حكمه على األمور معتال وترى الدائرة أنه ال يفهم
طبيعة التعهد الرسمي بأن يشهد دون أداء ذلك التعهد الرسمي ,وذلك إذا رأت الدائرة أن ذلك
الشخص قادر على وصف المسائل التي يكون لديه علم بها وأنه يفهم معنى واجب قول الحق(.)1
ويتعين إبالغ الشاهد قبل اإلدالء بشهادته أن اإلدالء بشهادة زور عمدا بعد التعهد بإلتزام الصدق
يعتبر فعل مجرم تعاقب عليه

المحكمة()1

واألصل أن يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته وهو

حاضر شخصيا أمام الدائرة اإلبتدائية( ,)2ومع ذلك يجوز للدائرة اإلبتدائية أن تسمح للشاهد
باإلدالء بشهادة شفوية أمامها بواسطة تكنولوجيا اإلتصال المرئي أو اإلتصال السمعي شريطة أن

( )1راجع نص المادة( )1/21من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )1/29من النظام األساسي.
( )3راجع نص القاعدة( )1/22من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1راجع نص القاعدة( )2/22من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
( )1راجع نص القاعدة( )3/22من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ,والمادة(/1/70أ) من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )2/29من النظام األساسي
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تتيح هذه التكنولوجيا إمكانية إستجواب الشاهد وقت إدالئه بالشهادة من قبل المدعي العام والدفاع
والدائرة االبتدائية

نفسها()1

,وللدائرة اإلبتدائية أن تسمح بتقديم شهادة شاهد مسجلة سلفا بالوسائط

المرئية أو السمعية أو تقديم المحاضر المكتوبة أو غيرها من األدلة الموثقة لتلك الشهادة
شريطة(أ) أن يكون كال من المدعي العام والدفاع قد أتيحت له فرصة إستجواب الشاهد خالل
تسجيل الشهادة في حالة عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا أمام الدائرة اإلبتدائية
(ب) أو شريطة عدم إعتراض الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا على تقديم هذه الشهادة في
حالة مثول هذا الشاهد أمام الدائرة اإلبتدائية واتاحة الفرصة للمدعي العام والدفاع والدائرة االبتدائية
إلستجواب الشاهد أثناء اإلجراءات

()2

وال يجوز أثناء إدالء شاهد بشهادته أن يحضر أي شاهد

أخر لم يكن قد أدلى بعد بشهادته إال إذا كان خبي ار أو محققا ما لم تأمر الدائرة اإلبتدائية بخالف
ذلك  ,بيد أن الشاهد الذي يكون قد إستمع إلى شهادة شاهد أخر ال يجرد من أهلية اإلدالء
بالشهادة لهذا السبب وحده وعندما يدلي شاهد بشهادته بعد اإلستماع لشهادة األخرين يدون ذلك
في السجل وتضعه الدائرة اإلبتدائية في اإلعتبار حين تقيم

الدليل()3

هذا ويجوز للدائرة اإلبتدائية

أن تجبر شاهدا مثل أمامها على اإلدالء بشهادته ما لم ينص النظام األساسي والقواعد اإلجرائية
وقواعد اإلثبات على غير ذلك ,وال سيما

القواعد)1(71,71,73

( )1وتكفل الدائرة اإلبتدائية بمساعدة قلم المحكمة أن يكون المكان المختار لإلدالء بالشهادة بواسطة تكنولوجيا الربط المرئي أو
السمعي مواتيا لتقديم شهادة صادقة وواضحة ,ومواتيا أيضا لسالمة الشاهد وراحته البدنية والنفسية وكرامته وخصوصيته -
راجع نص القاعدة( )3,1/27من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )2راجع نص القاعدة( )22من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )3راجع نص القاعدة( )3/110من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1راجع نص القاعدة( )21من القواعد االجرائية وقواعد االثبات-وتجدر االشارة إلى أن القاعدة ( )2/73إعتبرت أن اإلتصاالت
التي تجري في إطار فئة من العالقات المهنية أو العالقات السرية األخرى هي إتصاالت سرية وبالتالي ال يجوز إفشاؤها
وذلك إذا قررت الدائرة اإلبتدائية بشأن تلك الفئة ما يلي :أ -أن اإلتصاالت التي جرت ضمن تلك الفئة من العالقات تمت
في أثناء عالقة سرية تفضي إلى توقع قدر معقول من الخصوصية وعدم الكشف ب -أن السرية ضرورية لطبيعة ونوع
العالقة بين الشخص والمؤتمن على سره ج -أن التسليم بسرية اإلتصاالت يعزز أهداف النظام األساسي والقواعد .بينما
أجازت القاعدة(/3/71أ) للشاهد أن يعترض على اإلدالء بأي إفادة من شأنها أن تؤدي إلى تجريمه  .وقد جاء في
القاعدة( )1/71أنه إذا مثل شاهد أمام الدائرة اإلبتدائية وكان هذا الشاهد زوجا أو ابنا أو أحد والدي المتهم فال يجوز للدائرة
أن تشترط عليه اإلدالء بأي إفادة قد تؤدي إلى تجريم المتهم ,بيد أن الشاهد قد يختار اإلدالء بإفادة من هذا النوع.
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- 2الجراءات المتعلقة بتقديم األدلة

يجوز لألطراف تقديم األدلة التي تتصل بالدعوى ,ويكون للدائرة اإلبتدائية سلطة طلب تقديم جميع
األدلة التي ترى أنها ضرورية لتقرير الحقيقة( ,)1ويعلن القاضي الذي يرأس الدائرة اإلبتدائية
الوقت الذي يتم فيه إقفال باب تقديم

األدلة()2

 ,و للدائرة االبتدائية أن تفصل في مدى صلة

األدلة المقدمة إليها بالموضوع أو في مدى مقبولية تلك األدلة آخذة في إعتبارها جملة من األمور
منها{القيمة اإلثباتية لألدلة ,وأي إخالل قد يترتب على هذه األدلة فيما يتعلق بإقامة محاكمة
عادلة للمتهم أو بالتقييم المنصف لشهادة

الشهود}()3

ويتعين على الدائرة اإلبتدائية أن ال تقبل

األدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة إنتهاك للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو لحقوق
اإلنسان المعترف بها دوليا إذا (أ) كان ذلك اإلنتهاك يثير شكا كبي ار في موثوقية األدلة (ب)أو إذا
كان قبول تلك األدلة يمس نزاهة اإلجراءات ويكون من شأنه أن يلحق بها ضر ار بالغا( ,)1ويجب
على الدائرة اإلبتدائية أن ال تنظر في األدلة التي تقرر أنها ليست لها صلة بالموضوع أو أنها
ليست

مقبولة()1

الفرع الثالث
حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود في مرحلة المحاكمة
تكفل الدائرة اإلبتدائية أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة ,وأن تنعقد في جو من اإلحترام التام لحقوق
المتهم والمراعاة الواجبة لحماية المجني عليهم والشهود( )2وقد تضمن النظام األساسي للمحكمة

( )1راجع نص المادة( )3/29من النظام األساسي.
( )2راجع نص القاعدة( )1/111من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )3راجع نص المادة( )1/29من النظام األساسي,والقاعدة( )2/23من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )1راجع نص المادة( )7/29من النظام األساسي.
( )1راجع نص القاعدة( )3/21من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )2راجع نص المادة( )2/21من النظام األساسي.
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الجنائية الدولية مجموعة من الحقوق يتمتع بها المتهم في مرحلة المحاكمة ,وتضمن أيضا مجموعة
من الحقوق يتمتع بها المجني عليهم والشهود في مرحلة المحاكمة وذلك على النحو التالي:
أول :حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة
يتمتع المتهم في مرحلة المحاكمة أمام الدائرة اإلبتدائية بعدة حقوق ,تتمثل هذه الحقوق في حق المتهم
في أن يحاكم محاكمة علنية ,وفي أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه ويكون للمتهم
الحق في الضمانات الدنيا التالية على قدم المساواة التامة) :أ) أن يبلغ فو ار وتفصيال بطبيعة التهمة
الموجهة إليه وسببها ومضمونها وذلك بلغة يفهمها تماما ويتكلمها ( .ب) أن يتاح له ما يكفي من
ٍ
محام من إختياره وذلك في جو من السرية.
الوقت والتسهيالت لتحضير دفاعه وللتشاور بحرية مع
(ج) أن يحاكم دون أي تأخير ال موجب له (.د) أن يكون حاض ار في أثناء المحاكمة وأن يدافع عن
نفسه بنفسه أو باإلستعانة بمساعدة قانونية من إختياره واذا لم يكن لديه المساعدة القانونية يبلغ الدائرة
اإلبتدائية بحقه هذا وتوفر له الدائرة اإلبتدائية المساعدة القانونية كلما إقتضت ذلك مصلحة العدالة
ودون أن يدفع أية أتعاب مقابل هذه المساعدة إذا لم تكن لديه اإلمكانيات الكافية لتحملها (ه) أن
يستجوب شهود اإلثبات بنفسه أو بواسطة أخرين ,وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي ,وأن
يبدي أوجه الدفاع ويقدم أدلة (.و) أن يستعين مجانا بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات
التحريرية إلستيفاء مقتضيات اإلنصاف إذا كان هناك ثمة إجراءات أمام الدائرة اإلبتدائية أو مستندات
معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهما تاما ويتكلمها (ح) وأن يدلي ببيان شفوي أو
مكتوب دفاعا عن نفسه دون أن يحلف اليمين(.ز) أال يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على اإلعتراف
بالذنب,وأن يلزم الصمت دون أن يدخل هذا الصمت في اإلعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة (ط)أال
يفرض عليه عبء اإلثبات أو واجب الدحض على أي

) )1راجع نص المادة( )1/27من النظام األساسي.
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ثانيا :حقوق المجني

عليهم()1

والشهود في مرحلة المحاكمة

كفل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية للمجني عليهم والشهود في مرحلة المحاكمة مجموعة
من الحقوق وتتمثل هذه الحقوق في التالي:
 1إ-تخاذ تدابير لحماية المجني عليهم والشهود
تتخذ الدائرة اإلبتدائية  -سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المدعي العام أو الدفاع أو
أحد الشهود أو المجني عليه أو ممثله القانوني إن وجد ,وبعد التشاور مع وحدة المجني عليهم
والشهود حسب االقتضاء( -)2تدابير مناسبة لحماية أمان المجني عليهم والشهود  ,وسالمتهم
البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم ,وتولي الدائرة اإلبتدائية في ذلك إعتبا ار لجميع العوامل
ذات الصلة بما فيها السن ,ونوع الجنس (الذكر واألنثى),والصحة,وطبيعة الجريمة وال سيما,
ولكن دون حصر ,عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد
األطفال()3

وتسعى الدائرة اإلبتدائية كلما كان ذلك ممكنا إلى الحصول على موافقة الشخص

المطلوب إتخاذ تدابير الحماية من أجله قبل أن تصدر أمر بإتخاذ هذه التدابير( ,)1ويجب أال
تمس هذه التدابير أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة

ونزيهة()1

ويجوز للدائرة اإلبتدائية أن تعقد جلسة بشأن طلب مقدم من المدعي العام أو الدفاع أو أحد
الشهود أو المجني عليه أو ممثله القانوني إن وجد بإتخاذ تدابير لمنع اإلفصاح علنا للجمهور أو
( )1عرفت القاعدة( )21من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات المجني عليهم بأنهم:األشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل إرتكاب
أي جريمة تدخل في نطاق إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ,وأيضا المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر
في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو األغراض الخيرية والمعالم األثرية والمستشفيات وغيرها من
األماكن واألشياء الموجهة ألغراض إنسانية .
( )2راجع نص القاعدة( )1/27من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )3راجع نص المادة( )1/22من النظام األساسي.
( )1راجع نص القاعدة( )1/27من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .
( )1راجع نص المادة( )1/22من النظام األساسي
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للصحافة أو لوكاالت اإلعالم عن هوية المجني عليه أو الشاهد أو عن مكان أيا منهما,على أن
تكون هذه الجلسة سرية  ,وللدائرة اإلبتدائية أن تصدر أوامر منها:أ -أن يمحى إسم المجني عليه
أو الشاهد أو أية معلومات قد تفضي إلى معرفة هوية أيا منهما من السجالت العامة للدائرة
اإلبتدائية ب -أن يمنع المدعي العام أو الدفاع أو أي مشترك أخر في اإلجراءات القانونية من
اإلفصاح عن أية معلومات قد تفضي إلى معرفة هوية المجني عليه أو الشاهد إلى طرف ثالث
ج -أن تقدم الشهادة بوسائل الكترونية أو وسائل خاصة أخرى منها إستخدام الوسائل التقنية التي
تمكن من تحوير الصورة أو الصوت د -أن يستخدم إسم مستعار للمجني عليه أو الشاهد ه -أن
تجري الدائرة االبتدائية مرافعاتها أو جزءا منها في جلسات

سرية)1(.

وتنفذ هذه التدابير بشكل خاص في حالة ضحية العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجنيا عليه
أو شاهدا ما لم تأمر الدائرة اإلبتدائية بغير ذلك مع مراعاة كافة الظروف وال سيما آراء المجني
عليه أو

الشاهد()2

,هذا وعندما تتخذ الدائرة اإلبتدائية تدابير الحماية من تلقاء نفسها يبلغ بذلك

المدعي العام والدفاع وأي شاهد أو مجني عليه قد يتأثر بتدابير الحماية هذه أو يبلغ بها ممثله إن
وجد,وتتاح لكل منهم الفرصة للرد

عليها()3

- 2السماح للمجني عليهم بعرض آرائهم
تسمح الدائرة اإل بتدائية للمجني عليهم حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية بعرض أرائهم وشواغلهم
وتنظر الدائرة اإلبتدائية فيها في أي مرحلة من اإلجراءات تراها الدائرة مناسبة  ,وعلى نحو ال
يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة(,)1ومن أجل أن

( )1راجع نص القاعدة( )3/27من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .
( )2راجع نص المادة( )2/22من النظام األساسي.
( )3راجع نص القاعدة(/2/27د) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .
( )1راجع نص المادة( )3/22من النظام األساسي.
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يعرض المجني عليهم آرائهم وشواغلهم يقوم المجني عليهم أو شخص يتصرف بموافقة المجني
عليه ,أو شخص يتصرف بإسم المجني عليه إذا كان المجني عليه طفال (أو عند اإلقتضاء إذا
كان معوقا) بتقديم طلب مكتوب إلى مسجل المحكمة الذي يقوم بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة
اإلبتدائية ,وبتقديم نسخة من الطلب إلى المدعي العام والى الدفاع اللذين يحق لهما الرد عليه
خالل مهلة تحددها الدائرة اإلبتدائية ,وللدائرة اإلبتدائية أن تقبل ذلك الطلب وعندئذ تقوم بتحديد
اإلجراءات القانونية والطريقة التي تعتبر مالئمة إلشتراك المجني عليهم في اإلجراءات والتي يمكن
أن تتضمن اإلدالء ببيانات إستهاللية وختامية(,)1كما وللدائرة اإلبتدائية من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب المدعي العام أو الدفاع أن ترفض ذلك الطلب إذا رأت أن الشخص ليس مجنيا عليه
أو أن مصالحه الشخصية لم تتأثر  ,وال يحول هذا الرفض دون قيام المجني عليه الذي رفض
طلبه بتقديم طلب

جديد()2

 ,وتجدر اإلشارة إلى أنه يجوز للممثل القانوني للمجني عليه أن يقوم

بعرض تلك اآلراء والشواغل إذا رأت الدائرة اإلبتدائية ذلك مناسبا( ,)3وعندما يود الممثل القانوني
للمجني عليه إستجواب أحد الشهود أو الخبراء أو المتهم فإنه يجب عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى
الدائرة اإلبتدائية( ,)1وتصدر عندئذ الدائرة حكما بشأن هذا الطلب ,على أن تأخذ في إعتبارها عند
إصدار الحكم المرحلة التي بلغتها اإلجراءات وحقوق المتهم ومصالح الشهود وضرورة إجراء
محاكمة عادلة ونزيهة وسريعة ,ويجوز أن يتضمن الحكم توجيهات بشأن طريقة طرح األسئلة
وترتيبها( ,)1وللدائرة اإل بتدائية أن تفرض على الممثل القانوني للمجني عليه تقديم مذكرة مكتوبة
تتضمن األسئلة ويتم في هذه الحالة إحالة تلك األسئلة إلى المدعي العام واذا اقتضى األمر إلى
الدفاع اللذين يسمح لهما بإبداء ما لديهما من مالحظات خالل مهلة زمنية تحددها الدائرة
اإلبتدائية( ,)2كما وللدائرة أيضا أن توجه األسئلة إلى الشاهد أو الخبير أو المتهم بالنيابة عن
( )1راجع نص القاعدة( )3,1/29من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )2راجع نص القاعدة( )2/29من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )3راجع نص المادة( )3/22من النظام األساسي.
( )1راجع نص القاعدة(/3/91أ) من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )1راجع نص القاعدة(/3/91ب) من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
( )2راجع نص القاعدة(/3/91أ) من القواعد االجرائية وقواعد االثبات.
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الممثل القانوني للمجني عليه إذا رأت أن هناك ما يقتضي

ذلك()1

- 3يجوز للمدعي العام ألغراض أية إجراءات تسبق الشروع في المحاكمة أن يكتم أية أدلة أو
معلومات يمكن الكشف عنها ويقدم بدال من ذلك موج از لها ,وذلك إذا كان الكشف عن هذه األدلة
أو المعلومات يؤدي إلى تعريض سالمة أي شاهد أو أسرته لخطر جسيم ,على أن تمارس هذه
التدابير بطريقة ال تمس حقوق المتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة
ونزيهة()2

 .والجدير بالذكر أخي ار أن جميع إجراءات المحاكمة أمام الدائرة اإلبتدائية تدون في

سجل كامل يتضمن بيانا دقيقا بجميع اإلجراءات بما في ذلك التسجيالت الصوتية وتسجيالت
الفيديو وغير ذلك من وسائل إلتقاط الصوت أو الصورة ويتولى مسجل المحكمة إعداد وحفظ
ذلك السجل  ,وحفظ جميع األدلة والمستندات المادية المقدمة أثناء جلسات المحاكمة ,وللدائرة
اإلبتدائية أن تأمر بالكشف عن سجل اإلجراءات بأكمله أو جزء منه (.)3

المطلب الثاني
إجراءات إصدار األحكام
بعد تمام إجراءات المحاكمة أمام الدائرة اإلبتدائية يدعو القاضي الذي يرأس الدائرة اإلبتدائية كال من
المدعي العام والدفاع إلى اإلدالء ببياناتهم الختامية ,وتتاح دائما للدفاع فرصة أن يكون أخر
المتكلمين()1

وبعد اإلدالء بالبيانات الختامية تختلي الدائرة االبتدائية للتداول في غرفة المداولة وفي

( )1راجع نص القاعدة(/3/91ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )2راجع نص المادة( )1/22من النظام األساسي.
( )3تجدر اإلشارة إلى أنه يجوز للدائرة اإلبتدائية أن تأذن ألشخاص غير مسجل المحكمة بالتقاط صور فوتوغرافية للمحاكمة أو
تسجيلها على أشرطة فيديو أو أشرطة صوتية أو تسجيلها بأية وسيلة أخرى من وسائل التقاط الصوت أوالصورة –راجع
نص المادة( )10/21من النظام األساسي,والقواعد 132,137من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1راجع نص القاعدة( )2/111من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
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أثناء ذلك تحدد الدائرة اإلبتدائية موعد النطق بالحكم ,ومن ثم تخطر الدائرة اإلبتدائية كل المشتركين
في اإلجراءات بالموعد الذي حددته للنطق

بالحكم()1

وبعد ذلك تقوم الدائرة اإلبتدائية بالمداوالت حيث يجب أن تكون مداوالت الدائرة اإلبتدائية سرية ( ,)2هذا
ويتعين على الدائرة اإلبتدائية أال تستند في حكمها إال على األدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها
أمامها في جلسات المحاكمة ,ويجب أال يتجاوز الحكم الوقائع والظروف المبينة في التهم أو في أية
تعديالت

للتهم()3

وفي حالة وجود أكثر من تهمة تبت الدائرة اإلبتدائية في كل تهمة على حدة ,وفي

حالة وجود أكثر من متهم تبت الدائرة اإلبتدائية في التهم الموجهة لكل متهم على

حدة()1

هذا وتصدر

الدائرة اإل بتدائية حكمها باإلجماع فإذا تعذر اإلجماع يصدر الحكم بأغلبية القضاة وفي هذه الحالة
األخيرة يجب أن يتضمن الحكم آراء األغلبية وآراء

األقلية()1

في جلسة علنية وذلك في حضور المتهم حيثما أمكن

()2

ويجب أن تصدر الدائرة اإلبتدائية حكمها

ويجب أن يصدر الحكم كتابة وأن يتضمن

بيانا كامال ومعلال بالحيثيات التي تقررها الدائرة اإلبتدائية بناء على األدلة

والنتائج()7

 ,وللدائرة

( )1راجع نص القاعدة( )1/112من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات -وتجدر اإلشارة إلى أنه يجوز للدائرة اإلبتدائية بمبادرة منها
ويجب عليها بناء على طلب من المدعي العام أو المتهم أن تعقد جلسة إضافية للنظر في أية أدلة أو دفوع إضافية تتعلق
بإصدار الحكم ,ويجوز خالل هذه الجلسة اإلستماع إلى أية مالحظات تتعلق بجبر أضرار المجني عليهم -راجع نص
المادة( )3,2/72من النظام األساسي ,والقاعدة( )113من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )2راجع نص المادة ( )1/71من النظام األساسي  -وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب أن يحضر جميع قضاة الدائرة اإلبتدائية كل
مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداوالتهم ,ويجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تعين على أساس كل حالة على حدة قاضيا
بديال أو أكثر لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي يحل محل أي عضو من أعضاء الدائرة اإلبتدائية إذا تعذر على
هذا العضو مواصلة الحضور-راجع نص المادة( )1/71من النظام األساسي.
( )3راجع نص المادة( )2/71من النظام األساسي.
( )1راجع القاعدة ( )2/112من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )1راجع نص المادة( )1,3/71من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )1/72من النظام األساسي
( )7راجع نص المادة( )1/71من النظام األساسي.
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االبتدائية أن تحدد في حكمها بناء على طلب مقدم من المجني

عليهم()1

أو بمبادرة

منها()2

نطاق

ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى لحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم من جراء إرتكاب جريمة من
الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة ,على أن تبين الدائرة اإلبتدائية المبادئ التي تصرفت على
أساسها()3

وتجدر اإلشارة إلى أنه عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة فإن الدائرة اإلبتدائية تصدر حكما
في كل جريمة على حدة ,وحكما مشتركا يحدد مدة السجن اإلجمالية بحيث ال تقل هذه المدة اإلجمالية
عن مدة أقصى كل حكم على حدة وال تتجاوز السجن لفترة  30سنة أو

( )1في حالة تقديم طلب من المجني عليهم لجبر األضرار فإنه يجب أن يقدم الطلب خطيا وأن يودع لدى مسجل المحكمة وأن
يتضمن الطلب التفاصيل التالية:أ -هوية مقدم الطلب وعنوانه ب -وصف لإلصابة أو الخسارة أو الضرر ج -بيان مكان
وتاريخ الحادث والقيام قدر المستطاع بتحديد هوية الشخص أو األشخاص الذين يعتقد المجني عليهم أنهم مسؤولون عن
اإلصابة أو الخسارة أو الضرر د -وصف لألصول أو الممتلكات أو غيرها من األشياء المادية عند المطالبة بردها ه-
مطالبات التعويض و -المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من االنتصاف ز -اإلدالء قدر المستطاع بأي مستندات مؤيدة
ذات صلة بالموضوع بما فيها أسماء الشهود وعناوينهم  .هذا وتطلب الدائرة اإلبتدائية من المسجل في بداية المحاكمة أن
يخطر بذلك الطلب الشخص أو األشخاص المذكورين فيه أو في التهم,وأن يخطر قدر المستطاع كل من يهمهم األمر من
أشخاص أو دول ,وللدائرة اإلبتدائية قبل إصدار أمر بجبر األضرار أن تدعو إلى تقديم بيانات حالة لدى قلم المحكمة من
الشخص المدان أو من المجني عليهم أو من سواهم من األشخاص المعنيين أو الدولة المعنية أو ممن ينوب عنهم ,وتضع
الدائرة اإلبتدائية هذه البيانات في إعتبارها -راجع نص المادة( )3/71من النظام األساسي,والقاعدة( )91من القواعد اإلجرائية
وقواعد اإلثبات.
( )2في حالة قيام الدائرة اإلبتدائية بذلك التحديد بمبادرة منها فإنها تطلب من المسجل أن يخطر بنيتها هذه الشخص أو
األشخاص الذين تنظر الدائرة االبتدائية في إصدار حكم بحقهم  ,وأن يخطر قدر اإلمكان المجني عليهم وكل من يهمهم
األمر من أشخاص أودول ,ويودع من تم تبليغهم أي بيانات حالة لدى قلم المحكمة ,ونتيجة لذلك اإلخطار إذا طلب أحد
المجني عليهم من الدائرة اإلبتدائية أال تصدر أم ار بجبر الضرر فإنها ال تصدر أم ار فرديا فيما يتعلق بذلك المجني عليه-
راجع نص القاعدة( )91من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
( )3راجع نص المادة( )1/71من النظام األساسي
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عقوبة السجن

المؤبد()1

ويجوز للدائرة اإلبتدائية أن تصدر أم ار مباش ار ضد شخص مدان تحدد فيه

أشكاال مالئمة من أشكال جبر أضرار المجني عليهم أو فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق
والتعويض ورد اإلعتبار ,وللدائرة اإلبتدائية أن تأمر حيثما كان مناسبا بتنفيذ قرار الجبر عن طريق
الصندوق

اإلستئماني()2

ومما يجدر ذكره أخي ار أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أورد طريقين فقط للطعن في
األحكام وهما اإلستئناف واعادة

النظر)3(.

( )1راجع نص المادة( )3/72من النظام األساسي -وتجدر اإلشارة إلى أن حكم السجن ينفذ في دولة تعينها المحكمة الجنائية
الدولية من ضمن قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة إستعدادها لقبول االشخاص المحكوم عليهم ,وفي حالة عدم
تعيين المحكمة ألي دولة من ضمن القائمة فإن حكم السجن ينفذ في السجن الذي توفره الدولة المضيفة(هولندا) ,وفي هذه
الحالة تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن,راجع نص المادة( )1,1/103من النظام األساسي.
( )2راجع نص المادة( )2/71من النظام األساسي -وتجدر اإلشارة إلى أن جبر أضرار المجني عليهم بما في ذلك رد الحقوق
والتعويض ورد اإلعتبار وفقا للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ال يمس حقوق المجني عليهم بمقتضى القانون الوطني
أو الدولي –راجع نص المادة( )2/71من النظام األساسي.
( )3راجع في اإلستئناف واعادة النظر الباب الثامن من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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خلصنا من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوردها فيما يلي:

أول:النتائج
- 1أن الفرد يتمتع بشخصية قانونية دولية ,وذلك إستنادا على إعتراف القانون الدولي للفرد بأهلية
إكتساب الحقوق ,وبأهلية تحمل اإللتزامات الدولية,وبأهلية التقاضي وتقديم الشكاوى حماية
لحقوقه ومصالحه,ولكن الشخصية القانونية الدولية للفرد ليست شخصية مطلقة أو كاملة
كالدول,بل إن الشخصية القانونية الدولية للفرد هي محدودة بالحدود التي رسمتها له قواعد
القانون الدولي.
- 2أن المسؤولية الجنائية الفردية عن إرتكاب الجرائم الدولية أصبحت مبدأ معترفا به ومتفقا عليه
في العديد من المواثيق واالتفاقيات الدولية ,وهو ما رسخه أخي ار نظام روما األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية الذي قرر أنه يكون للمحكمة الجنائية الدولية إختصاص على األشخاص
الطبيعيين فقط,فالشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة يكون مسؤوال عنها
بصفته الفردية وعرضه للعقاب عليها,بغض النظر عن صفته الرسمية أو موقعه القيادي,
وبغض النظر عن كونه فاعال أصليا للجريمة أو شريكا فيها ,وسواء إرتكبت تلك الجريمة
بالفعل أو تم الشروع في إرتكابها  ,وذلك ما لم يتوافر سبب من أسباب إمتناع المسؤولية
الجنائية كما هو وارد في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- 3أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة دولية ولتكون هيئة قضائية دولية دائمة
ومستقلة وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
- 1أن المحكمة الجنائية الدولية يقتصر إختصاصها على النظر في أشد الجرائم خطورة موضع
إ هتمام المجتمع الدولي بأسره وهي جريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم
الحرب وجريمة العدوان ,ولكن ثالثة من هذه الجرائم فقط تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن
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تمارس إختصاصها بالنظر فيها بالفعل في الوقت الحالي وهي جريمة اإلبادة الجماعية
والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب,في حين أن الجريمة الرابعة أي جريمة العدوان فال
تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها بالنظر فيها إال عندما يتم إعتماد
حكم بهذا الشأن ,وفقا للمادتين ( )123,121من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
يعرف جريمة العدوان ,ويضع الشروط التي بموجبها تستطيع المحكمة أن تمارس إختصاصها
فيما يتعلق بجريمة العدوان ,على أن يكون هذا الحكم متسقا مع األحكام ذات الصلة من
ميثاق األمم المتحدة ,وهو األمر الذي لم يتم إلى حد اآلن.
- 1أنه يشترط لكي تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تمارس إختصاصها بنظر الجرائم التي
تدخل في إختصاصها أن تكون تلك الجرائم قد إرتكبت بعد دخول النظام األساسي للمحكمة
حيز النفاذ أي بعد  ,2002/7/1وبالتالي ال يجوز للمحكمة الجنائية الدولية بأي حال من
األحوال أن تمارس إختصاصها بالنظر في تلك الجرائم التي تكون قد إرتكبت قبل دخول النظام
األساسي للمحكمة حيز النفاذ أي قبل .2002/7/1
- 2أن المحكمة الجنائية الدولية مكملة للنظام القضائي الوطني,بمعنى أن اإلختصاص بنظر
الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينعقد أوال للنظام القضائي الوطني,
وال ينتقل إنعقاد اإلختصاص بالنظر في تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية إال في
حالتين فقط وهما:األولى:إذا كان النظام القضائي الوطني غير راغب أو غير قادر حقا على
االضطالع بمهام التحقيق أو المقاضاة,الثانية:إذا كان قرار النظام القضائي الوطني بعدم
مقاضاة الشخص المعني بعد إجراء التحقيق ناتجا عن عدم رغبة النظام القضائي الوطني أو
عدم قدرته حقا على المقاضاة.
- 7أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تضمن نوعين من العقوبات التي تستطيع
المحكمة الجنائية الدولية أن توقعها على الشخص المدان بإرتكاب الجرائم التي تدخل في
إختصاصها وهما عقوبات أصلية وتضم :السجن المؤقت الذي يجب أال يزيد عن ( )30سنة
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والسجن المؤبد ,وعقوبات تكميلية أو إضافية إلى عقوبة السجن وتضم:الغرامة والمصادرة,
ولكن لم يحدد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية عقوبة محددة تقرر لكل جريمة من
الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة على حدة وانما ترك تحديد العقوبة التي تقرر لكل
جريمة على حدة إلى تقدير قاضي المحكمة الجنائية الدولية.
- 2أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية حدد ثالثة طرق لتحريك الدعوى الجنائية أمام
المحكمة الطريقة األولى:وهي اإلحالة من قبل الدول:حيث يجوز للدولة الطرف في النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تحيل إلى المدعي العام للمحكمة حالة يبدو فيها أن
جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة قد إرتكبت على إقليمها أو على
متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها,أو أن تكون تلك الجريمة أو الجرائم قد إرتكبت من أحد
رعاياها وتطبيقا لذلك أحالت كال من أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ,وجمهورية أفريقيا
الوسطى دعاوى إلى المدعي العام للمحكمة ,كما ويجوز للدولة غير الطرف في النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تحيل إلى المدعي العام للمحكمة حالة يبدو فيها أن
جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة قد إرتكبت على إقليمها أو على
متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها,أو أن تكون تلك الجريمة أو الجرائم قد إرتكبت من أحد
رعاياها وذلك بشرط أن تقبل الدولة غير الطرف في النظام األساسي بإختصاص المحكمة
بنظر تلك الجريمة أو الجرائم ,وذلك بموجب إعالن يودع لدى مسجل المحكمة ,وتطبيقا لذلك
أحالت جمهورية الكوت ديفوار دعوى إلى المدعي العام للمحكمة.الطريقة الثانية :وهي اإلحالة
من قبل مجلس األمن الدولي:حيث يجوز لمجلس األمن الدولي أن يحيل متصرفا بموجب
الصالحيات الممنوحة له في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة إلى المدعي العام
للمحكمة أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة
قد إرتكبت ,وذلك بغض النظر عن مكان إرتكابها,وبغض النظر عن جنسية مرتكبها ,وتطبيقا
لذلك قام مجلس األمن بإحالة الوضع في دارفور بالسودان والوضع في ليبيا إلى المدعي العام
للمحكمة .الطريقة الثالثة :وهي تحريك الدعوى الجنائية من قبل المدعي
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العام للمحكمة من تلقاء نفسه:حيث يجوز للمدعي العام للمحكمة أن يباشر التحقيقات فيما
يتعلق بجريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة من تلقاء نفسه ,وذلك
في حالتين فقط وهما :الحالة األولى :إذا إرتكبت جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في
إختصاص المحكمة على إقليم دولة طرف في النظام األساسي للمحكمة أو على متن سفينة
أو طائرة مسجلة لديها,أو أن تكون تلك الجريمة أو الجرائم قد إرتكبت من أحد رعاياها ,ولم
تقم أو لم تبادر هذه الدولة الطرف في النظام األساسي للمحكمة باإلحالة إلى المدعي العام
للمحكمة ,ولم يقم أو لم يبادر أيضا مجلس األمن بإحالة الوضع في هذه الدولة الطرف إلى
المدعي العام للمحكمة ,وتطبيقا لذلك قام المدعي العام للمحكمة بمباشرة التحقيقات من تلقاء
نفسه فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة والمرتكبة في جمهورية
كينيا.الحالة الثانية:إذا إرتكبت جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة
على إقليم دولة غير طرف في النظام األساسي للمحكمة -ولكنها قبلت بإختصاص المحكمة-
أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها أو أن تكون تلك الجريمة أو الجرائم قد إرتكبت من
أحد رعاياها ,ولم تقم أو لم تبادر هذه الدولة غير الطرف في النظام األساسي للمحكمة التي
قبلت بإختصاص المحكمة باإلحالة إلى المدعي العام للمحكمة ,ولم يقم أو لم يبادر أيضا
مجلس األمن بإحالة الوضع في هذه الدولة غير الطرف التي قبلت بإختصاص المحكمة إلى
المدعي العام للمحكمة ,وبالتالي ال يجوز للمدعي العام للمحكمة أن يمارس صالحيته بمباشرة
التحقيقات من تلقاء نفسه بخصوص الدولة غير الطرف في النظام األساسي للمحكمة التي لم
تقبل بإختصاص المحكمة.
- 9أن العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألمم المتحدة تقوم على اإلستقاللية والتعاون.
- 10قلة الدول العربية المصادقة على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث أنه لم
تصادق من الدول العربية على النظام األساسي للمحكمة سوى األردن في عام ,2002
وجيبوتي في عام ,2002وجزر القمر في عام ,2002وأخي ار تونس في عام .2011
- 11أن وجود المحكمة الجنائية الدولية يساهم بشكل كبير في إرساء العدالة الجنائية الدولية ,وفي
المحافظة على السلم واألمن الدوليين.
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ثانيا:التوصيات

- 1دعوة الدول العربية للتصديق على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,وذلك حتى يكون
للدول العربية دور فاعل ومؤثر في جمعية الدول األطراف التي تحكم وتنظم إدارة المحكمة
الجنائية الدولية ,والتي تضمن وتكفل قيام المحكمة الجنائية الدولية بالعمل بما يتفق مع ما
إتجهت إليه إرادة الدول األطراف في تطبيق النظام األساسي للمحكمة والوفاء به وصوال إلى
تحقيق الغايات واألهداف التي أنشئت من أجلها المحكمة الجنائية الدولية.
- 2ضرورة إدراج عقوبة اإلعدام ضمن العقوبات التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن توقعها
على الشخص المدان بإرتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاصها ,وذلك لتحقيق
التناسب العادل بين خطورة وبشاعة الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة والتي وصفها
نظامها األساسي بأنها أشد الجرائم خطورة ,وبأنها تثير قلق المجتمع الدولي بأسره وموضع
إهتمامه ,وبأنها تهدد السلم واألمن الدوليين ,وبين العقوبة الموقعة عليها ,ولكي يتم أيضا ردع
كل من تسول له نفسه أن يرتكب تلك الجرائم ,وبالتالي اإلسهام في منعها.
- 3ضرورة النص صراحة في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على عدم سقوط العقوبة
الموقعة على مرتكبي الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة بالتقادم ,وذلك لسد الثغرة
التي يمكن أن تؤدي إلى إفالت مرتكبي تلك الجرائم من العقاب خاصة في حاالت الهروب.
- 1ضرورة إلغاء نص المادة( )12من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يمنح
لمجلس األمن سلطة إرجاء البدء أو حتى اإلستمرار في إجراءات التحقيق أو المحاكمة في أي
دعوى منظورة أمام المحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد ,وذلك لكي تتمكن المحكمة الجنائية
الدولية من ممارسة عملها القانوني بفاعلية دون أية عوائق أو عقبات تكون دوافعها إعتبارات
سياسية.
- 1ضرورة إلغاء نص المادة( )121من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز
للدولة عندما تصبح طرفا في النظام األساسي للمحكمة أن تعلن عدم قبولها إختصاص
المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان النظام األساسي عليها فيما يتعلق بجرائم الحرب إذا
كانت تلك الجرائم قد إرتكبها مواطنيها أو تم إرتكابها على إقليمها,وذلك حتى ال تجد بعض
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الدول في نص المادة( )121فرصة إلستبعاد وتجنيب مواطنيها من المثول أمام المحكمة
الجنائية الدولية لمحاكمتهم ومعاقبتهم عن جرائم الحرب التي يقترفوها ,باإلضافة إلى أن نص
تلك المادة يتعارض ويتناقض تماما مع نص المادة( )120التي ال تجيز إبداء أية تحفظات على
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- 7ضرورة وجود آليات تنفيذية تستطيع من خاللها المحكمة الجنائية الدولية إحضار المطلوبين
للمثول أمامها مثل الشرطة الدولية"االنتربول".
- 2تكثيف وتشجيع عقد الندوات والدورات والمؤتمرات من أجل التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
وأهميتها.
- 9إدراج مساق دراسي في كليات الحقوق بالجامعات الفلسطينية يختص بالمحكمة الجنائية
الدولية,إضافة إلى عقد جلسات محكمة صورية للتدريب على اإلجراءات أمام المحكمة
الجنائية الدولية ,وذلك حتى يكون طلبة هذه الكليات على دراية ووعي والمام بالمحكمة
الجنائية الدولية وكيفية عملها.
- 10مطالبة الدول وبخاصة الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعدم
عقد اتفاقيات لإلفالت من العقاب مع الواليات المتحدة األمريكية ,وذلك ألن هذه االتفاقيات
من شأنها أن تقوض وتضعف دور المحكمة الجنائية الدولية في مالحقة مرتكبي الجرائم التي
تدخل في إختصاصها ,وفي وضع حد إلفالت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
- 11مطالبة مجلس األمن الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الجرائم التي إرتكبت وترتكب يوميا بحق
أبناء الشعب الفلسطيني من قبل المحتل اإلسرائيلي ,وذلك بأن يحيل متصرفا بموجب
الصالحيات الممنوحة له في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة إلى المدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة والتي إرتكبت وترتكب
على األراضي الفلسطينية بعد دخول النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ في 2002/7/1
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 صالح الدين عامر  :المشروع الدولي العام,دار الفكر العربي,القاهرة1972, :قانون التنظيم الدولي,دار النهضة العربية,القاهرة2002-2001,
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العربي,القاهرة2000,

296

المراجع
- 3الوثائق والتفاقيات والق اررات الدولية
 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أركان الجرائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام .1912 االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973 اتفاقية الهاي لعام  1970المتعلقة بقمع االستيالء غير المشروع على الطائرات. اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1922اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في/12آب/أغسطس ,1919والبروتوكولين اإلضافيين لعام .1977 ميثاق األمم المتحدة .1911 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .1912 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول اإلختياري األول الملحق به ,والعهدالدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لعام .1922
 البروتوكول اإلختياري الثاني لعام  1929الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية ,والبروتوكول اإلختياري لعام  2002الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةلعام 1921
 االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله لعام 1921 قرار مجلس األمن رقم  202بتاريخ  22فبراير 1993 قرار مجلس األمن رقم  227بتاريخ  21مايو 1993 قرار مجلس األمن رقم  911بتاريخ  2نوفمبر 1991 بروتوكول جنيف بشأن حظر إستعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثوميةفي الحرب لعام 1921
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ثانيا :المراجع باللغة النجليزية:
George J.Annas ,Michael. a.Grodin:The Nazi Doctors and The

-

Nuremberg code ,Oxford university ,Newyork,1992
Cambridge

edition,

Fifth

Law,

,International

N.Shaw

- Malcolm

university,unitedkingdom,2003

قائمة الختصارات
- I.C.C: International Criminal Court.
- I.C.T.F.Y: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
- I.C.T.R: International Criminal Tribunal for Rwanda.
- A.S.P.A: American Service Members Protection Act.
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63

المطلب الثاني :المسؤولية الجنائية الفردية في العمل الدولي.

37

الفرع األول:المسؤولية الجنائية الفردية في مرحلة الحربين العالميتين.

38

الفرع الثاني:المسؤولية الجنائية الفردية في نظامي محكمتي يوغوسالفيا السابقة

47

ورواندا.
الفصل األول/المالمح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

54

المبحث األول :التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية.

55

المطلب األول:الخصائص المميزة للمحكمة الجنائية الدولية.

56

الفرع األول:المحكمة الجنائية الدولية هيئة دائمة مستقلة وتتمتع بالشخصية القانونية

57

الفرع الثاني:الطبيعة التعاهدية للنظام األساسي للمحكمة وعدم جواز التحفظ عليه.

58

المطلب الثاني:العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألنظمة القضائية الجنائية

62

الفرع األول:العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألنظمة القضائية الجنائية الوطنية.

63

الفرع الثاني:العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألمم المتحدة.

67

المبحث الثاني :تكوين المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف.

78

المطلب األول:تعيين قضاة المحكمة الجنائية الدولية وأجهزتها الرئيسية.

79

الفرع األول :تعيين قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

79

الفرع الثاني:األجهزة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

85

المطلب الثاني:جمعية الدول األطراف.

93

الفرع األول:تشكيل جمعية الدول األطراف واختصاصاتها.

94

الفرع الثاني:نظام التصويت في جمعية الدول األطراف.

97

المبحث الثالث :الشروط المسبقة لممارسة المحكمة الجنائية الدولية لختصاصها

98

المطلب األول :الشروط المسبقة لممارسة المحكمة الجنائية الدولية إلختصاصها.

99

الدولية.

الوطنية واألمم المتحدة.

والقانون الواجب التطبيق أمامها.
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الفرع األول:الشروط المتعلقة بقبول وبمكان ممارسة إختصاص المحكمة.

99

الفرع الثاني:الشروط المتعلقة بمقبولية الدعوى وبالنطاق الزماني لممارسة إختصاص

101

المحكمة.
المطلب الثاني:القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية الدولية.

109

الفصل الثاني:القواعد الموضوعية للمسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي

117

المبحث األول :الجرائم المستوجبة للمسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي

112

المطلب األول:جريمة اإلبادة الجماعية.

120

الفرع األول:تعريف جريمة اإلبادة الجماعية.

121

الفرع الثاني:أركان صور جريمة اإلبادة الجماعية.

121

المطلب الثاني:الجرائم ضد اإلنسانية.

129

الفرع األول:تعريف الجرائم ضد اإلنسانية.

129

الفرع الثاني:أركان صور الجرائم ضد اإلنسانية.

131

المطلب الثالث:جرائم الحرب.

112

الفرع األول:تعريف جرائم الحرب.

119

الفرع الثاني:أركان صور جرائم الحرب.

111

المطلب الرابع:جريمة العدوان.

121

الفرع األول:تعريف العدوان في الفقه الدولي.

122

الفرع الثاني:تعريف العدوان في العمل الدولي.

190

المبحث الثاني :أشكال المسؤولية الجنائية الفردية وموانعها في النظام األساسي

192

المطلب األول:أشكال المسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة

192

للمحكمة الجنائية الدولية.
للمحكمة الجنائية الدولية.

للمحكمة الجنائية الدولية.

الجنائية الدولية.
الفرع األول:المساهمة الجنائية.

197

الفرع الثاني:الشروع.

201
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الفرع الثالث:مسؤولية القادة والرؤساء.

203

المطلب الثاني:موانع المسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية

202

الفرع األول:أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية الواردة في المادة . 31

202

الفرع الثاني:الغلط .

211

الفرع الثالث:أوامر الرؤساء.

217

المبحث الثالث :العقوبات في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

220

المطلب األول:أنواع العقوبات وضوابط تقريرها في النظام األساسي للمحكمة الجنائية

220

الفرع األول:أنواع العقوبات التي تطبقها المحكمة الجنائية الدولية.

220

الفرع الثاني:ضوابط تقرير المحكمة الجنائية الدولية للعقوبة.

221

المطلب الثاني:سلطة المحكمة الجنائية الدولية في تخفيف العقوبة.

227

الفرع األول:معايير إعادة النظر في مسألة تخفيف العقوبة.

227

الفرع الثاني :إجراءات إعادة النظر في مسألة تخفيف العقوبة.

222

الفصل الثالث /القواعد الجرائية للمسؤولية الجنائية الفردية في النظام األساسي

229

المبحث األول :طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

230

المطلب األول:اإلحالة من قبل الدول األطراف وغير األطراف في النظام األساسي.

231

المطلب الثاني:اإلحالة من قبل مجلس األمن.

232

المطلب الثالث:تحريك الدعوى الجنائية من قبل المدعي العام للمحكمة من تلقاء

231

المبحث الثاني:القواعد الجرائية في مرحلة التحقيق.

210

المطلب األول:اإلجراءات المتخذة من قبل المدعي العام في مرحلة التحقيق.

210

الفرع األول:اإلجراءات في حالة ما إذا قرر المدعي العام وجود أساس معقول للشروع

211

الدولية.

الدولية.

للمحكمة الجنائية الدولية.

نفسه.

في إجراء تحقيق.
الفرع الثاني :اإلجراءات في حالة ما إذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول

210

للشروع في إجراء تحقيق.
المطلب الثاني:دور الدائرة التمهيدية في مرحلة التحقيق.
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211

الفرع األول:دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق.

212

الفرع الثاني:دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بإصدار أوامر القبض وأوامر الحضور.

213

الفرع الثالث :دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بإعتماد التهم قبل المحاكمة.

217

المبحث الثالث :القواعد الجرائية في مرحلة المحاكمة.

222

المطلب األول:إجراءات المحاكمة.

227

الفرع األول:المسائل األولية للبدء في المحاكمة.

222

الفرع الثاني:البدء في إجراءات المحاكمة.

229

الفرع الثالث :حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود في مرحلة المحاكمة.

271

المطلب الثاني:إجراءات إصدار األحكام

279

الخاتمة

223

المراجع

229

الفهرس

299

313

