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 صالملخ   
 ،اإلنسرراني   فرري تجررريم انتهاكررات القررانون الرردولي   الجنررا ي   لرردور القررانون الرردولي   الطرررح التحليلرري   إن  

 والقرررانون الررردولي   ،اإلنسررراني   تبطرررة بالقرررانون الررردولي  يقرررود إلرررى دراسرررة أوجررره الع قرررة والجوانرررب المر 
 . الجنا ي  

 والقررررانون الرررردولي   الجنررررا ي   فقررررد تنرررراول الفصررررل األول دراسررررة طبيعررررة الع قررررة بررررين القررررانون الرررردولي  
، اإلنسراني   والقرانون الردولي   الجنرا ي   الردولي  مفهروم القرانون  ن المبحرث األولتضرم  حيث  ،اإلنساني  

 ة المشرتركة برين القرانون الردولي  زا ي رالجن القواعرد ا المبحث الثاني تضرم  والتباين، أم  وأوجه التداخل 
 .اإلنساني   والقانون الدولي   الجنا ي  

ة فررري تجرررريم ة الدولي رررالجنا ي رررللمحكمرررة  ومرررن خررر ل الفصرررل الثررراني تناولنرررا دور النظرررام األساسررري  
للمحكمررة فرري التجررريم  ور النظررام األساسرري  دراسررة د ، حيررث تررم  اإلنسرراني   انتهاكررات القررانون الرردولي  

للمحكمرررة فررري توسررريع نطررراق القرررانون  والعقررراب مرررن خررر ل المبحرررث األول، ودور النظرررام األساسررري  
 من خ ل المبحث الثاني. اإلنساني   الدولي  
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Abstract 
The analytical presentation of the role of international criminal law in 
criminalizing international humanitarian law leads to a study of the 
aspects of the relationship and aspects related to international 
humanitarian law and international criminal law. 

The first chapter dealt with the study of the nature of the relationship 
between international criminal law and international humanitarian law . 

Where the first research included the concept of international criminal 
law and international humanitarian law and the aspects of overlap and 
contrast, while the second research included the common penal rules 
between international criminal law and international humanitarian law. In 
the second chapter, we discussed the role of the statute of the 
International Criminal Court in criminalizing violations of international 
humanitarian law, where the role of the statute of the court in 
criminalization and punishment was studied through the first research, 
and the role of the statute of the court in expanding the scope of 
international humanitarian law through the second research  .
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 اإلنساني   الدولي  في تجريم انتهاكات القانون  الجنائي   الدولي  دور القانون 

 )دراسة  تطبيقية  تحليلي ة  على النظام  األساسي  للمحكمة الجنائي ة الدولي ة(

 :المقدمة

وتحقيررق ياياتهررا ، نزاعاتهررا ة المسررلحة لحررل  إلررى خطررورة اسررتمراراا فرري اسررتخدام القررو   ول قاطبررة  هررت الررد  تنب  
لحظررر لررذلع عمرردت إلررى تبنرري قواعررد اتفاقيررة ، أو معررايير تضرربط اسررتخدام القرروة، حسرريب أو رقيررب دون

علررى اررذن النزاعررات عررن  اإلنسرراني  ضررفاء الطررابع إلررى إ وسررعت الرردول أيضررا  ، القرروة المسررلحة  اسررتخدام
، االنتهاكررراتكمرررا حاولرررت حصرررر مجموعرررة مرررن ، وأعيررران   طريرررق إدرال الحمايرررة للضرررحايا مرررن أشرررخا   

بهردف الحرد مرن اآلثرار المردمرة السرتخدام القروة  االنتهاكراتووضرعت اآلليرات الكفيلرة بتعقرب ، نيفهاوتص
 .اإلنساني   الدولي  وضبطها قدر المستطاع عن طريق قواعد القانون ، المسلحة

وحمايرررة جميرررع ، أنسرررنة الحررررب إلرررى هررردفتالعديرررد مرررن القواعرررد التررري القرررانون الررردولي  اإلنسررراني  يتضرررمن 
 والحد من اآلثار الكارثية التي من الممكن أن تنجم عن الحرب. ،الضحايا

إلررى تحقيقهررا مررن خرر ل قواعرردن سررتكون  اإلنسرراني   الرردولي  األاررداف النبيلررة الترري يسررعى القررانون  ر أن  ييرر
، القواعد التي تكفل احترامهرا وتأمينهراااللتزام بتطبيق  ولن تؤتي ثماراا المرجوة منها بحال عدم، قاصرة
 ستتفاقم اآلثار ال إنسانية والكارثية الناجمة عن الحروب.ال بل 

خررررل مرررن رحرررم الحرررروب التررري مزقرررت  جديررردا   علميرررا   باعتبرررارن نبترررا   الجنرررا ي   الررردولي  ولررذلع انبثرررق القرررانون 
لتجريمره  نظررا   اإلنسراني   الردولي  ضرافية لمرا ورد بالقرانون أداة مهمرة وا  فكان ارذا القرانون ، البشرية جمعاء

بمثابرة  الجنرا ي   الردولي  فكران القرانون ، اإلنسراني   الردولي  بالقرانون  صرارخا   التي تشركل مساسرا   كاتاالنتها
ومررن انررا نشررأت ع قررات اتسررمت بالتكامررل فيمررا بررين ، اإلنسرراني   الرردولي  الكتررف الترري اتكررأ عليهررا القررانون 

  ين.القانون

الداعيرة صروات فقرد ارتفعرت األ، الجنا ي   الدولي  والقانون  اإلنساني   الدولي  للع قة بين القانون  واستكماال  
 الرردولي  انتهاكررات القررانون تطبيررق القررانون الررذي يجررر م فرري  الدولي ررةة الجنا ي ررالمحكمررة لحررظ دور لضرررورة 
إلرى تكرري   الردولي  مظاار سرعي المجتمرع  من أام  ة الدولي  ة الجنا ي  بر إنشاء المحكمة فقد اعت   اإلنساني  
 .اإلنساني   الدولي  عن انتهاكات القانون  ةالجنا ي  المسؤولية  إعمال عيلها يتم  والتي بتف، العدالة
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وذلررع ، ذاترره اإلنسرراني   الرردولي  ة القررانون رض إلزامي ررفررل الررة  فع   أداة  ة الدولي رر ة الجنا ي ررحيررث برررزت المحكمررة 
ة الجنا ي رإليه المحكمرة المرجعي الذي تعود  طارالذي يتولى اإل الجنا ي   الدولي  للقانون  أداة  لكونها تمثل 

 الرردولي  مررن أجررل تجسرريد وضررمان احترررام القواعررد القانونيررة واجبررة التطبيررق أثنرراء النررزاع المسررل  ة الدولي رر
وارذن ، خطرورة علرى المسرتول الردولي األشرد   ةالدولي  بصدد مساءلة ومعاقبة مرتكبي الجرا م  الدولي  ويير 

 .جريمه للت  الموج  الذي يمكن اعتبارن  اإلنساني   ولي  الداألخيرة يجد الجزء األكبر منها في القانون 

فرري  الجنررا ي   الرردولي  "دور القررانون  برررالموسرروم  وانط قررا  مررن ذلررع نتنرراول اررذا الموضرروع فرري اررذا البحررث
علرررى النظرررام األساسررري للمحكمرررة تحليلي رررة "دراسرررة تطبيقيرررة " اإلنسررراني   الررردولي  تجرررريم انتهاكرررات القرررانون 

 ."ةالدولي   ة الجنا ي  

  :البحث إشكالية

بهدف حماية ضرحايا  اإلنساني   الدولي  ة العديد من الواجبات وااللتزامات المفروضة من قبل القانون م  ث   
 ،في حال انتهاكهاسباغ صفة التجريم بحاجة إلى إ وااللتزامات، تلع الواجبات  أن  النزاعات المسلحة إال  

ساسررري للمحكمرررة النظرررام األ وباعتبرررار أن  ، الجنرررا ي   الررردولي  ذلرررع يررردخل أصررر   ضرررمن وظيفرررة القرررانون و 
لررى وجررود ع قررة بررين إ يشرريرممررا و  ، الجنررا ي    الرردولي  ون مصرردر مررن مصررادر القرران ة الدولي رر ة الجنا ي رر

 الررردولي  لقرررانون ا نتهاكررراتامواجهرررة   مرررن خررر لة الدولي ررر ة الجنا ي ررروالمحكمرررة  اإلنسررراني   الررردولي  القرررانون 
  الردولي  لحرظ دور قواعرد القرانون  خر لقة يمكن ترجمتها من الناحية التطبيقية مرن واذن الع ، اإلنساني  
وبالترالي  ،ةالدولي ر ة الجنا ي  ما في المحكمة وال سي   اإلنساني   الدولي  في تجريم انتهاكات القانون   الجنا ي  

وصرررياية ، ديررردوتح، فررري رسرررم  ،الجنرررا ي   الررردولي  مشررركلة البحرررث تتمحرررور حرررول بيررران دور القرررانون  فررر ن  
)التطبيق على النظام األساسري  اإلنساني   الدولي  القانوني فيما يتعلق بالتجريم في نطاق القانون  طاراإل

 :ويتفرع عن ذلع عدد من األس لة اي، (ةالدولي   ة الجنا ي  للمحكمة 

 ؟اإلنساني   الدولي  في تجريم انتهاكات القانون  الجنا ي   الدولي  ال ساام القانون  -

ال أدل تجريم انتهاكات القانون الدولي  اإلنساني  في النظام األساسي للمحكمة الجنا ي ة الدولي ة إلى  - 
 ضمان احترام اتفاقيات القانون الدولي  اإلنساني  ؟

الرررواردة فررري اتفاقيرررات القرررانون الررردولي  اإلنسررراني  ضرررمن االختصرررا   االنتهاكررراتارررل يمكرررن اعتبرررار  -
   ي ة الدولي ة؟الموضوعي للمحكمة الجنا 

اتفاقيررات  الحاصررلة بشررأن االنتهاكرراتكافررة لتغطيررة ة الدولي رر ة الجنا ي رر المحكمررةاختصررا   اررل امتررد   -
 ؟السابقة وال حقة إلنشا ها اإلنساني   الدولي  القانون 
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 :همية البحث أ

دور القررررانون الرررردولي  الجنررررا ي  فرررري تجررررريم انتهاكررررات القررررانون الرررردولي  "ة بحثنررررا الموسرررروم بررررر تكمررررن أامي رررر
 النقاط اآلتية: من خ ل "اإلنساني  

والقانون الدولي  اإلنساني  وصروال  إلرى معرفرة  ،دراسة طبيعة الع قة بين القانون الدولي  الجنا ي   -1
 منهما لآلخر. مها كل  االضافة التي قد  

، والرردور مرردل مسرراامة القررانون الرردولي  الجنررا ي  فرري تجررريم انتهاكررات القررانون الرردولي  اإلنسرراني   -2
 والعقاب بالنسبة التفاقيات القانون الدولي  اإلنساني  المستجدة.المستقبلي له بالتجريم 

دراسررة الواليررة القضررا ي ة للمحكمررة الجنا ي ررة الدولي ررة سررتقود لمعرفررة مررواطن الخلررل فرري دوراررا  إن   -3
، وسبل المعالجة القانوني ة.  بالتجريم والعقاب النتهاكات القانون الدولي  اإلنساني 

لقانوني ررة للرردول مررن النظررام األساسرري للمحكمررة الجنا ي ررة الدولي ررة فرري تبيرران مرردل اسررتفادة الررنظم ا -4
 قوانينها، وعدم اإلف ت من العقاب.

 :أهداف البحث

 اإلنسراني   الردولي  فكار في مجال القرانون واأل، لضوء على العديد من النقاطلى تسليط اإيهدف البحث -
  :ومنها الجنا ي   الدولي  والقانون 

 .الجنا ي   الدولي  والقانون ، اإلنساني   الدولي  والتأثير بين القانون وجه التأثر أ بيان -1
 . الجنا ي   الدولي  والقانون  اإلنساني   الدولي  مدل التداخل والتفاعل بين القانون  -2
 الردولي  القرانون  فري تجرريم انتهاكرات ة الدولي ر ة الجنا ي رساسي  للمحكمرة النظام األ توضي  دور -3

 .اإلنساني  
4- .  بيان دور النظام األساسي  للمحكمة الجنا ي ة الدولي ة في توسيع نطاق القانون الدولي  اإلنساني 

  :منهج البحث 

ما وال سي   اإلنساني   الدولي  ون في تجريم انتهاكات القان الجنا ي   الدولي  يقتضي البحث في دور القانون 
 :إلىلذا استند الباحث ، ة بأكثر من منهج علمياالستعانة الدولي   ة الجنا ي  المحكمة 

فررري تجرررريم  الجنرررا ي   الررردولي  عطررراء الوصرررف الررردقيق لررردور القرررانون إبغيرررة  التحليلررري   المرررنهج الوصرررفي   -
 .ومات المتعلقة بالموضوع، وتحليل مختلف المعلاإلنساني   الدولي  انتهاكات القانون 



 

4 
 

 :خطة البحث
 . اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنائي   الدولي  طبيعة العالقة بين القانون  :الفصل األول

وأوجررره الترررداخل ، اإلنسررراني   الررردولي  والقرررانون ، الجنرررا ي   الررردولي  مفهررروم القرررانون  :المبحرررث األول -
 ن . والتباي

 اإلنساني   الدولي  والقانون ، الجنا ي   الدولي  مفهوم القانون  :المطلب األول . 
 الرررردولي  والقرررانون ، الجنرررا ي   الررردولي  أوجررره الترررداخل والتبررراين بررررين القرررانون  :المطلرررب الثررراني 

 . اإلنساني  
 الرررردولي  والقررررانون  الجنررررا ي   الرررردولي  ة المشررررتركة بررررين القررررانون ا ي ررررز الجالقواعررررد  :المبحررررث الثرررراني -

  اإلنساني  
 والعقاب ، المتعلقة بالتجريمالقواعد  :المطلب األول. 
 القواعد المتعلقة باالختصا  القضا ي :المطلب الثاني . 

فةي تجةريم انتهاكةات القةانون  ة الدولي ة ة الجنائي ةدراسةة تطبيقيةة حةول دور المحكمةة  :الفصل الثاني
 .  اإلنساني   الدولي  

ي تجررريم انتهاكررات القررانون فرر ة الدولي رر ة الجنا ي رردور النظررام االساسرري للمحكمررة  :المبحررث األول -
 والعقاب عليها . اإلنساني   الدولي  

 في التجريم . ة الدولي   ة الجنا ي  دور النظام األساسي للمحكمة  :المطلب األول 
 في العقاب. ة الدولي   ة الجنا ي  دور النظام األساسي للمحكمة  :المطلب الثاني 

فررري توسرريع نطررراق القرررانون  ة الدولي رر ة ي رررالجنا دور النظررام األساسررري للمحكمررة  :المبحررث الثررراني -
 . اإلنساني   الدولي  

 فري تطروير قواعرد القرانون  ة الدولي   ة الجنا ي  دور النظام األساسي للمحكمة  :المطلب األول
 . اإلنساني   الدولي  

 وعررردم ، فررري الم حقرررة ة الدولي ررر ة الجنا ي رررللمحكمرررة  دور النظرررام األساسررري   :المطلرررب الثررراني
 لعقاب .من ا اإلف ت
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 الفصل األول

 اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنائي   الدولي  طبيعة العالقة بين القانون 

منهمرا  ولكل  ، العام الدولي  القانون  فروع من أام   ،الجنا ي   الدولي  والقانون ، اإلنساني   الدولي  القانون  يعد  
وييرر  ةالدولي رالمسرلحة  النزاعراتلحد مرن ثثرار في ا اإلنساني   الدولي  القانون  ذاتي ته المستقلة، إذ يخت 

المسرررؤولية وتحديرررد  بتحديرررد األفعرررال التررري تعرررد جررررا م دوليرررة الجنرررا ي   الررردولي  القرررانون  ويخرررت  ،ةالدولي ررر
يقاع العقوبة الم  مة بحق   ،عنها ةالجنا ي   طبيعرة الع قرة برين القرانون  ويتنراول ارذا الفصرل، هرايمرتكب وا 

 قانون الدولي  اإلنساني  في المبحثين اآلتيين:الدولي  الجنا ي  وال

 وأوجه التداخل والتباين. اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنا ي   الدولي  المبحث األول: مفهوم القانون 

 .اإلنساني   الدولي  والقانون  ،الجنا ي   الدولي  ة المشتركة بين القانون ا ي  ز الجالمبحث الثاني: القواعد 
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 ث األولالمبح

 وأوجه التداخل والتباين اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنائي   الدولي  مفهوم القانون  

 ويرررتبط عضررويا  ، واررو فرررع حررديث النشررأة، العررام الرردولي  أحررد فررروع القررانون  الجنررا ي   الرردولي  يعررد القررانون 
وارذا االرتبراط المرزدول أدل ويرؤدي ، اإلنسراني   الردولي  بالقانون  كما يرتبط وظيفيا  ، العام الدولي  بالقانون 

 .اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنا ي   الدولي  والتباين بين القانون ، إلى وجود العديد من أوجه التداخل

 ودراسة أوجره، اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنا ي   الدولي  المفاايمي للقانون  طاراذا المبحث اإل يتناولو 
 المطلبين التاليين: في وذلعالتداخل والتباين بينهما 

 .اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنا ي   الدولي  المطلب األول: مفهوم القانون 

 .اإلنساني   الدولي  والقانون ، الجنا ي   الدولي  المطلب الثاني: أوجه التداخل والتباين بين القانون 

 اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنائي   الدولي  المطلب األول: مفهوم القانون 

 الررردولي  تلبيرررة لحاجرررات المجتمرررع  اإلنسررراني   الررردولي  والقرررانون ، الجنرررا ي   الررردولي  ظهررررت مفررراايم القرررانون 
، وفيما وخاصة بعد الحروب التي أدت لوقوع ضحايا ومشاكل انسانية وارتكاب جرا م وانتهاكات جسيمة

 يلي بيان لهذن المفاايم:

 وخصائصه  جنائي  ال الدولي  الفرع األول: تعريف القانون 

 واررذا األخيررر قررد أصررب  أكثررر وضرروحا   ،جرررام الرردولي  فرري أحررد جوانبرره ظرراارة اإل يتنرراول القررانون الرردولي  
 للقرررانون الررردولي   ، والرررذي اخرررت  بتجرررريم األفعرررال التررري تشررركل انتهاكرررا  الجنرررا ي   بفضرررل القرررانون الررردولي  

 ة.، فض  عن الجرا م الدولي  اإلنساني  

زاء ذلع فقد تعرددت  الجنرا ي   الردولي  التعراريف التري أوردارا الفقره القرانوني واالجتهراد القضرا ي للقرانون  وا 
 . الجنا ي   الدولي  فض  عن وجود العديد من الخصا   الذاتية التي يتصف بها القانون 

 :الجنا ي   الدولي  : تعريف القانون أوال  

للزاويرة التري ينظرر  تبعرا   الجنرا ي   الردولي  ن تختلف التعاريف التي أورداا الفقره واالجتهراد القضرا ي للقرانو 
ن مرن  أن رهتعريفره ب فقد ترم   ، منها إلى اذا القانون )ذلرع الفررع مرن فرروع القرانون الردولي  العرام الرذي يتكرو 
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مجموعررة مررن القواعررد القانوني ررة الدولي ررة الموضرروعي ة واالجرا ي ررة الترري تسررعى إلررى اسررباغ الحمايررة الدولي ررة 
وذلرع وق اإلنسان الواردة في القانون الدولي  لحقوق اإلنسان والقرانون الردولي  اإلنسراني  الجنا ي ة على حق

 .1بتجريم األفعال التي تشكل انتهاكا  لهذن الحقوق ومحاكمة مرتكبيها وفرض العقوبات عليهم(

قراب علرى )فرع القرانون الرذي يتضرمن القواعرد المقرررة للع او الجنا ي   الدولي  تعريف ثخر للقانون  فيو 
 (.الدولي  وتنطوي على خرق للنظام العام ، صور السلوع التي تصدر عن الدول

الروطني فري يأخرذ فري المجرال الردولي  مرا يؤديره القرانون الجنرا ي   الجنرا ي   الردولي  القانون  ويعني ذلع أن  
وقرانون ، العرام لردولي  ابالقرانون  الجنرا ي   الردولي  صرلة القرانون  كمرا أن  ، داخل الدولة بين األفراد العراديين

، يقررف فرري منطقررة حدوديررة بررين اررذين الفرررعين مررن فررروع القررانون العررام أن ررهإذ  ، العقوبررات صررلة وثيقررة
الدولي   الجنا ي  يختلف عن القانون  الجنا ي   الدولي  والقانون 

2. 

عرد دوليرة )عبرارة عرن مجموعرة مرن قوا أن رهب الجنرا ي   الردولي  القرانون 3"انطونيو كاسريزي"ويعرف القاضي 
، الجماعيررررة اإلبررررادةو ، ةاإلنسرررراني  والجرررررا م ضررررد ، جرررررا م حرررررب"معرررردة لحظررررر بعررررض ف ررررات مررررن السررررلوع 

الررذين ينخرطررون فرري  لألشررخا  ة الجنا ي ررولتحميررل المسررؤولية " الرردولي  رارراب واإل، عرردوانوال، والتعررذيب
منخررطين فري مثرل ارذن وبالتالي تسم  اذن القواعد للردول أو تفررض عليهرا م حقرة ال، عمثل اذا السلو 
 أمرامة الدولي راالجرراءات  الجنا ي   الدولي  وع وة على ذلع ينظم القانون ، جرامية ومعاقبتهمالسلوكيات اإل

 .4مين بمثل اذن الجرا م ومحاكمتهم(لم حقة المتهة الدولي  ة الجنا ي   المحاكم

العررام  الرردولي  أحررد فررروع القررانون  ووذاررب جانررب مررن الفقرره الجزا رري  إلررى أن  القررانون الرردولي  الجنررا ي  ارر 
ذا كان اذا الفرع الوليرد يررتبط عضرويا  ، واو فرع حديث النشأة، الهامة  أن رهإال ، العرام الردولي  بالقرانون  وا 
بعرررد  –يسرررتمد منررره األسررر  القانونيرررة  الرررداخلي   الجنرررا ي  بالقرررانون  يررررتبط أيضرررا فنيرررا   ن ررره ف، لحداثتررره نظررررا  

 .5م نحو االستق ل بأحكامه الخاصةبه المقا حكامه لكي ينمو إلى أن يستقر  لبناء مباد ه وأ –تطويعها 

                                                           
سلطان، عبرد ا  علري عبرو: دور القرانون الردولي  الجنرا ي  فري حمايرة حقروق اإلنسران، الطبعرة األولرى، دار دجلرة للنشرر، األردن،  1

 .33م،  2002
 .22م،  2003ة األولى، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، القانون الدولي الجنا ي، الطبع :الشاذلي، فتوح عبد ا  2
ر اسة المحكمة الدولية الخاصرة بلبنران بعرد أن كران اسرتاذا سرابقا فري القرانون الردولي فري  "انطونيو كاسيزي"تولى القاضي الراحل  3

 نا ية ليويوس فيا السابقة.جامعة فلوران ، وشارع في عضوية معهد القانون الدولي كما شغل منصب ر ي  المحكمة الج
 .35م،   2015القانون الجنا ي الدولي، الطبعة األولى، المنشورات الحقوقية صادرة ببيروت،  كاسيزي، انطونيو: 4
 .5م،  2001، بيروت، ترجمة مكتبة صادر ناشرونالقهوجي، علي عبد القادر: القانون الدولي الجنا ي، الطبعة األولى،  5
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)ذلررع  أن ررهانط قررا مررن موضرروعه ب الجنررا ي   الرردولي  قررد عرررف القررانون  ينالمتخصصرر اءأحررد الفقهرر بيررد أن  
ل أحرررد السررربل المسرررتخدمة لتحقيرررق درجرررة عاليرررة مرررن التوافرررق الرررذي يمث ررر الررردولي  الفررررع مرررن نظرررام القرررانون 

 ، وتقررويم المنحرررفين، والحفرراظ علررى المجتمررع، فرري منررع الجريمررة الرردولي  ام مررع أاررداف المجتمررع واالنسررج
 .1( الدولي  وتحقيق المصال  العليا للمجتمع  ،لوقايته

، الدولي رة)مجموعرة القواعرد القانونيرة  أن رهب الجنرا ي   الردولي  وفي اذا الصدد نقترح التعريف اآلتري للقرانون 
يقراع ا  و ، وم حقرة مرتكبيهرا الردولي  لمجتمع ا لمصال  وقيم انتهاكا   تعد  فعال التي والتي تتضمن تجريم األ

 الجزاء عليهم(.

 :الجنا ي   الدولي  : الخصا   الذاتية للقانون ثانيا  

حاطررة بجميررع الجوانررب وبهرردف اإل، الجنررا ي   الرردولي  لقررانون بعررد أن درسررنا مختلررف التعرراريف الخاصررة با
سنتعرض للخصا   الذاتية التي يتسم بها اذا القانون وفقرا ، الجنا ي   الدولي   النظرية الخاصة بالقانون

 :لآلتي

 :ةالدولي  على عنصر  الجنا ي   الدولي  يقوم القانون  -1
ومسرا  برالمجتمع ، علرى اعتبرار العديرد مرن األفعرال ذات خطرورة كبيررة الردولي  فاتفاق المجتمع 

، لفعررجراميررة لللررذلع الخطررورة اإل، لررع األفعرراللررى تضررفاء الطررابع الجرمرري عإوبالتررالي ، الرردولي  
، ةالدولي رراررو المعيررار الفاصررل بررين الجريمررة العاديررة والجريمررة  الرردولي  والمسررا  بررأمن المجتمررع 

،  بمعنررى أن  القررانون الرردولي  الجنررا ي  يواجرره جرررا م دولي ررة، أي   الجرررا م الترري تهرردد التنظرريم الرردولي 
والنظام الجماعي  العام

2. 
 اد مثال على ذلع:ير إويمكن 

ارررذن الجريمرررة عنررردما  إال أن  ، جريمرررة القترررل اررري جريمرررة عاديرررة تعاقرررب عليهرررا القررروانين الوطنيرررة
 .3ةاإلنساني  تمار  بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع فهي تعد جريمة ضد 

                                                           
محمررود: القرررانون الرردولي االنسرراني فرري ضررروء المحكمررة الجنا يررة الدوليررة،  الطبعرررة األولررى، دار الثقافررة للنشرررر المخزومرري، عمررر  1

 .42م،  2002والتوزيع، عمان، 
، رسرالة دكتروران، جامعرة نرايف للعلروم األمنيرة،  2 كلزي، ياسر حسن: المواجهة الدولية والوطنيرة النتهاكرات القرانون الردولي  اإلنسراني 

 .3 م، 2002
بكة، سوسن تمرخان: الجرا م ضرد االنسرانية فري ضروء أحكرام النظرام األساسري للمحكمرة الجنا يرة الدوليرة، رسرالة دكتروران، جامعرة  3

 .305م،  2004القاارة، 
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 :فرع حديث نسبيا   الجنا ي   الدولي  القانون  -2
قابلة للتوسع بشكل تدريجي واري  الجنا ي   الدولي  التي تشكل مضمون القانون  ة الدولي  فالجرا م 

والتري تحمرل مرتكبيهرا ، الجنرا ي   الردولي  قا مة بمختلف صور السلوع المجرمرة مرن قبرل القرانون 
 المترتبة عنها. ة الجنا ي  المسؤولية 

درال جرررا م إولررم يررتم ، علررى جرررا م الحرررب وحرردااففرري القرررن التاسررع عشررر كرران القررانون يعاقررب 
 .1حلول الحرب العالمية الثانيةمنذ جديدة إال 

ولررذلع يمكررن اعتبررار الظررروف والحررروب موجهررا  للتجررريم نتيجررة مررا رافقهررا مررن ابتكررار واسررتخدام 
 .وسا ل قتالي ة متطورة نجم عنها انتهاكات لقواعد الحرب

 :فرع أولي  من فروع القانون -3
د القررانون الرردولي  الجنررا ي  يمترراز القررانون الرردولي  الجنررا ي  بالعديررد مررن السررمات، ومنهررا أن قواعرر

 .الموضوعي ة واإلجرا ي ة قد كانت بطي ة ومعقدة من حيث عملية توسيع نطاقها
ففررررري البررررردء اقتصررررررت أحكرررررام ، ة الجنا ي رررررة ويظهرررررر ذلرررررع بشررررركل واضررررر  فررررري نطررررراق المسرررررؤولي  

وخصوصررا قواعررد الحرررب علررى حظررر سررلوع معررين )مثررال قتررل أسرررل الحرررب أو ، المعاارردات
ررر يين( ييرررر أن  مهاجمرررة المرررردن ولرررري  إلرررى األفررررراد ، ه إلررررى الررردول كررررأطراف متحاربرررةالحظررررر وج 

 .2مباشرة
 ة الجنا ي رالمتعلقرة بالمسرؤولية  الجنا ي   الدولي  القواعد الواردة في القانون  ولذلع يمكننا القول بأن  

 .ولم تظهر بالشكل الحالي ابتداء  ، لها أس  مغرقة في القدم
 األخرل: الدولي  لقانون االرتباط الوثيق مع فروع ا -4

وعلررررى وجرررره ، الرررردولي  ارتبرررراط وثيررررق مررررع العديررررد مررررن فررررروع القررررانون  الجنررررا ي   الرررردولي  للقررررانون 
 الرردولي  أحررد فررروع القررانون  أن ررهولرري  اررذا بغريررب طالمررا ، اإلنسرراني   الرردولي  الخصررو  القررانون 

فرررروع القرررانون ولرررذلع تظهرررر العديرررد مرررن الع قرررات تحمرررل جوانرررب الترررأثير مرررع ييررررن مرررن ، العرررام
الدولي  

3. 
 

                                                           
 .33كاسيزي، انطونيو: القانون الجنا ي الدولي،  مرجع سابق،   1
 .32كاسيزي، انطونيو: المرجع نفسه ،    2
 .32يو: المرجع نفسه،   كاسيزي، انطون 3
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 وخصائصه اإلنساني   الدولي  تعريف القانون  :الفرع الثاني

يهردف لحمايرة اإلنسران ومرا يرافقهرا مرن م سري الحاجرة إلرى وجرود قرانون ، رزت الحروب والنزاعاتفلقد أ
 ويحكررم الع قررة بررينمررن وي تهررا وثثاراررا المرردمرة مررن خرر ل تنظيمهررا وتحديررد مررا اررو مبرراح أو ممنرروع، 

 واألسرل.، ويضمن في جانب ثخر حماية المدنيين والجرحى، األطراف المتحاربة

ة الناجمرررة عرررن اإلنسررراني  والرررذي يخرررت  بمعالجرررة اآلثرررار ، اإلنسررراني   الررردولي  ولرررذلع فقرررد حظررري القرررانون 
العديد  اإلنساني   الدولي  ويظهر للقانون ، بالكثير من التعريفات ة الدولي  ويير ، ةالدولي  النزاعات المسلحة 

 :واذا ما سنتناوله بالدراسة وفقا لآلتي، من الخصا   التي يتفرد بها

 :اإلنساني   الدولي  تعريف القانون  :أوال  

)جملة  أن ه( ويعرف ب، و) قانون الحرب() قانون النزاعات المسلحة اإلنساني   الدولي  القانون  يطلق على
يشراركون فري األعمرال العدا يرة أو الرذين كفروا  القواعد التي تحمري فري زمرن الحررب األشرخا  الرذين ال

وتقييررد اسررتخدام وسررا ل وأسرراليب القتررال فيهررا وتتمثررل يايترره األساسررية فرري الحررد مررن ، عرن المشرراركة فيهررا
وال يقتصررر االلتررزام بقواعررد اررذا القررانون علررى ، ودر هررا فرري زمررن المنازعررات المسررلحة، المعانرراة البشرررية

ن مررراو ، القررروات الحكوميرررة فقرررط لمسرررلحة وييرارررا مرررن أطرررراف يمترررد ليشرررمل أيضرررا جماعرررات المعارضرررة ا ا 
 .1(النزاع

وفي إطار تعريف القانون الدولي  اإلنساني  ذاب رأي في الفقه إلى وجوب التفريق بين" قانون الحررب " 
 ،  أي  األحكررام الدولي ررة  الترري تطبررق فرري أثنرراء النررزاع المسررل ، واررذا اررو مجررال القررانون الرردولي  اإلنسرراني 

وبصرررف النظررر أو حظررر الحرررب، تخرر  مشررروعية اسررتخدام القرروة، لترري وقواعررد القررانون الرردولي  العررام ا
ني  مررن فررور نشرروب النررزاع عررن مشررروعية اسررتخدام القرروة أو عرردمها تطبررق أحكررام القررانون الرردولي  اإلنسررا

 .2نظام قانوني خا  ولكل من اذين النوعين من النزاعاتء أكان النزاع دوليا أم داخليا، سواالمسل ، 

) مجموعة القواعد القانونيرة التري تهردف إلرى حمايرة ضرحايا  أن هب اإلنساني   الدولي  ويعرف أيضا القانون 
 .3أعيان (مختلف أنواع النزاعات المسلحة من دولية ويير دولية من أشخا  و 

                                                           
 .54سلطان، عبد ا  علي عبو: دور القانون الدولي الجنا ي في حماية حقوق االنسان، مرجع سابق   1
 .215م،    2010الزمالي، عامر: القانون الدولي  االنساني،  بحث منشور في الموسوعة القانونية المتخصصة،  دمشق،   2
نساني وقرانون النزاعرات المسرلحة برين النظريرة والتطبيرق، بحرث منشرور فري مجلرة جامعرة دمشرق يازجي، أمل : القانون الدولي اال 3

 .102م،  2004/، دمشق، 1/، العدد /20للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد /



 

11 
 

ة الدولي رررات اللجنررة مررا ورد فرري منشررو  اإلنسرراني   الرردولي  ومررن التعرراريف ذات الطررابع التخصصرري للقررانون 
ة للنزاعات اإلنساني   من التبعات مجموعة القواعد التي تسعى إلى الحد  )أن هللصليب األحمر الذي عرف ب

 .1و قانون الحرب ...(ويشار إليه في بعض األحيان بقانون النزاع المسل  أ، المسلحة

التري وضررعتها  ة الدولي رالقواعرد  أن ررهب اإلنسراني   الردولي  م القرانون 1224وقرد عررف دليرل سران ريمررو لعرام 
أو تحمري ، نرزاع فري اختيرار وسرا ل أو أسراليب الحررب وتحردد حرق أطرراف أي  ، المعاادات أو األعرراف

من المحتمرل أن يترأثروا مرن أو ، أو األعيان واألشخا  الذين يتأثرون، الدول يير األطراف في النزاع
 .2النزاع

 الررردولي  يتضررر  لنرررا وجرررود اتجررران يررردر  القرررانون  اإلنسررراني   ولي  الررردبتتبرررع اآلراء حرررول القرررانون  أن رررهييرررر 
، ولرذلع بررز وجرود تعرريفين أحرداما واسرع، واآلخرر ضريق، من جانبين مختلفين أحداما واسرع اإلنساني  

 واآلخر ضيق وفق اآلتي:

 ة لي ررالدو بررالمعنى الواسررع ) مجموعررة القواعررد القانونيررة  اإلنسرراني   الرردولي  حيررث يقصررد باصررط ح القررانون 
 .3أو العرفية التي تكفل احترام الفرد ورفاايته(، المكتوبة

) مجموعررة قواعررد القررانون  أن ررهق ببررالمعنى الضرري   اإلنسرراني   الرردولي  صررط ح القررانون افرري حررين يقصررد ب
التي تستهدف فري حراالت النرزاع المسرل  حمايرة األشرخا  الرذين يعرانون وير ت ارذا النروع مرن  الدولي  
 .أوسع حماية األعيان التي لي  لها ع قة مباشرة بالعمليات العدا ية( رإطاوفي ، النزاع

االتجرران  باعتبررار أن  ، ا  ثخررر  ا  عرراد وأورد تعريفرر، ق بعررد أن أورد التعريررف السررابقاالتجرران الضرري   وال فررت أن  
المسرررتمدة مرررن  ة الدولي ررروالتعريرررف الجديرررد ارررو )مجموعرررة القواعرررد ، الضررريق نفسررره قرررد انقسرررم إلرررى رأيرررين

ة الناشررر ة بصرررورة اإلنسررراني  المشرررك ت  إلرررى حرررل   –علرررى وجررره التحديرررد  –أو العررررف الراميرررة  اإلتفاقيرررات
أطررراف  حررق   –نسررانية إألسررباب  –والترري تقيررد ، ة الدولي رروييررر  ة الدولي ررمباشرررة عررن النزاعررات المسررلحة 

  الرذين تضررروا النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لهم أو تحمي األعيران واألشرخا

                                                           
األحمررر، جنيررف، ، الطبعررة األولررى، منشررورات اللجنررة الدوليررة للصررليب "مقدمررة شرراملة"ميلتسررر، نرريل  : القررانون الرردولي االنسرراني  1

 .12م،  2013
م، متراح علرى موقرع اللجنرة الدوليرة 1224دليرل سران ريمرو بشرأن القرانون الردولي  المطب رق فري النزاعرات المسرلحة فري البحرار لعرام  2

 .23.35م، ساعة الدخول 13/12/2021، تاريخ الدخول  WWW.ICRC.ORGللصليب األحمر، 
، منشورات الجامعة االفتراضية السورية، برنامج الحقوق، ك 3  .14م،  2021لزي، ياسر حسن: القانون الدولي  اإلنساني 

http://www.icrc.org/
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لما  نظرا   اإلنساني   الدولي  ينتقد التوسع في تعريف القانون ، و يتضررون بسبب النزاعات المسلحة( أو قد
 الرردولي  فيمررا قررد يحرردث مررن تررداخل بررين القررانون  خصوصررا  ، ومعقرردة، قررد ينشررأ عنرره مررن مشرراكل خطيرررة

نسران يتعلرق بالقرانون موضوع حقروق اإل ذلع أن  ، نسانإلوالقانون الداخلي فيما يتعلق بحقوق ا اإلنساني  
الدولي  الداخلي أكثر من تعلقه بالقانون 

اب اذا االتجان بتعريف وسط لي  بالواسع، ولي  ح، وأخذ أص1
ن  ق، بالضي    ة الدولي رالمكرون مرن القواعرد  الردولي  ) فرع من فرروع القرانون  ما بين االثنين، ويعرفونه بأن ه:وا 

والحررد ، ة النزاعررات المسررلحة دوليررة كانررت أم ييررر دوليررةنة الترري تهرردف إلررى أنسررالمكتوبرة والعرفيررة الملزمرر
وتقييررد ، والممتلكررات الترري ال ع قررة لهررا بالعمليررات العسرركرية، واألعيرران، وحمايررة األشررخا ، مررن ثثاراررا
 .2ناسب مع ما تقتضيه طبيعة النزاع(والوسا ل المستخدمة في القتال بما يت، األساليب

 :اإلنساني   الدولي  الذاتية للقانون  الخصا   :ثانيا

فصرراح تررؤدي بالضرررورة إلررى اإل اإلنسرراني   الرردولي  للقررانون  الرردولي  دراسررة التعرراريف الترري أورداررا الفقرره  إن  
 واي اآلتية:، اإلنساني   الدولي  عن وجود خصا   ذاتية يتمتع بها القانون 

 م:العا الدولي  بالقانون  اإلنساني   الدولي  ارتباط القانون  -1
يسرتمد مصرادرن الر يسرية مرن  اإلنسراني   الردولي  القرانون  حيث يظهرر ارذا االرتبراط مرن خر ل أن  

رل عن كونها وال تخ، ضافة إلى وجود مصادر خاصة به تتعلق بطبيعتهإ، العام الدولي  القانون 
العام  ي  الدولبالقانون  اإلنساني   الدولي  ارتباط القانون  واذا يعني أن  ، 3مصادر ذات طابع دولي
 ها:ة أام  ويترتب على ذلع نتا ج ياية في األامي  ، او ارتباط الفرع باألصل

  قواعردن تسررد   بمعنرى أن  ، اإلنسرراني   الردولي  العررام ارو الشرريعة العامررة للقرانون  الردولي  القرانون 
سرواء  اإلنسراني   الردولي  إذا لرم يوجرد حكرم للمسرألة فري قواعرد القرانون  أن ره أي  ، نق  فيه أي  
 العام تكون اي الواجبة التطبيق. الدولي  قواعد القانون  ف ن  ، تفاقية أو العرفيةاال

  يمكرررن االسرررتعانة ب ليرررات تنفيرررذ وتطبيرررق  اإلنسررراني   الررردولي  فررري حالرررة تطبيرررق وتنفيرررذ القرررانون
 .4العام الدولي  القانون 

                                                           
 .32كلزي، ياسر حسن : المواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي االنساني،  مرجع سابق،   1
 .43،  المرجع نفسهكلزي، ياسر حسن :  2
 .23: القانون الدولي االنساني، منشورات الجامعة االفتراضية السورية، مرجع سابق،  كلزي، ياسر حسن  3
ثدم أحمد، محمد عبد ا  : دور المحاكم الجنا يرة الدوليرة فري تطبيرق القرانون الردولي االنسراني، رسرالة ماجسرتير، جامعرة النيلرين،  4

 .42م،  2012
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 :اإلنساني   الدولي  الطبيعة القانونية لقواعد القانون  -2
ر  اإلنسرراني   الرردولي  والقرانون ، العررام عمومررا   الردولي  كبيرررة فرري نطراق القررانون ة ة تسرراؤل ذو أامي رثم 

 قانون؟ اإلنساني   الدولي  واو ال القانون ، خصوصا  
بررالمعنى  قانونررا   اإلنسرراني   الرردولي  فرري الحقيقررة ثررار جرردل كبيررر بررين الفقرره حررول اعتبررار القررانون 

 الردولي  قواعرد القرانون  لرى نتيجرة مفادارا أن  إ قد توصل أخيررا   الدولي  الفقه   أن  إال  ، االصط حي
قانون ذو  أن هخاصة اي قواعد قانونية ذات طبيعة خاصة أو  اإلنساني   الدولي  والقانون ، عامة

، حيررث ال يمكررن تجااررل تررأثير السياسررة وتجاذباتهررا فرري اررذا القررانون، ويظهررر ذلررع نسرريج خررا 
 .1في السرعة النسبية في صياية قواعد اذا القانون

فبالريم من اخت ف مصادراا ، ثمرلها طابع  اإلنساني   الدولي  قواعد القانون  ن  أ يتض  أيضا  و 
ملزمة لجميع أطراف  نصوصا   اإلنساني   الدولي  ودرجات تطوراا تعد اليوم يالبية قواعد القانون 

أعضرررراء ، نسرررراني وملزمررررة لجميررررع الرررردولإاألسررررا  ذات طررررابع ا فرررري أن هررررذلررررع ، النررررزاع المسررررل 
، تمع المج  النتا ج اآلتية: اإلنساني   الدولي  ويترتب على الطبيعة اآلمرة لقواعد القانون الدولي 
  اإلنساني   الدولي  انتفاء الطابع التبادلي ل تفاقيات المكونة للقانون. 
  يخاطب كيانات أخرل يير الدول. اإلنساني   الدولي  القانون 
 اإلنساني   الدولي  نون الطابع المطلق لقواعد الحماية المقررة في القا

2. 
 :ةالدولي  تؤدي إلى ترتيب المسؤولية  اإلنساني   الدولي  مخالفة قواعد القانون  إن   -3

ثررارة المسررؤولية إحكامهررا سررتؤدي حتمررا إلررى أمخالفررة  بررأن   اإلنسرراني   الرردولي  تتميررز قواعررد القررانون 
افة لتحمررل الدولررة وبالتررالي ترتيررب عقوبرات كالسررجن والحررب  باإلضر، مررن ارتكررب المخالفرة بحرق  

، األخررل الردولي  علرى خر ف قواعرد القرانون ، وما يترتب عليها من تعرويض ة الدولي  المسؤولية 
 .3ةوالتي يترتب عليها تحمل المسؤولية المدنية فقط وأداء التعويض دون توقيع عقوبة جنا ي  

وخصا صره  اإلنسراني   الردولي  لقرانون ا تعريرفتم دراسته في ارذا المطلرب  ما من خ للنا وأخيرا يتض  
 اإلنسراني  تنبرع مرن الطرابع واذن الخصوصرية ، الدولي  الذاتية التي يتميز بها عن ييرن من فروع القانون 

وذلرع طالمرا ، بالدرجرة األولرى ذو طرابع جزا ري   الجنرا ي   الردولي  القرانون  في حين يتضر  لنرا أن  ، لقواعدن
                                                           

 .141ن النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع،  مرجع سابق،  يازجي، أمل : القانون الدولي االنساني وقانو  1
 .134كلزي، ياسر حسن : المواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي االنساني،  مرجع سابق،   2
 .35ق،  ثدم أحمد، محمد عبد ا  : دور المحاكم الجنا ية الدولية في تطبيق القانون الدولي االنساني،  مرجع ساب 3
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فهرررو يعنررري بالم حقرررة وتقريرررر  ة الدولي ررر م موضررروعه ينصرررب علرررى م حقرررة ومحاكمرررة مرتكبررري الجررررا أن  
 . ة الجنا ي  المسؤولية 

 الدولي  والقانون  الجنائي   الدولي  أوجه التداخل والتباين بين القانون  :المطلب الثاني
 اإلنساني  

لرره روابررط وع قررات أخرررل مررع ، ولرره خصا صرره الذاتيررة، كقررانون قررا م بذاترره اإلنسرراني   الرردولي  القررانون  إن  
 اإلنسراني   الردولي  حيث تعد الع قة برين القرانون ، الجنا ي   الدولي  وعلى األخ  القانون ، وانينبعض الق
وريررم التررداخل ، العديررد مررن أوجرره التررداخل بينهمررا دحيررث توجرر، ةع قررة تكاملي رر الجنررا ي   الرردولي  والقررانون 
 :، واذا ما سيتم تناوله في اآلتيتوجد أيضا العديد من أوجه التباين، الموجود

 وصوره اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنائي   الدولي  أوجه التداخل بين القانون  :الفرع األول

علرى وجرود مرا يسروغ أوجره  خصوصرا   اإلنسراني   الردولي  والقرانون  العرام عمومرا   الردولي  يجمع فقره القرانون 
اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنا ي   الدولي  التداخل بين القانون 

لتداخل مرا برين القرانونين يتمثرل أس  ا، و 1
إذ ، بغيرة ضرمان االلترزام بأحكامره الردولي  إلى وجود ثلية علرى المسرتول  اإلنساني   الدولي  بافتقار القانون 

م كان اناع حاجة إلى وجود ثلية دولية النزال وفرض العقوبة 1234برام اتفاقيات جنيف عام إأن ه منذ 
)مواسيه( عام وقد اقترح أحد رؤساء الصليب األحمر ،  ل بهاوذلع في حالة انتهاع نصوصها أو االخ

ا أن تمنرع وقروع الجرررا م التري تنتهرع اتفاقيررة أن هقامرة مؤسسررة قانونيرة دوليرة مررن شرإوارو  م اقتراحرا  1222
ارذا االقترراح  اذا االقتراح رفض من قبل الدول ولم يتحقرق جنيف وتفرض العقوبة على مرتكبيها إال أن  

قيررات عررام برر برام اتفا اإلنسرراني   الرردولي  وريررم التطررور الررذي أصرراب أحكررام القررانون ، 2دوليررةب نشرراء ثليررة 
 .ة الدولي  إلى اذن اآللية  ظل مفتقرا   أن هم إال 1222ضافيين لعام م والبروتوكولين اإل1242

أعراد  ني  اإلنسرا الردولي  ما شهدن العقد األخير من القرن العشررين مرن انتهاكرات ألحكرام القرانون  يير أن  
، اقبرررة منتهكررري قواعررردنالتررري تفررررض احتررررام ارررذا القرررانون ومع ة الدولي رررإلرررى األذاررران الحاجرررة إلرررى اآلليرررة 

ثم ت  ذلع ، م1224عام م ورواندا 1223نشاء محكمتين دوليتين جنا يتين ليويس فيا عام إوبالفعل تم 

                                                           
 .55سلطان، عبد ا  عبو : دور القانون الدولي الجنا ي في حماية حقوق االنسان،  مرجع سابق،   1
لقد القت فكرة انشاء المحكمة الجنا يرة الدوليرة العديرد مرن اآلراء المؤيردة،  واآلراء المعارضرة، بكرة، سوسرن تمرخران، الجررا م ضرد  2

 .22ي للمحكمة الجنا ية الدولية، مرجع سابق،  االنسانية في ضوء احكام النظام االساس
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وبذلع شهدت ، ل لهذا القانون مستقب التي تحص االنتهاكاتلمواجهة  ة الجنا ي   ة الدولي  نشاء المحكمة إ
وانعكسررت اررذن الع قررة ، اإلنسرراني   الرردولي  والقررانون  الجنررا ي   الرردولي  اررذن الفترررة ع قررة وثيقررة بررين القررانون 

 .1د العديد من أوجه التداخل بينهماعلى وجو 

 الردولي  القانون و  اإلنساني   الدولي  وفي اذا الصدد يتض  وجود أسا  قانوني يبرر التداخل بين القانون 
صررور التررداخل  ا، وتتجلررى أارم  قيررام العديررد مرن الع قررات بينهمر واررذا األسرا  فرررض بالضررورة، الجنرا ي  

 :على الشكل اآلتي اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنا ي   الدولي  بين القانون 

 :الجنا ي   الدولي  في تطوير أحكام القانون  اإلنساني   الدولي  مساامة القانون  -1
 الررردولي  فررري تطررروير أحكرررام القرررانون  اإلنسررراني   الررردولي  مسررراامة القرررانون  أن   الررردولي  تقرررد الفقررره يع

 ة الجنا ي ررإلررى المحكمررة  يعررود إلررى حقبررة انشرراء محرراكم يويسرر فيا وروانرردا وصرروال   إن مررا الجنررا ي  
 لررردولي  االفرررراغ الرررذي كررران يعانيررره القرررانون  نشررراء المحررراكم المرررذكورة إلرررى سرررد  إفقرررد أدل  ،2ةالدولي ررر

مرن  واذا يعد وجهرا  ، ة الدولي  واو افتقارن إلى قضاء دولي جنا ي للعقاب على الجرا م ، الجنا ي  
الجنا ي   الدولي  جرا ية للقانون في تطوير القواعد اإل اإلنساني   الدولي  وجون مساامة القانون 

3. 
 اإلنسراني   لردولي  اا على المستول الموضروعي فقرد ذارب الفقره إلرى ضررورة لحرظ دور القرانون أم  

مشررروع مدونررة  ومثررال علررى ذلررع فرر ن  ، الجنررا ي   الرردولي  فرري تطرروير القواعررد الموضرروعية للقررانون 
م قررد تررأثر 1223عررام  الرردولي  الجرررا م المخلررة بسررلم البشرررية وأمنهررا الترري أعرردتها لجنررة القررانون 

ما فررري ة وال سررري  بشررركل كبيرررر برررالجرا م المرتكبرررة فررري النزاعرررات التررري نشررربت أثنررراء مرررداوالت اللجنررر
 .4و روندايويس فيا 

النزاعرات  مرن القرانون الواجرب التطبيرق علرى الجنرا ي   الدولي  كذلع يتض  مدل استفادة القانون 
 ة الدولي رر ة الجنا ي ررمررن خرر ل العررودة إلررى النظررام األساسرري للمحكمررة " قررانون الحرررب "المسررلحة 

 :التي نصت على أن  
                                                           

م لتعاقررب علررى االنتهاكررات 1223/  لعررام 222أنشرر ت المحكمررة الخاصررة بيويسرر فيا السررابقة بموجررب قرررار مجلرر  األمررن رقررم / 1
زجي، م، يرا1224/ لعرام 255م، كما انش ت محكمة رواندا بموجرب قررار مجلر  األمرن رقرم /1242الجسيمة التفاقيات جنيف لعام 

 .230م،  2010أمل: القانون الدولي الجنا ي، بحث منشور في الموسوعة القانونية المتخصصة، دمشق، 
محمد، محفوظ سيد عبد الحميرد : دور المحكمرة الجنا يرة الدوليرة ليويسر فيا السرابقة فري تطروير القرانون الردولي االنسراني، رسرالة  2

 .44م،   2002دكتوران، القاارة، 
 .245،  2002حمود شريف : القانون الدولي االنساني، دار النهضة العربية، القاارة، الطبعة الثانية، بسيوني، م 3
 .53سلطان، عبد ا  عبو: دور القانون الدولي الجنا ي في حماية حقوق االنسان،  مرجع سابق،   4
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  إطرررارما عنررردما ترتكرررب فررري بجررررا م الحرررب وال سررري  يكررون للمحكمرررة اختصرررا  فيمرررا يتعلرررق 
 عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذن الجرا م. إطارأو في ، أو سياسة عامة، خطة

  سرريمة التفاقيررات جنيررف الج االنتهاكررات :" جرررا م حرررب"لغرررض اررذا النظررام األساسرري تعنرري
 . 1م،....1242يسط  لعام أ 12المؤرخة 

 :اإلنساني   الدولي  في تطوير أحكام القانون  ي  الجنا  الدولي  مساامة القانون  -2
فري جرزء كبيرر  حترى أصرب ، مراحرل عردة فري تطرورن التشرريعي   الجنا ي   الدولي  لقد دخل القانون 

إلرررى المصرررادر التررري  ة الدولي ررر ة الجنا ي رررويشرررير النظرررام األساسررري للمحكمرررة ، تعاقرررديا   منررره قانونرررا  
 :مصادراا وفق اآلتيورتبت ، ينبغي على المحكمة الرجوع إليها

 وقواعد االثبات الخاصة.، النظام األساسي للمحكمة نفسها 
 وقواعرررردن بمررررا فيهررررا تلررررع المتعلقررررة ، الرررردولي  ومبررررادق القررررانون ، المعاارررردات واجبررررة التطبيررررق

 بالنزاعات المسلحة.
  تتعررررارض اررررذن المبررررادق مررررع النظررررام األساسرررري علررررى أال  ، وقواعرررردن الرررردولي  مبررررادق القررررانون 

 للمحكمة.
فهذن األخيرة تشكل مصدرا من ، نا في اذا الصدد على وجه الخصو  او المعااداتوما يهم  

اتفاقيرات الاراي عرام  مثرل: اإلنسراني   الردولي  كاتفاقيات القرانون  الجنا ي   الدولي  مصادر القانون 
 .2وتوكولين االضافيين الملحقين بهاوالبر ، م1242واتفاقيات جنيف لعام ، م1202، م1222
قرررد ازداد قررروة  اإلنسررراني   الررردولي  صررررح القرررانون  إلرررى القرررول برررأن   الررردولي  فقرررد ذارررب الفقررره  ولرررذلع
وبصرورة خاصرة ، الجنرا ي   الردولي  بفضل االضافات المهمة التي حصلت علرى القرانون  ورسوخا  

التررري سرررتكون مرررن ضرررمن اختصاصررراتها النظرررر فررري جررررا م  ة الدولي ررر ة الجنا ي رررنشررراء المحكمرررة إ
 .3التي قد تحصل في المستقبل اإلنساني   الدولي  الجسيمة للقانون  اتاالنتهاكالحرب و 

 الرررردولي  نتيجررررة أو محصررررلة للقررررانون  أن ررررهوك الجنررررا ي   الرررردولي  ومررررن جهررررة أخرررررل يبرررردو القررررانون 
ليأخرررذ مسرررألة م حقرررة ، اإلتفاقيررراتفهرررو الرررذي يتضرررمن الجررررا م التررري نصرررت عليهرررا ، اإلنسررراني  
التري تشركل  ة الدولي ر اإلتفاقيرات وخاصرة أن  ، اإلنسراني   لردولي  االجسيمة فري القرانون  االنتهاكات

                                                           
 / من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية.2المادة / 1
 .14م،  2014منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر،  "إجابات على أس لتع "ي االنساني القانون الدول 2
. و د. سرلطان، 42المخزومي، عمر محمود : القانون الدولي االنساني في ضروء المحكمرة الجنا يرة الدوليرة،  مرجرع سرابق،    3

 .54،  مرجع سابق،  عبد ا  عبو : دور القانون الدولي الجنا ي في حماية حقوق االنسان
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 االنتهاكراتوأيضرا تعرد ، جراءات وال على ثليرات قمعيرةإلم تن  على ، ة الدولي  أسا  الحماية 
اإلنساني   الدولي  بمثابة خرق لقواعد ثمرة في القانون  الجنا ي   الدولي  التي ي حقها القانون 

1. 

 اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنائي   الدولي  لتباين بين القانون أوجه ا :الفرع الثاني

انراع العديرد  إال أن  ، اإلنسراني   الردولي  والقانون  الجنا ي   الدولي  ريم الصور العديدة للتداخل بين القانون 
وارررذن الفرررروق تتضررر  مرررن خررر ل المصرررادر واألارررداف ونطررراق التطبيرررق ، مرررن الفرررروق الجواريرررة بينهمرررا

 :وفيما يلي أامها، ا  القضا ي  واالختص

 :من حيث المصادر اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنا ي   الدولي  االخت ف بين القانون  :أوال  

يعتمررد القررانون الرردولي  الجنررا ي  علررى التشررريعات والترردابير التنفيذيررة الوطني ررة لتطبيررق أحكامرره سررواء  فرري 
دة األطراف، وال يقتصر على المعاادات الجنا ي ة، في حين إطار المعاادات الثنا ية أم المعاادات متعد

أن  القانون الدولي  اإلنساني  ال يكون له اذا التشعب، واو ذو مواثيق عالمية
2. 

وارذا مرا ارو عليره الحرال ، ة خاصرة فري تطرور أحكامرهأامي ر اإلنسراني   الدولي  القانون  وللعرف في نطاق
 الردولي  وريرم تردوين قواعرد القرانون ، لمتعلقة بالنزاعرات المسرلحةخرل اوالمعاادات األ، في ال حة الااي

برررراز محتررروان العرفررري ال يرررزال موضرررع ااتمرررام وجررردل مرررن قبرررل فقهررراء إ فررر ن  ، ضرررمن معااررردات اإلنسررراني  
 .3العرفية اإلنساني   الدولي  قرار القضاء بصفة قواعد القانون إباإلضافة إلى ، الدولي  القانون 

 :من حيث األاداف اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنا ي   الدولي  القانون  االخت ف بين :ثانيا  

 اما: تين تقوم مواثيق القانون الدولي  اإلنساني  في أساسها القانوني  على ركيزتين أساسي  

حمايرررة الضرررحايا ومسررراعدتهم، وحمايرررة الممتلكرررات ذات الطرررابع المررردني مرررن جهرررة، ووضرررع القيرررود علرررى 
مرن خر ل اتفاقياتره التري ترترب التزامرات علرى الردول األطرراف،  ليبه مرن جهرة أخررل،وسا ل القتال وأسرا

في حين تهدف معاادات القانون الدولي  الجنا ي  إلى تحقيق العدالة الجنا ي ة من خ ل االقتصا  من 
 مرتكبي الجرا م الدولي ة.

                                                           
 .123كلزي، ياسر حسن : المواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي االنساني،  مرجع سابق،  1
 .155كلزي، ياسر حسن: القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق،   2
مرراري  -علررى مررر العصررور، جررونحيررث تعررود أصررول القررانون الرردولي االنسرراني إلررى الممارسررات العرفيررة للجيررو  الترري تطررورت  3

 م.2002انكرت ، لويز دوزوالد : القانون الدولي االنساني العرفي، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاارة، 
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، فقررط هررا ال تهرردف إلررى فرررض العقرراب أن  إال  فررريم احتررواء القررانون الرردولي  اإلنسرراني  علررى أحكررام جنا ي ررة 
مررن األضرررار الترري لحقررت بهررم مررن  ين، والحررد  بهررا ضررمان احترررام كرامررة األشررخا  المحمي ررحيررث يقصررد 

جراء انتهاع قواعد القانون الدولي  اإلنساني  
1. 

 :من حيث نطاق التطبيق اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنا ي   الدولي  االخت ف بين القانون  :ثالثا  

ويهرردف القررانون ، علررى جرررا م تقررع ضررمن السررلم أو الحرررب الجنررا ي   الرردولي  حيررث تطبررق أحكررام القررانون 
قررانون ع قررات بررين  الجنررا ي   الرردولي  وال يمكررن اعتبررار القررانون ، إلررى معاقبررة المجرررمين الجنررا ي   الرردولي  

ن مررراو ، أعرررداء أو أطرررراف متحاربرررة  اإلنسررراني   لقرررانون الررردولي  أمرررا ا ،2ومكافحتهرررا ة الدولي رررمجالررره الجريمرررة  ا 
وتهدف إلى حماية ف ات من األشخا   ويير الدولي   فقواعدن تنطبق على حاالت النزاع المسل  الدولي  

، سرواء  حيث يبدو القانون الدولي  الجنا ي  أوسرع بكثيرر مرن نطراق القرانون الردولي  اإلن ،والممتلكات سراني 
 .3أم الف ات المحمية من حيث نطاق التطبيق

 :من حيث االختصا  اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنا ي   الدولي  االخت ف بين القانون  :بعا  را

اتفاقيررات جنيررف تضررمنت مبرردأ الم حقررة  تعرررض الفقرره لهررذا الوجرره مررن أوجرره االخررت ف انط قررا مررن أن  
ن جنسرية بغرض النظرر عر، كمة أو التسليماالقضا ية من قبل جميع األطراف المتعاقدة على أسا  المح

 ، 42للمرررادة المشرررتركة ) وفقرررا   ( العرررالمي   الجنرررا ي  ) االختصرررا  ، المتهمرررين بارتكررراب انتهاكرررات جسررريمة
فري تنفيررذ  الررذي يتري  للمحراكم الوطنيررة أن تلعرب دورا   وارذا االختصرا  العرالمي   4(143 ، 122 ، 50

، كم جنا ية دوليرة دا مرة أو مؤقترةنشاء محكمة أو محاإأمام  ترع الباب مفتوحا   اإلنساني   الدولي  القانون 
 الررردولي  حسرررب أحكرررام القرررانون  ة الدولي رررمكانيرررة المحاكمرررة إحرررول تنفيرررذ االختصرررا  العرررالمي دون وال ي

نطاقره أوسرع مرن الجررا م  قرانون جررا م وعقوبرات دوليرة فر ن   الجنرا ي   الردولي  ا كان القرانون ولم  ، اإلنساني  
ولررم تنتظررر الرردول قيررام محرراكم جنا يررة دوليررة ، علررى حرردة ه كررل  وتطبررق معااداترر، المرتكبررة أثنرراء الحررروب

 .5خطورة عن جرا م الحرب حتى ت حق جرا م دولية قد تقل  

                                                           
 .154كلزي، ياسر حسن: القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق،    1
 .133كاسيزي، انطونيو : القانون الجنا ي الدولي،  مرجع سابق،   2
 .154كلزي، ياسر حسن: القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق،   3
 .123كلزي، ياسر حسن : المواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي االنساني،  مرجع سابق،   4
 .155كلزي، ياسر حسن: القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق،   5
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تكمرن فرري  ،اإلنسراني   الردولي  والقرانون  ،الجنرا ي   الردولي  الفرروق الجواريرة برين القرانون  نسرتنتج أن   وأخيررا  
وأيضررا انرراع ع قررة قا مررة بينهمررا مررن ، ا واالختصرر ،ونطرراق التطبيررق ،والمصررادر ،نررواحي األاررداف

بم حقة انتهاكرات القرانون  الجنا ي   الدولي  ما اختصا  القانون وال سي  ، ا ردم الفجوة القا مة بينهماأن هش
 .اإلنساني   الدولي  
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 المبحث الثاني 

 إلنساني  ا الدولي  والقانون  الجنائي   الدولي  ة المشتركة بين القانون ائي  ز الجالقواعد 

ومنتهكري ، ةالدولي رمرتكبري الجررا م تجرريم وعقراب بدورارا  مرن خر لل يرة كبرر ة أام  ا ي رز الجتجسد القواعد 
حلقرة أساسررية مرتبطرة بالقررانون  الجنرا ي   الرردولي  وفري ارذا الصرردد يعرد القرانون ، اإلنسرراني   الردولي  القرانون 
ر وترداخل مرع علرم برل تطرو  ، ةة وأخ قي ربي رفهرذا األخيرر لرم يعرد فقرط مجررد نصرو  أد، اإلنساني   الدولي  

 منهمرررا مكمررر    حيرررث أصرررب  كرررل  ، الجنرررا ي   الررردولي  وارررو القرررانون ، ثخرررر مرررن العلررروم الحديثرررة فررري القرررانون
 االنتهاكرراتيترتررب عليرره محاكمررة مرتكررب  اإلنسرراني   الرردولي  لقواعررد القررانون  االنتهاكرراتفارتكرراب ، لآلخررر

 .اإلنساني   الدولي  وذلع في ضوء قواعد القانون  ،الجنا ي   الدولي  من جانب القانون 

 اإلنسرراني   الرردولي  والقررانون ، الجنررا ي   الرردولي  وفرري ضرروء ذلررع توجررد قواعررد جزا يررة مشررتركة بررين القررانون 
وارذن أيضرا تكرون مشرتركة برين ، أخررل متعلقرة باالختصرا  القضرا ي   وقواعرد، تتعلق بالتجريم والعقاب

 القانونين.

والقررانون  الجنررا ي   الرردولي  ة المشررتركة بررين القررانون ا ي ررز الجبحررث سررتتم دراسررة القواعررد اررذا الم إطرراروفرري 
 من خ ل المطلبين اآلتيين: اإلنساني   الدولي  

 جريم والعقاب.القواعد المتعلقة بالت   :المطلب األول

 .القواعد المتعلقة باالختصا  القضا ي   :المطلب الثاني

 بالتجريم والعقاب قواعد المتعلقةال :المطلب األول

ع اررو الررذي يضررع والمشررر  ، جريمررة إال إذا نرر  القررانون صررراحة علررى تجريمرره الثابررت أن الفعررل ال يعررد  
ويخرت  برالتجريم  ، فيأمر األفراد باالمتناع عن القيام ببعض األفعرال أو ب تيران بعضرها، قواعد السلوع

ا بمثابرة عردوان علرى هرناتيإة التري يعتبرر لى األفعال المحظور من خ ل الن  ع الجنا ي   الدولي  القانون 
 . المصال  والقيم التي يحميها المجتمع الدولي  

عررردد مرررن  النظرررام األساسررري  للمحكمرررة الجنا ي رررة الدولي رررة نجرررد أن ررره ذكرررر ضرررمن اختصاصررره وبرررالعودة إلرررى
 .1خاصة بادة الجماعية، والتي أيضا  تم تنظيمها باتفاقيةالجرا م، ومنها جريمة اإل

                                                           
 م.1242بادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام / من اتفاقية منع جريمة اإل2المادة / 1



 

21 
 

 ة الدولي ررتجريمهررا يررتم بموجررب القاعرردة القانونيررة  فرر ن  ، اإلنسرراني   الرردولي  تعلررق بانتهاكررات القررانون وفيمررا ي
وبناء على ذلع سنتناول ، الجنا ي   الدولي  والقانون  اإلنساني   الدولي  من القانون  ويشترع في التجريم كل  

فيمررا يتعلررق  اإلنسرراني   الرردولي  قررانون وال الجنررا ي   الرردولي  فرري اررذا المطلررب القواعررد المشررتركة بررين القررانون 
 .اإلنساني   الدولي  بالتجريم والعقاب بالنسبة النتهاكات القانون 

 .اإلنساني   الدولي  والقانون  الجنائي   الدولي  مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون  :الفرع األول

لمبردأ  وذلرع تطبيقرا  ، ة الدولي رة القانونيرة يرتم بموجرب القاعرد اإلنسراني   الردولي  تجريم انتهاكات القرانون  إن  
 الرررردولي  والقررررانون  الجنررررا ي   الرررردولي  مررررن القررررانون  ويشررررترع فرررري التجررررريم كررررل  ، ة الجرررررا م والعقوبرررراتشرررررعي  

وكيفيررة  الجنررا ي   الرردولي  ة الجرررا م والعقوبررات فرري القررانون وعلررى ذلررع سرريتم دراسررة مبرردأ شرررعي  ، اإلنسرراني  
 األسا  القانوني  للتجريم.بنا ي  من القانون الدولي  اإلنساني  استفادة القانون الدولي  الج

ويفتقرر أيضرا  إلرى وجرود المجتمع الردولي  يفتقرر إلرى وجرود دسرتور علرى يررار دسرتور الدولرة،  أن   الثابت
.  سلطة تشريعي ة مستقل ة تجان السلطات األخرل على يرار القانون الجنا ي  الداخلي 

ة الجرررا م والعقوبررات علررى القررانون الرردولي  الجنررا ي  كمررا اررو انطبرراق مبرردأ شرررعي  ولررذلع ال يمكررن التسررليم ب
، وحررول ذلررع ظهررر رأيررين اثنررين، حيررث ذاررب الرررأي األول إلررى  عليرره الحررال فرري القررانون الجنررا ي  الرروطني 

 إضفاء صفة الجريمة على الفعرل، وتقردير العقوبرة،دولي ة سلطة تقديري ة في المطالبة ب عطاء المحكمة ال
، فري واذا ال يجوز قانونا ، ألنه يمن  المحكمة سلطة يير محدودة، واو ما يعني استبعاد مبدأ الشرعية

 .1حين ذاب الرأي الثاني إلى ضرورة إعمال مبدأ شرعي ة الجرا م والعقوبات كما القانون الوطني  

ن كررران أفضرررل مرررن الررررأي األول إال  أن ررره ترررم توجيررره سرررهام النقرررد إ ألنررره ال يأخرررذ فررري ليررره والررررأي الثررراني وا 
مرن  ماالعتبار ظروف المجتمع الدولي  مرن جهرة، وطبيعرة القرانون الردولي  الجنرا ي  والقرانون الردولي  العرا

 .جهة أخرل، فالمجتمع الدولي ال يعرف وجود سلطة تشريعي ة عليا ذات اختصا  تشريعي

لقرانون الجنرا ي  الرداخلي  ال يمكنره ولذلع حسب جانب من الفقه ف ن القانون الدولي  الجنا ي  شأنه شرأن ا
تجاال اعتبارات العدالة، وال تجاال حقوق األفراد، وبالتالي عدم إنكرار مبردأ شررعية الجررا م والعقوبرات، 

الرردولي  الجنرررا ي  وتطويررع صررياية ومفهررروم المبرردأ اتفاقرررا   ويايررة األمررر أن ررره يجررب مراعرراة طبيعرررة القررانون
                                                           

1
، بحث منشور في مجلة كلية  القهوجي، علي عبد القادر: مبدأ شرعية )قانونية( الجرا م والعقوبات في القانون الدولي  الجنا ي 

.وما بعداا 22القانون الكويتية العالمية، ب  تاريخ،   
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، حيث يفترض مبدأ المشروعية الصارمة أن ر والطبيعة الخاصة للقانون الدولي   ه ال يمكرن تحميرل الجنا ي 
 .1الفرد المسؤولي ة الجنا ي ة ومعاقبته إال  إذا اعتبر الفعل لحظة ارتكابه جرما  بموجب القانون المطب ق

التري تشركل والثابت أن المعاادات تعد  المصدر الر ي  بين مصادر القانون الردولي  وتنقسرم المعااردات 
 مصدرا  من مصادر القانون الدولي  الجنا ي  إلى قسمين:

  القسرم األول : يتنرراول مجموعررة القواعرد القانونيررة الترري تتضرمنها المعاارردات الشررارعة ،وارري
اتفاقيررات وفرري مقرردمها  اإلنسرراني   الرردولي  المتضررمنة قواعررد عامررة مجررردة كاتفاقيررات القررانون 

 م .1242لعام األربع جنيف 
 رررر  الرررردولي  ني فيتنرررراول مجموعررررة المعاارررردات المتعلقررررة ب ليررررات تطبيررررق القررررانون ا القسررررم الثرررراأم 

حيررث يحرردد اررذا النظررام المرجعيررة  ،الجنا ي ررة الدولي ررةكالنظررام األساسرري للمحكمررة  ،الجنررا ي  
 .اند اليها ويطبقهانونية التي يستالق

، م األساسرري صررعوبةمررن أكثررر مررواد النظررا الحررربالمررادة الثامنررة الخاصررة بجرررا م  تعررد  وفرري اررذا الصرردد 
ا أن هرروبررالعودة إلررى اررذن المررادة نجررد ، حيررث تضررمن عرردة تقسرريمات إليضرراح المررواد القانونيررة لهررذن الجرررا م

 مقسمة إلى ف ات ث ثة واي:

 الجسيمة التفاقيات جنيف األربعة. االنتهاكات :الف ة األولى

 .ة الدولي  رية على النزاعات المسلحة الخطيرة األخرل للقوانين واألعراف السا االنتهاكات :الف ة الثانية

الجسرريمة  االنتهاكرراتالترري تتضررمن  ة الدولي ررالخطيرررة للنزاعررات المسررلحة ييررر  االنتهاكررات :الف ررة الثالثررة
الخطيرة األخرل للقوانين  االنتهاكاتو ، م1242للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

الدولي  ات المسلحة يير ذات الطابع واألعراف السارية على النزاع
2. 

والبرتوكوالن الملحقران ، م1242تعتبر اتفاقيات جنيف األربعة لعام وفي نطاق القانون الدولي  اإلنساني  
، اإلنسررراني   الررردولي  الجسررريمة للقرررانون  االنتهاكررراتالتررري قننرررت  ة الدولي رررمرررن الجهرررود ، م1222بهرررا لعرررام 

                                                           
1  ، ومررا  22،   مرجررع سررابقالقهرروجي، علرري عبررد القررادر: مبرردأ شرررعية )قانونيررة( الجرررا م والعقوبررات فرري القررانون الرردولي  الجنررا ي 

، مرجع سابق،  و كاسيزي، أنطونيو: القانون الجنا ي  الدول –بعداا   . 20ي 
 / من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية.2المادة / 2
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أسرررا  التجرررريم فررري ترررؤدي بالضررررورة إلرررى فهرررم  االنتهاكررراتة تلرررع دراسررر وبالترررالي فررر ن  ، وعرررددت صررروراا
 ، وانا يمكن ذكر األمثلة اآلتية:لجنا ي  القانون الدولي  ا

 المتعلقة بالس مة الجسدية لألشخا : االنتهاكات -1

مرا قرد يصريب الشرخ  فري جسردن مرن جرراء العمليرات العسركرية  كل   االنتهاكاتحيث تتضمن اذن 
داث معانرررراة حررررإالتجررررارب البيولوجيررررة علررررى جسرررردن أو أو التعررررذيب أو برررر جراء ، سرررواء تعلقررررت بالقتررررل

 ه. وعااات مستديمة ألعضا

ومثال على ذلع ما تضمنته االتفاقية الثالثة حول حماية أسرل الحرب من عدم جواز معاملة أسرل 
 ني أو التجررررارب الطبيررررة أوأو تعريضرررره للتشررررويه البررررد، ا مرررروت األسرررريرأن هالحرررررب بطريقررررة مررررن شرررر

 .1العلمية
 التعذيب والمعاملة ال إنسانية: -2

جررررا م التعرررذيب محظرررورة بموجرررب العديرررد مرررن اتفاقيرررات حقررروق االنسررران لمرررا تنطررروي عليررره مرررن ثثرررار 
ضرافية نجرد اإل وبالعودة إلى البروتوكوالت، ونفسيا   وأخطار تم  الشخ  الخاضع للتعذيب جسديا  

 .2ة والعقلية لألشخا لس مة البدنيا تضمنت حظر أعمال التعذيب واأن ه
 ريام األسير على الخدمة في صفوف قوات العدو:إ -3

ويظهر ذلع مرن ، لقد حظيت مسألة تشغيل أسير الحرب من طرف الدولة الحاجزة له بااتمام دولي  
 المعقودة بهذا الشأن. ة الدولي   اإلتفاقياتخ ل نصو  

زة تشرغيل أسررل الحررب ال  قرين للعمرل )يجروز للدولرة الحراج :أن هفاتفاقية جنيف الثالثة نصت على 
علررى أن يكررون القصررد بصررورة خاصرررة ، مررع مراعرراة سررنهم وجنسررهم ورتبررتهم وكررذلع قررردرتهم البدنيررة

 .( 3ومعنويا   المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا  

 ريام المدنيين على الخدمة في صفوف العدو:إ -4

لمسرلحة ارو الحفراظ علرى الطرابع المردني أسرا  الحمايرة المكفولرة للمردنيين فري النزاعرات ا حيث أن  
 ة الدولي رر اإلتفاقيرراتوفرري اررذا الشرأن كفلررت ، واسررتبعادام مررن العمليرات العسرركرية وأاررداف العردو، لهرم

                                                           
 م.1242/من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 13المادة/ 1
/ مرررن البروتوكرررول االضرررافي األول، وقرررد أكررردت ذلرررع أيضرررا اتفاقيرررة منااضرررة التعرررذيب والمعاملرررة ال إنسرررانية، لعرررام 11المرررادة / 2
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بما يضمن عدم تشغيل المدنيين واريامهم على ، ة جملة من الحقوق لهذن الف ة زمن الحرباإلنساني  
 الخدمة في صفوف الدولة المعادية.

ضررررورة عررردم تشرررغيل المررردنيين وخطرررر  م علرررى1202لشرررأن أكررردت اتفاقيرررة الاررراي لعرررام وفررري ارررذا ا
م المشرراركة فرري  فرري حالررة تلبيررة حاجررات قرروات االحررت ل بشرررط عرردخضرراعهم لتقررديم الخرردمات إال  إ

 .1العمليات العسكرية

االحرررت ل بشرررأن  دولرررةم أوردت جملرررة مرررن القيرررود علرررى 1242وبررردوراا فررر ن اتفاقيرررات جنيرررف لعرررام 
 :ل المدنيين وأامهاتشغي

ال يجرروز لدولررة االحررت ل أن تررريم األشررخا  المحميررين باالتفاقيررة علررى الخدمررة فرري قواتهررا  -
 المسلحة أو المساعدة.

 .2سنة على العمل 12من  من ام أقل   جبارإال يجوز  -

كررران الشررخ  علررى الخدمررة فرري القرروات المسررلحة بالدولررة المعاديررة يعتبررر إ كمررا نصررت علررى أن  
 .3) أي جريمة حرب ( يما  جس انتهاكا  

ضررافية كجريمررة اتفاقيررات جنيررف وبروتوكوالتهررا اإل وانرراع أيضررا انتهاكررات أخرررل نصررت عليهررا
 .4المشروعلمشروع وجريمة الحب  يير االبعاد أو النقل يير ا

ال والجدير ذكرن أن ه في سياق التعقيب على تجاوز القانون الدولي  الجنا ي  لمبدأ " ال جريمرة وال عقوبرة إ
برررن  نافرررذ وقرررت ارتكررراب الجريمرررة " يررررل جانرررب مرررن الفقررره القرررانوني  الررردولي  أن  األبريررراء فقرررط ارررم مرررن 
يستحقون مزايا مبدأ الشرعية، وأن ه في سياق محاكمة الفظا ع الجماعية واإلبادة الجماعيرة والجررا م ضرد 

ارذا المبردأ علرى الرريم مرن ذكررن برين اإلنسراني ة وجررا م الحررب،  لرم تتقيرد العدالرة الجزا ي رة الدولي رة  بمثرل 

                                                           
 م حول قوانين وأعراف الحرب البرية.1202/ من اتفاقية الااي لعام 52المادة / 1
 م.1242/ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 51المادة / 2
 م .1242/ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 142المادة / 3
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، ويمكن لنا التعقيب على الرأي السابق بعردم 1معظم مبادق ذلع القانون األساسية " ال عقاب إال بن "
 صحة التمييز بين األبرياء وييرام من األشخا  في نطاق االستفادة من مزايا مبدأ الشرعي ة.

مرااي إال انتهاكرات  القانون الدولي  الجنا ي   ذكراا فينخل  بناء على جميع ما تقدم أن الجرا م الوارد 
أوجرره اعتمرراد القررانون الرردولي  الجنررا ي  علررى القررانون  برررزتوفرري اررذا الجانررب ، اإلنسرراني   الرردولي  للقررانون 

 .الدولي  اإلنساني  فيما يتعلق ب سباغ صفة التجريم على انتهاكات القانون الدولي  اإلنساني

مةن  اإلفةالتوعةدم  اإلنسةاني   الةدولي  ة عةن انتهةاا القةانون الفردي ة ة الجنائي  ية المسؤول :الفرع الثاني
 العقاب

حقيقرة قانونيرة ال  فعال ييرر مشرروعه دوليرا  بسبب ارتكابه أل ءلة الفرد جنا يا  مكانية مساإلقد أصب  مبدأ 
 ة الجنا ي رة إلى المسرؤولي  يخضع  اإلنساني   الدولي  الفرد الذي ينتهع قواعد القانون  وبذلع ف ن  ، جدال فيها

 . مهما كانت صفتهة الفردي  

 :لآلتي الفردية بصورتها المباشرة ويير المباشرة وفقا   ة الجنا ي  ولذلع ستتم دراسة المسؤولية 

 :الفردية المباشرة ة الجنا ي  المسؤولية  :أوال  

وطوكيررو مجرمرري الحرررب  مبرغنررور فرري  ة الدولي ررحاكمررت المحرراكم العسرركرية ، ة الثانيررةبعررد الحرررب العالمي رر
مرن القرانون  ة عن جرا م الحرب برات جرزءا  الفردي   ة الجنا ي  ة مفادن أن مبدأ المسؤولي   افتراضاستنادا إلى 

العرفي   الدولي  
2. 

الفرديرة عرن جررا م الحررب فري النزاعرات المسرلحة  ة الجنا ي روفي الوقرت الحرالي يعتررف بمبردأ المسرؤولية 
وفرري النظررام  اإلنسرراني   الرردولي  سررواء فرري العديررد مررن اتفاقيررات القررانون  علررى حررد   ة الدولي رروييررر  ة الدولي رر

 فقرررد نصرررت اتفاقيرررة جنيرررف األولرررى علرررى أن ) تتعهرررد األطرررراف، ةالدولي ررر ة الجنا ي ررراألساسررري للمحكمرررة 
لرذين جراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزا يرة فعالرة علرى األشرخا  اإ السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي  
 .3(فاقية المبينة في المادة التاليةحدل المخالفات الجسيمة لهذن االتإيقترفون أو يأمرون باقتراف 

                                                           
1 Shahram Dana, Criminal law, beyond Retroactivity To realizing, Justice Theory on the Principle 
of legality in international criminal law sentencing, The Journal of Criminal law, 2009, Vol 99, No 
4, p858. https://www.istor.org/stable/20685063. 

 .222ميلتسر، نيل  : القانون الدولي االنساني،  مرجع سابق،   2
 م.1242/ من اتفاقية جنيف األولى لعام 42المادة / 3
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طرررف متعاقررد بم حقررة المتهمررين برراقتراف مثررل اررذن المخالفررات الجسرريمة أو برراألمر باقترافهررا  زم كررل  ترريل)
أن يسرلمهم  هتشرريع حكرامأل وطبقرا  ، إذا فضرل ذلرع وله أيضرا  ، كانت جنسيتهم وتقديمهم إلى محاكمة أيا  

م كافيررة ضررد ة اتهرراإلررى طرررف متعاقررد معنرري ثخررر لمحرراكمتهم مادامررت تترروفر لرردل الطرررف المررذكور أدل رر
 .1 (اؤالء األشخا  .....

وعلرررى ذلرررع أيضرررا جررراءت اتفاقيرررة جنيرررف الثانيرررة حرررول تحسرررين حرررال جرحرررى ومرضرررى ويرقرررى القررروات 
ة جنيرف الثالثرة حرول معاملرة أسررل الحررب قرد تضرمنت اتفاقير فر ن   وبردوراا أيضرا   ،2بحارالمسلحة في ال

ن ان الملحقرررران االضررررافيوكررررذلع تضررررمن البروتوكرررروال ،3علررررى عرررراتق األطررررراف المعنيررررة  مشررررابها   التزامررررا  
 .4الفردية ة الجنا ي  باتفاقيات جنيف على مبدأ المسؤولية 

ا قرررد نصرررت علرررى مبررردأ ن هرررأنجرررد  ة الدولي ررر ة الجنا ي ررروبرررالعودة إلرررى نصرررو  النظرررام األساسررري للمحكمرررة 
الفردية بشكل صرري  حيرث تضرمنت ) يكرون للمحكمرة اختصرا  علرى األشرخا   ة الجنا ي  المسؤولية 

الشرررخ  الرررذي يرتكررررب جريمرررة تررردخل فرررري )يضررررا  وتضرررمن أ، بهرررذا النظررررام األساسررري( الطبيعيرررين عمررر   
 .5(لنظاملهذا ا وعرضة للعقاب وفقا  اختصا  المحكمة يكون مسؤوال عنها بصفته الفردية 

مرن  لردل كرل   قانونيرا   ة أساسرا  الفردي ر ة الجنا ي رللمسرؤولية  من خ ل جميرع النصرو  السرابقة نسرتنتج أن  
 . الجنا ي   الدولي  والقانون  اإلنساني   الدولي  القانون 

ة ال تقرف ة المباشرر الفردي ر ة الجنا ي رة قامة المسؤولي  إة مكاني  إيرل أن  الدولي  فقه القانون  والجدير ذكرن أن  
ن مراو ، عند األشخا  الذين نفرذوا الفعرل المرادي مباشررة ة يمترد إلرى أشرخا  ثخررين إذا تروفرت فريهم أي ر ا 

 .3كالتحريض والمساامة ة الجنا ي  صورة من صور المساامة 

 

                                                           
 م .1242/ من اتفاقية جنيف األولى لعام 42المادة / 1
 م.1242/ من اتفاقية جنيف الثانية لعام 50المادة / 2
 م .1242اقية جنيف الثالثة لعام / من اتف122المادة / 3
 / من البروتوكول الثاني.14/ من البروتوكول االضافي األول .والمادة /25المادة / 4
 / من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية.25المادة / 5
قرررانون الجنرررا ي الررردولي لقرررد نظرررم النظرررام األساسررري للمحكمرررة الجنا يرررة الدوليرررة األشررركال األخررررل،  د. يوسرررف، يوسرررف حسرررن : ال 3

 .22م،   2010ومصادرن، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاارة، 
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 الفردية يير المباشرة: ة الجنا ي  المسؤولية  :ثانيا

 وعدم قيامه بأي  ، ريم عدم وجودن في مسرح الجريمة واذا يعني امكانية مساءلة القا د أو الر ي  جنا يا  
ات ييررن نتيجرة سرلوع مكانيرة مسراءلته عرن تصررفإوبعبارة أخررل ، ة الدولي  نة للجريمة من األفعال المكو  
القيرادة تعرد ميرزة  ة فري أن  لهذا النوع من المسرؤولي   والمنطقي   ويكمن األسا  الفلسفي  ، 1سلبي صدر عنه

القررانون يفرررض  ن  أول فرري موضررع مختلررف عررن األشررخا  العرراديين بحيررث قررد وضررعت الشررخ  المسررؤ 
يعررد  ن ره ومررن ثرم فري حالررة عردم قيامرره بهرذا الواجررب ف، عليره بعرض الواجبررات تجران مررن ارم تحررت رعايتره

 .2تباعهأعن ارتكاب الجرا م من قبل  مسؤوال  

 فري ضرد شرخ  إال   تسرجل عن المسرؤولية المباشررة التري ال يمكرن أن يختلفواذا النوع من المسؤولية 
 ن.حالة قيامه بفعل معي  

 :حيث وضع عدة أركان لهذن المسؤولية واي

 وجود ع قة التبعية بين المتهم )الر ي ( والفاعل )المرؤو (. -1
 ا سوف ترتكب .أن هالعلم الحقيقي أو المفترض للر ي  بارتكاب جريمة أو  -2
 .3كاب الجريمة أو لمعاقبة الفاعلينرتعدم اتخاذ الر ي  التدابير ال زمة والمعقولة لتجنب ا -3

سا  القرانوني لهرذن ا تضمنت األأن هوبروتوكوالتها نجد  اإلنساني   الدولي  و بالعودة إلى اتفاقيات القانون 
أو ارررذا  اإلتفاقيررراتة حيرررث جررراء فررري البروتوكرررول األول )ال يعفررري قيرررام أي مررررؤو  بانتهررراع المسرررؤولي  
 .4( ...، حسب األحوال، ةأو التأديبي  ة الجنا ي  مسؤولية ن من الءرؤسا "البروتوكول"الملحق 

مرا باشررتا أعمالهمرا فري محاكمرة كبرار القرادة مرن األلمران أن هوبالعودة إلى محاكم نورمبرغ وطوكيرو نجرد 
على صعيد  ة الدولي  ة الشخصي   ة الجنا ي  ة وكانتا بحق أول تطبيق صري  ألحكام المسؤولي   ، واليابانيين

                                                           
الحياني، فتحي محمد فتحي : اآلليرة القضرا ية للمسرؤولية الفرديرة الناشر ة عرن انتهاكرات القرانون الردولي االنسراني،  بحرث منشرور  1

 .141،   2012،  العراق، /22في مجلة الشريعة والقانون، العدد /
المطيري، ف ح مزيد : المسؤولية الدولية الجنا ية لألفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنرا ي، رسرالة ماجسرتير، مجلرة الشررق  2

 .53م،  2011األوسط، 
دولي االنسراني،  مرجرع سرابق، الحياني، فتحي محمد فتحي : اآللية القضرا ية للمسرؤولية الفرديرة الناشر ة عرن انتهاكرات القرانون الر 3

 143. 
 / من البروتوكول األول.23المادة / 4



 

28 
 

وبخاصرررة مررن حيررث إقرارارررا باسررتبعاد تطبيررق الحصرررانات الدبلوماسررية والقنصررلية التررري  ، لقيررادات الرردو 
ر ري  الدولرة أو القا رد الرذي يصردر إلرى  علرى أن   يتمتع بها رؤساء الدول وقادتها أمام المحكمرة تأسيسرا  

ن دولتره علرى التفرويض الرذي تمنحره إيرا مرؤوسيه قرارات تنطوي على ارتكاب جرا م دولية يكون متجراوزا  
ة بالغرة لما انطوت عليه المبادق التي قامت ااتان المحكمتان عليها مرن أامي ر ونظرا   ، بصفته الوظيفية

 فقررد نالررت تلررع المبررادق وعلررى األخرر  مبررادق محكمررة نررورمبرغ ااتمامررا   ة الدولي ررعلررى صررعيد الع قررات 
كررانون  11/أ ترراريخ 25برررقم  دفررع األمررم المتحرردة إلررى تقنينهررا بقرررار صرردر عررن الجمعيررة العامررة واسررعا  

بصرررياية تلرررع  الررردولي  قبرررل أن تقررروم الجمعيرررة العامرررة بتكليرررف لجنرررة القرررانون  ، 1243األول مرررن العرررام 
تشررين الثراني مرن  21 تراريخ 122بقراراا رقم  الدولي  لتقنينها كقاعدة من قواعد القانون  المبادق تمهيدا  

 .12421العام 

 ة الجنا ي ركرام النظرام األساسري للمحكمرة حللرؤسراء فري أ ة الجنا ي رة ي  للمسرؤول أسرا  قرانوني ويوجد أيضرا  
 مسررؤوال   بأعمررال القا ررد العسرركري   حيررث تضررمن )يكررون القا ررد العسرركري أو الشررخ  القررا م فعرر    ة الدولي رر

 والمرتكبررة مررن جانررب قرروات تخضررع، ة جنا يررة عررن الجرررا م الترري ترردخل فرري اختصررا  المحكمررةمسررؤولي  
 .2ه الفعليتين ....(إلمرته وسيطرت

 :من العقاب اإلف تعدم  :ثالثا  

رر حررول عرردم  الجنررا ي   الرردولي  والقررانون  ،اإلنسرراني   الرردولي  ة العديررد مررن القواعررد المشررتركة بررين القررانون ثم 
 ها على النحو اآلتي:وفي اذا الصدد سنقوم بدراسة اذن القواعد وبيان أام  ، من العقاب اإلف ت

 عدم سريان التقادم: -1

ووفقررا  ، لثابررت أن التقررادم اررو سرربب مررن أسررباب سررقوط الم حقررة القانونيررة علررى فعررل يعررد جريمررةا
ال يسرري أي تقرادم علرى  أن رهف، م1232لعام  ةاإلنساني  التفاقية عدم تقادم جرم الحرب والجرا م ضد 
جراء فري كمرا ، 3م1242ددة فري اتفاقيرات جنيرف لعرام العديد من الجرا م ومنها الجرا م الخطيرة المع

                                                           
1 Schabas William, A, An introduction to the international criminal court, published by the press 
syndicate of the university of Cambridge, first published2001, http//www.cambridge.com.p11. 

 / من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية22المادة / 2
 م.1232/ من اتفاقية عدم تقادم جرا م الحرب والجرا م المرتكبة ضد االنسانية لعام 1المادة / 3
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، بعررد دخررول د علررى عرردم سررقوط الجرررا م بالتقررادمالتأكيرر ة الدولي رر ة الجنا ي ررالنظررام األساسرري للمحكمررة 
 .1الحكم حي ز النفاذ

 مسؤولية القادة والرؤساء: -2

بررل يتضررمن أيضررا ، فقررطاألشررخا  الررذين يرتكبررون جرررا م حرررب  الجنررا ي   الرردولي  ال يعاقررب القررانون 
وقررد تضررمن  اإلنسرراني   الرردولي  فرري التصرررف وفقررا لمررا يقتضرريه القررانون الجرررا م الناتجررة عررن التقصررير 

كمررررا تضررررمن أيضررررا النظررررام  2ضررررافي األول الررررن  علررررى مسررررؤولية القررررادة والرؤسرررراءالبروتوكررررول اإل
ن و م مسرؤولأن هرحكما حول مسؤولية القادة والرؤساء مرن حيرث  ة الدولي   ة الجنا ي  األساسي للمحكمة 

 .3مرتهمإمن ام تحت المرتكبة م االنتهاكاتعن 

 عدم االعتداد بامتيازات المقاتلين والصفة الرسمية: -3

ألفرراد القروات المسرلحة  اإلنسراني   الردولي  ف  يجوز اسرتخدام امتيرازات المقراتلين التري يوفرارا القرانون 
 .4اع دولي مسل  كدفاع عن جرا م حربالتابعين لطرف في نز 

عفرررراء مررررن المسررررؤولية حقررررة بالصررررفة الرسررررمية إلررررى اإلملوأيضررررا ال تررررؤدي االمتيررررازات والحصررررانات ال
 .5ة الدولي   ة الجنا ي  

ا تعليررق اختصررا  أن همررن شرر، 3/ مررن النظررام األساسرري124المررادة / أن  واسررتكماال  لمررا سرربق يعتقررد الفقرره 
المحكمررة لمرردن سرربع سررنوات ،وبالتررالي ب مكرران المجرررمين أن يرتكبرروا جرررا مهم برردون خضرروعهم للمسرراءلة 

 .2عادة النظر فيهاإهم طوال اذن المدة ،ولذلع يتوجب والعقاب على أفعالالقضا ية 

                                                           
 / من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية.22المادة/ 1
 / من البروتوكول االضافي األول.23المادة / 2
 / من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية.22/ المادة 3
 م.1242/ من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 122المادة / 4
ر، نريل  : القرانون الردولي االنسراني، منشرورات اللجنرة الدوليرة تس/ من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية، وميل22المادة / 5

 ي، أمل : القانون الدولي الجزا ي،  مرجع سابق.، ويازج223م،  2013للصليب األحمر، 
فررري ارررذا النظرررام األساسررري أن تعلرررن عررردم قبولهرررا اختصرررا   / علرررى أنررره" يجررروز للدولرررة عنررردما تصرررب  طرفرررا  124نصررت المرررادة / 3

/ 2المرادة / المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سرريان ارذا النظرام األساسري عليهرا ،وذلرع فيمرا يتعلرق بف رة الجررا م المشرار إليهرا فري
 دعاء .....إلدل حصول 

 .502كلزي ،ياسر حسن : المواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي االنساني ،مرجع سابق ،  2
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وبرذلع  سرا  مرن الناحيرة القانوني رة،مكر  ة قرد أصرب  الفردي رة الجنا ي رة مبردأ المسرؤولي   والخ صة مما تقردم أن  
، ةالفردي رر ة الجنا ي ررتترترب عليرره قواعررد المسرؤولية  اإلنسرراني   الرردولي  الفرررد الرذي ينتهررع قواعررد القرانون  فر ن  

 الرردولي  ه ينصررب فرري محاسرربة أو معاقبررة منتهكرري القررانون واررذا كل رر، وسررواء أكرران شخصررا عاديررا أم قا رردا
 ف تهم من العقاب.إوعدم  اإلنساني  

 اعد المتعلقة باالختصاص القضائي القو  :المطلب الثاني

وفرررض الجررزاء علررى ، اإلنسرراني   ي  الرردوليجرراد العديررد مررن اآلليررات الكفيلررة بتررأمين احترررام القررانون إ لقررد تررم  
 . ة الدولي  والجرا م  اإلنساني   الدولي  مقترفي انتهاكات القانون 

ذلع أدل إلى التفكيرر فري  كل  ، والفها الحروب سواء في األرواح أو األمفنظرا للخسا ر الكبيرة التي تخل  
 الردولي  بقواعد القانون  التي تم  االنتهاكاتوذلع بهدف النظر في مختلف ، نشاء قضاء جنا ي دوليإ

اررري الوسررريلة التررري أوجررردتها الررردول لوضرررع حرررد إلفررر ت  ة الدولي ررر ة الجنا ي رررفكانرررت المحكمرررة ، اإلنسررراني  
 . ة الدولي  الخطيرة والجرا م  اإلنساني   الدولي  مرتكبي انتهاكات القانون 

 الرردولي  ن القررانون والترري تكررون وجهررا مشررتركا برري، ولررذلع تبرررز القواعررد الخاصررة باالختصررا  القضررا ي
 :في اآلتيواذا ما سنتناوله ، الجنا ي   الدولي  والقانون  اإلنساني  

والجةةرائم  اإلنسةةاني   الةةدولي  اختصةةاص القضةةاء الةةوطني فةةي مالحقةةة انتهاكةةات القةةانون  :الفةةرع األول
 ة الدولي  

جرررراء إخررراذ أي لقرررد تطرقرررت اتفاقيرررات جنيرررف األربعرررة إلرررى ضررررورة الترررزام الررردول األطرررراف المتعاقررردة بات
ن أو يرررأمرون بررراقتراف تلرررع الرررة علررى األشرررخا  الرررذين يقترفررو تشررريعي يلرررزم بفررررض عقوبررات جزا يرررة فع  

جررراء إفقررد نصررت اتفاقيررة جنيررف األولررى على)تتعهررد األطررراف السررامية المتعاقرردة بررأن تتخررذ أي ، األفعررال
حرردل إيررأمرون برراقتراف  الررة علررى األشررخا  الررذين يقترفررون أوتشررريعي يلررزم لفرررض عقوبررات جزا يررة فع  

سرراءة إكمررا نصررت اتفاقيررة جنيررف الثانيررة تحررت عنرروان قمررع ، 1ات الجسرريمة لهررذن االتفاقيررة ....(المخالفرر
جررراء تشررريعي يلررزم إ االسررتعمال والمخالفررات علررى أن )تتعهررد األطررراف السررامية المتعاقرردة بررأن تتخررذ أي  

 .2الة ....(ة فع  لفرض عقوبات جزا ي  

                                                           
 م.1242/ من اتفاقية جنيف األولى لعام 42المادة / 1
 م. 1242/ من اتفاقية جنيف الثانية لعام 50المادة / 2
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ابعرة ذابرت فري نفر  اتفاقية جنيف الر  ،وبدوراا ف ن  1ضا ذابت اتفاقية جنيف الثالثة يأوفي اذا االتجان 
 .2 االتجان ....

 اإلنسررراني   الررردولي  الررردول يقرررع عليهرررا عررربء تنفيرررذ قواعرررد القرررانون  وفررري ارررذا االتجررران ذارررب الفقررره إلرررى أن  
اإلنساني   الدولي  ا األطراف األصلية التي ارتضت قواعد اتفاقيات القانون أن هباعتبار 

3. 

ة التزام على الدول باتخاذ االجراءات التشريعية واالدارية ال زمة لتنفيذ ومن جميع النصو  السابقة ثم  
م جعررل مررن اختصررا  1222لعررام  ةالدولي ررة الجنا ي ررللمحكمررة  النظررام األساسرري   وخاصررة أن  ، اإلتفاقيررات

وطني الرررررذي ارررررو صررررراحب ارررررذن المحكمرررررة اختصاصرررررا تكميليرررررا أو احتياطيرررررا الختصرررررا  القضررررراء الررررر
تقرررروم بتضررررمين  واررررذا يوجررررب علررررى الرررردول أن، ةالدولي رررراالختصررررا  األصرررريل بالمحاكمررررة عررررن الجرررررا م 

وترورد تجريمرا النتهاكرات اتفاقيرات جنيرف حترى تكفرل ، ةالدولي رتشريعاتها الداخلية نصوصرا ترورد الجررا م 
 .4والتطبيق لها االحترام

)تنشررأ بهررذا محكمررة دوليررة وتكررون  :أن ررهعلررى  ة الدولي رر ة ي ررالجنا فقررد تضررمن النظررام األساسرري للمحكمررة 
رة موضرع و المحكمة اي ة دا مة لها السلطة لممارسة اختصاصها على األشخا  ازاء أشرد الجررا م خطر

وتكرررون المحكمرررة مكملرررة ، وذلرررع علرررى النحرررو المشرررار إليررره فررري ارررذا النظرررام األساسررري، الررردولي  االاتمرررام 
هرا ألحكرام ارذا النظرام عمل أسرلوبويخضرع اختصرا  المحكمرة و ، الوطنيرة  ةالجنا ي رللواليات القضا ية 

 .5األساسي( 

جرررراء التحقيرررق أو المقاضررراة فررري إالررردعول ييرررر مقبولرررة فررري حالرررة  ر أن  المحكمرررة تقرررر  ونصرررت أيضرررا أن  
أو قرررررت الدولرررة عررردم مقاضررراة الشرررخ  المعنررري بعرررد اجرررراء ، الررردعول مرررن قبرررل دولرررة لهرررا واليرررة عليهرررا

 .3... .، التحقيق

                                                           
 م.1242جنيف الثالثة لعام / من اتفاقية 122المادة / 1
 م.1242/ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 143المادة / 2
 .142يازجي، أمل : القانون الدولي االنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع،  مرجع سابق،   3
 .52م،  2002عة الشرق األوسط، المطيري، ينيم قنا  : ثليات تطبيق القانون الدولي االنساني، رسالة ماجستير، جام 4
 / من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية.1المادة / 5
 / من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية.2المادة / 3
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، لمحاكمهرا الوطنيرة ة الجنا ي ردولة بتنظريم الواليرة القضرا ية  فاالختصا  الوطني يقتضي بأن تقوم كل  
فرري قليمرري الترري تقضرري باختصررا  محرراكم الدولررة بررالنظر وتخضررع اررذن الواليررة لقاعرردة االختصررا  اإل

ي جرا م معينة تقع كما تخضع لقاعدة االختصا  الشخصي ف ، قليمهاإالجرا م جميعها التي تقع على 
 في الخارل.

جرمري الحررب مم حول حماية أسرل الحرب معاقبرة  1242وفي اذا الصدد أجازت اتفاقية جنيف لعام 
وقررد منحررت أيضررا اتفاقيررة  ،1أمررام محاكمهررا الوطنيررة اإلنسرراني   الرردولي  الررذين يرتكبررون جرررا م ضررد القررانون 

محاكم الدول التي ترتكب الجريمة على أراضيها م 1242بادة الجن  البشري لعام إمنع ومعاقبة جريمة 
نين ال زمرة صردار القرواإوأوجبرت علرى جميرع الردول األعضراء ، اختصا  النظرر فري مثرل ارذن الجررا م

 .2لمعاقبة مجرمي الحرب

مراعاة أمور حتى يحقق ما عليه من التزام دولري عنرد تجرريم الوطني وبحسب الفقه ينبغي على المشرع 
  :واذن األمور اي، ضمن الجرا م الواردة في اتفاقيات جنيف األربعةاألفعال التي تت

  التي تقع على عاتق الدولة بحكرم تصرديقها  ة الدولي  يتوجب على المشرع مراعاة االلتزامات
 على اتفاقيات جنيف.

 3عقوبة إال بن  يتوجب على المشرع مراعاة مبدأ ال جريمة وال. 

القرررانون  انتهاكرراتو صررراحب االختصررا  األصرريل فرري م حقررة ارر القضرراء الرروطني   ولررذلع نسررتنتج أن  
 الرردولي  والقررانون  اإلنسرراني   الرردولي  بررين القررانون مشررترع ممررا يعررزز دورن كاختصررا   ،اإلنسرراني   الرردولي  
 .الجنا ي  

رر تجرراوز  أن هالررذي مررن شرر "العررالمي   االختصررا  القضررا ي  "مبرردأ  الرردولي  ا سرربق أوجررد المجتمررع وبعيرردا عم 
والتي ال تستجيب لمتطلبات التصدي وقمرع الجررا م ، صا  التقليدية على المستول الوطنيقواعد االخت

                                                           
/ مررن اتفاقيررة تحسررين حررال الجرحررى والمرضررى، والمررادة 42/ مررن اتفاقيررات جنيررف لتحسررين أسرررل الحرررب، والمررادة /122المررادة / 1
 حول تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة. /50/
 اتفاقية منع ومعاقبة جريمة ابادة الجن  البشري. 2
عبد المجيد أحمد، أبكر علري : مفهروم وثليرات تنفيرذ القرانون الردولي االنسراني، بحرث منشرور فري مجلرة جامعرة العلروم االقتصرادية  3

 .22م،  2012واالدارية القانونية، العدد الرابع، 
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مرن قبرل أجانرب ضرد ضرحايا أجانرب أيضرا خرارل حردود الدولرة التري يتواجرد  الردولي  ع مرالتي تم  المجت
 من العقاب. اإلف ترتكابها مما يسهل لهؤالء اعلى اقليمها المتهمين ب

م تمثرررل برررذات الوقرررت 1242يرررع األفعرررال المدرجرررة فررري اتفاقيرررات جنيرررف لعرررام جم ولرررذلع يعتقرررد الفقررره أن  
 اإلنسرراني   الردولي  ظهرار الع قرة الوثيقررة برين القرانون واررذن مقاربرة إل، ةنصرو  تردعو للم حقرة القضرا ي

بغيررة تلبيررة  اإلنسرراني   الرردولي  نشررأ مررن كنررف القررانون  أن ررهالررذي يمكررن القررول ب، الجنررا ي   الرردولي  والقررانون 
عررادة صررياية قواعررد التجررريم الترري يحرردداا ذلررع القررانون وليكررون أثررر أو إفرري  الرردولي  لحة المجتمررع مصرر

 أن ررهأو  اإلنسرراني   الرردولي  بمعنررى أن تطبيقرره يررأتي الحقررا علررى ارتكرراب انتهرراع ألحكررام القررانون ، نتيجررة لرره
 أن هوارذا مرن شر، طنيولرذلع بررزت فكررة االختصرا  العرالمي للقضراء الرو ، من اآلليات التنفيذية لره يعد  

 .1عدم اف ت أحد من العقاب

الرذي بموجبره ، وانا يمكن لنا أن تستنتج أن تبني االختصا  العالمي إلى جانب االختصا  الوطني
، اإلنسررراني   الررردولي  ينعقرررد االختصرررا  للمحررراكم الوطنيرررة للررردول فررري م حقرررة مرتكبررري انتهاكرررات القرررانون 

اني أو الضررحية يسررهم فررري ضررمان االلتررزام بأحكررام القرررانون أو جنسرررية الجرر ، اهررانبغررض النظررر عررن مك
 وتأمين احترام أحكامه.، اإلنساني   الدولي  

والجةةرائم  اإلنسةةاني   الةةدولي  فةةي مالحقةةة انتهاكةةات القةةانون  الةةدولي  اختصةةاص القضةةاء  :الفةةرع الثةةاني
 ة الدولي  

إلفر ت مرتكبري  راا علرى وضرع حرد  صرراإ ة الدولي   ة الجنا ي  نشاء المحكمة أكدت الدول األطراف أثناء إ
ووفقرا للنظرام األساسري ة، الدولي ر ة الجنا ي رنشراء المحكمرة واذا أحد أسباب إ، من العقاب ة الدولي  الجرا م 

وارررذن ، الررردولي  للمحكمرررة فررر ن اختصاصرررها ينصرررب علرررى م حقرررة أشرررد الجررررا م خطرررورة علرررى المجتمرررع 
الجريمررة الخاضررعة لسررلطات المحكمررة ويسررمى  منهررا ذو ع قررة بنرروع، 2االختصاصررات علررى أنررواع عرردة

 "باالختصرررا  الزمررراني و المكررراني"أو يتعلرررق بزمررران ومكررران ارتكابهرررا ويسرررمى "باالختصرررا  النررروعي "
 . "االختصا  الشخصي"ومنها ما يتعلق بشخ  مرتكب الجريمة 

                                                           
عواد صمادي، خالد : مبدأ االختصا  العالمي ودورن في تحقيق العدالة الجنا ية وقمع انتهاكات القانون الدولي االنساني، بحث  1

 .300م،  2012منشور في مجلة العلوم القانونية،  بغداد، 
 .423نساني، مرجع سابق،   كلزي، ياسر حسن : المواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي اال 2
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 ة الجنا ي رقوانين وارذا مرا يبررز ع قرة المحكمرة برال، للمحكمة اختصا  احتيراطي   المتفق عليه أن   وأخيرا  
 واذا ما ستتم دراسته وفقا لآلتي:، الوطنية

 :ةالدولي   ة الجنا ي  االختصا  النوعي أو الموضوعي للمحكمة  :أوال  

ن ماو ، فوق الدول ليست كيانا   ة الدولي   ة الجنا ي  المحكمة  إن   اي كيان مماثل لغيرن من الكيانات القا مة  ا 
اري مكمرل لره فري م حقرة  إن مرا، الروطني الجنرا ي  عرن القضراء  ليست بدي    ة الدولي   ة الجنا ي  والمحكمة 

 .1عموما  ة الدولي  ومحاكمة الجرا م 

 نجررد أن الجرررا م الترري ترردخل فرري اختصررا  المحكمررة ة الجنا ي رروبررالعودة إلررى النظررام األساسرري للمحكمررة 
 :اي 2الموضوعي

 الجماعية. اإلبادةجريمة -أ 
 ة.اإلنساني  الجرا م ضد -ب 
 الحرب. جرا م-ل 
 جريمة العدوان.-د 

فجريمررة ، اإلنسرراني   الرردولي  ا انتهاكررات للقررانون أن هررهررا بال يمكررن تصررنيفها كل   أن رره ويرررل جانررب مررن الفقرره
وفي حال اقتران جريمة العدوان ، العام الدولي  ة باعتباراا انتهاكا لقواعد القانون العدوان اي جريمة دولي  
ت حق بشركل مسرتقل عرن جريمرة العردوان  االنتهاكاتاذن  ف ن   اني  اإلنس الدولي  بوقوع انتهاكات للقانون 

رررة، الدولي ررر ة الجنا ي ررر/ مرررن النظرررام األساسررري للمحكمرررة 2باعتبارارررا جررررا م حررررب وفقرررا للمرررادة / ا جررررا م وأم 
، / مررن النظررام األساسرري2و  3ة المنصررو  عليهررا فرري المررواد /اإلنسرراني  الجماعيررة والجرررا م ضررد  اإلبررادة
 حال ارتكابها في زمن السلم تعد   ففيرتكبت زمن السلم أم في زمن الحرب، التمييز فيما إذا امن  ف  بد  

رر، الجنررا ي   الرردولي  جرررا م دوليررة مررن اختصررا  القضرراء   ا فرري حررال ارتكابهررا زمررن الحرررب فعنررداا تعررد  أم 
اإلنسررراني   الررردولي  انتهاكررات جسررريمة للقررانون 

لي تررردخل فررري وبالتررا، فررري ارررذن الحالررة جررررا م حررررب وتعررد   ،3
 .4/ من النظام األساسي2جب المادة /اختصا  المحكمة بمو 

                                                           
 /من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية. 12،  1المادتان /  1
 / من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية.5المادة / 2
 حيث تضمنت اتفاقيات جنيف األربعة تقنيا لصور جرا م الحرب التي تعد انتهاكا جسيما لألحكام الواردة فيها. 3
 .424ياسر حسن : المواجهة الدولية النتهاكات القانون الدولي االنساني، مرجع سابق،   كلزي، 4
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يظهررر  الجنررا ي   الرردولي  والقررانون  اإلنسرراني   الرردولي  واالشررتراع فرري االختصررا  الموضرروعي بررين القررانون 
 / من النظام األساسي للمحكمة .2بشكل دقيق من خ ل المادة /

اجتمعرت حرول  الردولي  فر رادة المجتمرع ، اإلنسراني   الردولي  ن / اي المادة األكثر ارتباطا بالقانو 2فالمادة /
 :وتشتمل على اإلنساني   الدولي  الجسيمة للقانون  االنتهاكاتتجريم 

 م.1242الجسيمة التفاقيات جنيف لعام  االنتهاكات 
 م. وييرارا مررن 1242/ المشرتركة برين اتفاقيرات جنيرف لعرام 3الجسريمة للمرادة / االنتهاكرات

 .1الجسيمة كاتاالنتهاأنواع 

وقاعرردة مشررتركة حررول تجررريم انتهاكررات القررانون ، / تعررد السررند القررانوني مررن جهررة2ولررذلع فرر ن المررادة /
 .اإلنساني   الدولي  

 :ةالدولي   ة الجنا ي  االختصا  الشخصي للمحكمة  :ثانيا

 دولي  الررروالقرررانون  اإلنسررراني   الررردولي  برررين القرررانون  يتضررر  االشرررتراع حرررول قواعرررد االختصرررا  الشخصررري  
/ من النظام األساسي حول مسؤولية 25المادة /ما ورد في  من خ ل العديد من القواعد ومنها الجنا ي  

طريررق شررخ   أو عررن سررواء ارتكررب الجريمررة بصررفته الفرديررة أو باالشررتراع مررع ثخررر ة الجنا ي ررالشررخ  
مخالفرات الجسريمة أو / من اتفاقيرة جنيرف األولرى حرول م حقرة المتهمرين براقتراف ال42والمادة / ، ثخر

، 2الفرديرررة ة الجنا ي رررضرررافي األول قاعررردة حرررول المسرررؤولية كمرررا تضرررمن البروتوكرررول اإل، قترافهرررااألمرررر با
ويكررررون للمحكمررررة أيضررررا االختصررررا  علررررى جميررررع األشررررخا  بصررررورة متسرررراوية دون االعتررررداد بسررررا ر 

النظرام األساسري للمحكمرة / مرن 22واذا ما يظهر من خر ل المرادة /، أو الصفات الرسمية، االمتيازات
 م.1242/ من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 122والمادة /

 :والقضاء الوطني ة الدولي   ة الجنا ي  الع قة التكاملية بين المحكمة  :ثالثا

الرروطني مررن خرر ل ديباجررة  الجنررا ي  والقضرراء ، يتجلررى األسررا  القررانوني لطبيعررة الع قررة بررين المحكمررة
ثررم ،3الوطنيررة ة الجنا ي ررالمحكمررة سررتكون مكملررة للواليررات القضررا ية  ن  مررة حيررث إسرري للمحكالنظررام األسا

                                                           
القدسري، بارعررة : المحكمررة الجنا يررة الدوليرة طبيعتهررا واختصاصرراتها ))موقررف الواليررات المتحردة األمريكيررة واسرررا يل منهررا((، بحررث  1

 .135م،  2004/، 2/، العدد /20مجلد /منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ال
حول قواعد االختصا  د. كلزي، ياسر حسرن : المواجهرة الدوليرة والوطنيرة النتهاكرات القرانون الردولي االنسراني،  مرجرع سرابق،  2

 422. 
 ديباجة النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية. 3
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مررة واختصاصررها بأشررد الجرررا م خطررورة، نشرراء المحكإجرراءت المررادة األولررى مررن النظررام األساسرري حررول 
ينعقرررد  اإلنسررراني   الررردولي  الجسررريمة للقرررانون  االنتهاكررراتو  ة الدولي رررفاالختصرررا  بالمعاقبرررة علرررى الجررررا م 

 وانا يظهر وجه االشتراع في اذا الخصو .، ل للقضاء الوطنيصاألب

/ مررن 12وعلررى الررريم مررن أسرربقية اختصررا  القضرراء الرروطني علررى اختصررا  المحكمررة نجررد المررادة /
دت اختصررا  القضرراء فقررد قي رر، النظررام األساسرري للمحكمررة حررول المقبوليررة الترري تضررمنت عرردة حرراالت

قامة المحاكمرة بصرورة حقيقيرة إعليها والية بقدرة الدولة على  يته في نظر الدعول التي لهوأحق  ، الوطني
دت اختصرا  كما قي   ة الدولي  وليست محاكمة صورية تهدف إلى حماية الشخ  من الم حقة ، وجادة

لنظرررام القضرررا ي نفسررره يرررار اهالنباشررررة االجرررراءات القضرررا ية نتيجرررة   بعررردم القررردرة علرررى م الررردولي  القضررراء 
 .1بداخل الدولة

 الررردولي  مفهررروم االختصرررا  القضرررا ي يشررركل قضرررية جواريرررة فررري مناقشرررات القرررانون  للفقررره فررر ن   ووفقرررا
 ة الجنا ي ررواختصررا  المحرراكم  الرردولي  إليجرراد ثليررة تحقيررق التوافررق بررين االختصررا  القضررا ي  اإلنسرراني  

ين صرر حية النظررر فرري القضررية وخاصررة فرري ظررل ءالوطنيررة فرري الحرراالت الترري يكررون فيهررا لكرر  القضررا
 .2فكرة االختصا  التكميلييجاد إولذلع تم ، تبارات السيادة الوطنيةاع

والقانون  اإلنساني   الدولي  بين القانون  ا سبق نستنتج أوجه التداخل في مجال االختصا  القضا ي  م  وم
 .مجال االختصا  الموضوعي والشخصي ما التداخل الواض  فيوالسي  ، الجنا ي   الدولي  

وضرمان محاكمرة ، ف ت أحد مرن العقرابإعدم  أن همن ش صا  التكميلي نعتقد أن  وبالنسبة لمبدأ االخت
 بغية إعمال االختصا  التكميلي. وفي اذا الصدد ينبغي وضع معايير أكثر تفصي   ، حقيقية

وفي نهايرة ارذا الفصرل الرذي تضرمن الحرديث عرن طبيعرة الع قرة برين القرانون الردولي  الجنرا ي  والقرانون 
 ساني  نخل  إلى اآلتي:الدولي  اإلن

  واذن ، ، والقانون الدولي  الجنا ي  وجود ع قات كثيرة ومتشع بة بين القانون الدولي  اإلنساني 
الع قرررات ال يمكرررن ألحرررد أن يتجاالهرررا، ولرررذلع يمكرررن القرررول أن  منظومرررة القرررانون الرررردولي  

 .اإلنساني  أصبحت مضمونة بواسطة القانون الدولي  الجنا ي  
                                                           

حكمررة الجنا يررة الدوليررة والقضرراء الرروطني، بحررث منشررور فرري مجلررة جامعررة النررايف، لررؤي محمررد حسررين : الع قررة التكامليررة بررين الم 1
 .535م،  2011/، 3دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد /

 .500كلزي، ياسر حسن : المواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي االنساني، مرجع سابق،   2
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 را يرؤدي إلرى أن  ثم ة انسج ام فيما بين القرانون الردولي  اإلنسراني  والقرانون الردولي  الجنرا ي  مم 
 ك   منهما يكم ل اآلخر.

في الجانب التطبيقي دراسة دور المحكمة الجنا ي ة تناول نوبناء  على ما سبق سننتقل في الفصل اآلتي ل
 لعقاب عليها.الدولي ة في تجريم انتهاكات القانون الدولي  اإلنساني  وا
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 الفصل الثاني

في تجريم انتهاكات ة الدولي  ة الجنائي  دراسة تطبيقية حول دور المحكمة 
 والعقاب عليها اإلنساني   الدولي  القانون 

نشاء إففكرة ، ةالدولي   ةالجنا ي   بوجود المحكمة إال   الجنا ي   الدولي  للقانون  لم يكتمل البناء القانوني   حقيقة  
ن ماو ، الجنا ي   الدولي  لمحكمة لم تكن فكرة جديدة على القانون ا المستمرة  االنتهاكاتتمخضت من رحم  ا 

ة الدولي رة الجنا ي  السابقة على المحكمة ة الجنا ي  ووجود المحاكم ، من جهة أولى اإلنساني   الدولي  للقانون 
 من جهة ثالثة. ة الدولي  المحافل والجهود الجبارة التي بذلها أصحاب االختصا  في ، من جهة ثانية

بالدراسرة والتحليرل طار النظري الرذي ترم  تناولره فري الفصرل األول، سريتناول الفصرل الثراني لإل واستكماال  
 اإلنسررراني   الررردولي  انتهاكرررات القرررانون  تطبيرررق القرررانون الرررذي يجررررمفررري  ة الدولي ررر ة الجنا ي ررردور المحكمرررة 

 للمبحثين اآلتيين: وستتم دراسته وفقا  ، ب عليهاقاعيو 

 الرردولي  فرري تجررريم انتهاكررات القررانون  ة الدولي ر ة الجنا ي رردور النظررام األساسرري للمحكمررة  :المبحرث األول 
 والعقاب عليها . اإلنساني  

 الررردولي  فررري توسررريع نطررراق القرررانون  ة الدولي ررر ة الجنا ي ررردور النظرررام األساسررري للمحكمرررة  :المبحرررث الثررراني
 . اإلنساني  
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 حث األولالمب

 الدولي  في تجريم انتهاكات القانون  ة الدولي   ة الجنائي  دور النظام األساسي للمحكمة 
 والعقاب عليها اإلنساني  

ضمن فترة زمنية سابقة األرضية  الدولي  بها المجتمع  المؤقتة التي مر  الدولي ة لقد شكلت تجربة المحاكم 
نش ت تلع المحاكم من أجل النظر في انتهاكات فقد أ  ، الدا مةة الدولي  ة الجنا ي  ة إلنشاء المحكمة القانوني  
 و مسرتعدا   مهيرأ   الدولي  ولذلع أصب  المجتمع ، و توقيع العقاب على مرتكبيها، اإلنساني   الدولي  القانون 

 خطررر الجرررا م الترري يرردت أكثررر تهديرردا  أسررم بالرردوام تخررت  بم حقررة مرتكبرري ة تتة دولي ررلتقبررل وجررود ثلي رر
تلرع مرن  ا يسهم في الحرد  ف ت اؤالء الجناة من قبضة العدالة مم  إوتضمن عدم ، ينالدولي  واألمن سلم لل

 . اإلنساني   الدولي  ألحكام القانون  بان النزاعات المسلحة انتهاكا  إما التي تحدث والسي  ، الجرا م

فررري  الحرررق   الررردولي  تمرررع ينشرررل للمج إن مرررا اإلنسررراني   الررردولي  وقررروع انتهاكرررات جسررريمة للقرررانون  والثابرررت أن  
 مرررن خررر ل تجرررريم انتهاكرررات وارررذا ال يرررتم إال  ، و فررررض العقوبرررة الم  مرررة، االنتهاكررراتم حقرررة مرتكبررري 

 االنتهاكراتيحراكم مرتكبري  وما يقتضيه اذا التجرريم مرن وجرود جهراز قضرا ي  ، اإلنساني   الدولي  القانون 
 سررنتناول بالدراسررة دور النظررام األساسرري   ومررن خرر ل اررذا المبحررث، و يفرررض علرريهم العقوبررات المناسرربة

للمطلبرين  والعقراب عليهرا وفقرا   اإلنسراني   الردولي  فري تجرريم انتهاكرات القرانون  ة الدولي   ة الجنا ي  للمحكمة 
 اآلتيين:

 في التجريم. ة الدولي   ة الجنا ي  دور النظام األساسي للمحكمة  :المطلب األول 

 في العقاب. ة الدولي   ة الجنا ي  سي للمحكمة دور النظام األسا :المطلب الثاني 
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 في التجريم ة الدولي   ة الجنائي  دور النظام األساسي للمحكمة  :المطلب األول

بموجررررب معاارررردة للتحقيررررق ومحاكمررررة نشرررر ت أ  ، ة دا مررررةسررررة دولي ررررارررري مؤس   ة الدولي رررر ة الجنا ي ررررالمحكمررررة 
 ة الجنا ي رررفقرررد جررراءت المحكمرررة ، الررردولي  لمسرررتول الجررررا م خطرررورة علرررى ا شرررخا  الرررذين يرتكبرررون أشرررد  األ

الجسررريمة لقواعرررد  االنتهاكرررات يهررردف إلرررى معاقبرررة مرتكبررري   دولررري   لتكرررري  وجرررود قضررراء جنرررا ي   ة الدولي ررر
ضرافة إلرى اختصاصرها فري نظرر الجررا م إ ة الدولي ر ة الجنا ي رووجرود المحكمرة ، اإلنسراني   الدولي  القانون 
تطبيرق القرانون الرذي فري  وحقيقيرا   اال  فع ر ساسا  أتعد  ة الدولي   ة الجنا ي  ة للمحكمة الوالية القضا يف، ةالدولي  
 واذا ما سيتم تناوله في اذا المطلب. اإلنساني   الدولي  انتهاكات القانون يجرم 

 للجرائم الدولية ة الجنائي  تجريم النظام األساسي للمحكمة  :الفرع األول

يجسرررد جررروار ومضرررمون الع قرررة برررين  إن مرررا ة الدولي ررر ة لجنا ي ررراختصرررا  الموضررروعي للمحكمرررة اإل إن  
وتكمرررن ارررذن الع قرررة فررري دور ، مرررن جهرررة أخررررل اإلنسررراني   الررردولي  وقواعرررد القرررانون ، المحكمرررة مرررن جهرررة

ولرذلع تبررز ، االنتهاكراتمرن خر ل محاكمرة مرتكبري  اإلنسراني   الردولي  المحكمة في تنفيذ قواعد القانون 
ة تقنرين النصرو  التري تسرتند عليهرا المحكمرة فري ن أامي روبري  ، ةحكمرة كهي رة دولي رالع قة بين وجود الم

 .التجريم

 :ةالدولي   ة الجنا ي  للمحكمة  في النظام األساسي   ة الدولي  تقنين الجرا م  :أوال

أن  والواقرعة الدولي ر ة الجنا ي رللمحكمة  ضمن أحكام النظام األساسي   ة الدولي  الجرا م  تم الن  علىلقد  
، ف نشاء محكمة جنا ي ة يتطلرب  إنشاء المحكمة يعد  خطوة اامة في طريق تقنين القانون الدولي  الجنا ي 

 .وجود قانون للجرا م الدولية تطبقه المحكمة

مرن جانرب  ةفي صورة مشروعات علمي   اإلنساني   الدولي  وفي اذا الصدد بدأت محاوالت تقنين القانون  
 اإلنسرراني   الرردولي  فالحاجررة كانررت ضرررورة تقنررين قواعررد القررانون ، رات العلميررةالفقرره المتخصرر  أو المررؤتم

قاعردة فمرن شرأن ارذا التقنرين تيسرير االسرتدالل علرى ال، وصيايتها في صورة تقنين دولري شرامل وموحرد
 .1ة الواجبة التطبيقالقانوني  

                                                           
 .140دولي الجنا ي، مرجع سابق،  الشاذلي،  فتوح عبد ا  : القانون ال 1
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اسرتقرت المرادة  ة ولي  الد ة الجنا ي  ة اخت فات حول مضمون االختصا  الموضوعي للمحكمة وبعد عد  
، علررى اقتصررار اختصررا  المحكمررة فرري النظررر بررالجرا م األشررد خطررورة الخامسررة مررن النظررام األساسرري  

ة والجرررا م ضررد الجماعي رر اإلبررادةوالترري حررددت بجرررا م ، بأسرررن الرردولي  والترري ارري موضررع ااتمررام المجتمررع 
 .1وجرا م الحرب والعدوان ، ةاإلنساني  

ت لتشررررمل الجرررررا م المرتكبررررة أثنرررراء امتررررد   ة الدولي رررر ة الجنا ي ررررت المحكمررررة اختصاصررررا أن   يرررررل الرررربعضو 
نظرام المحكمرة جمرع برين الجررا م التري  وبدورن ف ن  ، ةالدولي  ويير  ة الدولي   سواء   النزاعات المسلحة عامة  

بمعنرررررى أن ، وأيضرررررا وسرررررا ل القترررررال، تتصرررررل بمعاملرررررة األشرررررخا  محرررررل الحمايرررررة وكرررررذلع الممتلكرررررات
اإلنساني   الدولي  لمحكمة تشمل جميع انتهاكات القانون اختصاصات ا

2 . 

سررباغ الحمايرررة علررى أنرررواع إتهرردف بالدرجرررة األساسررية إلرررى  اإلنسررراني   الرردولي  فرر ذا كانرررت قواعررد القرررانون 
ليسررت  ة الدولي رر ة الجنا ي ررالمحكمررة  فرر ن  ، محررددة مررن الحقرروق فرري حرراالت الحررروب والنزاعررات المسررلحة

 نشا ها واي في صلب اختصاصاتها .إأسباب الدعوة إلى  من أام   يابل ، عن ذلعمنعزلة 

 اإلنسراني   الردولي  تره قواعرد القرانون إلى ما أقر   تحديد اختصاصات المحكمة استنادا   ومن جهة أخرل ف ن  
الصررارخة التفاقيرات جنيررف  االنتهاكراتيشرير بوضرروح إلرى امتررداد اختصاصرات المحكمررة لتغطيرة جميررع 

ا اي التي أضفت طابع التجريم على تلرع أن هواذا باعتبار ، ة الملحقة بهاتها االضافي  األربع وبروتوكوال
 .3األفعال التي تشكل مجال اختصاصها

واتفاقيررات  ة الدولي رر ة الجنا ي رروبررذلع يمكررن لنررا أن نسررتنتج الع قررة الوثيقررة بررين اختصاصررات المحكمررة  
 من حيث قواعد التجريم. اإلنساني   الدولي  القانون 

 الررردولي  واتفاقيرررات القرررانون  ة الدولي ررر ة الجنا ي رررنصرررو  التجرررريم وفقرررا للنظرررام األساسررري للمحكمرررة  :ثانيرررا
 اإلنساني  

                                                           
 102بكة، سوسن تمرخان : الجرا م ضد االنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمرة الجنا يرة الدوليرة، مرجرع سرابق،   1

 / من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية.5و المادة /
2
الجنا يرة الدوليرة الدا مرة، بحرث منشرور فري مجلرة الدراسرات الحقوقيرة،  بوزيان، عياشي : ع قة القانون الدولي االنساني بالمحكمة

.313،  2021/، الجزا ر، 1/، العدد /2المجلد /

 .نف  الصفحة نف  المرجع، بوزيان، عياشي: 3



 

42 
 

/ 5الجرا م الداخلة في اختصاصها بموجب المادة / ة الدولي   ة الجنا ي  للمحكمة  د النظام األساسي  لقد حد  
 الجرا م اآلتية:واي  الدولي  بأمن المجتمع  منه واي جرا م خطيرة وتم   

 ة .الجماعي   اإلبادةجريمة   -
 ة.اإلنساني  الجرا م ضد  -
 جرا م الحرب.  -
 جريمة العدوان. -

وارري جرروار الع قررة بررين المحكمررة ، للمحكمررة و اررذن الجرررا م ارري مررا تشرركل االختصررا  الموضرروعي  
ذ قواعررد القررانون ا الداللررة علررى دور المحكمررة فرري تنفيررأن همررن شرر وارري أيضررا  ، اإلنسرراني   الرردولي  والقررانون 
ولررذلع سرريتم دراسررة النصررو  التجريميررة لتلررع الجرررا م مررن منظررور مقررارن بررين النظررام ، اإلنسرراني   الرردولي  

 ذات الصلة على النحو اآلتي: اإلنساني   الدولي  واتفاقيات القانون  ،ةالدولي   ة الجنا ي  للمحكمة  األساسي  

 :1جريمة اإلبادة الجماعية  -1

للمحكمررة الجنا ي ررة الدولي ررة جريمرة اإلبررادة الجماعيررة بأنهررا أي فعررل يرتكررب بقصررد  ف النظررام األساسرري  عرر  
 :ة، بصفتها اذن إا كا  كليا  أو جز يا  ة، أو ديني  ة، أو عرقي  ة، أو إثني  إا ع جماعة قومي  

 قتل أفراد الجماعة.-أ 
 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.-ب 
 اا كها الفعلي كليا  أو جز يا .يشية يقصد بها اخضاع الجماعة عمدا  ألحوال مع-ل 
 فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة.-د 
 .2نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرل-ه 

جريمة الجرا م واي من أخطر الجرا م الدوليرة علرى اإلطر ق وذلرع علرى اعتبرار أنهرا فاإلبادة الجماعية 
 مرن أخطرر الجررا م الدوليرة التري فري الحيراة، وتعرد   ان أال واو الحق  صيقة باإلنسبأقد  الحقوق الل   تم   

                                                           
1
(وارررو مشرررتق مرررن كلمترررين التينيترررين امرررا عنررري باللغرررة العربيرررة )ابرررادة الجن الرررذي ي Genocideجررراءت التسرررمية مرررن اصرررط ح 
(Genos ومعناارا الجررن )، و(Cide ومعنااررا القتررل ،والفقيرره )Lemkin  اررو أول مررن اسررتعمل اررذا المصررطل  ،حيررث أطلررق عليهررا

مصررررطل  "جريمررررة الجرررررا م" حمررررودة ،منتصررررر سررررعيد : المحكمررررة الجنا يررررة الدوليررررة ،الطبعررررة األولررررى ،دار الجامعررررة الجديرررردة للنشررررر 
.103م ، 2003،االسكندرية ،

2
 م.1998النظاماألساسيللمحكمةالجنائّيةالدولّيةلعام/من6المادة/
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برادة الجرن  والعقراب عليهرا إة لمنرع جريمرة ة الدولي رعمل المجتمع الردولي علرى تجريمهرا بموجرب االتفاقي ر
 .1م1242لعام 

ة ة من االتفاقي  الجماعي   اإلبادةقد استقطب مفهوم جريمة  ة الدولي   ة الجنا ي  للمحكمة  النظام األساسي   ن  إ
 ا.هنامن تعريف الجريمة وأفعالها وأرك ويظهر ذلع جليا  ، في اذا الشأن ة الدولي  

 ة:اإلنساني  الجرا م ضد   -2

ما خطرورة ارذن الجررا م و جسرامتها مرن ة محل اتفراق فري مرؤتمر رومرا وال سري  اإلنساني   كانت الجرا م ضد  
وقررد أسرررفر ، ةالدولي ررر ة الجنا ي رر  بهررا المحكمرررة ووجرروب تضرررمينها فرري قا مرررة الجرررا م التررري تخررت، ناحيررة

 .2نة لهاباألفعال المكو   ةة وعن قا ماإلنساني  مؤتمر روما عن وضع تعريف عام للجرا م ضد 

ة التري علرى األفعرال ال إنسراني   نر    أن رهنجرد  ة الدولي ر ة الجنا ي رللمحكمرة  وبالعودة إلى النظرام األساسري  
 ي:وا، 3تدخل في اختصا  المحكمة

 القتل . -
 . اإلبادة  -
 االسترقاق . -
 بعاد السكان أو النقل القسري للسكان .إ -
السررجن أو الحرمرران الشررديد علررى نحررو ثخررر مررن الحريررة البدنيررة بمررا يخررالف القواعررد األساسررية  -

 . الدولي  للقانون 
 التعذيب . -
لتعقرررريم أو ا، أو الحمررررل القسررررري، كررررران علررررى البغرررراءأو اإل، أو االسررررتعباد الجنسرررري، االيتصرررراب -

 على مثل اذن الدرجة من الخطورة. شكل ثخر من أشكال العنف الجنسي   أو أي  ، القسري

                                                           
1
/ مادة ،حيث تناولرت تعريرف االبرادة الجماعيرة ،واألفعرال التري 12تتألف اتفاقية منع جريمة االبادة الجماعية والمعاقبة عليها من /

جريمرررة االبرررادة الجماعيرررة والمعاقبرررة عليهرررا  . ،اتفاقيرررة منرررع...زامرررات الواجبرررة علرررى األطرررراف ..تتكرررون منهرررا ،والعقررراب عليهرررا ،وااللت
منشررور فرري موسرروعة اتفاقيررة القررانون الرردولي االنسرراني ،منشررورات اللجنررة الدوليررة للصررليب األحمررر و عررتلم، شررريف:  م ،1242لعررام

 .31م ، 2010،الطبعة العاشرة ،
سرررا يل منهررا، مرجررع القدسرري، بارعررة : المحكمررة الجنا يررة الدوليررة طبيعتهررا واختصاصرراتها، موقررف الوال 2 يررات المتحرردة األمريكيررة وا 

 .132سابق،  
 /من النظام االساسي للمحكمة الجنا ية الدولية.2و2المادة / 3
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 لألشخا  . خفاء القسري  اإل -
 جريمة الفصل العنصري . -
أو  ،ةأو عرقي ررر ،ةاب سياسررري  جماعرررة محرررددة أو مجمررروع محررردد مرررن السررركان ألسرررب اضرررطهاد أيرررة   -

 3/تعلقة بنوع الجن  على النحو المعررف فري الفقررة أو م، ةأو ديني   ،ةأو ثقافي   ،ةثني  إأو  ،ةقومي  
 وذلررع فيمررا يتصررل بررأي  ، ال يجيزاررا الرردولي  القررانون  بررأن   م عالميررا  سررل  أو ألسررباب أخرررل مررن الم  / 

 ة جريمة تدخل في اختصا  المحكمة .فعل مشار إليه في اذن الفقرة أو أي  
فرري معانرراة شررديدة أو فرري  سرربب عمرردا  األفعررال ال إنسررانية األخرررل ذات الطررابع المماثررل الترري تت -

 ة.ة أو البدني  أذل خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلي  
 وفيما يلي نستعرض بعض اذن الجرا م:

 جريمة القتل:- أ
ررر   لعرررام االحرررت ل بموجرررب اتفاقيررات الاررراي  م  قترررل المرردنيين زمرررن النزاعرررات المسررلحة فررري ظررل  ح 

لتعاريف محددة حول جريمة القتل،  تيناالتفاقيم، ريم عدم تضمين نصو  1202 -م1222
م فرري 1222ضرافيان لعرام م، والبروتوكروالن اإل1242عررة لعرام اتفاقيرات جنيرف األربكمرا فشرلت 

تعريررف القتررل، وتحديررد المقصررود بحمايررة الحيرراة، وذلررع ريررم عرردم وضرروح جريمررة القتررل فرري اررذن 
يد القانون الدولي  الجنا ي  مت دعما  إضافيا  للجهود المبذولة على صعها قد   أن  النصو  إال  

1 . 
 القتررل إحرردل الجرررا م ضررد   ن النظررام األساسرري  للمحكمررة الجنا ي ررة الدولي ررة أحكامررا  تعررد  وقررد تضررم  
 .2/ 2إحدل جرا م الحرب طبقا  للمادة / /، واعتبر القتل أيضا  2ة بموجب المادة /اإلنساني  

 جريمة التعذيب:- ب
ة ة لإلنسران، وتضرمنت اتفاقي رفري السر مة الجسردي   الحرق  فعل التعذيب اعتداء  صرارخا  علرى  يعد  

م 1242ا اتفاقيات جنيف األربعة لعام ، أم  3انسانية معاملة  الحرب الااي وجوب معاملة أسرل 
حظرت التعذيب صراحة  كأحد االنتهاكات الجسيمة، وكانتهاع للمادة الثالثة المشرتركة، وقرد  فقد

جرروب عرردم المسررا  بالصررحة والسرر مة البدنيررة والعقليررة جرراء فرري البروتوكررول االضررافي األول و 
، وجراء أيضرا  فري البروتوكرول االضرافي الثراني  4ام في قبضرة الخصرم ..... لألشخا  الذين

                                                           
1
.316بكة،سوسنتمرخان:الجرائمضداإلنسانيةفيضوءأحكامالنظاماألساسيللمحكمةالجنائّيةالدولّية،مرجعسابق،ص
2
 م.1998ائّيةالدولّيةلعامالنظاماألساسّيللمحكمةالجن
3
م.1917/مناتفاقيةالهايلعام4المادة/
4
 /منالبروتوكولاالضافياألول.11المادة/
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أو امتنرراع ال مبرررر لهمررا بالصررحة والسرر مة البدنيررة أو العقليررة  ،أي عمررل ديهرردوجرروب عرردم أن 
....1 . 

نا ي رررة الدولي رررة إلرررى التعرررذيب فررري المرررادتين السرررابعة للمحكمرررة الج ض النظرررام األساسررري  وقرررد تعرررر  
 والثامنة، فالمادة السابعة تضمنت العديد من الجرا م، ومنها التعذيب تحت مسمى "الجررا م ضرد  

 .2، في حين تضمنت المادة الثامنة جريمة التعذيب باعتباراا إحدل جرا م الحربة"اإلنساني  
 األخرل: تصاب وجرا م العنف الجنسي  جريمة االي -ل

 الاراي، إال   تاألخرل في اتفاقيرا ريم عدم ذكر االيتصاب أو ييرن من أشكال العنف الجنسي  
م عالجرررت المسرررا ل المتعلقرررة بوجررروب 1202/ مرررن اتفاقيرررة الاررراي الرابعرررة لعرررام 43المرررادة / أن  

 .3ةاحترام األطراف المتعاقدة لشرف األسرة وحقوقها وحياة أفراداا وعقا دام الديني  
 م، حيررث لررم تررذكر االيتصرراب صررراحة  1242وكررذلع الحررال فرري اتفاقيررات جنيررف األربعررة لعررام 

أحررد االنتهاكررات   االيتصررابالعديررد مررن الفقهرراء يعتبرررون   أن  كأحررد االنتهاكررات الجسرريمة، إال  
"المخالفررات الجسرريمة الترري تشررير إليهررا  الجسرريمة حسررب اتفاقيررة جنيررف الرابعررة الترري جرراء فيهررا:

بقة ارري الترري تتضررمن أحررد األفعررال التاليررة .... القتررل العمررد والتعررذيب أو المعاملررة المررادة السررا
 . 4ال إنسانية ....

ه تضرمن حمايرة المررأة مرن االكرران علرى وبالعودة إلى أحكام البروتوكول االضافي األول نجد أن ر
ني ، فرري حررين تضررمن البروتوكررول االضررافي الثررا5ة صررورة مررن صررور خررد  الحيرراءالرردعارة وأي رر

 .3حظر صري  ل يتصاب واالكران على الدعارة
كما تضمن النظام األساسي  للمحكمة الجنا ي ة الدولي ة تجريم االيتصاب وجرا م العنف الجنسي  
األخرل بشكل صري ، فقد ترم  اعتبرار االيتصراب أو االسرتعباد الجنسري  أو االكرران علرى البغراء 

، وتم  2أشكال العنف الجنسي  جريمة ضد  اإلنساني ةأو الحمل القسري  ....أو أي  شكل ثخر من 

                                                           
1
 /منالبروتوكولاالضافيالثاني.5المادة/
2
تعاابيبفاايالاااانونالاادولّيوالخلااااليوسااا،محماادخالااد:حمايااةحاااوقضااحاياال-م1998النظاااماألساساايللمحكمااةالجنائّيااةالدولّيااةلعااام

وسااعيد،محمااد ااادلمحمااد:الترقياارالعرقااي،الربعااةاألولاا ،دارالجامعااة-74م،ص2119اإلنسااانّي،رسااالةماجسااتير،جامعااةدم ااق،
.737م،ص2119الجديدة،مصر،

3
 .362دولية،مرجعسابق،صبكة،سوسنتمرخان:الجرائمضداالنسانيةفيضوءأحكامالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةال
4
 /مناتفاقيةجنياالرابعة.147المادة/
5
 /منالبروتوكولاالضافياألول.75المادة/
6
/منالبروتوكولاالضافيالثاني.2/فارة/4المادة/
7
 م.1998/منالنظاماألساسّيللمحكمةالجنائّيةالدولّيةلعام7المادة/
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، وبذلع ن حرظ تغطيرة نر  التجرريم فري النظرام األساسري  للمحكمرة 1اعتبارن أيضا  جريمة حرب
 الجنا ي ة الدولي ة ليشمل جرا م االيتصاب واألشكال األخرل من العنف الجنسي.

اتفاقيةةات  الدولي ةةة لالنتهاكةةات الةةواردة فةةي الفةةرع الثةةاني: تجةةريم النظةةام األساسةةي  للمحكمةةة الجنائي ةةة
 القانون الدولي  اإلنساني  

"يكررون للمحكمررة اختصررا  فيمررا يتعلررق  :لنظررام األساسرري للمحكمررة علررى أنلجرراء فرري المررادة الثامنررة  
كراب واسرعة عمليرة ارت إطرارخطة سياسية عامرة أو فري  إطارما عندما ترتكب في بجرا م الحرب وال سي  

وذلع انط قرا مرن عرزم ، ربوقد ثار جدال واسع بين الدول حول شرح جريمة الح، جرا م"النطاق لهذن ال
صراراا من التزام المحكمة بالتركيز على حاالت جرا م الحرب الخطيرة التي تمثل قلقا للمجتمرع ا  الدول و 
لجررأ أو أن ت، خطررورة فقررد خشرريت الرردول أن تنشررغل المحكمررة بالعديررد مررن حرروادث الحرررب األقررل   الرردولي  

 لممارسة السلطة القضا ية بالنسبة لهذن الجرا م حتى في الحاالت التي تكون فيها الدول نفسها على أترم  
 االستعداد لممارسة السلطة القضا ية تجااها.

ا حرررددت أربعرررة طوا رررف مرررن الجررررا م التررري تررردخل فررري اختصرررا  أن هررروبرررالعودة إلرررى المرررادة الثامنرررة نجرررد 
 المحكمة واي:

 .2م1242ربعة لعام يمة التفاقيات جنيف األالجس االنتهاكات -1
 .3ةالدولي  الخطيرة األخرل للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة  االنتهاكات -2
 .4م1242تفاقيات جنيف االربعة لعام الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة في ا االنتهاكات -3

                                                           
1
 م.1998ساسّيللمحكمةالجنائّيةالدولّيةلعام/منالنظاماأل8المادة/
التعرذيب أو المعاملرة -م: القتل العمرد 1242ومن الجرا م حسب المادة الثامنة التي تشكل انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف لعام  2

-أخرذ الرارا ن-أو بالصحةتعمد احداث معاناة شديدة أو إلحاق أذل خطير بالجسم -ال إنسانية بما في ذلع إجراء تجارب بيولوجية
 إلحاق تدمير واسع بالممتلكات واالستي ء عليها ....–اإلبعاد أو النقل يير المشروع أو الحب  يير المشروع 

فعررر  يشررركل جريمرررة حررررب  23ب( -2حيرررث ذكررررت المرررادة الثامنرررة مرررن النظرررام األساسررري للمحكمرررة الجنا يرررة الدوليرررة فررري الفقررررة ) 3
األفعرال  –وسرا ل الحررب المحظرورة  –أسراليب الحررب المحظرورة  -ف رات : 3أعراف الحررب واري ضرمن باعتباراا انتهاع لقواعد و 
 التي تم  األشخا .

االعتداء على كرامة الشخ   –استعمال العنف ضد الحياة واألشخا  وخاصة القتل  -فقد جرمت المادة الثامنة األفعال اآلتية: 4
 إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق ..... –أخذ الراا ن  –وخاصة المعاملة المهينة 
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ة علرررى المنازعرررات المسرررلحة ييرررر ذات عرررراف السررراريالخطيررررة األخررررل للقررروانين واأل االنتهاكرررات -4
الدولي  الطابع 

1. 

ا ي حظ على المادة الثامنة من النظام األساسي في فقرتها األولى الن  على اختصا  المحكمة ومم  
يفال ييراا مرن إعملية ارتكاب واسعة النطاق دون  إطارأو في ، سياسة عامة إطارفي الجرا م ضمن 

وبالتالي لم يستبعد من اختصا  المحكمرة أي مرن ، وفر اذن الشروطالجرا م التي قد تحدث من دون ت
 ة الدولي رروقررد علقررت اللجنررة ، مررن األفعررال المنصررو  عليهررا فرري المررادة الثامنررة الجرررا م الترري تشرركل فعرر   

الذي سيؤدي إلى  لن يزيد من توضي  مفهوم جرا م الحرب بالقدر أن هللصليب األحمر على اذا الشرط 
 .2يريموض اذا األخ

دخررال جررا م الحرررب المرتكبررة إريررم نجراح الرردول فري  أن رهالثامنررة  ومرن الم حظررات المسرجلة علررى المرادة
ا أخفقت في تجريم اسرتخدام أسرلحة الردمار الشرامل أن ه أثناء المنازعات المسلحة ضمن جرا م الحرب إال  

علرررى اختصرررا  المحكمرررة  لهرررذا فقرررد جررراءت المرررادة الثامنرررة خاليرررة مرررن الرررن ، ة الدولي رررفررري المنازعرررات 
سررلحة الليررزر أشررخا  و جيررة أو الكيماويررة وااللغررام ضررد األسررلحة البيولو سررلحة النوويررة واألباسررتخدام األ

 .3يةالمعم

سرموم و الغرازات الخانقرة وبعرض ومن العيوب على المرادة الثامنرة الفقررة /ه/ عردم تجريمهرا السرتخدام ال
 .ة الدولي  على يرار النزاعات المسلحة  الدولي  ع سلحة في النزاعات المسلحة يير ذات الطاباأل

حيررث تررم ، م 2010وينرردا فرري عررام أقرريم فرري كمبرراال أ  والررذي ، دعوة للمررؤتمر االستعراضرريولررذلع تمررت الرر
 وذلع ب ضافة ث ثة جرا م تتمثل في:، اقتراح تعديل الفقرة /ه/ من المادة الثامنة

 مة.سلحة المسم  حظر استخدام السموم أو األ -
وجميررع مررا فرري حكمهررا مررن ، سررتخدام الغررازات الخانقررة أو السررامة أو ييراررا مررن الغررازاتحظررر ا -

 السوا ل أو المواد أو األجهزة.

                                                           
تعمررد شررن اجمررات ضررد -تعمررد توجيرره اجمررات ضررد السرركان المرردنيين ...-ه(األفعررال اآلتيررة :-2جرمررت المررادة الثامنررة الفقرررة ) 1

سررنة فرري  15ال دون تجنيررد األطفرر –تعمررد الهجرروم علررى الممتلكررات الثقافيررة والمستشررفيات -مرروظفين اي ررات المسرراعدة االنسررانية ...
 القيان بأعمال التشويه البدني . –إع ن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة  –النزاعات القا مة 

 .222مرزوقي،  وسيلة : مدل فاعلية ثليات تنفيذ القانون الدولي االنساني، مرجع سابق،   2
 .132رجع سابق،  القدسي،  بارعة : المحكمة الجنا ية الدولية طبيعتها واختصاصاتها، م 3
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 .1أو تتسط  بسهولة في الجسم البشريحظر استخدام الرصاصات التي تتمدد  -

ي ررة اررو أن  الجديررد فرري النظررام األساسرري  للمحكمررة الجنا ي ررة الدولوفرري اررذا الصرردد ذاررب جانررب مررن الفقرره 
تجميررع االنتهاكررات لقرروانين وأعررراف الحرررب ووضررعها فرري اتفاقيررة إنشرراء المحكمررة الجنا ي ررة الدولي ررة، وفرري 

فرري حرين تبنررى بالنسربة للجرررا م  ،2ارذا تثبيرت لمبرردأ الشررعي ة المكتوبررة فري مجررال القرانون الرردولي  الجنرا ي  
م التري تردخل فري اختصرا  المحكمرة األخرل منهجي ة مفاداا عردم االحالرة فري تعريرف أو تحديرد الجررا 

 .3إلى المعاادات واالع نات

وعلررى األخرر  األفعررال الترري تعررد انتهاكررات ، جرررا م الحرررب نصررتالمررادة الثامنررة قررد  وبررذلع ن حررظ أن  
يتوجررب أن تكررون المررادة الثامنررة أكثررر  أن ررهوفرري اررذا الصرردد نعتقررد ، اإلنسرراني   الرردولي  التفاقيررات القررانون 
ال إوارررذا ال يتحقرررق ، اإلنسررراني   الررردولي  بالقرررانون  اب جميرررع الجررررا م التررري تعرررد مساسرررا  مرونرررة بغيرررة اسرررتيع
ووضع الضوابط والمعايير ال زمة لشمولها لما قد يحدث من جرا م وانتهاكات خطيرن ، ب عادة صيايتها

 . اإلنساني   الدولي  للقانون 

 شررارة إلررى أن  تجرردر اإل، فرري التجررريم ة لي ررالدو  ة الجنا ي رروبعررد أن تناولنررا دور النظررام األساسرري للمحكمررة 
 ة الجنا ي روقرانون السرنوات الماضرية فري مجرال المسرؤولية ، الفقه يؤكد في مجال المقارنة بين قانون اليوم

 الردولي  نحرو المزيرد مرن تجرريم انتهاكرات القرانون  الجنا ي   الدولي  الواض  تحرع القانون  الفردية على أن  
 .4أثناء الحروب اإلنساني  

 في العقاب ة الدولي   ة الجنائي  دور النظام األساسي للمحكمة  :المطلب الثاني

تحررت عنرروان "المبررادق العامررة  ة الدولي رر ة الجنا ي ررتضررمن البرراب الثالررث مررن النظررام األساسرري للمحكمررة 
/ 23/فقررد نصررت المررادة ، ة فرري نطرراق التجرريم والعقرراب" العديررد مررن القواعرد ذات األامي ررالجنررا ي  للقرانون 

شررعية الجررا م  أوذلرع بعردما نصرت علرى مبرد، العقوبةة أال واو مبدأ شرعية على مبدأ ياية في األامي  
يدل بشكل واض  علرى احتررام واضرعي النظرام األساسري للمحكمرة مبردأ مرن  إن ماواذا ، /22في المادة /

 واو مبدأ شرعية الجرا م والعقوبات.، الجنا ي  مبادق القانون 
                                                           

 .222مرزوقي، وسيلة : مدل فاعلية ثليات تنفيذ القانون الدولي االنساني، مرجع سابق،   1
2
 .147حمودة،منتصرسعيد:المحكمةالجنائّيةالدولّية،مرجعسابق،ص
3
.371م،ص2111المنقلاللبناني،بيروت،حرب، ليجميل:الاضاءالدولّيالجنائّي"المحاكمالجنائّيةالدولّية"،الربعةاألول ،دار

4 Theodor Meron, Is International Moving towards Criminalization? European Journal of 
International law 9, (1998),p30 http://www.ejil.org/pdfs/9/1/1474.pdf 
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بررل أيضررا حررردد ، لررم يكتررف النظرررام األساسرري للمحكمررة بررالن  علررى مبررردأ شرررعية العقوبررةوفرري الحقيقررة 
ضرافة إلرى بعرض األحكرام فري إ، 20إلرى  22لمحكمة في المواد من العقوبة واجبة التطبيق من جانب ا

 ثبات.واإل تءااإلجرانطاق 

 وتقديرها ة الدولي   ة الجنائي  طبيعة العقوبات في النظام األساسي للمحكمة  :الفرع األول

، بررالن  علررى مبرردأ شرررعية العقوبررة بشرركل صررري  كمررة الجنا ي ررة الدولي ررةالنظررام األساسرري للمح لررم يكتررف
ن ماو   .عمد إلى تحديد العقوبة الواجبة التطبيق من جانب المحكمة ا 

قواعد القانون لألفراد عن انتهاكهم ل ة الدولي   ة الجنا ي  ة المسؤولي   ثبوتة عند النتيجة الحتمي  اي العقوبة ف
برل ، ة الدولي رمرن أركران الجريمرة  لري  ركنرا   الجنا ي  فالجزاء ، اإلنساني   الدولي  والقانون ، الجنا ي   الدولي  

 .1اهنااو األثر المترتب على توفر أرك

البرراب السررابع للعقوبررات الترري يمكررن للمحكمررة ة الدولي رر ة الجنا ي رري للمحكمررة النظررام األساسرروقررد خصرر  
 أن  ، إذ المرادة الخامسرة مرن نظرام المحكمرة من يردان ب حردل الجررا م المنصرو  عنهرا فري فرضها بحق  

 المحكمة تستطيع فرض العقوبات اآلتية:

 سنة. 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة اقصااا  -1
 السجن المؤبد. -2

 .2الية كالغرامة المالية والمصادرةت مءاويمكن للمحكمة أيضا اتخاذ جزا

عقوبررة السررجن فرر   وبررات الررواردة فرري النظررام األساسرري للمحكمررة ي حررظ اقتصرراراا علررىوباسررتعراض العق
عردام يعرود درال عقوبرة اإلإوبحسرب الفقره فر ن عردم ، ة الدولي رعدام على مرتكبي الجررا م توجد عقوبة اإل

 لعدة أسباب واي اآلتية:

مريكررا الجنوبيررة أول و د، بيررةوخاصررة الرردول الغر ، المعارضررة الشررديدة مررن قبررل العديررد مررن الرردول -1
واررررذا يسرررراير اتجااررررات تلررررع الرررردول ، دراجهررررا ضررررمن الجررررزاءات الترررري تفرضررررها المحكمررررةإحررررول 

 عدام.اإل وسياساتها حول عقوبة
                                                           

إطرار المحكمرة الجنا يرة الدوليرة، بحرث منشرور فري مجلرة العلروم  بوطبجة، ريم : العقوبة الجزا ية الدولية المطبقرة علرى األفرراد فري 1
 .442م،  2013/، الجزا ر، 43االنسانية، العدد/

 م.1222الباب السابع من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية لعام  2
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لغراء ارذن إنسان في الدعوة المسرتمرة إلرى ة وجمعيات حقوق اإلاإلنساني  الدور المؤثر للمنظمات  -2
 العقوبة القاسية.

ب لغا هرا فعر  وقيرام العديرد منهرا ، عرداملغراء عقوبرة اإلإلردول إلرى بيرة ااالتجان العام مرن قبرل يال -3
 .1من قوانينها

 .ة الدولي   ة الجنا ي  عدام في النظام األساسي للمحكمة ولذلع لم يتم الن  على عقوبة اإل

 "لري  فري ارذا البراب أن رهعلرى  ة الدولي ر ة الجنا ي رتقررر فري النظرام األساسري للمحكمرة  أن رهوالجدير ذكرن 
من النظام األساسي ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصو  عليها في قوانينها الوطنية أو يحول 

لتي دون تطبيق قوانين الدول التي ال تن  على العقوبات المحددة في اذا الباب" .وبذلع تكون الدول ا
اررذن العقوبررة قهررا فرري الررن  علررى عرردام قررد ضررمنت اعتررراف النظررام األساسرري بحتررن  علررى عقوبررة اإل

بة االعدام في قوانينهرا وكانت قد أدرجت عقو ، بقاء عليها إذا مارست االختصا  القضا ي الوطنيواإل
 .2الداخلية

رر المحكمررة  ن حررظ أن  ، ةالدولي رر ة الجنا ي ررالعقوبررات فرري النظررام األساسرري للمحكمررة  ا فيمررا يتعلررق بتقررديرأم 
فقررد نصررت المرررادة ، ف الخاصررة بالشرررخ  المرردانوالظرررو ، عنررد تقرردير العقوبررة تراعرري خطرررورة الجريمررة

"تراعرري المحكمررة عنررد تقريررر العقوبررة عوامررل مثررل خطررورة الجريمررة والظررروف الخاصررة  أن رره/ علررى 22/
 ثبات"جرا ية وقواعد اإلوذلع وفقا للقواعد اإل، خ  المدانللش

ع الحرروب لرذلع ت و فظرا كانرت نتيجرة لروي  إن مرا ة الدولي رفكررة العقراب علرى الجررا م  وأخيرا نسرتنتج أن  
والترري منهررا الررن  علررى ، ة الدولي ررفرري نطرراق الجرررا م  الجنررا ي  قرررار مبررادق القررانون إسررعت البشرررية إلررى 

، عقوبة المناسربةو معاقبة مرتكبي تلع الجرا م بال، ة الدولي  ة تحقيقا لوظيفة ردع الجرا م ا ي  ز الجالعقوبات 
 ة الجنا ي ررين مررن خرر ل المحكمررة الرردولي  ي معاقبررة المجرررمين فرر الرردولي  رادة المجتمررع إولررذلع يمكررن لحررظ 

 الدا مة. ة الدولي  

 

                                                           
م، 2002ار الكتراب الجديرد، بيرروت، علي سعد، الطاار مختار : القرانون الردولي الجنرا ي "الجرزاءات الدوليرة "،الطبعرة األولرى، د 1

 224. 
. والمرادة 452بوطبجة، ريم : العقوبة الجزا ية الدولية المطبقة على األفراد في إطار المحكمة الجنا يرة الدوليرة، مرجرع سرابق،   2
 / من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية .20/
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 ة الدولي   ة الجنائي  العقوبات في النظام األساسي للمحكمة ب الخاصةحكام األ :الفرع الثاني

توجررد حرراالت أخرررل تنقضرري فيهررا  أن ررهييررر ، النقضررا هاتنفيررذ العقوبررة اررو الطريررق الطبيعرري  الثابررت أن  
ووفراة المحكروم ، العامرة أو سرقوط الحكرم بالتقرادم لوتكون عرن طريرق سرقوط الردعو ، بة دون التنفيذالعقو 
 الرردولي  للقضرراء  و سرريتم دراسررة العفررو عررن العقوبررة وسررقوطها بالتقررادم وفقررا  ، أو العفررو عررن العقوبررة، عليرره

 وذلع على النحو اآلتي:، الجنا ي  

 :العفو عن العقوبة :أوال

وارو نوعران ، أو بعض حقوقها المترتبة عن الجريمة تنازل الهي ة االجتماعية عن كل  " أن هيعرف العفو ب
 .1و عفو عام"، عفو خا 

/ لمجلرر  رقابررة 10مررن العفررو باسررتثناء القررانون رقررم / لررم يسررلع موقفررا صررريحا   الرردولي  القضرراء  ييررر أن  
خاصررة بررالعفو دون محاكمررة  الحلفرراء علررى المانيررا الررذي اسررتبعد فرري مادترره الثانيررة أن تحررول أيررة قرروانين

 .2ةاإلنساني  المسؤولين عن ارتكاب جرا م الحرب والجرا م ضد 

نرر  حررول األثررر القررانوني للعفررو  تضررمن أي  تال  ان هررف  ة الدولي رر ة الجنا ي ررالنظررام األساسرري للمحكمررة  أمررا
فررري محاكمرررة  ة الدولي رررويوجرررد اسرررتثناء علرررى ارررذن القاعررردة يتعلرررق بحرررق المحكمرررة ، 3ومفاعيلررره القانونيرررة

العفرو عرن العقوبرة  ة بحرال تبرين للمحكمرة أن  الشخ  الذي صدر بحقه قرار العفو أمام المحاكم الوطني  
مررن  اإلفرر تومسرراعدته فرري ، ة الدولي ررالمحكمررة كرران مررن أجررل حمايرره المحكرروم عليرره مررن المثررول أمررام 

 .4العقاب

"ال يجوز لدولة التنفيرذ أن  أن هعلى  ة ي  الدول ة الجنا ي  وفي اذا الصدد تضمن النظام األساسي للمحكمة 
 .5تفرل عن الشخ  قبل انقضاء العقوبة التي قضت بها المحكمة"

                                                           
حاطرة بشرروط خاصرة، السررال، عبرود : شررح حيث قامرت معظرم التشرريعات الجزا يرة الحديثرة بتنظري 1 م األحكرام الخاصرة برالعفو، وا 

 .235قانون العقوبات، مرجع سابق،  
2
455بوطبجة، ريم : العقوبة الجزا ية الدولية المطبقة على األفراد في إطار المحكمة الجنا ية الدولية،  مرجع سابق،  

ية فري البراب الثالرث المعنرون ب"المبرادق العامرة للقرانون الجنرا ي "العديرد مرن حيث تضمن النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدول 3
 المبادق واألحكام إال أنه لم يتعرض إط قا لموضوع العفو عن العقوبة على يرار القوانين الجزا ية الوطنية .

 .453ية الدولية،  مرجع سابق،  بوطبجة، ريم : العقوبة الجزا ية الدولية المطبقة على األفراد في إطار المحكمة الجنا  4
 م.1222/ من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية لعام 1/فقرة/110المادة / 5
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 :تقادم العقوبة :ثانيا

وأسرررا  التقرررادم فررري التشرررريعات المدنيرررة ، مررررور الرررزمن علرررى فعرررل أو واقعرررة قانونيرررة أن رررهيعررررف التقرررادم ب
 .1اقعةاو مرور الزمن على الو  -سواءعلى حد -ة ا ي  ز الجو 

و سرواء عرن طريرق سرقوط حرق ، هم مرن العقرابفر ت المرت  إكان نوعه يؤدي في األخير إلرى  ا  ي  والتقادم أ
كمررا يررؤدي فرري الوقررت نفسرره إلررى ضررياع حقرروق ، أو سررقوط الحررق فرري تنفيررذ العقوبررة، المتابعررة القضررا ية
 و يقف عا قا في طريق حصولهم عليها.، ة الدولي  ضحايا الجرا م 

"ال تسررررقط الجرررررا م الترررري ترررردخل فرررري  أن ررررهعلررررى  ة الدولي رررر ة الجنا ي رررراألساسرررري للمحكمررررة النظررررام تضررررمن 
 .2حكامه"أتصا  المحكمة بالتقادم أيا كانت اخ

يدل على ريبة واضعي النظرام األساسري فري اسرتبعاد تطبيرق جميرع أحكرام التقرادم فيمرا يتعلرق  إن ماواذا 
 .ة الدولي  بالجرا م 

على عقوبات  اإلنساني   الدولي  الخاصة بالقانون  اإلتفاقياتم او عدم احتواء والجدير ذكرن في اذا المقا
ن ماو ، ة الدولي  محددة على األفراد مرتكبي الجرا م  ب ضرفاء الصرفة الجرميرة علرى  اإلتفاقيراتاكتفرت تلرع  ا 

فرري تحديررد  الرردور الجررواري الرردولي  تاركررة للقضرراء  اإلنسرراني   الرردولي  للقررانون  األفعررال الترري تشرركل انتهاكررا  
وفري ارذا الصردد كران للنظرام األساسري ، اإلنسراني   الردولي  ة علرى األفرراد منتهكري القرانون ا ي  ز الجالعقوبة 
 .3ة الدولي  في تحديد الجزاءات  كبيرا   دورا   ة الدولي   ة الجنا ي  للمحكمة 

 

 

 

 
                                                           

 .221السرال،  عبود : شرح قانون العقوبات، مرجع سابق،   1
 م.1222/ من النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية لعام 22المادة / 2
 .442لجزا ية الدولية المطبقة على األفراد في إطار المحكمة الجنا ية الدولية،  مرجع سابق،  بوطبجة، ريم : العقوبة ا 3
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 المبحث الثاني

القانون  اقتوسيع نطفي  ة الدولي   ة الجنائي  دور النظام األساسي للمحكمة 
 اإلنساني   الدولي  

حيررث ، الجنررا ي   الرردولي  وأحرردث تقنررين للقررانون  أاررم ة الدولي رر ة الجنا ي رريمثررل النظررام األساسرري للمحكمررة 
، الردولي  تخت  المحكمة بموجبه بمتابعة األشرخا  الرذين يرتكبرون أشرد الجررا م خطرورة علرى المجتمرع 

 ة وجرا م الحرب و جريمة العدوان.اإلنساني  م ضد الجماعية والجرا  اإلبادةوالمتمثلة في جرا م 

 قانونيرررا   مرررن حيرررث كونررره نظامرررا   ة الدولي ررر ة الجنا ي ررروريرررم مرررا يمثلررره اعتمررراد النظرررام األساسررري للمحكمرررة 
إال ، وتأثير ذلع على سلوع الدول ونظمها القانونية، الدولي   الجنا ي  في حقل القضاء  شام    ومؤسساتيا  

وارذا  وتحويلره إلرى نظرام فعرال مما يتوجب االضط ع بره مرن أجرل تنفيرذ ارذا النظرام ال يزال الكثير أن ه
 . اإلنساني   الدولي  يسهم في توسيع نطاق القانون كله 

فيمرا إذا كانررت قبررل صرردور  اإلنسرراني   الرردولي  والثابرت عرردم جررواز تجز رة المعاملررة حررول اتفاقيررات القرانون 
ن مرراو ، أم بعرردن ة ولي ررالد ة الجنا ي ررالنظررام األساسرري للمحكمررة  ولررذلع يقررع علرررى ، يتوجررب احترامهررا ككررل ا 

 .اإلنساني   الدولي  عاتق الدول مواءمة نظمها القانونية من خ ل تجريم انتهاكات جميع اتفاقيات القانون 

القانون  توسيع نطاقفي  ة الدولي   ة الجنا ي  وفي اذا المبحث ستتم دراسة دور النظام األساسي للمحكمة 
 وفقا للمطلبين اآلتيين: اإلنساني   ي  الدول

 الررردولي  فررري تطررروير قواعرررد القرررانون  ة الدولي ررر ة الجنا ي ررردور النظرررام األساسررري للمحكمرررة  :المطلرررب األول
 .اإلنساني  

مررن  اإلفرر تفرري الم حقررة و عرردم  ة الدولي رر ة الجنا ي رردور النظررام األساسرري للمحكمررة  :المطلررب الثرراني
 العقاب.
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في تطوير قواعد  ة الدولي   ة الجنائي  ور النظام األساسي للمحكمة د :المطلب األول
 اإلنساني   الدولي  القانون 

ة متواصرلة مرن أجرل الوصرول إلرى قضراء جنرا ي ثمررة جهرود دولي ر ة الدولي ر ة الجنا ي  نشاء المحكمة إ يعد  
 ة الدولي ررارتكرراب الجرررا م لألفررراد عررن  ة الجنا ي رر ة الدولي رريعمررل علررى تثبيررت قواعررد المسررؤولية ، دولرري دا ررم

إلرررى  وصررروال  ، بصرررفة خاصرررة اإلنسررراني   الررردولي  الجسررريمة لقواعرررد القرررانون  االنتهاكرررات و ، بصرررفه عامرررة
 .االنتهاكات م حقة ومحاكمة المسؤولين عن الجرا م و

بسط اذا النظام يهدف إلى  ي حظ كيف أن   ة الدولي   ة الجنا ي  وباستقراء مواد النظام األساسي للمحكمة 
يفتقرر لعنصرر  الردولي  وذلع باعتبارن فرع من فروع القانون ، اإلنساني   الدولي  نفاذ على مواد القانون إقوة 

 ة الدولي رر ة الجنا ي ررفقررد عملررت المحكمررة ، الجررزاء الررذي تتمتررع برره القاعرردة القانونيررة علررى المسررتول الرروطني
ويمكرن لحرظ ارذا التفعيرل وذلرع ، بعردن أم، م 1222على تفعيل وتطوير قواعردن سرواء تلرع القواعرد قبرل 

و مرن خر ل االتفاقيرات ة الدولي ر ة الجنا ي  التطوير من خ ل التطبيقات القضا ية الصادرة عن المحكمة 
 الدولية ال حقة إلنشا ها.

 هائإلنشالالتفاقيات الالحقة  ة الدولي   ة الجنائي  امتداد اختصاص المحكمة  :الفرع األول

ة ومرررن برررين ارررذن فررري معااررردات واتفاقيرررات دولي ررر اإلنسررراني   الررردولي  قواعرررد القرررانون  ترررم الرررن  علرررى أيلرررب
 :1ل المثالالنصو  على سبي

 م.1242ربعة لعام اتفاقيات جنيف األ -
 م.1222ضافية التفاقيات جنيف لعام البروتوكوالت اإل -
ولين م و البروتوكررررر1254ل  لعرررررام اتفاقيرررررة حمايرررررة الممتلكرررررات الثقافيرررررة فررررري حالرررررة النرررررزاع المسررررر -

 م.1222م وعام 1254ضافيين لعام اإل
 م.1223سلحة الكيميا ية وتدميراا لعام تطوير وتصنيع وتخزين واستعمال األاتفاقية حظر  -
 م.1222سلحة البيولوجية وتدميراا لعام اقية حظر تطوير وانتال وتخزين األاتف -

 م.1222لعام  ة الدولي   ة الجنا ي  النظام األساسي للمحكمة  وأخيرا  

                                                           
 مرجع سابق.عتلم، شريف: موسوعة اتفاقيات القانون الدولي االنساني،  1
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 .اإلنساني   الدولي  اذن النصو  التعاقدية اي أمثلة على المجاالت التي يغطيها القانون و 

سررلحة ووجررود األ، وجررود النزاعررات المسررلحةفرري حالرره تطررور دا ررم واررذا مررردن  اإلنسرراني   الرردولي  والقررانون 
ا التطور بغيرة مواكبة اذ اإلنساني   الدولي  ولذلع ينبغي على القانون ، بجميع األنواع و مختلف االشكال

 التصدي بالمواجهة القانونية لما يستجد من انتهاكات.

اب أول ع الرذين ال يشراركون استعمال العنف في النزاعات المسلحة الجتن د  يقي   اإلنساني   الدولي  فالقانون 
ة مررع الحررد فرري الوقررت نفسرره مررن العنررف بالقرردر الرر زم إلضررعاف القرردرة العسرركري  ، عمررال القتاليررةفرري األ

شررخا  المتررأثرين بررالنزاع المسررل  مررن نررواحي وتنظرريم معاملررة األ، اسررتعمال العنررفمررن  وبالحررد  ، دوللعرر
 .1والضرورة العسكرية اإلنساني  بين العامل  توازنا   اإلنساني   الدولي  حيث يحقق القانون ، أخرل

جسررريمة ال االنتهاكررراتيشرررمل جميرررع  ة الدولي ررر ة الجنا ي ررراختصرررا  المحكمرررة  وكمرررا ارررو المعرررروف فررر ن  
يوجرررد مرررن الجررررا م المقننرررة فررري اتفاقيرررات جنيرررف مرررا ارترررأل  أن رررهييرررر ، م 1242التفاقيرررات جنيرررف لعرررام 

فقد وصل عردد جررا م الحررب فري النظرام  ،في اتفاقية دولية تنظيمه بشكل أكثر تفصي    الدولي  المجتمع 
 :منهاألكثر من خمسين جريمة األساسي للمحكمة الجنا ي ة الدولي ة 

 يه اجمات ضد مواقع مدنية.تعمد توج 
  مهاجمررة أو قصررف المرردن أو القرررل أو المسرراكن أو المبرراني العررزالء الترري ال تكررون أاررداف

 عسكرية.
 .إع ن أنه لن يبق أحد على قيد الحياة 
 .ن تم االستي ء عليه عنوة  نهب أي بلدة أو مكان حتى وا 
 .استخدام السموم أو األسلحة المسممة 

ال حقررة إلنشرراء  اإلتفاقيرراتو وجررود العديررد مررن ، اإلنسرراني   الرردولي  الرردا م للقررانون لحالررة التطررور  و نظرررا  
 ة الدولي رر ة الجنا ي ررفرر ن ذلررع يسررتدعي بالضرررورة امتررداد اختصررا  المحكمررة  ة الدولي رر ة الجنا ي ررالمحكمررة 

، تبنررى اأن هشررالحاصررلة ب االنتهاكرراتومواجهررة ، اإلنسرراني   الرردولي  ل تفاقيررات الترري تررنظم مواضرريع القررانون 
ومنها االختفاء النظام األساسي  للمحكمة  جرا م أخرل يير مذكورة في اتفاقيات القانون الدولي  اإلنساني  

 .القسري
                                                           

 .15م،  2012الحماية القانونية الدولية لحقوق االنسان في النزاع المسل ، منشورات األمم المتحدة، جنيف،  1
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 ة الدولي رررروييررررر  ة الدولي رررروحررررول االختفرررراء القسررررري فهررررو يعررررد ظرررراارن ميررررزت مختلررررف النزاعررررات المسررررلحة 
المرتكبررة فرري حررق  ة الدولي ررجريمررة مررن الجرررا م  هأن ررواالختفرراء القسررري يوصررف ب، واالضررطرابات الداخليررة
واعتبررر النظررام ، ةاإلنسرراني  ا جريمررة ضررد أن هرروقررد تررم تصررنيف اررذن الجريمررة علررى ، العديررد مررن األشررخا 
تررررردخل فررررري اختصرررررا  المحكمرررررة االختفررررراء القسرررررري جريمرررررة  ة الدولي ررررر ة الجنا ي ررررراألساسررررري للمحكمرررررة 

، ختفرراء القسررري تعررد انتهاكررا جسرريما التفاقيررات جنيررفولررذلع يمكررن القررول بررأن جريمررة اال، 1الموضرروعي
، 2ض المحتجررزين لمعاملررة ييررر انسررانيةحيررث أشررارت اررذن األخيرررة إلررى عرردم مشررروعية االحتجرراز وتعررري

التفاقيررة االختفرراء القسررري  ة الدولي رر ة الجنا ي ررمررن انررا تبرردو الصررلة الوثيقررة المتررداد اختصررا  المحكمررة 
 م.2003لعام 

خا ر العنقوديررة فيشررير مصررطل  الررذخا ر العنقوديررة إلررى نظررام مررن نظررام األسررلحة الترري وفيمررا يتعلررق بالررذ
وارذن الررذخا ر الصرغيرة ارري ، علررى أارداف معينرره تطلرق مجموعررة مرن الررذخا ر المتفجررة األصررغر حجمرا  

ا يمكرن أن يبلرا الم رات التي تسمى "القنابل العنقودية" وعدد الذخا ر الصغيرة التي تستخدم في اجوم مر
م حيررث تررم حظررر اررذا النرروع 2002اتفاقيررة الررذخا ر العنقوديرة لعررام  تصرردر  أن رره علمررا  ، 3الفو حترى اآلأ

 .4بلد 100الس ح باعتماد أكثر من  من

سر ح يبردأ بالموازنرة برين  تقيريم أي   مرن أن   دراسة الع قة بين الذخا ر العنقودية والقانون انط قا   وقد تم  
حيررث أصررب  ذلررع ، عرر ن سررانت بطرسرربورغإة الترري طرحهررا اإلنسرراني  ت الضرررورة العسرركرية و االعتبررارا

 المبدأ يتلخ  في الدوافع األساسية للحظر واي:

 صابات ال داعي لها.إظر األسلحة التي تسبب معاناة أو ح -1
 ألثراا العشوا ي. تركز المطالبات حول اعتبار تلع األسلحة يير المشروعة نظرا   -2

                                                           
 / .2م، بموجب المادة /1222فقد تم تجريم االختفاء القسري بموجب النظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية لعام  1
مريم، زيراري : الطبيعة القانونية ل ختفاء القسري في نطاق القانون الدولي الجنرا ي، بحرث منشرور فري مجلرة الدراسرات القانونيرة،   2

 .223م،   2015الجزا ر، 
 .1م،  2012وردان، كيفين : اتفاقية الذخا ر العنقودية، منشورات األمم المتحدة، ري 3
م، سرراعة الرردخول 13/12/2021ترراريخ الرردخول   www.un.orgالررذخا ر العنقوديررة، مقررال مترراح علررى موقررع األمررم المتحرردة  4

 م 12.20

http://www.un.org/
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سرررلحة محظرررورة أاررري ، مدنيرررة بررردون تمييرررز ا  اررردافأأو ، سررركرية ومدنيرررةع فاألسرررلحة التررري تصررريب أاررردافا  
 وبنراء علرى جميرع مرا سربق فر ن  ، 1ضرافي األول/ مرن البروتوكرول اإل51مرن المرادة // 4بموجب الفقرة /

ينعقررد النظررر برره الختصررا  ، اإلنسرراني   الرردولي  للقررانون  جسرريما   اسررتخدام الررذخا ر العنقوديررة يعررد انتهاكررا  
 جرا م الحرب. إطاروعلى األخ  ضمن ، ة الدولي   ة ا ي  الجنالمحكمة 

ومرررد اررذن ، اإلنسرراني   الرردولي  مررن المخرراوف بموجررب القررانون  فقررد أثررارت عررددا  ، وحررول األسررلحة النوويررة
المخاوف او األثر الذي يمكن أن تحدثره تلرع األسرلحة علرى المردنيين والمنراطق المدنيرة وعواقبهرا علرى 

 . ال يحظر األسلحة النووية تحديدا   اإلنساني   الدولي  يير أن القانون ، البي ة

 تنظم استخدامها في النزاعات المسلحة حيث تفرض قيرودا   اإلنساني   الدولي  ولكن القواعد العامة للقانون 
 :2تصلة بالموضوع في القواعد اآلتيةوتتمثل القواعد الم، على كيفية استخدام األسلحة

 يين أو األاداف المدنية.حظر الهجمات الموجهة ضد المدن -
 حظر الهجمات العشوا ية. -
 قاعدة التناسب في الهجوم. -
 القاعدة الخاصة بحماية البي ة الطبيعية. -
 التزام االحتياطات الممكنة في الهجوم. -

االحتياطررات الممكنررة لرردل اختيررار  / مررن البروتوكررول األول وجرروب اتخرراذ كررل  52وقررد ورد فرري المررادة /
 دف تجنب الخسا ر في األرواح .وسا ل وطرق الهجوم به

واسررتخدام األسررلحة  اإلنسرراني   الرردولي  ولررذلع فقررد عمررل الفقرره علررى تأصرريل الع قررة بررين مبررادق القررانون 
األسرررلحة وعرردم انسرررجام اسررتخدام ، وقررد توصرررل إلررى عررردم مشررروعية اسرررتخدام األسررلحة النوويرررة، النوويررة

 .3النووية مع مبدأ التناسب

                                                           
 .2العنقودية، مرجع سابق،   ريوردان، كيفين : اتفاقية الذخا ر 1
ترراريخ   www.icrc.orgاألسررلحة النوويررة والقررانون الرردولي االنسرراني، بحررث مترراح علررى موقررع اللجنررة الدوليررة للصررليب األحمررر  2

 .24.00م، ساعة الدخول 12/12/2021الدخول 
وويررة فرري ظررل المبررادق األساسررية للقرانون الرردولي االنسرراني، المركررز الجررامعي، برر  زرقرين، عبررد القررادر خطررر اسررتخدام األسرلحة الن 3

 .123تاريخ، الجزا ر،  
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، متى ثبت اسرتخدام األسرلحة النوويرة مرن قبرل دولرة معينرة ووجرود انتهراع أن ه ولذلع يمكننا التوصل إلى
لقواعررد  جسرريما   يعررد انتهاكررا   أن ررهعلررى  تأسرريا  ، مررن الممكررن أن ينعقررد االختصررا  القضررا ي فرري ذلررع أن ررهف

لترالي وتمترد با االنتهاكراتفري نظرر  ة الدولي ر ة الجنا ي  وبذلع تخت  المحكمة ، اإلنساني   الدولي  القانون 
 م.2012التفاقية حظر األسلحة النووية لعام 

 الرردولي  ليشرمل جميرع اتفاقيرات القرانون  ة الدولي ر ة الجنا ي روختامرا يتضر  لنرا امترداد اختصرا  المحكمرة 
 الرردولي  ممررا يسررهم فرري تطرروير القررانون ، م 1222ال حقررة علررى نظررام المحكمررة األساسرري لعررام  اإلنسرراني  
 من خ ل ذلع . اإلنساني  

فةي تطةوير وتفعيةل  ة الدولي ة ة الجنائي  التطبيقات القضائية التي تجسد فاعلية المحكمة  :الفرع الثاني
 اإلنساني   الدولي  القانون 

 الررردولي  وبيررران دورارررا فررري تطررروير وتفعيرررل القرررانون ، ة الدولي ررر ة الجنا ي ررربهررردف دراسرررة فاعليرررة المحكمرررة 
 الردولي  ل م حقرة و محاكمرة مرتكبري انتهاكرات القرانون يتوجب العودة إلى ما قدمته مرن خر ، اإلنساني  
مرن  اإلنسراني   الردولي  وبهذن الكيفية سرتتم دراسرة و توضري  دور المحكمرة فري تطروير القرانون ، اإلنساني  

، اإلنسراني   الردولي  خ ل ما يتبدل للمحكمة أثناء نظر كل قضية من م بسات وظروف تتعلق بالقانون 
 لى النحو اآلتي:واذا ما سيتم دراسته ع

 قضية دارفور: :أوال

وذلع نتيجة صدور قرار ، منحالة إلى المحكمة من قبل مجل  األحدل القضايا المإقضية دارفور  تعد  
 ة الجنا ي رررم القاضررري ب حالرررة الوضرررع فررري دارفرررور إلرررى المحكمرررة  2005لعرررام  1523مجلرر  االمرررن رقرررم 

 الردولي  بخصو  التقارير المتعلقة بانتهاكات للقرانون وذلع بعد التحقيق من قبل لجنة تحقيق ، ة الدولي  
 .اإلنساني  

م  2002وفري عرام ، م أصدر المدعي العام قرار البدء في التحقيق في قضيه دارفرور 2005وفي عام 
مررن: أحمررد محمررد  علررى طلررب المرردعي العررام أمرررين بررالقبض علررى كررل   أصرردرت الرردا رة التمهيديررة بنرراء  

حمن لمسرر وليتهما عررن ارتكرراب جرررا م حرررب تتمثررل فرري انتهاكررات جسرريمه وعلررى محمررد عبررد الررر ، اررارون
والمتمثلررررة فرررري القتررررل والتعررررذيب والعنررررف ضررررد ، م1242/ المشررررتركة التفاقيررررات جنيررررف لعررررام 3للمررررادة /

وانتهاكررررات لقرررروانين وأعررررراف الحرررررب السررررارية زمررررن ، ة للكرامررررةاألشررررخا  والمعاملررررة المهينررررة و الحاط رررر
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، وكل اذن األفعرال وتوجيه اجمات ضد المباني، نيومنها تشريد المدني ة دولي  الالنزاعات المسلحة يير 
.  المجرمة في النظام األساسي للمحاكم اي في األصل انتهاكات للقانون الدولي  اإلنساني 

م أصدر المدعي العام مذكرن اعتقال في حق الر ي  السوداني "عمر البشير" التهامه  2002وفي عام 
ين ولكررن رفضررت حكومررة السررودان تقررديم المتهمرر، طرريط ألعمررال قتررل جمرراعي فرري دارفرروربالترردبير والتخ

 .1وباألخ  الر ي  "عمر البشير" 

 اإلنسرررراني   الرررردولي  فرررري تجررررريم انتهاكررررات القررررانون  ة الدولي رررر ة الجنا ي رررروبررررذلع يتبررررين لنررررا دور المحكمررررة 
وارذا  االنتهاكراتن المسرؤولين عرن لقاء القبض عرإإلى طلب  والتوصيف الدقيق للوقا ع المرتكبة وصوال  

 عن االعتبارات السياسية التي قد تقف وراء ذلع. كله بعيدا  

 ويندا:أقضية  :ثانيا

م رسراله  2003عرام  ة الدولي ر ة الجنا ي  تتلخ  وقا ع اذن القضية في تلقي المدعي العام في المحكمة 
بسرربب النزاعررات ، ة الدولي ر ة الجنا ي رر وينردا إلررى المحكمرةأوينردي يحيررل فيهرا الوضررع فرري مرن الررر ي  األ

وعلررى األخرر  الجرررا م المرتكبررة مررن قبررل جماعررة متمررردة تعرررف باسررم "جرري  الرررب" ، وينررداأفرري شررمال 
و جررررا م التعرررذيب والتشرررويه و تجنيرررد ، عرررداماتهاكرررات ضرررد المررردنيين عبرررر ارتكررراب اإلحيرررث وقعرررت انت

وقرد افترت  المردعي ، يتصراب والتهجيرر القسرريو جررا م اال، واالعتداء الجنسري علرى األطفرال، األطفال
مررن ، و بعررد عررام مررن التحقيررق أصرردرت المحكمررة خمرر  مررذكرات قرربض، العررام التحقيررق فرري تلررع الجرررا م

ة وجررا م حررب ضرد جوزيرف كروني و أربعرة ثخررين اإلنسراني  عنصر اتهام بارتكاب جرا م ضد  33بينها 
، قد صردرت مرذكرات قربض بحرق خمسرة أشرخا ويندي و دة جي  الرب الذي يحارب الجي  األمن قا
 .2لم ينفذ أمر القبض بحق أي منهم أن هيير 

وينرردا قررد دفعررت الفقرره إلررى القررول بوجررود العديررد مررن التحررديات السياسررية الترري أوفرري الحقيقررة أن قضررية 
 فرري والتسرراؤل عررن مرردل االسررتمرار، علررى الصررعيد الرروطني ة الدولي رر ة الجنا ي ررتواجرره تطبيقررات المحكمررة 

                                                           
 .303مرزوقي، وسيلة : مدل فاعلية ثليات تنفيذ القانون الدولي االنساني، مرجع سابق،   1
 .531، مرجع سابق،  كلزي، ياسر حسن : المواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي االنساني 2
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دعم المحكمة إذا ما تعارض عملها كأداة قانونية مع اتفاقيات الس م بين أطراف النزاعات المسلحة في 
 .1وعدد من الدول االفريقية، اويندا

 الررردولي  عرررن التحقيرررق فررري انتهاكرررات القرررانون  المحكمرررة لرررم تتررروان ومرررن خررر ل ارررذن القضرررية ن حرررظ أن  
 ر القبض عن المجرمين .صدار أما  بل سارعت إلى م حقة و  ، اإلنساني  

ومررن خرر ل القضررايا السررابقة يتبررين لنررا اسررتناد النظررام األساسرري  للمحكمررة الجنا ي ررة الدولي ررة إلررى اتفاقيررات 
القانون الدولي  اإلنساني  في الم حقة، واذا يؤدي إلى لحظ دور المحكمة في كشف أوجه القصرور فري 

وجيه إرادة المجتمع الدولي  إلى وجوب تدارع أوجه القصور ، ومن ثم  تاتفاقيات القانون الدولي  اإلنساني  
فرري اتفاقيررات القررانون الرردولي  اإلنسرراني  وصرروال  إلررى تطويراررا بمررا يررؤمن ضررمان احترامهررا مررن قبررل جميررع 

 الدول.

في المالحقة و عدم  ة الدولي   ة الجنائي  دور النظام األساسي للمحكمة  :المطلب الثاني
 من العقاب اإلفالت

المحاكم الوطنية ذات والية أصلية فيما يخ  الجرا م المنصو  عنها فري النظرام األساسري  بت أن  الثا
وقد حددت المحكمة في ، ا احتياطية بالنسبة لتلع الجرا مواذن األخيرة واليته، ةالدولي   ة الجنا ي  للمحكمة 

محكمة ستكون مكملرة للواليرات إذ أكدت أن والية ال، ديباجتها طبيعة الع قة بينها وبين القضاء الوطني
الررردول قرررد وجررردت أنظمتهرررا القانونيرررة بعيررردة عرررن اتفاقيرررات القرررانون  بيرررد أن  ، الوطنيرررة ة الجنا ي رررالقضرررا ية 

 الررردولي  التررري فرضرررت علرررى الررردول مواءمرررة تشرررريعاتها بغيرررة تجرررريم انتهاكرررات القرررانون  اإلنسررراني   الررردولي  
عماال لواليتها األصلية حول محاكمة المسؤولين ا  و ، ن جهةتها لسيادتها القضا ية مبغية ممارس اإلنساني  

يكمرل  إن ماواجب الدول في مواءمة تشريعاتها  وبالتأكيد ف ن  ، اإلنساني   الدولي  عن انتهاع قواعد القانون 
مرن العقراب ولرذلع سرتتم  اإلفر تفي الم حقرة و عردم  ة الدولي   ة الجنا ي  دور النظام األساسي للمحكمة 

مررن  اإلفرر توعرردم ، فرري الم حقررة ة الدولي رر ة الجنا ي رردور المنرروط بالنظررام األساسرري للمحكمررة دراسررة الرر
  .والقواعد العلمية للمواءمة، مة تشريعاتهاءالعقاب من زاوية واجب الدول في موا

                                                           
1 Charles C Jalloh, Regionalizing International Criminal Law? Legal Studies Research Paper, 
Series Working Paper, July 2009, No20, University of Pittsburgh,p489  
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=594823 
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 في التشريعات الوطنية  اإلنساني   الدولي  تجريم انتهاكات القانون ب االلتزام :الفرع األول

انتهاكات القانون الدولي  اإلنساني  يكون بموجب القاعدة القانوني ة الدولي رة، وفري إطرار التجرريم  إن  تجريم
، وتشررترع أيضررا  القرروانين الجنا ي ررة  يتشررارع كرر   مررن القررانون الرردولي  اإلنسرراني  والقررانون الرردولي  الجنررا ي 

بحسررب االلتزامررات  مررن العقررابالوطني ررة فرري تجررريم مرتكبرري اررذن االنتهاكررات وم حقررتهم وعرردم إف تهررم 
 المفروضة في صلب االتفاقيات الدولي ة.

المسررلع الررذي سررلكته اتفاقيررات القررانون الرردولي  اإلنسرراني  ف ن هررا سررلكت مسررلع اإلحالررة إلررى  وفيمررا يخرر   
بررات جنا ي رررة علررى مرتكبررري و جميررع الرردول األطرررراف فيهررا بغيررة اتخررراذ االجررراءات التشرررريعية، وفرررض عق

سرريمة، ويقررع علررى عرراتق الرردول اتخرراذ االجررراءات ال زمررة لتنفيررذ التزاماتهررا دون إبطرراء، االنتهاكررات الج
الررردول اررري المعنررري األول بوضرررع القرررانون الررردولي  اإلنسررراني  موضرررع التنفيرررذ، واحتررررام قواعررردن  حيرررث أن  
 .1القانوني ة

ات وااللتزامرات التري طرار فقرد فررض القرانون الردولي  اإلنسراني  علرى الردول عرددا  مرن التعهردوفري ارذا اإل
، ومرن متطلبرات تلرع االلتزامرات وجروب اتخراذ تردابير  من شأنها ضمان احتررام القرانون الردولي  اإلنسراني 
، ومن أام تلع التدابير القيام بتجرريم  فعلية من قبل الدول لضمان تنفيذ واحترام القانون الدولي  اإلنساني 

 .2االنتهاكات الجسيمة والعقاب عليها

لة تلع التدابير، وجوب اتخاذ التدابير التشريعية والقضا ية، حيث جاء الرن  واضرحا  وصرريحا  ومن أمث
برر لزام الررردول باتخررراذ اجرررراءات تشرررريعية لعقررراب األشرررخا  الرررذين يرتكبرررون االنتهاكرررات الجسررريمة، والرررزام 

 .3الدول بم حقة المتهمين بارتكابها وتقديمهم للمحاكمة أيا  كانت جنسيتهم

الجررررا م خطرررورة علرررى  إلرررى أشرررد   لجنا ي رررة الدولي رررة أشرررار فررري ديباجترررهالنظرررام األساسررري للمحكمرررة اكمرررا أن  
المجتمع الدولي  التي ال يمكن أن تمر دون عقاب

الجنا ي ة الدولي ة  ، وريم أن النظام األساسي  للمحكمة4
، إال  أن ره يمكرن اسرتنتال لرزام الردول بتجرريم انتهاكرات القرانون الردولي  اإلنسراني  لم يتضرمن اإلشرارة حرول إ

بين القضاء الوطني  والمحكمرة الجنا ي رة الدولي رة، فمبردأ التكامرل  ذلع من خ ل الن  على مبدأ التكامل
من شأنه إعطاء القضاء الجنا ي  الوطني  األولوية فري نظرر الجررا م التري تخرت  بهرا المحكمرة، وبحرال 

                                                           
1
 .245رحسن:الاانونالدولّياإلنسانّي،مرجعسابق،صكلزي،ياس
2
 .251كلزي،ياسرحسن:نفسالمرجع،ص
3
 ومابعدها.245كلزي،ياسرحسن:نفسالمرجع،ص
4
م.1998ديباجةالنظاماألساسيللمحكمةالجنائّيةالدولّيةلعام
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ة ألي سربب كران، يرأتي دور المحكمرة الجنا ي رة الدولي رة عجز السلطة الوطني ة عن تحقيق العدالة الجنا ي ر
بغية تكميل منظومة العدالة الجنا ي ة على المستول الدولي  

1. 

 اإلنساني   الدولي  مة الدول تشريعاتها في تجريم انتهاكات القانون ءموا :الفرع الثاني

 الدولي  أو ما يسمى تنفيذ القانون ، اإلنساني   الدولي  مة الدول تشريعاتها في تجريم انتهاكات القانون ءموا
 ة الجنا ي رإلرى اسرتنتال أثرر النظرام األساسري للمحكمرة  وصوال  ، الفعل إطارالقول إلى  إطارمن  اإلنساني  

 لإلف ت من العقاب. مة الدول لتشريعاتها منعا  ءعلى موا ة الدولي  

 الرردولي  مان احترررام قواعررد القررانون ويقصررد بررذلع تنفيررذ القررانون جميررع الترردابير الترري ينبغرري اتخاذاررا لضرر
ن ماو ، ف  يكفي تطبيق اذن القواعد عند اندالع الحرب، اإلنساني   اناع تردابير يجرب اتخاذارا فري وقرت  ا 

 :السلم كما في وقت الحرب بهدف

 . اإلنساني   الدولي  ط ع جميع النا  من مدنيين وعسكريين على قواعد القانون إ -
 .اإلنساني   الدولي  وترتيبات ادارية لتنفيذ القانون تاحة كل ما يلزم من اياكل إ -
اإلنساني   الدولي  منع وقوع انتهاكات القانون  -

2. 

 الردولي  مة تشريعاتها بالنسبة لتجريم انتهاكرات القرانون ءوسنتعرض بالدراسة لموقف بعض الدول في موا
 :واذا سيكون على النحو اآلتي، اإلنساني  

 :ردنيمة في التشريع األءالموا :أوال

 ة الجنا ي ررررتعرررد المملكرررة األردنيرررة الهاشرررمية أول دولرررة عربيررررة صرررادقت علرررى النظرررام األساسررري للمحكمرررة 
لسرنة  ة الدولي ر ة الجنا ي روأصدر قانون يسمى "قانون التصديق على النظام األساسي للمحكمرة ، ة الدولي  

ريعات الوطنيرررة والتزاماتررره مرررة برررين التشرررءدرال للموااإل أسرررلوبوالمشررررع األردنررري عمرررد إلرررى ، م "2002
/أ/ 41فقررد جرررم ارذا القررانون فرري المررادة /، م2003فقررد أصرردر قرانون العقوبررات العسرركري عرام ، ة الدولي ر

 :3/ جريمة حرب ومنها20ع األردني /وقد ذكر المشر ، مجموعة من األفعال واعتبراا جرا م حرب

                                                           
1
،وكلازي،ياسارحسان:535نائّياةالدولّياةوالاضااءالاورنّي،مرجاعساابق،صالنايا،لؤيمحمدحسين:العالقةالتكاملّيةباينالمحكماةالج

 .311المواجقةالدولّيةوالورنّيةالنتقاكاتالاانونالدولّياإلنسانّي،مرجعسابق،ص
ات اللجنة عتلم، شريف : التقرير السنوي الثاني عن تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد العربي، منشور . رضوان، محمد 2

 .2م،  2004الدولية للصليب األحمر، القاارة، 
 م.2002/ لعام 30/ من قانون العقوبات العسكري األردني رقم /41المادة / 3
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 القتل القصد. -1
 تجارب الخاصة بعلم الحياة.ة وتشمل الاإلنساني  التعذيب أو المعاملة يير  -2
 حداث ثالم شديدة.إتعمد  -3
 األضرار بصورة خطيرة بالس مة البدنية أو العقلية أو بالصحة العامة. -4
 أخذ الراا ن. -5
 الهجوم على شخ  عاجز عن القتال. -3
 الهجمات الموجهة ضد السكان أو األفراد المدنيين. -2

التقرادم علرى دعرول الحررق العرام فري جرررا م وتضرمن أيضرا قرانون العقوبررات العسركري عردم سرريان أحكررام 
وعاقب المحررض والمتردخل فري جررا م الحررب بعقوبرة الفاعرل  ،1وال على العقوبات المقضي بها، الحرب
 .3القانون على العسكريين والمدنيينوتسري أحكام  ،2ذاتها

 ، للمحكمررةساسرري مررة التشرريعات األردنيررة مررع النظرام األءتشركيل لجنررة خبررراء قرانونيين بهرردف موا وقرد تررم  
ن  ، جررراء تعرردي تإوقررد رأت اللجنررة صررعوبة  صرردار قررانون خررا  يفرري بررالغرض حيررث أعرردت اللجنررة إ وا 

ا أن هرب ة الدولي ر"وقد عرفت المرادة الثانيرة منره الجررا م  ة الدولي  مشروع قانون رسمي يسمى "قانون الجرا م 
 2 – 2 – 3 – 5الواردة في المواد )  ة الدولي   ة الجنا ي  "الجرا م التي تدخل ضمن اختصا  المحكمة 

والجررررا م ضرررد ، الجماعيرررة اإلبرررادةوتشرررمل جريمرررة ، ة الدولي ررر ة الجنا ي ررر( مرررن النظرررام األساسررري للمحكمرررة 
الرة فيمرا إلحا أسرلوبوبرذلع يكرون مشرروع القرانون قرد تبنرى ، وجريمرة العردوان، وجرا م الحرب، ةاإلنساني  

 .4اهانيتعلق بتحديد الجرا م وأرك

 :مة في التشريع االماراتيءالموا :ثانيا

م وبروتوكوليهررررا 1242صرررادقت دولررررة االمررررارات العربيررررة المتحرررردة علررررى اتفاقيررررات جنيررررف األربعررررة لعررررام 
ووقعرررت علرررى اتفاقيرررة خطرررر ، واتفاقيرررة حظرررر اسرررتخدام وصرررنع وتخرررزين األسرررلحة الكيميا يرررة، االضرررافيين

                                                           
 م.2002/ لعام 30/ من قانون العقوبات العسكري األردني رقم /43المادة / 1
 م.2002/ لعام 30/ من قانون العقوبات العسكري األردني رقم /42المادة / 2
 .342كلزي، ياسر حسن : المواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي االنساني، مرجع سابق،   3
 .344،  نف  المرجعكلزي، ياسر حسن :  4
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وقررد ورد فرري قررانون ، ةالدولي ررة الجنا ي ررساسرري للمحكمررة والنظررام األ، اسررتحداث وانتررال األسررلحة البيولوجيررة
 .1م أحكاما خاصة بالعقاب على جرا م الحرب1222العقوبات االماراتي لعام 

 وقرد جراء فيره أن  ، ةالدولي رم فري شرأن الجررا م 2012/ لسرنة 12وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم /
 :2التي تخت  بها محاكم الدولة اية الدولي  الجرا م 

 الجماعية . اإلبادةجريمة  -
 ة.اإلنساني  الجرا م ضد  -
 جرا م الحرب. -
 جريمة العدوان. -

 :3الجماعية األفعال اآلتية اإلبادةجريمة  إطارومثال على ذلع فقد أورد المشرع االماراتي في 

 قتل أفراد الجماعة. -1
 لحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.إ -2
 .أو جز يا   ا كها الفعلي كليا  إمعيشية يقصد بها ألحوال  خضاع الجماعة عمدا  إ -3
 نجاب داخل الجماعة.فرض تدابير تستهدف منع اإل -4
 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرل. -5

 اإلبررادةعرردام أو السررجن المؤبررد لمررن يرتكررب جريمررة رسرروم بقررانون اتحررادي علررى عقوبررة اإلالم وقررد نرر   
جرا يرة الخاصرة المرتبطرة بالصرفة لحصرانات أو القواعرد اإلم حيلولرة اعلرى عرد ونر  أيضرا   ،4الجماعية

 .5رسة المحكمة المختصة الختصاصاتهاالرسمية للشخ  دون مما

الخرررا  ب صررردارن المرسررروم  الجنرررا ي  التجرررريم  أسرررلوبى ع االمررراراتي قرررد تبن رررالمشرررر   وبرررذلع يتضررر  لنرررا أن  
 .ة الدولي  بقانون اتحادي حول الجرا م 

 

                                                           
الصرعيد العربري، مرجرع سرابق،  رضوان، محمد، عرتلم، شرريف: التقريرر السرنوي الثراني عرن تطبيرق القرانون الردولي االنسراني علرى 1

 30. 
 م.2012/ لعام 12/ من المرسوم االماراتي بقانون اتحادي رقم /1المادة / 2
 م.2012/ لعام 12/ من المرسوم االماراتي بقانون اتحادي رقم /2المادة / 3
 م.2012/ لعام 12/ من المرسوم االماراتي بقانون اتحادي رقم /2المادة / 4
 م.2012/ لعام 12قم // من المرسوم االماراتي بقانون اتحادي ر 40المادة / 5
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 :ريع األلمانيمة في التشءالموا :ثالثا

 مة التشريعية.ءتعد التجربة األلمانية تجربة تشريعية ذات خصوصية فريدة من نوعها في نطاق الموا

م والتصررديق 1222عررام  ة الدولي رر ة الجنا ي ررللمحكمررة  فقررد قامررت ألمانيررا بررالتوقيع علررى النظررام األساسرري  
الموضروعي أللمانيرا وبرين  الجنرا ي  وبهردف تحقيرق االنسرجام واالتسراق برين القرانون ، م2000عليه عام 

أصردر المشررع األلمراني قررانون ، اإلنسراني   الردولي  والقرانون  ة الدولي ر ة الجنا ي رالنظرام األساسري للمحكمرة 
وقرد تضرمن ارذا ، م2002وذلرع فري عرام ، " الردولي  خا  سمان "القانون األلماني للجررا م ضرد القرانون 

وتوسرع فري السرلطات ، ة الدولي   ة الجنا ي  النظام األساسي للمحكمة القانون األحكام األساسية الواردة في 
حتررى إذا كرران  ة الدولي ررهررا م حقررة الجرررا م بحيررث أصررب  مررن حق  ، الممنوحررة للمحرراكم الوطنيررة األلمانيررة

وارذا القرانون يعرد  ،1ولو لم يكرن المجنري عليره ألمانيرا  ، وكانت الجرا م مرتكبة في الخارل، الجاني أجنبيا  
ل الخطرروات التشررريعية الترري قامررت بهررا ألمانيررا فرري سرربيل تحقيررق المتطلبررات التشررريعية الناجمررة عررن حرردإ

بررل أكثررر مررن ذلررع تررم تعررديل الدسررتور األلمرراني  ة الدولي رر ة الجنا ي ررتصررديق النظررام األساسرري للمحكمررة 
 .2ةالدولي   ة الجنا ي  بهدف السماح بتسليم المتهمين األلمان إلى المحكمة 

مرررة التشرررريعية علرررى العديرررد مرررن ءالمشررررع األلمررراني قرررد اعتمرررد فررري سررربيل تحقيرررق الموا تنتج أن  وبرررذلع نسررر
واجرب الدولرة فري  واذا يؤدي إلى نتيجة مفاداا أن  ، االجراءات التشريعية سواء باالستحداث أو بالتعديل

ن ماو ، مة لي  باألمر اليسيرءتحقيق الموا د مرن النصرو  عمل قانوني يحتال إلى اتخاذ وتعرديل العدير ا 
 يطال المنظومة التشريعية للدولة بل وحتى النصو  الدستورية. أن هأي ، القانونية

مرة التشرريعية ف ننرا سرنعكف ءوبعد دراستنا لموقف المشرع االماراتي واألردنري واأللمراني فري تحقيرق الموا
 :المتخذة من قبل المشرع السوري على دراسة االجراءات

ومنهرا اتفاقيرات جنيرف األربعرة لعرام ة الدولي ر اإلتفاقيراتفري معظرم  رية تعد طرفرا  فالجمهورية العربية السو 
بتجرررريم وم حقرررة مرتكبرري انتهاكرررات القرررانون  طرررار التزاماتررهإفررري  ع السررورياكتفرررى المشرررر   وقررد، م1242

                                                           
 .332كلزي، ياسر حسن : المواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي االنساني، مرجع سابق،   1
 .نف  الصفحة، نف  المرجعكلزي، ياسر حسن :  2
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، لعسكرية سواء في قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات ابالتشريع القا م في سوري   الدولي  اإلنساني  
اإلنساني   الدولي  معظم انتهاكات القانون بحيث تنطبق قواعد القانونين على 

1. 

م اللجنرة 2004 عرامل 2222أنش ت في سورية بموجب قرار ر ي  مجل  الوزراء رقم  أن هوالجدير ذكرن 
اإلنسراني   الردولي  مهمتهرا التطبيرق الروطني ألحكرام القرانون ، اإلنسراني   الردولي  الوطنية السورية للقانون 

2 ،
 –بر اسرررة وزارة الخارجيرررة والمغترررربين وعضررروية وزارات: العررردل  وأعيرررد تشررركيلها عررردة مررررات واررري حاليرررا  

 القضاء العسكري. –اله ل األحمر العربي السوري  –التعليم العالي  –الدفاع  –الداخلية 

نوضر  فيمرا ماراتي واأللماني أن مة لدل القانون األردني واالءيفية الموالكم علينا بعد دراستنا أخيرا يتحت  
 :تحقيق المواءمةفي  ة الدولي   ة الجنا ي  أثر النظام األساسي للمحكمة  يلي

ررا والمحرراكم  ة الدولي رر ة الجنا ي ررطبيعررة الع قررة بررين المحكمررة  سرربق دراسررته فرري طيررات اررذا البحررث فرر ن   مم 
 إن مرا ة الدولي ر ة الجنا ي راء المحكمرة نشرإالغررض مرن  بمعنى أن  ، الوطنية مبنية على أسا  مبدأ التكامل

خفاق األنظمة القضا ية الوطنية في الم حقة والتحقيق حول إن من خ ل تطبيق أحكامها في حال يكم
 .ة الدولي   ة الجنا ي  / من النظام األساسي للمحكمة 5الجرا م المنصو  عنها في المادة /

ع قرانون خرا  إلرى وضر –متهرا ءبدراسرة طررق مواوخاصرة التري قمنرا  –ولذلع لجأت العديد من الردول 
 :يؤدي إلى نتيجتين اثنتين واما إن ماصدار اذا األخير من قبل الدول المعنية ا  و ، ة الدولي  بالجرا م 

وخاصررة فيمرررا يتعلرررق ، ة الدولي ررر ة الجنا ي ررراسترشررراد الررردول بالنظررام األساسررري للمحكمررة  :النتيجةةة األولةةةى
 . ة لدولي  ابالقواعد الموضوعية للجرا م 

حرر  الردول علرى تطبيرق تشرريعها الروطني بصردد م حقرة ومحاكمرة مرتكبري الجررا م  :النتيجة الثانيةة
 .ة الدولي  

عرام لردل الردول فري بسرط واليتهرا القضرا ية بصردد م حقرة ومحاكمرة  تجاناوبالنتيجة نتوصل إلى وجود 
أن تسررلم المجرررمين إلررى المحكمررة  وتفضرريل إعمررال اختصاصررها الرروطني علررى، ة الدولي ررمرتكبرري الجرررا م 

                                                           
وقررد صرردر قررانون ،342كلررزي، ياسررر حسررن : المواجهررة الدوليررة والوطنيررة النتهاكررات القررانون الرردولي االنسرراني، مرجررع سررابق،   1

 م.1250/ لعام 31م، أما قانون العقوبات العسكري فهو القانون رقم / 1242لعام  142العقوبات السوري بالمرسوم التشريعي رقم 
رضوان، محمد، عتلم، شريف : التقرير السنوي الثراني عرن تطبيرق القرانون الردولي االنسراني علرى الصرعيد العربري، مرجرع سرابق،  2

 42. 
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بالردول فري نطراق تحقيقهرا للمواءمرة بتشرريعاتها ترأثير النظرام األساسري يؤكرد وارذ مرا ، ة الدولي ر ة الجنا ي  
 من العقاب بشكل أساسي. اإلف تبغية عدم الوطنية 

 الردولي  لقرانون مكانيرة تطبيرق اإلما أوردنان أع ن نورد الرأي الفقهي المتخص  الذي مفادن عردم  ودعما  
وسريكون انراع الدا مرة أو الخاصرة  وحداا سرواء   ة الجنا ي  على المحاكم  الدولي  على المستول  اإلنساني  

 .1عن المحاكم الوطنية بدي    ة الدولي  ولن تكون المحاكم ، دور دا م للقضاء الوطني

للمحكمرة األساسري  النظرام ومن خ ل الفصل الثاني من اذن الدراسة تناولنا في البحث والتمحي  دور 
للمحكمرة  ساسري  ، وقد درسنا دور النظام األنساني  اإل ة في تجريم انتهاكات القانون الدولي  ة الدولي  الجنا ي  

 .نساني  اإل دوراا في توسيع نطاق القانون الدولي   في التجريم والعقاب وأيضا  

مررن جهررة،  نسرراني  اإل القررانون الرردولي  للمحكمررة فرري ضررمان احترررام  ساسرري  دور األوقررد توصررلنا إلررى فهررم الرر
ى الدور الملحوظ للدول فري مواءمرة تشرريعاتها الوطنيرة وتأصيل أحكامه من جهة أخرل، كما توصلنا إل

 ةعرررن حقيقرررة وجرررود أو عررردم وجرررود أي ررر ، وارررذا كلررره بعيررردا  نسررراني  اإل مرررع أحكرررام القرررانون الررردولي   انسرررجاما  
 .نساني  اإل قانون الدولي  لقواعد ال نما تطبيقا  ا  اعتبارات سياسية، و 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 Theodor Meron, Is International Moving towards Criminalization .OP.cit.P29 
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 :الخاتمة

 اإلنسررراني   الررردولي  فررري تجرررريم انتهاكرررات القرررانون  الجنرررا ي   الررردولي  تناولنرررا فررري ارررذن الدراسرررة دور القرررانون 
، حيرررث تضرررمنت الدراسرررة جرررانبين، ةالدولي ررر ة الجنا ي ررروالسررريما التطبيرررق علرررى النظرررام األساسررري للمحكمرررة 

، اإلنسراني   الردولي  والقرانون  الجنرا ي   الدولي  بيعة الع قة بين القانون وقد تضمن ط، واو النظري، األول
فرري تجررريم انتهاكررات  ة الدولي رر ة الجنا ي ررحيررث تضررمن دور المحكمررة ، واررو التطبيقرري، فرري حررين الثرراني

 ذات الصلة بموضوع ة الدولي   اإلتفاقياتواالستعانة ب، وبعد البحث والتمحي ، اإلنساني   الدولي  القانون 
فقررد توصررلنا إلررى النتررا ج والمقترحررات ، اإلنسرراني   الرردولي  واآلراء الفقهيررة المتخصصررة فرري القررانون ، بحثنررا
 اآلتية:

 :النتائج :أوال

خرا  بره وخصرا    تطبيرقنطراق  الجنرا ي   الردولي  والقرانون  اإلنساني   الدولي  من القانون  لكل   -1
 اإلنسررراني   الرردولي  القررانون  خرر ل أن  واررذن االسررتق لية تكمررن مررن ، ذاتيررة يتفرررد بهررا عررن اآلخررر

يسرررتهدف م حقرررة  الجنرررا ي   الررردولي  يسرررتهدف حمايرررة األشرررخا  والممتلكرررات فررري حرررين القرررانون 
 ومحاكمة األشخا  الذين يرتكبون جرا م دولية.

مررا ن ه ف، اإلنسرراني   الرردولي  والقررانون  الجنررا ي   الرردولي  مررن القررانون  ريررم االسررتق ل الرروظيفي لكررل   -2
رابطررة تررأثر وتررأثير تررؤدي إلررى مسرراامة كررل منهمررا فرري تكملررة وتطرروير قواعررد القررانون يرتبطرران ب

 اآلخر.
فري تجرريم انتهاكرات القرانون  الجنرا ي   الردولي  والقانون  ،اإلنساني   الدولي  من القانون  يشترع ك    -3

م وذلع مرن خر ل إرسراء قواعرد قانونيرة دوليرة وثمررة تعمرل علرى ضرمان احتررا، اإلنساني   الدولي  
 ايا في النزاعات المسلحة.ححقوق الض

الخطيرررة ألحكامرره وعمررل  االنتهاكررات اإلنسرراني   الرردولي  لمبرردأ الشرررعية فقررد قررنن القررانون  إعمرراال   -4
علررى عمررل علررى تقنررين انتهاكررات القررانون  الجنررا ي   الرردولي  وبرردورن فرر ن القررانون ، علررى تصررنيفها

 ها بالعقوبات المناسبة.ومواجهت، وتصنيفها ضمن ف ات عدة اإلنساني   الدولي  
الفرديررررة بنوعيهررررا المباشرررررة وييررررر المباشرررررة علررررى مرتكبرررري  ة الجنا ي ررررتترتررررب قواعررررد المسررررؤولية  -5

الفرديرررة التنظررريم القرررانوني  ة الجنا ي ررروقرررد القرررت المسرررؤولية ، اإلنسررراني   الررردولي  انتهاكرررات القرررانون 
 . ا ي  الجن الدولي  والقانون  اإلنساني   الدولي  الم  م لدل القانون 
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 اإلنسررراني   الررردولي  ينعقرررد اختصرررا  القضررراء الررروطني فررري م حقرررة ومحاكمرررة انتهاكرررات القرررانون  -3
أحكررام  الجنرا ي   الرردولي  والقرانون  اإلنسرراني   الردولي  وقررد قرنن القررانون ، باعتبرارن اختصاصررا أصري   

واليررررة احتياطيررررة فيمررررا يتعلررررق  الرررردولي  فرررري حررررين يكررررون للقضرررراء ، اختصررررا  القضرررراء الرررروطني
وذلع في حاالت محددة على سبيل الحصر ويسمى المبدأ ، اإلنساني   الدولي  تهاكات القانون بان

 ب "مبدأ التكامل ". الدولي  الناظم للع قة بين القضاء الوطني والقضاء 
مبرردأ شرررعية الجرررا م والعقوبررات مررن خرر ل  ة الدولي رر ة الجنا ي ررى النظررام األساسرري للمحكمررة تبن رر -2

والررن  علررى أركرران التجررريم كررل ، والمعاقبررة عليهررا اإلنسرراني   الرردولي  قررانون تجريمرره انتهاكررات ال
 جريمة بحسب اختصا  المحكمة الموضوعي.

ة فمنهرا مرا يصريب حري ر ة الدولي ر ة الجنا ي رتتنوع العقوبات الواردة في النظرام األساسري للمحكمرة  -2
فيمررا يخرر  عقوبررة  وانرراع اخررت ف بررين الرردول، ومنهررا مررا يكررون لرره أثررر مررالي، المرردعى عليرره

 اإلعدام.
، اإلنسرراني   الردولي  ليشرمل جميررع انتهاكرات القررانون  ة الدولي رر ة الجنا ي ريمترد اختصرا  المحكمررة  -2

 الرردولي  مثررل النظررام األساسرري للمحكمررة أو اتفاقيررات القررانون  اإلتفاقيرراتسررواء كانررت مقننررة فرري 
 محكمة.بعد النظام األساسي لل الدولي  التي أقراا المجتمع  اإلنساني  

ة الوطنية حول مواءمة تشريعاتها لتجريم يتباين المواقف واالتجااات التي سلكتها النظم القانون-10
 .اإلنساني   الدولي  انتهاكات القانون 

 :المقترحات :ثانيا

 ف ننا نورد المقترحات اآلتية:، للنتا ج الموضوعية المرتبطة بدراستنا استكماال  

مع المسرتجدات الحاصرلة فري  انسجاما   اإلنساني   الدولي  القانون  ضرورة التوسع في تقنين قواعد -1
 .اإلنساني   الدولي  نطاق النزاعات المسلحة وتشعب انتهاكات القانون 

 الجنررا ي   الرردولي  ة فرري نطرراق القررانون ا ي ررز الجتنظرريم القواعررد إلررى  الرردولي  سررعي المجتمررع ضرررورة  -2
وذلررع ال يكررون إال عررن ، مررن العقرراب  تاإلفرربهرردف ضررمان عرردم  وتفصرري    بشرركل أكثررر تقنينررا  

 واجبة التطبيق على جميع الدول. ة الدولي   اإلتفاقياتطريق 
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الناجمررة  اإلنسراني   الرردولي  انتهاكرات القرانون  الجنررا ي   الردولي  ضررورة أن تعرالج اتفاقيررات القرانون  -3
يجاد اآللية لمواجهة اذا النوع من   .نتهاكاتاالعن استخدام تقنيات العالم االفتراضي وا 

فيمررا يخرررت   ة الدولي ررر ة الجنا ي ررإلرررى تعررديل النظرررام األساسرري للمحكمرررة  الرردولي  دعرروة المجتمرررع  -4
ومنهرررا األسرررلحة  بجررررا م الحررررب لتشرررمل بشررركل صرررري  جميرررع األسرررلحة ذات الترررأثير العشررروا ي

 .النووية
ا ن هرأل ظررا  ن ة الدولي ر ة الجنا ي ر/ مرن النظرام األساسري للمحكمرة 124ضرورة إلغاء نر  المرادة / -5

 .ة الدولي  في سبيل بسط المحكمة لواليتها على الجرا م  ا  تشكل عا ق
يفيرد باختصاصررها فري نظررر  نصررا   ة الدولي ر ة الجنا ي روجروب تضرمين النظررام األساسري للمحكمررة  -3

 .اإلنساني   الدولي  التي تم  اتفاقيات القانون  االنتهاكاتجميع 
علرى الجررا م المسرتمرة حترى  ة الدولي ر ة لجنا ي راضرورة الن  على سريان اختصا  المحكمرة  -2

 .ة الدولي   ة الجنا ي  ولو كانت قبل نفاذ النظام األساسي للمحكمة 
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 المراجع:

 :المراجع باللغة العربية :أوال

 :الكتب -أ 
الطبعررررة ، القرررراارة، دار النهضررررة العربيررررة، اإلنسررراني   الرررردولي  القررررانون  :محمررررود شررررريف، بسررريوني -

 م.2002 ،الثانية
ار دالطبعررة األولررى ، "ةالدولي رر ة الجنا ي رر"المحرراكم  الجنررا ي   الرردولي  علرري جميررل: القضرراء ، حرررب -

 م.2010، بيروت، المنهل اللبناني
 م.2012جنيف ، منشورات األمم المتحدة، الحماية القانونية لحقوق االنسان في النزاع المسل  -
دار الجامعرررة الجديررردة ، الطبعرررة األولرررى، ة ي رررالدول ة الجنا ي رررالمحكمرررة  :سرررعيد، منتصرررر، حمرررودة -

 م.2003، سكندريةاإل، للنشر
على  اإلنساني   الدولي  التقرير السنوي الثاني عن تطبيق القانون  :شريف، عتلم، محمد، رضوان -

 م.2004القاارة ، للصليب األحمر ة الدولي  منشورات اللجنة ، الصعيد العربي
 م.2003، منشورات جامعة دمشق ،شرح قانون العقوبات :عبود، السرال -
دار الجامعرررة الجديررردة مصرررر ، الطبعرررة األولرررى، التطهيرررر العرقررري :محمرررد عرررادل محمرررد، سرررعيد -

 م.2002
، معيررةدار المطبوعررات الجا، الطبعررة األولررى، الجنررا ي   الرردولي  القررانون  :فترروح عبررد ا ، الشرراذلي -

 م.2003، سكندريةاإل
فرري حمايررة حقرروق االنسرران الطبعررة  الجنررا ي   الرردولي   دور القررانون :عبررو عبررد ا  علرري، سررلطان -

 م.2002، األردن، دار دجلة للنشر، األولى
، منشررورات اللجنررة الدولي ررة للصررليب  - عررتلم، شررريف: موسرروعة اتفاقيررات القررانون الرردولي  اإلنسرراني 

 م.2010األحمر، 
الطبعررة األولررى دار " ة الدولي رر"الجررزاءات  الجنررا ي   الرردولي  القررانون  :الطرراار مختررار، علرري سررعد -

 م.2002، بيروت، الكتاب الجديد
، للصررليب األحمررر ة الدولي رر)إجابررات علررى أسرر لتع( منشررورات اللجنررة  اإلنسرراني   الرردولي  القررانون  -

 م.2014
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منشررررورات الحلبرررري ، الطبعررررة األولررررى، الجنررررا ي   الرررردولي  القررررانون  :علرررري عبررررد القررررادر، يجو هررررالق -
 م.2001، بيروت، الحقوقية

، المنشرررورات الحقوقيرررة صرررادرة، الطبعرررة األولرررى، الررردولي   الجنرررا ي  القرررانون  :ونيرررونطأ، كاسررريزي -
 م.2015، بيروت

، منشرورات الجامعرة االفتراضررية السرورية، برنررامج  - كلرزي، ياسرر حسررن: القرانون الردولي  اإلنسرراني 
 .م2021الحقوق، 

ويس فيا السرابقة فري لي ة الدولي   ة الجنا ي  دور المحكمة  :محفوظ سيد عبد الحميد محمد، محمد -
 م.2002القاارة ، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، اإلنساني   الدولي  تطوير القانون 

 ة الدولي رررر ة الجنا ي ررررفرررري ضرررروء المحكمررررة  اإلنسرررراني   الرررردولي  القررررانون  :عمررررر محمررررود، المخزومرررري -
 م.2002، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى

منشرررورات اللجنرررة ، "مقدمرررة شررراملة " الطبعرررة األولرررى اإلنسررراني   الررردولي  القرررانون  :نررريل ، ميلتسرررر -
 م.2013، جنيف، للصليب األحمر ة الدولي  

 ة الدولي رررمنشرررورات اللجنرررة ، العرفررري اإلنسررراني   الررردولي  القرررانون  :لرررويز دوزوالررردو ، ت ر انكررر-جرررون -
 م.2002، القاارة، للصليب األحمر

المركرررز القرررومي ، الطبعرررة األولرررى، ومصرررادرن الررردولي   ي  الجنرررا القرررانون  :يوسرررف حسرررن، يوسرررف -
 م.2010، القاارة، لإلصدارات القانونية

 :الرسائل العلمية  -ب 
، اإلنساني   الدولي  في تطبيق القانون  ة الدولي   ة الجنا ي  دور المحاكم  :محمد عبد ا ، ثدم أحمد -

 م.2012، جامعة النيلين، رسالة ماجستير
 ة الجنا ي  ة في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اإلنساني  را م ضد الج :سوسن تمرخان، بكة -

 م.2004، جامعة القاارة، رسالة دكتوران، ة الدولي  
رسالة  اإلنساني   الدولي  حماية حقوق ضحايا التعذيب في القانون  :محمد خالد، الخلف اليوسف -

 م.2012، جامعة دمشق، ماجستير
رسرررالة  اإلنسررراني   الررردولي  والوطنيرررة النتهاكرررات القرررانون  ة لي رررالدو المواجهرررة  :ياسرررر حسرررن، كلرررزي -

 م.2002، نايف العربية للعلوم األمنية جامعة، دكتوران
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حلقة بحث  الدولي   الجنا ي  في القانون  ة الدولي  ة ل تفاقيات الجنا ي  الحماية  :بنان منير، محسن -
 م.2003، جامعة دمشق، الدولي  في القانون 

ليويسررر فيا السرررابقة فررري  ة الدولي ررر ة الجنا ي ررردور المحكمرررة  :عبرررد الحميررردمحفررروظ سررريد ، محمرررد -
 م.2002، القاارة، رسالة دكتوران، اإلنساني   الدولي  تطوير القانون 

، جامعررة رسررالة دكترروران، اإلنسرراني   الرردولي  مرردل فاعليررة ثليررات تنفيررذ القررانون  :وسرريلة، مرزوقرري -
 م.2014، الجزا ر باتنة،-الحال لخضر

جامعة الشرق ، رسالة ماجستير، اإلنساني   الدولي  ثليات تطبيق القانون  :ينيم قنا ، ريالمطي -
 م.2002، األوسط

 الررردولي  لألفرررراد فررري ضررروء تطرررور القرررانون  ة الجنا ي ررر ة الدولي رررالمسرررؤولية  :فررر ح مزيرررد، المطيرررري -
 م.2011، جامعة الشرق األوسط، رسالة ماجستير، الجنا ي  

 :األبحاث المتخصصة  -ج 
الدا مررة بحررث  ة الدولي رر ة الجنا ي رربالمحكمررة  اإلنسرراني   الرردولي  ع قررة القررانون  :عياشرري، زيررانبو  -

 م.2021، الجزا ر، /1/ العدد /2المجلد /، منشور في مجلة الدراسات الحقوقية
 ة الجنا ي رررالمحكمرررة  إطرررارالمطبقرررة علرررى األفرررراد فررري  ة الدولي رررة الجنا ي رررالعقوبرررة  :ريرررم، بوطبجرررة -

 م.2013، الجزا ر، /43العدد /، ةاإلنساني  بحث منشور في مجلة العلوم  ،ة الدولي  
 الردولي  اآلليرة القضرا ية للمسرؤولية الناشر ة عرن انتهاكرات القرانون  :فتحي محمد فتحري، الحياني -

 م.2012العراق ، /22العدد /، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، اإلنساني  
 م.2012، منشورات األمم المتحدة، ر العنقوديةاتفاقية الذخا  :كيفين، ريوردان -
 الردولي  حظر استخدام األسلحة النوويرة فري ظرل المبرادق األساسرية للقرانون  :عبد القادر، زرقين -

 ب  تاريخ.، المركز الجامعي، اإلنساني  
، بحرث منشرور فري الموسروعة القانونيرة المتخصصرة، اإلنسراني   الردولي  القرانون  :عامر، الزمالي -

 م.2010 ،دمشق
بحرث منشرور فري ، اإلنسراني   الردولي  مفهوم وثليرات تنفيرذ القرانون ، أبكر علي، عبد المجيد أحمد -

 م.2012، العدد الرابع، مجلة جامعة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية
وقمرررع  ة الجنا ي رررمبررردأ االختصرررا  العرررالمي ودورن فررري تحقيرررق العدالرررة  :خالرررد، عرررواد صرررمادي -

 م.2012بغداد ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، اإلنساني   الدولي  قانون انتهاكات ال
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طبيعتهررا واختصاصرراتها "موقررف الواليررات المتحرردة  ة الدولي رر ة الجنا ي ررالمحكمررة  :بارعررة، القدسرري -
، سرررا يل منهررا" بحررث منشررور فرري مجلررة جامعررة دمشررق للعلرروم االقتصررادية والقانونيررةا  األمريكيررة و 
 م.2011، /2العدد /، /20المجلد /

القهررروجي، علرررري عبررررد القرررادر: مبرررردأ شرررررعية )قانونيرررة( الجرررررا م والعقوبررررات فررري القررررانون الرررردولي   -
، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ب  تاريخ  .الجنا ي 

حرررث ب الجنرررا ي   الررردولي  الطبيعرررة القانونيرررة ل ختفررراء القسرررري فررري نطررراق القرررانون  :زيرررراري، مرررريم -
 م.2015، الجزا ر، منشور في مجلة الدراسات القانونية

، والقضراء الروطني ة الدولي   ة الجنا ي  الع قة التكاملية بين المحكمة  :لؤي محمد حسين، النايف -
 م.2011، /3العدد /، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

بحرث ، وقانون النزاعرات المسرلحة برين النظريرة والتطبيرق اإلنساني   الدولي  القانون  :أمل، يازجي -
، /1العرررردد /، /20المجلررررد /، منشررررور فرررري مجلررررة جامعررررة دمشررررق للعلرررروم االقتصررررادية والقانونيررررة

 م.2004، دمشق
بحرررث منشرررور فررري الموسررروعة القانونيرررة المتخصصرررة ، الجنرررا ي   الررردولي  القرررانون  :أمرررل، يرررازجي -

 م.2010، دمشق

 :ة الدولي   اإلتفاقيات -د

 م.1242اتفاقيات جنيف األربعة لعام  -
 م.2012اتفاقية حظر األسلحة النووية لعام  -
 م.2003اتفاقية حماية جميع األشخا  من االختفاء القسري لعام  -
 م.2002اتفاقية الذخا ر العنقودية لعام  -
 م.1232ة لعام اإلنساني  اتفاقية عدم تقادم جرا م الحرب والجرا م المرتكبة ضد  -
 م.1242الجماعية والمعاقبة عليها لعام  اإلبادةمنع جريمة  اتفاقية -
 م.1224لعام  ال إنسانيةاتفاقية منااضة التعذيب والمعاملة  -
 م حول قوانين وأعراف الحرب .1202اتفاقية الااي لعام  -
 م.1222البروتوكوالت الملحقة باتفاقيات جنيف األربعة لعام  -
 م.1222لعام  ة دولي  ال ة الجنا ي  النظام األساسي للمحكمة  -
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 :القوانين -ه

 م.1242لعام  142قانون العقوبات السوري رقم  -
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