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جمةل جامعة جهيان -اربيل للعلوم الانسانية والاجامتعية

اجلرامئ ادلولية الرئيس ية والاختصاص القانوين والقضايئ لها
بشتيوان عيل عبدالقادر ،1ريبوار جبار

ش يخه2

 1قسم القانون ،لكية القانون والعالقات ادلولية جامعة جهيان – كوردس تان ،العراق
 2قسم القانون ،لكية العلوم الاجامتعية -جامعة كوية ،كوردس تان -العراق
_____________________________________________________________________________________

املس تخلص

أأن اجلرامئ ادلولية والاختصاص القانوين والقضايئ لها تشلك مسأأةل هممة جداً يف القانون ادلول العام .فاجلرامئ ادلولية يه جرامئ متعددة وخمتلفة واختصاصاهتا القانونية والقضائية
قد تكون عل الصعيد الوطين والاقلميي وادلول وفق ًا لدلساتري والقوانني ادلولية واملواثيق املتعلقة هبا .ويتطلب حتديد وتعريف هذه اجلرامئ وحتليل أأراكهنا ومضاميهنا .وكذكل
حتديد اجلهات القضائية اخملتصة املزيد من ادلراسات وا ألحباث .أأن اإنشاء احملمكة اجلنائية ادلولية ودخول نظاهما ا ألساس حزي التنفيذ يف س نة  2004اكنت خطوة اترخيية هممة
لتحديد اجلرامئ ادلولية الرئيس ية وتعريفها ووضعها يف اإطار اختصاصاهتا .فقد عرف النظام ا ألساس لهذه احملمكة جرامئ الإابدة امجلاعية/جرامئ ضد الإنسانية ،جرامئ احلرب وجرمية
العدوان كجرامئ دولية رئيس ية مما أأصبح اإنشاء هذه احملمكة عام ًال همامً لس تقرار العامل وردع اجملرمني ادلوليني واجلرمية ادلولية بشلك عام.
مفاتيح اللكامت :القانون ادلول العام ،اجلرمية ادلولية ،الاختصاص القضايئ ،الاختصاص القانوين،حممكة اجلناايت ادلول
_____________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
 1.1مدخل تعريفي لدلراسة:
أأن اجلرامئ ادلولية كثرية ومتنوعة ولكن أأخطرها يه اجلرامئ ا ألربعة اليت تقع مضن
اختصاص احملمكة اجلنائية ادلولية واليت تعد أأكرث خطورة وتشلك هتديداً للسالم
وا ألمن العاملي يف حاةل عدم التصدي لها .و تتناول هذه ادلراسة هذه اجلرامئ ادلولية
الاربعة اليت يه اكرث خطورة من اجلرامئ ادلولية الاخرى.
 1.2اس باب اختيار موضوع ادلراسة:
ان من امه اس باب اختياران لهذه ادلراسة يه رضورة حتديد ا ألنواع الرئيس ية للجرامئ
ادلولية وبيان مدى خطورهتا عل السالم وا ألمن العاملي .رضورة ردع وحماس بة
مرتكيب اجلرامئ ادلولية الرئيس ية اليت حددهتا احملمكة اجلنائية ادلولية و حتديد
الاختصاص القضايئ للجرامئ ادلولية وخاصة اختصاص احملمكة اجلنائية ادلولية
(.)ICC

 1.3أأمهية وهدف ادلراسة:
تمكن أأمهية هذه ادلراسة يف املسامهة يف ادلراسات املس مترة يف حتديد اجلرامئ ادلولية
وتفعيل الآليات القانونية والقضائية حملاربهتا ومنع وقوعها .والغرض ا ألسايس لهذا البحث
هو الوصول اإىل تعريف واحض وشامل للجرامئ ادلولية الرئيس ية وكذكل حتديد
الاختصاص القضايئ لهذه اجلرامئ يف اطار املواثيق ادلولية هبذا الشأأن وحتديد
املسؤولية اجلنائية لهذه اجلرامئ.
 1.4مهنجية ادلراسة:
اعمتدت هذا البحث عل حتليل أأحاكم املعاهدات والتفاقيات والقرارات ادلولية وأراء
الباحثني املعنية هبذا املوضوع وهذا يعين انه دراسة قانونية حتليلية ملوضوع اجلرامئ
ادلولية اليت تقع مضن اختصاص احملمكة اجلناية ادلولية ابعتبارها من أأخطر اجلرامئ اليت
متس السمل وا ألمن العامليني.
 1.5خطة ادلراسة:
نعاجل املواضيع و احملاور املتعلقة ابدلراسة من خالل مبحثني و ابلشلك اليت:
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املبحث الثاين :الاختصاص القانوين والقضايئ للجرامئ ادلولية الرئيس ية

 .2اجلرامئ ادلولية
أأن اجلرامئ ادلولية يه جرامئ متنوعة و قد ترتكب داخل حدود دوةل معينة هو عرب
حدود دولتني او اكرث من قبل افراد عاديني او املسولني احصاب السلطة سوى ان
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اكنت هؤلء ميلكون السلطة العسكرية او املدنية اثناء احلرب او السمل .اقترص نظام
احملمكة اجلنائية ادلولية عل الاختصاص يف اربة جرامئ دولية رئيس ية خطرة واليت
نتناولها يف هذا املبحث.
 2.1تعريف اجلرمية ادلولية و اراكهنا
يف هذا املطلب حناول ان نعرف اجلرمية ادلولية استنادا اىل اراء فقهاء القانون و ما
نص عليه الواثئق القانونية الوطنية وادلولية هبذه الصدد  .و يف حمور اخر حندد اراكن
اجلرمية ادلولية.
 2.1.1التعريف ابجلرمية ادلولية
تعرف اجلرمية عل العموم بأأهنا خرق للقوانني الإجامتعية ،ويف اجملمتعات احلديثة عرفت
اجلرمية بأأهنا خرق للقانون(الاليم .)1990،ويقصد ابجلرمية ادلولية لك فعل أأو سلوك
(اإجيايب أأو سليب) حيظره القانون ادلول اجلنايئ ويقرر ملرتكبه جزاءاً
جنائي ًا(عبيد .)1990،وتعد اجلرمية ادلولية بأأشاكلها اكفة يه عدوان عل مصلحة حيمهيا
القانون(العلاميت ،)2007،فالقانون ادلول اجلنايئ -شأأنه يف ذكل شأأن القانون اجلنايئ
ادلاخيل -هو ذكل الفرع من فروع القانون ادلول العام اذلي ينقطع لس باغ امحلاية
اجلنائية عل املصاحل اليت تتعرض للخطر واليت تعد جرمية دولية يعاقب علهيا ذكل
القانون(القهويج.)2001،
إاذن القانون ادلول اجلنايئ عبارة عن مجموعة القواعد القانونية املعرتف هبا يف العالقات
ادلولية واليت من أأغراضها حامية النظام الاجامتعي ادلول (السمل الإجامتعي ادلول) ،
وذكل بواسطة املعاقبة عل ا ألفعال الىت تتضمن الإعتداء عليه .أأو بتعبري أأخر أأنه
مجموعة من القواعد املقررة للعقاب عل انهتاك احاكم القانون ادلول(السعدي.)1971،
ان القانون ادلول اجلنايئ يضم أأو حيتوي عل مجموعتني من القواعد هام :
ا ألوىل -:القسم العام أأو النظرية العامة واليت تبني نطاق رساين القاعدة ادلولية من
حيث الزمان واملاكن وا ألراكن العامة للجرمية ادلولية واملسامهة فهيا واملسؤولية عهنا
وا ألحاكم العامة اليت حتمك العقوبة املقررة لها.
الثانية - :القسم اخلاص ويشمل أأنواع أأو صور اجلرمية ادلولية(القهويج.)2001،
وتعرف اجلرمية عل العموم بأأهنا فعل غري مرشوع صادر عن إارادة جنائية يقرر لها
القانون عقا ًاب أأو تدبرياً احرتاز ًاي(الاليم.)1990،
وتعرف أأيضا بأأهنا "الواقعة اليت ترتكب أأرضاراً مبصلحة حامها املرشع يف قانون
العقوابت" أأما خبصوص اجلرمية ادلولية فرتكت تعريفها لالجهتادات الفقهية.
ويعرف الفقيه  Glaserاجلرمية بأأهنا "الفعل اذلي يرتكب اخال ًل بقواعد القانون ادلول
ويكون ضاراً ابملصاحل اليت حيمهيا ذكل القانون مع الاعرتاف لهذا الفعل صفة اجلرمية
واس تحقاق فاعهل للعقاب"(العلاميت.)2007،
وتعرف أأيضا بأأهنا "واقعة اإجرامية خمالفة لقواعد القانون ادلول ترض ابملصاحل اليت
حيمهيا هذا القانون" .كام يعرفه  Lomboisبأأهنا أأفعال حمظورة لقواعد القانون ادلول
العام لنهتاكها املصاحل اليت هتم امجلاعة ادلولية ،واليت قررت حاميهتا بقواعد هذا القانون.
إاذن اجلرمية ادلولية يه اليت توقع خمالفة ،ترض املصاحل اليت حيمهيا القانون ادلول ،
واليت تؤدي اإىل حدوث واقعة قانونية يضع للعالقات بني ادلول قاعدة من مقتضاها أأن
تس بغ عل تكل الواقعة الصفة الاجرامية  ،أأي اقتضاء معاقبهتا
جنائي ًا(السعدي.)1971،
اإذن اجلرمية ادلولية يه الفعل أأو الامتناع عن الفعل املعاقب عليه ابمس اجملموعة
ادلولية ،ويكون هذا الفعل قد س بق جترميه من قبل اجملمتع ادلول قبل ارتاكبه ،وان
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تطبق عليه العقوبة ،وتنفذ ابمس اجملمتع ادلول.
ويرى سريوبولس "الافعال اليت ترتكهبا دوةل أأو تسمح هبا خمالفة بذكل القانون ادلول.
وتس تتبع املسؤولية ادلولية(العلاميت.)2007،
ختتلف اجلرمية ادلولية عن اجلرمية العاملية ،فاجلرمية العاملية يه جرمية داخلية متثل عدوا ًان
عل القمي ا ألساس ية يف النظام ا ألسايس يف لك دوةل ،ومن هذه القمي احرتام حقوق
الانسان وحرايته ا ألساس ية.
وذلكل فالفعال الين تشلك عدوا ًان عل هذه القمي حترهما القوانني اجلنائية يف اكفة احناء
العامل ،وذلكل مسيت ابجلرامئ العاملية ،ومن اجل ماكحفهتا نشأأت فكرة القانون اجلنايئ
العاملي ،وتتعاون ادلول يف ماكحفة اجلرامئ العاملية عن طريق ابرام عدة اتفاقيات دولية،
ويعدون اجلرامئ العاملية من قبيل اجلرامئ ادلولية  ،فاجلرمية ادلولية و أأن اكن من املمكن
تصور حدوهثا يف اقلمي دوةل واحدة  ،إال أأهنا جرمية ذات عنرص دول  ،وينص علهيا
القانون ادلول ملساسها ابلنظام العام ادلول ،أأو لتعريضها السالم وا ألمن ادلوليني أأو
احلقوق ا ألساس ية للمجمتع ا إلنساين للخطر ،وختتلف لكتا اجلرميتني فامي يتعلق ابلقانون
الواجب التطبيق عل اجلرامئ ادلولية وهو القانون اجلنايئ الوطين ألية دوةل  ،وهو
يتكفل ببيان اجلرامئ ادلولية استناداً اإىل العرف أأو التفاق  ،كام أأنه يتكفل ببيان
العقوابت اليت توقع عل مرتكيب هذه اجلرامئ.
أأما اجلرمية العاملية  ،فالقانون اذلي يتوىل العقاب علهيا هو القانون اجلنايئ للك دوةل أأو
طاملا أأن هذه اجلرمية جمرمة يف مجيع قوانني العقوابت يف ادلول  ،فأأن القانون العقايب
العامل ،أأي قوانني عقوابت مجيع ادلول تعاقب علهيا(عبد اخلالق.)2004،
أأن العنرص املشرتك يف اجلرامئ ادلولية  ،هو خمالفة قواعد القانون ادلول الوارد يف
التفاقيات ادلولية  ،أأو اس تقر عليه العرف ادلول ،أأو ورد كبد أأ عام معرتف به من
قبل ادلول املمتدنة ،وتكون هذه اجلرمية من اجلسامة حبيث تؤثر يف العالقات وهتز
الضمري الانساين.
وهذه اجلرامئ أأما أأن ترتكب وقت السمل  ،اكلقرصنة و اختطاف الطائرات والإجتار
ابلرقيق ،والاابدة امجلاعية عندما ترتكب يف وقت السمل (مثلام ارتكب النظام العرايق
السابق من الاابدة امجلاعية ضد الساكن املدنيني الكرد ىف وقت السمل ،وجرامئ
ترتكب يف أأثناء احلروب والناعات املسلحة  ،وتسمي جبرامئ احلرب(ادلويك.)2004،
 2.1.2أأراكن اجلرمية ادلولية
اول -الركن املادي :يتحقق الركن املادي ،بأأي مظهر مادي حمسوس أأي هل نشاط
خاريج ملموس ،فالقانون ادلول ل يتدخل يف شأأن ا إلرادة اجملردة اليت ليس لها مظهر
خاريج .فالشخص ل يصبح مسؤو ًل جنائي ًا بسبب سلوكه ادلاخيل  ،أأو أأفاكره اذلاتية
 ،أأو موقفة اذلهين.
ويراد ابلركن املادي ذكل النشاط اخلاريج اذلي ينص القانون عل جترميه معال مببد أأ
قانونية اجلرامئ والعقوابت .ومن هجة أأخرى ل يلزم القانون أأن يرتك العمل املادي أأاثراً
مادية حمسوسة قد يكون قو ًل -اكلهتديد ابس تخدام ا ألسلحة النووية ، -وقد يكون
العمل اإجيابي ًا أأو سلبي ًا.
اثنيا :الركن املعنوي :ليك تتحقق جرمية دولية ترتتب علهيا املسؤولية اجلنائية ادلولية عل
وفق القانون اجلنايئ احلديث ،ل بد أأن تتوافر عالقة نفس ية بني الفاعل والفعل
املرتكب اذلي ارتكبه.
فال يكفي لقيام املسؤولية اجلنائية ادلولية ارتاكب فعل غري مرشوع  ،وامنا ينبغي أأن
يكون هذا الفعل صادراً عن إارادة أمثة اجتهت اإىل ارتاكب الفعل؛ اذن أأساس
املسؤولية اجلنائية يف العرص احلديث هو خطأأ اجلاين ،وهو أأساس خشيص ومعنوي ،
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وليس ماد ًاي مبني ًا عل النتاجئ املرتتبة عل الفعل وحده  ،ويفرتض اخلطأأ اذلي تقوم عل
أأساسه املسؤولية اجلنائية اجامتع رشطني هام -الادراك والمتيزي ،وحرية الاختيار.
اثلثا :الركن ادلول -:يتحقق الركن ادلول يف اجلرمية  ،اإذا اكنت هذه اجلرمية متس
مصاحل أأو قمي اجملمتع ادلول أأو مرافقه احليوية  ،أأو إاذا اكن اجلناة ينمتون جبنس ياهتم اإىل
أأكرث من دوةل ،أأو اذا هرب مرتكبو اجلرمية اإىل دوةل اخرى غري اليت ارتكبت فهيا
اجلرمية ،أأو إاذا وقعت اجلرمية عل اشخاص يمتتعون ابمحلاية ادلولية.
بيامن يرى بعض الفقهاء أأن اجلرمية ادلولية يه تكل اليت تقع بنا ًء عل أأمر ادلوةل أأو
تشجيعها أأو رضاهئا أأو سامهحا هبذا الارتاكب  ،أأو بنا ًء عل اهاملها يف واجباهتا ادلولية.
ولكون ذات رضر أأو خطر عل قمي دولية حيرص اجملمتع ادلول عل حاميهتا جبزاء جنايئ
.ويه قد تكون ضد دوةل أأو دول اجنبية أأو ضد النظام ادلوىل أأو ضد الانسانية.
ويرى بعض الفقهاء ان ارتاكب اجلرمية يقترص عل ادلوةل وحدها دون الفرد املمثل لها.
ولكن الفرد هو اذلي يقوم ابرتاكب اجلرمية ادلولية ،وهو املسؤول عهنا حىت ولو
ارتكبت ابمس ادلوةل اليت ينمتي إالهيا الفرد ،وهذا ما أأكدت عليه حممكة نورنبريغ
(العلاميت.)2007،
ً
وهذا يعين أأن اجلهة املسؤوةل جنائيا عن اجلرامئ ادلولية هو الشخص الطبيعي واذلي
هل الصفة الرمسية يف ادلوةل  ،حىت ولو ارتكب اجلرمية ابمس ادلوةل.
أ
وقد قسم د .حس نني عبيد اجلرامئ ادلولية بوجه عام اإىل أربع فئات
ويه(عبيد:)1990،
 -1اجلرامئ ضد السالم  ،وتشمل جرمية العدوان  ،وجرمية ادلعاية الاعالمية
حلرب الإعتداء ،والتأمر ضد السالم واحلرب العدوانية.
 -2اجلرامئ ضد أأمن البرشية  ،وتشمل جرمية خطف الطائرات وجرمية الارهاب
ادلول.
أ
 -3جرامئ احلرب ويه ارتاكب الترصفات احملرمة ،اكس تخدام السلحة احملرمة
دولي ًا ،أأو ارتاكب افعال غري انسانية يف احلروب.
 -4اجلرامئ ضد الإنسانية  ،تشمل جرمية ا ألابدة امجلاعية والتفرقة العنرصية.
ان اجلرامئ ادلولية الرئيس ية بر أأينا يه تكل اليت وضعها نظام روما ا ألسايس
للمحمكة اجلنائية ادلولية مضن اختصاصها و اعدها من أأشد اجلرامئ عل اجملمتع ادلول
أأخطرها يه اجلرامئ ضد الإنسانية وجرامئ احلرب وجرمية الاابدة امجلاعية واليت نتناولها
يف القسم الايت من البحث.
 2.2انواع اجلرامئ ادلولية الرئيس ية
نركز يف هنه املطلب عل حتديد انواع ااجلرامئ ادلوةل الرئيس ية اخلطرة اليت تقع يف
اطار اختصاص احملمكة اجلنائية ادلولية و حناول ان حندد معىن و خصائص لك جرمية
من هذه اجلؤامئ بشلك مسهب.
 2.2.1اجلرامئ ضد الانسانية
عرف نظام حممكة نورمربغ اجلرامئ ضد الانسانية بأأهنا" ،اجلناايت ضد الانسانية يه
القتل العمد (مع س بق الاصار) ،والافناء ،والاسرتقاق ،والاقصاء ،ولك فعل أخر
ل إانساين ويرتكب ضد الساكن املدنيني  ،قبل احلرب وبعدها ،أأو لك الاضطهادات
عل أأثر أأي جناية تدخل يف اختصاص احملمكة ،أأو تكون ذات صةل هبذه اجلناية،
سواء شلكت هذا الافعال أأو الاضطهادات خرق ًا للقانون ادلاخيل يف البدل اذلي
ارتكبت فيه أأم ل.
ويكون املوهجون واملنظمون واحملرضون أأو الرشاكء املتدخلون اذلين سامهوا بوضع أأو
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تنفيذ خمطط مدروس ،مؤامرة لرتاكب أأي فعل من ا ألفعال املذكورة أأعاله ،
مسؤولني عن لك ا ألفعال اليت يرتكهبا أأي خشص  ،تنفيذاً لهذا اخملطط.
فاجلرامئ ضد ا إلنسانية وفق ما حدده النظام ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية تشمل
القتل املقصود  ،الافناء  ،والاستبعاد  ،والاقصاء  ،واحلبس ،والتعذيب  ،واغتصاب
النساء ،أأو أأي معل غري انساين مرتكب ضد الساكن املدنيني والاضطهادات
ألس باب س ياس ية أأو عرقية أأو دينية  ،مع التذكري بأأن اجلرامئ احملددة يف هذا النظام
وردت عل سبيل املثال وليس عل سبيل احلرص(حومد.)1978،
وقد تناول املؤمتر الثامن لتوحد قانون العقوابت موضوع اجلرامئ ضد الانسانية واذلي
انعقد يف بروكسل س نة  ،1947وقد اوىص بأأن يتضمن القانون ادلول اجلنايئ واكفة
القوانني اجلنائية النص اليت "يكون جرمية ضد ا إلنسانية ويعاقب ابلعقوبة املقررة
لالغتيال لك قتل ولك فعل من طبيعته أأن يفيض اإىل املوت سواء أأن ارتكب يف
وقت السمل أأو احلرب ،ضد الافراد أأو مجموعات من الناس  ،بسبب جنسهم أأو
جنسيهتم أأو ديهنم أأو افاكرمه"(السعدي.)1971،
وقد تناول نظام روما ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية جرمية ضد الانسانية يف مادته
 7الفقرة الاوىل وجاء فهيا "يُشلك أأي فعل من الافعال التية جرمية ضد الانسانية ،
مىت ارتكب ىف اطار جهوم واسع النطاق أأو مهنجي موجه ضد أأي مجموعة من الساكن
املدنيني؛ اكلقتل العمد والاابدة  ،والاسرتقاق  ،وابعاد الساكن  ،أأو النقل القسي
للساكن  ،أأو السجن أأو احلرمان الشديد عل أأي حنو أخر من احلرية البدنية  ،مبا
خيالف القوانني ا ألساس ية للقانون ادلول  ،أأو التعذيب ،أأو الاغتصاب ،أأو
الاس تعباد اجلنيس  ،أأو الاكراه عل البغاء  ،أأو امحلل القسي  ،أأو التعقمي القسي ،
أأو أأي شلك أأخر من أأشلك التعذيب اجلنيس عل مثل هذه ادلرجة من اخلطورة
واضطهاد أأية جامعة حمددة أأو مجموعة حمددة من الساكن لس باب س ياس ية أأو عرقية
أأو قومية أأو اثنية أأو ثقافية أأو دينية  ،أأو متعلقة بنوع اجلنس أأو لس باب اخرى من
املسمل عاملي ًا بأأن القانون ادلول ل جيزيها  ،أأو الاختفاء القسي لالشخاص  ،أأو
جرمية الفصل العنرصي  ،أأو الافعال الال إانسانية الاخرى ذات الطابع املامثل اليت
تتسبب معداً يف معاانة شديدة أأو اذى خطر يلحق ابجلسم أأو الصحة العقلية أأو
البدنية (املادة ( )7من النظام ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية).
واصدرت امجلعية العامة ل ألمم املتحدة عدة قرارات خبصوص منع اس تخدام
ا ألسلحة النووية والكميياوية والبيولوجية وتؤكد ان اس تخدام مثل تكل ا ألسلحة جرمية
ضد ا ألنسانية وتشلك جرمية اابدة اجلنس البرشي  ،ومهنا قرار اعالن حظر اس تعامل
ا ألسلحة النووية والنووية احلرارية واذلي جاء فيه (العامة ل ألمم املتحدة بتارخي 24
ترشين الثاين :)1961
 -1أأن اس تعامل ا ألسلحة النووية والنووية احلرارية يتناىف مع روح ونص ميثاق
ا ألمم املتحدة ومقاصدها  ،ويعد انهتأاكً مبارشاً للميثاق.
 -2أأن اس تعامل ا ألسلحة النووية والنووية احلرارية يتجاوز حىت نطاق احلرب ،
وميين الانسانية واملدنية ابس باب ا ألمل وادلمار  ،ومن مث يعد خمالف ًا لقواعد القانون
ادلول وقوانني الإنسانية.
 -3أأن اس تعامل ا ألسلحة النووية والنووية احلرارية هو حرب موهجة ل ضد
العدو حفسب ،بل أأيض ًا ضد الإنسانية مجعاء  ،ألن شعوب العامل غري الضالعة يف مثل
هذه احلرب ستتعرض مجليع البالاي النامجة عن اس تعامل مثل تكل ا ألسلحة.
وقد ادانت ا ألمم املتحدة احلرب اذلرية يف قرارها الصادر  ،1983/15/12واذلي جاء
فيه" :تؤكد ا ألمم املتحدة بأأن اس تعامل السالح النووي خرى مليثاق ا ألمم املتحدة،
وجرمية ضد الإنسانية" (القرار رمق ( )13/38هـ املؤرخ يف .)1983 15/12
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وقد اكدت ا ألمم املتحدة أأن أأي اس تعامل ل ألسلحة النووية من شأأنه أأن يشلك انهتأاكً
مليثاق ا ألمم املتحدة وجرمية ضد الانسانية ،عل النحو املعلن يف قراراهتا 1653د 16 -
املؤرخ يف  24ترشين الثاين/نومفرب  ،1961و  17/33ابء املؤرخ يف  14اكنون ا ألول/
ديسمرب  ،1978و83/34ز املؤرخ يف  11اكنون ا ألول /ديسمرب  .1979و152/35
دال املؤرخ يف  12اكنون ا ألول/ديسمرب  ،1980و  92/36ط املؤرخ يف  9اكنون
الالكرتوين
(املوقع
1981
ا ألول/ديسمرب
())http://www.un.org/arabic/ga/52/res/res52039.htm
 2.2.2جرمية الاابدة امجلاعية
عرفت املادة  6من النظام الاسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية جرمية الاابدة امجلاعة ابهنا
" أأي فعل من الافعال يرتكب بقصد هالك جامعة قومية أأو اثنية أأو عرقية أأو دينية
بصفهتا هذه اهالاكً لكي ًا أأو جزئي ًا".
وقد حددت نفس املادة هذه الافعال اليث تشلك جرمية الاابدة امجلاعة مبا يأأيت:
أأ -قتل افراد امجلاعة ب -احلاق رضر جسدي أأو عقيل جس مي ابفراد امجلاعة ج-
اخضاع جامعة معداً لحوال معيش ية يقصد هبا اهالكها الفعيل لكي ًا أأو جزئي ًا د -فرض
تدابري تس هتدف منع الاجناب داخل امجلاعة هـ ـ نقل اطفال امجلاعة عنوة اإىل امجلاعة
اخرى (املادة ( )6من النظام ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية).
وقد أأخذ قانون احملمكة اجلنائية العراقية العليا هبذه ا ألفعال أأيض ًا لقيام جرمية الاابدة
امجلاعية (املادة ( )11من قانون احملمكة اجلنائية العليا العراقية لس نة .)2005
وجاء تعريف اجلرمية يف املادة الثانية من اتفاقية ماكحفة جرمية اابدة اجلنس البرشي لعام
 1984بأأهنا -:أأي فعل من الافعال اليت ترتكب بقصد القضاء جزئي ًا أأو لكي ًا عل جامعة
من البرش ابلنظر اإىل صفاهتا الوطنية أأو اجلنس ية أأو ادلينية (املادة ( )2من اتفاقية منع
اابدة اجلنس البرشي).
كام تناولت امجلعية العامة لالمم املتحدة تعريف هذه اجلرمية مبوجب قرارها املرمق ()96
حيث ذكرت ان "اناكر حق الوجود للجامعات البرشية ابكلها ،اكلقتل اذلي ميثل اناكر
حق الشخص يف احلياة ،هذا الاناكر حلق املوجود يتناىف مع الضمري العام ويصيب
الانسانية بأأرضار جس مية سواء من الناحية الثقافية ،أأو من انحية الامور ا ألخرى اليت
تسامه هبا هذه امجلاعات البرشية ،الامر اذلي ليتفق مع القانون الاخاليق وروح
ومقاصد الامم املتحدة (غزوي.)1982 ،
ان ابرز خصائص جرمية الاابدة امجلاعية يه:
 -1الاابدة امجلعية جرمية بطبيعهتا حىت وان قامت هبا حكومة وطنية ضد طائفة
من طوائف الشعب اذلي حتمكه ،مثلام قام هبا النظام العرايق السابق ضد الكرد يف
كوردس تان العراق من اضطهاد وقتل ورضب ابلسلحة البيولوجية ،و أأيضا يف
السودان ويوغسالفيا....
 -2تمتزي هذه اجلرمية ابلصفة امجلاعية للضحااي (اجملين علهيم) ،حيث تقع هذه
اجلرمية ضد جامعة ينمتون لقومية معينة أأو دلين معني ،أأو لعرق حمدد ،فاإذا وقعت
افعال ا ألابدة ضد فرد واحد فقط أأو ضد افراد ل ينمتون مجلاعة واحدة (قومية أأو اثنية
أأو دينية أأو عرقية) ل يشلك ذكل جرمية ا ألابدة .وان اكن يشلك جرامئ اخرى كجرمية
ضد الانسانية (محودة.)2006،
 -3الاابدة امجلاعية ليست من قبل اجلرامئ الس ياس ية ،ومن مث جيوز فهيا تبادل
تسلمي اجملرمني بني ادلول (انظر املادة ( )60من اتفاقية منع اابدة اجلنس البرشي لس نه
.)1948
 -4وجود عنرص الس ياسة يف هذه اجلرمية ،واذلي هو عنرص همم من عناص
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جرمية الاابدة امجلاعية ،واملقصود مهنا أأن يكون ارتاكب هذه اجلرامئ مع ًال بس ياسة
دوةل أأو منظمة غري حكومية داخلية أأو حزب س يايس تقيض ابرتاكب جهوم ضد
الساكن املدنيني ،أأو يكون تعزيزاً لهذه الس ياسة  ،ويكون ذكل عن طريق التشجيع أأو
ادلمع الإجيايب من قبل ادلوةل لرتاكب هذه اجلرامئ.
أ
الس
ويقول د .محمد رشيف البس يوين هبذا اخلصوص (أن عنرص ياسة هو العنرص
ا ألساس اذلي يضفي الصفة ادلولية عل اجلرامئ ضد الانسانية) ( أأبو سلطان.)2008،
ويرى د .مسعان فرج هللا أأن اتفاقية منع اابدة اجلنس البرشي ل تُلزم فقط ادلول
ا ألطراف فهيا ،وامنا تُلزم مجيع دول العامل ،وذكل ألن جترمي الاعامل اليت تشلك هذه
اجلرمية يستند اإىل القواعد ادلولية العرفية ،و أأن هذه التفاقية "مقررة" وليست
"منش ئة" جلرمية اإابدة اجلنس البرشي ،كام جاء يف املادة ا ألوىل من التفاقية عل ان
(ادلول ا ألطراف "تقر" ابن هذه اجلرمية تقع يف نطاق القانون ادلول وترتكب يف زمن
السمل واحلرب ) (ادلويك.)2004،
وقد خلصت حممكة العدل ادلولية يف ر أأهيا الاستشاري أأن اللجوء اإىل اس تخدام
السالح النووي ضد جامعة معينة ،اذا تضمن هذا الهجوم نية حتطمي جامعة معينة
بعيهنا ،يشلك جرمية اإابدة اجلنس البرشي ،أأي ما تتضمنه املادة  11من اتفاقية جرمية
اابدة اجلنس البرشي ،وترى احملمكة انه من املمكن الوصول اإىل هذه النتيجة فقط بعد
ان تأأخذ يف الاعتبار الظروف اخلاصة بلك حاةل.
معىن ذكل ان احملمكة تعترب ان اس تخدام الاسلحة النووية يف أأي نزاع مسلح بعينه
يعد خمالف لحاكم املادة الثانية من اتفاقية حظر جرمية اابدة اجلنس البرشي واملعاقبة
علهيا ،أأذا تبني من ظروف الناع توافر نية الاابدة امجلاعية دلى مس تخدم السالح
النووي جتاه جامعة معينة.
وعارض بعض القضاة ما ذهبت اليه احملمكة من رضورة توافر نية الاابدة امجلاعية
مجلاعة معينة ،حيث يرون كفاية معرفة ادلوةل املس تخدمة لهذا السالح أأن هل اثر ما
يؤدي اإىل التدمري واملوت عل نطاق واسع بصورة شامةل ،حبيث يؤدي إاىل اابدة مدن
ابكلها (محمود.)2006،
ويرى عدة فقهاء وقضاة أأنه ابلنظر اإىل قدرة ا ألسلحة النووية عل اابدة قطاعات من
الساكن اذلين يرتاوح عددمه بني مئات ا أللوف واملاليني ،فانه لشك يف اس هتداف
هذه ا ألسلحة مجلاعة وطنية يف ادلوةل اليت توجه الهيا ،لكي ًا أأو جزئي ًا.
اضافة اإىل ذكل قررت حممكة نورنبريج من أأن اابدة وافناء الساكن املدنيني لكي ًا أأو
جزئي ًا هو جرمية ضد الإنسانية ،وهذا ابلتحديد ما حتققه ا ألسلحة النووية.
و أأضاف الفقهاء بأأنه اذا مل يكن قتل أ آلف اإىل مليون خشص يدخل يف تعريف اابدة
اجلنس البرشي مفا اذلي يُعد اابدة للجنس؟
و أأضافوا ايض ًا انه ليك تتحقق جرمية اإابدة اجلنس البرشي يكفي ان تتوقع ادلوةل
املس تخدمة للسالح النووي نتاجئ اس تخدام هذا السالح (بيك.)1990،
ونرى ان ما ذهبت اليه حممكة العدل ادلولية ل ينسجم مع اية قاعدة من قواعد القانون
ادلول الانساين وا ألعراف ادلولية ،واليت تقيض بعدم اس تعامل أأي سالح اذا جتاوز
القاعدة الرضورية ومبد أأ التناسب يف ادلفاع عن النفس يف املنازعات ادلولية ،حيث
أأن اس تخدام السالح النووي ويف أأية ظروف اكنت ،وحىت دفاع ًا عن النفس ،من
شأأنه أأن خيرق مجيع املبادئ اليت ُحرمت من أأجلها اس تخدام بعض السالح ،ومهنا
"مبد أأ المتيزي بني املدنيني والعسكريني ،ومبد أأ حامية البيئة يف أأوقات الناعات املسلحة،
ومبد أأ ا أللم اليت ل لزوم لها ،وحامية املباين "...و أأن اس تخدام السالح النووي اخطر
بكثري من اس تخدام السالح الكميياوي والبيولويج.
وعل الرمغ من عدم وجود مثل تكل املعاهدة الىت اشار الهيا قرار ا ألمم املتحدة ،فأأن
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احلرب النووية حمرمة دولي ًا ويبقى اس تخدام السالح النووي جرمية حرب يف القانون
ادلول اجلنايئ استنادا اإىل العرف ادلول ،حيث حيظر اس تخدام تكل الاسلحة يف
احلروب ألثرها الفتاك ولتعرضها للقمي واملباديء الانسانية اليت حتظر اس تخدام أأي
سالح غري انساين ،كام ميكن اعتبار اس تعامل هذا السالح جرمية حرب أأو أأي جرمية
دولية اخرى استناداً اإىل التفسري عن طريق القياس املسموح به يف جمال القانون
ادلول اجلنايئ ،فاذا اكن العرف ادلول والتفاقيات ادلولية حترم اس تخدام ا ألسلحة
الكميياوية والبيولوجية لاثرها اخلطرية واملدمرة ولطبيعهتام غري الانسانية ،انه وبطريق
القياس ومن ابب اوىل جيب حظر اس تخدام الاسلحة اذلرية ليس فقط لتعارضها مع
املبادئ الانسانية ،بل و ألثرها الفتاك غري احملدود والالهنايئ واملطلق واذلي ل يتصور
وقفه أأو وقف نتاجئه أأبداً (قهويج.)2001،
 2.2.3جرامئ احلرب
تعرف جرامئ احلرب عل العموم ابهنا عبارة عن اجلرامئ اليت ترتكب ضد القوانني
وعادات احلرب.
أ
وتُعرف أأيض ًا بأأهنا (اخلروقات اخلطرة لتفاقيات جنيف  1949وانهتأاكت خطرة أخرى
لقوانني احلرب ،مىت ارتكبت عل نطاق واسع يف اإطار نزاع مسلح دول أأو داخيل).
وقد عرفت احملمكة اجلنائية ادلولية جرمية احلرب بأأهنا "الافعال املرتكبة من جانب
املهتمون ابخملالفة لقوانني احلرب واعرافها والتفاقيات ادلولية ،والقوانني اجلنائية
الوطنية ،واملبادىء العامة للقوانني املعرتف هبا يف اكفة قوانني ادلول املمتدنة" (الفقرة
( )1من املادة ( )6من نظام حممكة نورمبريغ.).
كام عرفت املادة  8من النظام ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية جرمية احلرب بأهناأ
"الانهتأاكت اجلس مية لتفاقيات جنيف املؤرخة يف  12أأب /أأغسطس ،1949
والانهتأاكت اخلطرة ا ألخرى للقوانني وا ألعراف السارية عل املنازعات ادلولية
املسلحة ،يف النطاق الثابت للقانون ادلول" (ف 1و ف 2من املادة ( )8من النظام
ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية).
كام عرف قانون احملمكة اجلنائية العراقية العليا ،جرامئ احلرب بأأهنا " اخلروقات اجلس مية
إلتفاقيات جنيف واملرتكبة ضد ا ألشخاص أأو املمتلاكت احملمية مبوجب هذه
الإتفاقيات ،والإنهتأاكت اخلطرة ا ألخرى للقوانني وا ألعراف الواجبة التطبيق عل
املنازعات ادلولية املسلحة ،والانهتأاكت املرتكبة ضد أأشخاص غري مشرتكني فعلي ًا يف
ا ألعامل احلربية وكذكل الإنهتأاكت اخلطرة ا ألخرى للقوانني وا ألعراف الواجبة التطبيق
عل املنازعات املسلحة غري ادلولية" ((ف 1و ف 2و ف 3و ف )4من املادة ()13
من قانون احملمكة اجلنائية العراقية العليا لس نة .).2005
ويعرف البعض جرامئ احلرب بأأهنا "معل غري مرشوع صادر عن فرد ابمس ادلوةل أأو
رضاها أأو تشجيعي ًا ويكون منطو ًاي عل املساس ابملصلحة ادلولية وحيمهيا القانون
ادلول" (حومد.)1978،
ويف النصف الثاين من القرن التاسع عرش برزت اجلهود ادلولية حنو جترمي الافعال
اليت يرتكهبا احملاربني ابخملالفة لقوانني وعادات احلرب .واكنت أأول معاهدة وضعت
قواعد احلرب يه ترصحي ابريس البحري يف س نة  ،1856مث تلت اتفاقية الصليب
الامحر (اتفاقية جنيف) يف س نة  1864بشأأن حتسني حاةل جرىح ومرىض و أأرسى
احلرب الربية.
مث عقدت بعد ذكل اتفاقيات مؤمتر لهاي ا ألول س نة  1899بشأأن تنظمي الوسائل
السلمية وتنظمي قواعد وعادات احلرب الربية ،مث بعد ذكل جاءت معاهدة لهاي الثانية
س نة  1907بشأأن قواعد احلياد واحلرب.

89
مث عقدت التفاقية اخلاصة مبعامةل ارسى احلرب واجلرىح والساكن املدنيني يف اثناء
احلرب وملحقه اذلي ينظم قوانني واعراف احلروب.
مث قدمت جلنة املسؤوليات س نة  1919تقريراً يضم اثنني وثالثني فع ًال يُعد جرامئ
حرب ،وتاله بعد ذكل بروتوكول جنيف س نة  1925اذلي عد جرامئ احلرب اس تخدام
الغازات السامة و اخلانقة وما يشاهبها ،وبصفة خاصة ا ألسلحة اجلرثومية ،ومعاهدة
واش نطن س نة  1922اخلاصة ابس تعامل الغواصات البحرية يف وقت احلرب
(قهويج.)2001،
مث جاءت بعد ذكل عدة معاهدات واتفاقيات دولية لتحرمي بعض السالح اذلي
يسبب أ آلم ًا غري رضورية ول مسوغ لها ،ومتتد أاثرها عل املدنيني.
ويف عام  1929مت التوقيع يف جنيف عل اتفاقيتني ا ألوىل ختص القيود املفروضة عل
اس تخدام اسلحة معينة ،أأو اتباع اساليب قتال حمددة تعمتد عل الغدر واخليانة ،ومنع
اس تخدام املواد احلارقة والاسلحة الكمييائية والسموم (محمود.)2005،
كام عرفه ممثيل الهتام يف أأثناء حماكامت نورمربغ بأأهنا "الافعال اليت ارتكهبا املهتمون
ابخملالفة لقوانني و أأعراف احلرب ،والتفاقيات ادلولية ،والقوانني اجلنائية ادلاخلية
واملبادئ العامة للقوانني اجلنائية املعرتف هبا يف لك ادلوةل املمتدنة" (الفار.)1975،
وشهدت احلرب الاهلية الامريكية اول اس تخدام لعدد من ا ألسلحة ،مثل السفن
احلربية ،والغواصات ،والالغام ا ألرضية ،اضافة اإىل اس تخدام رصاصة بندقية تتفجر
عند ارتطاهما جبسم برشي ويه اول سالح حرمته معاهدة دولية ،فبعد احلرب فوراً،
اس تنتج قسم املعدات احلربية يف اجليش ا ألمرييك ان رصاصة البندقية غري انسانية،
ول جيب ان تشرتي مرة أأخرى ،ألن املعاانة الىت تسبهبا مثل تكل الرصاصات غري
رضورية عسكر ًاي وغري انسانية (غامتن و ريف.)2003،
فالفعال الاجرامية واخلطرة املدمرة والفضيعة اليت ارتكبت يف احلروب القدمية دفعت
ابجملمتع ادلول املمتثل اب ألمم املتحدة ،اإىل املناداة ابحلد من هذه الانهتأاكت وتقييدها
بقواعد حمددة اكنت مبثابة نواة مليالد عرف دول سعى بقواعد وعادات احلرب اليت تعد
مبثابة قيود تفرض عل احملاربني مث قننهتا فامي بعد املعاهدات ادلولية لتعترب اخلروج علهيا
جرمية حرب يعاقب عل ارتاكهبا (قهويج.)2001،
أأن قواعد قانون احلرب ترتبط بصورة وثيقة بقواعد القانون ادلول الانساين يف جمال
التطبيق ويعرف القانون ادلول الانساين ابنه "فرع من فروع القانون ادلول العام ا ًاي
اكن مصدره ،وهيدف إاىل حامية الاشخاص واملمتلاكت أأابن الرصاع املسلح ادلول أأو
ادلاخيل بغية حرص نطاق الارضار يف تكل اليت تس تلزهما طبيعة الناع ،واحلد من
حرية أأطراف الناع يف اختيار وسائل القتال وطرقه( "..محمود.)2005،
مبرور الزمن شهد قانون احلرب مراحل متطورة ،حيث صار " قانون الناعات
املسلحة واخرياً اصبح القانون ادلوىل الانساين".
ويعد التدخل الإنساين من الإجراءات اليت تلجأأ إالهيا ا ألمم املتحدة هبدف حامية املدنيني
من ا ألعامل التعسفية يف أأثناء الناعات املسلحة.
اذن فالتدخل الانساين هو عبارة عن اس تخدام دوةل أأو أأكرث للقوة العسكرية ضد
دوةل اخرى دون رضاها ملنع انهتأاكت جس مية وواسعة حلقوق ا إلنسان ا ألساس ية أأو
لوقفها ،وبغض النظر عن جنس ية الضحااي (املوىس.)2004،
اذن جرامئ احلرب يه انهتأاكت قوانني احلرب واعرافها ،اكس تخدام الاسلحة احملرمة
دولي ًا ومعليات القتل العمد واملعامةل السيئة للساكن املدنيني واقصاهئم وترحيلهم أأو
أأرغاهمم عل العمل يف ا ألشغال الشاقة ،وكذكل قتل ا ألرسى أأو تعذيهبم أأو هنب
ا ألموال العامة أأو اخلاصة وهتدمي املدن والقرى ،وسوء معامةل ا ألرسى واجلرىح
(الصاحلي.)2001،
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اذن اس تعامل الاسلحة احملرمة دولي ًا ،واليت حرمهتا املعاهدات أأو التفاقيات أأو
الربوتوكولت ادلولية يف الناعات املسلحة ادلولية يرتتب علهيا جرمية دولية يه جرمية
احلرب.
وقد حددث جلنة املسؤوليات جلرامئ احلرب س نة  ،1919يف تقريرها فامي يتعلق
مبخالفات قوانني وعادات احلرب يف الرب والبحر واجلو ،أأن عدداً معين ًا من الوقائع
والافعال يعد من اخملالفات لقوانني احلرب ومبادئه الانسانية ،ومن بني تكل الافعال
اليت جاء فهيا "اس تعامل الغازات اخلانقة والقاتةل " و أأيض ًا "اس تعامل الرصاص املتفجر"
(الفار.)1975،
و أأيض ًا حددت املادة ( )8من نظام روما ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية الانهتأاكت
اجلس مية اليت تشلك جرمية حرب ،وجاء يف تعدادها لتكل الافعال ،اس تعامل الاسلحة
احملرمة يف الناعات املسلحة ،وجاء فهيا :الانهتأاكت اخلطرة للقوانني والاعراف السارية
عل املنازعات ادلولية املسلحة ،يف النطاق الثابت للقانون ادلول ،أأي من الافعال
ا ألتية-:
 -1التجارب البيولوجية.
 -2اس تخدام السموم والاسلحة املسممة.
 -3اس تحدام الغازات اخلانقة أأو السامة أأو غريها من الغازات ومجيع ما يف حمكها
من السوائل أأو املواد أأو ا ألهجزة.
 -4اس تخدام الرصاصات اليت تمتدد أأو تتسطح بسهوةل يف اجلسم البرشي ،مثل
الرصاصات ذات ا ألغلفة الصلبة اليت ل تغطي اكمل جسم الرصاصة أأو الرصاصات
احملززة الغالف.
 -5اس تخدام اسلحة أأو قذائف أأو مواد أأو اساليب حربية تسبب بطبيعهتا
ارضارا زائدة أأو أ آلم ًا ل لزوم لها أأو ان تكون عشوائية بطبيعهتا ابخملالفة للقانون ادلول
للناعات املسلحة ،برشط ان تكون هذه الاسلحة والقذائف واملواد والاساليب
احلربية موضع حظر شامل ،وان تدرج يف مرفق لهذا النظام الاسايس (انظر الفقرة
الفرعية (ب) من الفقرة ( )2من املادة ( )8من نظام روما ا ألسايس للمحمكة اجلنائية
ادلولية.).
وايض ًا ان اس تخدام هذه الاسلحة خيالف القواعد الاساس ية محلاية حقوق الانسان يف
أأثناء املنازعات املسلحة ،واليت تلتم هبا مجيع ادلول ،وخاصة تكل اليت تعترب اطراف ًا يف
املنازعات املسلحة .حيث نص عل ذكل الربوتوكول الاضايف الاول لتفاقيات جنيف
يف اببه الثالث عل ذكل (انظر الباب الثالث من الربوتوكول الاضايف ا ألول لعام
 1977لإتفاقيات جنيف عام .).1907
إاضافة اإىل الوضع القانوين ألرسى احلرب ومعاملهتم ،ويتطرق كذكل اإىل ما جيب أأن
يكون عليه سلوك املقاتلني يف أأثناء العمليات العدائية .واملبد أأ الاسايس اذلي تقوم
عليه هذه القواعد هو ان حق اطراف الناع يف اختيار اساليب ووسائل القتال ليس
حقا لحتده القيود (علوان.)2004،
وذلكل حظر الربوتوكول اس تخدام ا ألسلحة والقذائف واملواد ووسائل القتال اليت من
شأأهنا احداث أ آلم مفرطة ،ول س امي تكل الىت يقصد هبا أأو يتوقع مهنا ان تلق ابلبيئة
الطبيعية ارضارا ابلغة واسعة الانتشار وطويةل ا ألمد...
كذا نظام روما ا ألسايس حظر اس تخدام ا ألسلحة السامة أأو الغازات السامة أأو اخلانقة
أأو غريها من الغازات ومجيع ما يف حمكها من السوائل أأو املواد أأو الاهجزة .
فالسالح الكمييايئ أأو أأي غازات سامة اخرى حمظور اس تخداهما ويرثتب عل
اس تخداهما مسؤولية جنائية دولية ،وجرامئ حرب.
إاضافة اإىل أأن اس تخدام هذا السالح ينتج عنه أاثر مدمرة ليس فقط ابلنس بة
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للعسكرين و امنا ابلنس بة للمدنيني ،وهذا يتجاوز رضورات احلرب ومقتضياهتا،
ابلضافة اإىل ان اس تخداهما يتعارض مع ابسط مبادئ الانسانية يف وجوب صيانة
حياة املدنيني ( ...قهويج.)2001،
وقد ورد حترمي السالح الكمييايئ يف عدة معاهدات دولية ،مهنا اعالن لهاي س نة
 1899اذلي تعهدت فيه ادلول بعدم اللجوء اإىل اس تخدام الغازات اخلانقة أأو الضارة،
ومعاهدة فرساي س نة ( 1919م )171واملادة الثالثة من معاهدة واش نطن ،وبروتوكول
جنيف س نة  ،1925والربوتوكول الصادر عن عصبة ا ألمم س نة  ،1930وبروتوكول
لندن س نة  1936اخلاص اب ألساليب ا إلنسانية الواجبة التطبيق يف احلرب البحرية،
واملؤمتر ادلول حلقوق الانسان املنعقد يف طهران س نة  1968اذلي أأدان اس تعامل
هذه ا ألسلحة ودعا اإىل وجوب منعها.
و أأصدرت ا ألمم املتحدة قراراً يف س نة  1972دعا اإىل منع الاسلحة اليت حتدث تشوهيا
جسد ًاي..
وقد ُحرم السالح البيولويج يف بروتوكول جنيف س نة  ،1925واتفاقية لندن ،1930
والقرار الصادر عن املؤمتر العام لنع السالح س نة  1932و أأيض ًا اتفاقية ا ألمم املتحدة
س نة  1972بشأأن منع اس تخدام الاسلحة البيولوجية وقد حرمت املواثيق ادلولية
اس تخدام انواع معينة من الالغام البحرية ،ويه الالغام املثبتة اليت تكون ضارة مبجرد
انفصالها عن مرساها ،وكذكل الالغام البحرية العامئة أأو املطلقة ما مل تكن مصنعة
بطريقة جتعلها غري ضارة بعد ساعة عل الأكرث من خروهجا عن رقابة واضعها ،واخرياً
ذكل النوع من الالغام اذلاتية اذلي يوضع امام شواطئ وموائن العدو جملرد تعطيل
جتارته ،وقد حرمت هذه الانواع من قبل اتفاقية لهاي يف لحئة اكسفورد س نة
 1913الصادرة عن مجمع القانون ادلول ( ...املادة ا ألوىل والثانية من اتفاقية س نة
 ،1907واملادين  21،20من لحئة اوكسفورد لس نة .)1913
فقد وردت يف مرشوع النظام ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية تعداداً هائ ًال
ل ألفعال والترصفات الىت تعد جرامئ حرب اليت تس توجب العقاب واملسؤولية،
واستندت اإىل معيارين لتقس مي جرامئ احلرب ،هام-:
املعيار ا ألول :الانهتأاكت اجلس مية لتفاقيات جنيف املؤرخة يف  12أأب /أأغسطس
.1949
وتشمل القتل العمد والتعذيب واملعامةل الالانسانية والتجارب البيولوجية( ...انظر
الفقرة ( )2من املادة ( )8من النظام ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية).
املعيار الثاين :الانهتأاكت اجلس مية ا ألخرى للقوانني وا ألعراف اليت تنطبق يف املنازعات
ادلولية املسلحة يف اطار القانون ادلول العام واليت تشمل فامي يتعلق اب ألسلحة احملرمة،
اس تخدام ا ألسلحة والقذائف أأو املواد أأو أأساليب حربية تسبب بطبيعهتا أأرضارا زائدة
أأو أ آلم ًا ل مسوغ لها ،أأو عشوائية بطبيعهتا.
ومهنا عل سبيل املثال ل احلرص-:
 -1السموم وا ألسلحة السامة.
 -2الغازات اخلانقة أأو السامة أأو غريها من الغازات ،ومجيع ما يف حمكها من
الوسائل واملواد أأو ا ألهجزة.
 -3الرصاصات اليت تمتدد أأو تتسطح بسهوةل يف اجلسم البرشي ،مثل
الرصاصات ذات ا ألغلفة الصلبة ،اليت ل تغطى لك جسم الرصاصة ،أأو الرصاصات
املعززة الغالف.
 -4ا ألسلحة الكمييائية عل النحو احملدد واحملظور يف اتفاقية عام  1993املتعلقة
حبظر اس تحداث وإانتاج وختزين واس تعامل ا ألسلحة الكمييائية ،وتدمري تكل ا ألسلحة.
 -5ا ألسلحة النووية.
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 -6ا أللغام املضادة ل ألفراد.
 -7أأسلحة اللزير اليت تصيب ابلعمى.
 -8القنابل احلارقة.
 -9وغري ذكل من ا ألسلحة أأو منظومات ا ألسلحة اليت تصبح يف عداد ما يسي
عليه احلظر الشامل مع ًال ابحاكم القانون ادلول العريف أأو التقليدي.
 2.2.4جرمية العدوان
واحدة من اجلرامئ ضد السالم واليت اعدهتا واقرهتا امجلعية العامة ل ألمم املتحدة كبد أأ
من املبادئ الس بعة ضد السالم عام  1946واليت يه (محودة:)2006،
 -1التدبري ،أأو ا ألعداد ،أأو السعي اإىل ااثرة أأو مبارشة حرب ا ألعتداء أأو حرب
خمالفة للمعاهدات أأو التفاقيات أأو املواثيق ادلولية.
أ
 -2ا ألشرتاك يف خطة عامة أأو مؤامرة لرتاكب أأحد الفعال املذكورة يف الفقرة
السابقة.
ويعرف العدوان بأأنه لك اس تخدام للقوة أأو الهتديد به من قبل دوةل أأو حكومة ضد
دوةل اخرى أأ ًاي اكن صوره ،و أأ ًاي اكن نوع السالح املس تخدم ،و أأ ًاي اكن السبب أأو
الغرض ،وذكل يف غري حالت ادلفاع الرشعي الفردي أأو امجلاعي ،أأو تنفيذ قرار أأو
أأعامل توصية صادر عن أأحد ا ألهجزة اخملتصة اب ألمم املتحدة.
ويعرف بيلال ( )Pellaجرمية العدوان بأأهنا "لك جلوء ال القوة من قبل جامعة دولية،
ماعدا ادلفاع الرشعي واملسامهة يف معل مشرتك تعتربه ا ألمم املتحدة مرشوعا"
(العلاميت.)2007،
ً
أ
وقد أأصدرت امجلعية العامة للمم املتحدة قرارا حول تعريف العدوان حيث نصت فيه
عل أأن العدوان هو (اس تعامل القوة املسلحة من قبل دوةل ضد س يادة دوةل اخرى أأو
سالمهتا ا ألقلميية أأو اس تقاللها الس يايس ،أأو بأأية صورة اخرى ،تتناىف مع ميثاق ا ألمم
املتحدة كام هو مبني يف التعريف) ،ويعد هذا التعريف جتس يداً ملضمون املبد أأ الرابع
من نص املادة ( )2من ميثاق ا ألمم املتحدة ،واذلي حيرم عل اعضاهئا الهتديد ابس تعامل
القسوة أأو اس تخداهما ضد سالمة ا ألرايض أأو ا ألس تقالل الس يايس ألية دوةل  ،أأو
عل وجه أخر ل يتفق ومقاصد ا ألمم املتحدة.
وقد حددث اللجنة اخملتصة بوضع تعريف للعدوان عام  1933ا ألفعال التية واليت
تشلك جرمية العدوان (العلاميت:)2007،
 -1اعالن دوةل احلرب ضد دوةل اخرى.
 -2غزو دوةل بقواهتا املسلحة ألرايض دوةل اخرى حىت ولو مل تكن بيهنام حاةل
حرب قامئة فع ًال.
 -3همامجة دوةل إلقلمي دوةل اخرى بقواهتا املسلحة بر ًاي أأو جو ًاي أأو حبر ًاي أأو
ا ألعتداء عل قواهتا.
 -4حماصة دوةل موائن أأو شواطئ دوةل اخرى.
 -5قيام دوةل مبساعدة جامعات مسلحة موجودة فوق اراضهيا هبدف غزو دوةل
اخرى أأو عدم اس تجابهتا لطلب دوةل اخرى ابلكف عن مساعدة أأو حامية هذه
امجلاعات.
وقد وهجت اإىل هذا التعريف عدة انتقادات ،حيث اعتربت أأن هذا التعريف يضيق
من مفهوم العدوان ولس امي بعد التطور العلمي والبيولويج يف ا ألسلحة واملعدات
احلربية ،ووسائل القتال اخملتلفة ،حيث ل ميكن التنبؤ مس تقب ًال باكفة صور العدوان
ووسائهل.
وبعد ذكل قامت اللجنة بتعديل تعريفها للعدوان ،وجاء ىف الفقرة (ب) من املادة 3
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مايأأيت.
"تُشلك جرمية العدوان قيام القوات املسلحة دلوةل ما  ،بقذف اقلمي دوةل اخرى
ابلقنابل أأو اس تعامل دوةل ما أأية اسلحة ضد اقلمي دوةل اخرى" .وقد تضمنت هذه
الفقرة مالحظة حول هذه الفقرة عل " املقصود ابس تعامل أأية اسلحة ،دون المتيزي مهنا
بني ا ألسلحة التقليدية أأو اسلحة ادلمار الشامل أأو أأي نوع أخر من ا ألسلحة"
(العلاميت.)2007،
اذن جرامئ العدوان أأو اجلرامئ ضد السمل ادلول تشمل التخطيط حلرب عدوانية أأو
حرب ترتكب عل خالف املعاهدات أأو التفاقيات أأو املواثيق ادلولية ،أأو الاعداد
لهذه احلرب أأو الرشوع فهيا أأو ش هنا .كام تشمل الاشرتاك يف خطة أأو مؤامرة مشرتكة
لرتاكب احد الافعال السابقة (عبداجلليل زيد مرهون ،تسلمي ميلوسوفيتج يف ضوء
القانون ادلول ،مقاةل منشورة ىف املوقع الالكرتوين:
(.))http://www.alriyadh.2001/07/13/article32178_s.html
ومما س بق يتضح ان اس تخدام ا ألسلحة احملرمة دولي ًا يعد جرمية من اجلرامئ ادلولية
املعاقب علهيا يف القانون ادلول ،ويرتتب عل اس تخداهما مسؤولية دولية وجنائية
ومدنية ،أأي جيب معاقبة ا ألشخاص الطبيعيني املهتمني ابس تخداهما ،واملسؤولية املدنية
لدلوةل اليت ينمتي الهيا هذا الشخص ،ابصالح ما حصل من رضر جراء اس تخدام هذه
ا ألسلحة.

 .3الاختصاص القانوين والقضايئ للجرامئ ادلولية الرئيس ية
ان تعريف و حتديد انواع اجلرامئ ادلولية واملسولية اجلنائية و خاصة اخلطرة مهنا غري
اكف فال بد من وجودقواعد قانونية حتدد الاختصاص القانوين لهذه اجلرامئ و كذلكن
الهيئات القضائية الوطنية و ا ألقلميية و ادلولية اليت ختتص ابنظر ف هذه اجلرامئ و
تالحق و حتامك مرتكبهيا .حناول يف هذا املبحث تسليط الضوء عل هذا املوضوع
بشلك مسهب.
 3.1نظرة عامة لختصاص القانوين والقضايئ للجرامئ ادلولية
سرنكز يف هذا املطلب عل الاختصاص القانوين للجرامئ ادلولية وفقا للقوانني الوطنية
و ادلولية و كذكل عل الاختصاص القضايئ للجرامئ ادلولية عل الصعيد الوطين و
ادلول مع ابراز دور مبد أأ الاختصاص العاملي يف ماكحفة اجلرامئ ادلولية و و ادلور
الرائد للمحمكة اجلنائية ادلولية يف مالحقة اجملرمني ادلوليني و حماكهتم.
 3.1.1الاختصاص القانوين والقضايئ الوطين و العاملي للجرامئ ادلولية
من البدهييي أأن متابعة اجملرمني ورشاكهئم لتحمل مسؤولية أأعامهلم هو واجب ادلوةل،
يك يسرتد الضحااي كرامهتم عرب ا ألعرتاف بأ آلهمم.
مفنذ احلرب العاملية الثائية يتايد ا ألهامتم مباكحفة الافالت من العقاب عل انهتأاكت
حقوق ا إلنسان ا ألساس ية واليت تعد من اجلرامئ ادلولية (التاويت.)2005،
غري أأنه جرت العادة عل أأن تقترص ولية احملامك الوطنية يف أأية دوةل عل ممارسة وليهتا
عل ا ألفراد اذلين ارتكبوا جرامئ عل أأرضها (الاختصاص الاقلميي) لكن القانون
ادلول أأقر تدرجيي ًا بأأن احملامك ميكهنا أأن متارس أأشاك ًل أأخرى من الولية القضائية متتد
خارج نطاق الترشيع الوطين ،مثل وليهتا عل نظر اجلرامئ اليت ارتكهبا رعاايها خارج
أأراضهيا ،ووليهتا القضائية عل اجلرامئ اليت ارتكبت ضد مصاحل ادلوةل يف اخلارج،
وكذكل اختصاص ادلوةل بنظر اجلرامئ اليت ارتكبت ضد رعاايها يف اخلارج ،ويف مرحةل
لحقة تطور القانون ادلول وجتاوز القاعدة الاقلميية وبد أأ يقر حق ادلوةل ىف ممارسة
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وليهتا ابلنيابة عن اجملمتع ادلول بأأكهل عل بعض اجلرامئ اجلس مية اليت اكنت مبعث ًا عل
القلق عل الصعيد ادلول ،و أأولها أأعامل القرصنة اليت ترتكب يف أأعال البحار ،وملا
اكنت هذه اجلرامئ هتدد اجملمتع ادلوىل فأأن مبقدور أأي دوةل يتواجد هبا اشخاص يشتبه
ابرتاكهبم لهذه اجلرامئ أأن تقدهمم اإىل العداةل ،ومبوجب القانون ادلول واملعايري ادلولية
جيوز لهذه ادلول بل جيب علهيا أأن متارس اختصاصاهتا ابلولية القضائية ادلولية (احملايم
عبدامحليد الزانيت ،ماكحفة اجلرامئ ادلولية ،مقاةل منشورة يف املوقع الالكرتوين:
http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?item
id=260
وعل وفق مبد أأ ا ألختصاص القضايئ العاملي حيق ألي دوةل بل وتطالب ابختاذ
اجراءات قضائية فامي يتعلق ببعض اجلرامئ اخلطرة ،بغض النظر عن موقع حدوث
اجلرمية وجنس ية مقرتف اجلرمية أأو الضحية ،وتمتثل الصةل الوحيدة اليت ل بد من
توافرها بني اجلرمية وادلوةل الىت تقمي ادلعوى وتتوىل احملاكة يف التواجد الفعيل ملرتكب
اجلرمية داخل نطاق سلطة تكل ادلوةل (بيحيتش.)2002،
وملاكحفة عدم حماس بة اجملرمني ميكن ان يلجا القايض الوطين الهيا يف أأي بدل ،واحامتلية
الافالت من العقاب يشجعان عل انهتاك حقوق الانسان ،خاصة عندما حتمي ادلول
ذكل ،حيث أأن الامتناع عن املالحقة وبأأي شلك اكن ،مبا فيه الاجراءات الترشيعية
ادلاخلية ،كصدور عفو عل سبيل املثال ،ظهر مبد أأ الاختصاص القضايئ العاملي،
حيث يعطي أأو يوجب اجلهاز القضايئ الوطين يف أأي بال صالحية حماكة ومعاقبة من
يرتكب جرمية من اجلرامئ اليت ل يقبلها الضمري الانساين ،بغض النظر عن ماكن
ارتاكهبا وجنس ية فاعلها أأو ضيهتا ،والغرض من ا ألختصاص القضايئ العاملي هو
حرمان املهتمني ابقرتاف اجلرامئ اخلطرة اليت تعد إاهانة للمجمتع ادلول كلك من احلصول
عل مالذ أمن ،وتعد معليات الاابدة امجلاعية جرامئ حرب واجلرامئ ضد الإنسانية
والتعذيب ،وا ألسرتقاق ،والقرصنة ،وا ألختفاء القرصي من بني تكل اجلرامئ ،وينبغي ان
نتذكر ان اتفاقيات جنيف لعام  1949والربوتوكول ا ألضايف لها لعام  ،1977ابلضافة
إاىل اتفاقية ماكحفة التعذيب ،وتنص مجيعها عل وجوب التام ادلول ا ألطراف يف هذه
املعاهدات ابلختصاص القضايئ العاملي (بيحيتش.)2002،
ولالختصاص القضايئ العاملي فوائد عدة امهها أأن اية حصانة ل ميكن ان حتول دون
حماكة اجملرمني الكبار ،و أأن أأي بدل ل ميكن ان يكون ماكن جلوء هلم حىت ولو اكنوا من
كبار مسؤول ادلوةل ،ان تدخل ا ألمم املتحدة يف لك احلالت املتعلقة ابجلرامئ ادلولية
واجلرامئ اخلطرة وخروقات حقوق الإنسان ،من املمكن أأن تؤخر حماكة املهتمني،
إاضافة إاىل أأن صدور قرار من اجل انشاء حممكة خاصة حملاكهتم قد يصعب ا ألمر
بسبب صعوبة التفاق داخل ا ألمم املتحدة يف هذا الشأأن ،اضافة اإىل صعوبة تسلمي
اجملرمني اإىل هذه احملامك (ادلولية) ،حيث ميكن ألية دوةل سواء اكنت عضواً للمحمكة
اجلنائية ادلولية أأم ل ،أأن ترفض لكي ًا أأو جزئي ًا مساعدة احملمكة ،برمغ واجب التعاون
مبوجب املادة  86من النظام (التاويت.)2005،
ولعل التطبيق المنوذىج لفكرة العجاةل اجلنائية ادلولية يقتيض أأقىص درجات التعاون
ادلول ملواهجة اجلرامئ اجلس مية اليت هتدد السالم وا ألمن ادلوليني ،ويمتثل التعاون
القضايئ ادلول يف التام ادلول ابلتعاون ادلول للقبض عل مرتكيب اجلرامئ ادلولية
وحماكهتم عن جرامئهم ،وتوقيع العقوابت الرادعة اليت تتناسب مع جسامة هذه اجلرامئ
اخلطرة (عبد امحليد الزانيت ،ماكحفة اجلرامئ ادلولية .)www.aladel.gov.ly
أأن جرامئ اإابدة اجلنس البرشي واحلرب والعدوان واجلرامئ ضد الإنسانية ُجرمت
بواسطة قاعدة عرفية من قواعد القانون ادلول قبل تقنيهنا يف صورة معاهدات دولية
انفذة وقرارات من ا ألمم املتحدة و أأحاكم وأراء حممكة العدل ادلولية وغريها ،مثل
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ا ألعراف ادلولية املتعلقة حبظر القتل العشوايئ ،وحظر اس هتداف املدنيني ،والإعتداء
عل دوةل اخرى دون مربرات ،وحظر اس تخدام السم يف احلروب ...اخل ،حيث اكن
ارتاكب أأي فعل من هذه ا ألفعال حمظورة بواسطة قواعد عرفية ،واكن ذكل قل تقنيهنا
بقواعد اتفاقية بعد احلرب العاملية الثانية ،ويؤيد ذكل أأن املادة /6ج من مجموعة املبادئ
اليت أأوردهتا جلنة ا ألمم املتحدة للقانون ادلول و أأهنا من القواعد القانونية امللزمة و أأن ألي
دوةل مالحقة هذه اجلرامئ أأ ًاي اكن ماكن ارتاكهبا و أأن من واجب مجيع ادلول أأن حتامك أأو
توافق عل تسلمي مرتكيب هذه اجلرامئ و أأنه ليست هناك حصانة لرؤساء ادلول وكبار
املسؤولني فهيا من هذه اجلرامئ بسبب املنصب و أأن رؤساء ادلول وغريمه من كبار
املسؤولني ،مسؤولون مسؤولية فردية ( Individual Criminal
 )Responsibilityعن اجلرامئ اليت ترتكب يف عهدمه (نق ًال عن د .ابراهمي يسي،
اجلرامئ ادلولية ،مقاةل منشورة يف املوقع للكرتوين ()2008/2/22
http://www.alarabnews.com/alshaab/2004/21-05-2004/26.htm
وعاجلت املواد املشرتكة من اتفاقيات جنيف ا ألربع لس نة  1949موضوع الإختصاص
اجلنايئ بشأأن (اخلروق اجلس مية  )Grave Breachesلتكل التفاقيات ،وقضت بأأن
تتعهد ا ألطراف بوضع الترشيعات الرضورية اليت تنص عل اجلزاءات العقابية الفعاةل
لغرض معاقبة ا ألشخاص اذلين يرتكبون أأحد ا ألفعال اليت تشلك "اخلروق اجلس مية"،
أأو اذلين أأصدروا ا ألمر ابرتاكهبا و احالهتم اإىل احملامك اخملتصة.
وتقيض النصوص العقابية املشرتكة من التفاقيات املذكورة الإختصاص الشمول حملاكة
اولئك ا ألشخاص ،أأي ممارسة الاختصاص العاملي قد جاء مطلق ًا من لك قيد وبرصف
النظر عن جنس ية اجلاين (الزبيدي.)1980،
و أأيضا تنص املادة اخلامسة من التفاقية ادلولية ملنع جرمية إاابدة اجلنس البرشي بأأن
"تتعهد ادلول ا ألطراف املتعاقدة بأأن تتخذ طبق ًا لدلس تور ،التدابري الترشيعية الالزمة
لضامن انفاذ احاكم هذه التفاقية ،وعل وجه اخلصوص النص عل عقوابت جنائية
انجعة تنل مبرتكيب الاابدة امجلاعية" (املادة ( )5من اتفاقية منع اإابدة اجلنس البرشي
لس نة .)1948
وتؤكد املادة ( )6من نفس التفاقية عل رضورة حماكة ا ألشخاص املهتمني ابرتاكب
جرمية الإابدة امجلاعية أأمام حممكة خمتصة من حمامك ادلوةل اليت ارتكب فهيا هذه اجلرمية،
أأو أأمام حممكة جزائية دولية خمتصة (املادة ( )6من اتفاقية منع اإابدة اجلنس البرشي
لس نة .)1948
وقد انشأأت عدة حمامك دولية لغرض حماكة ومعاقبة اجملرمني ادلوليني .ومما ل شك فيه
أأن تتبع اجلرامئ ادلولية وحماكة مرتكبهيا واملعاقبة الفعاةل لها ،ميثل عنرصاً همامً يف تفادي
وقوع هذه اجلرامئ وحامية حقوق الإنسان وحرايته ا ألساس ية وبث الثقة وتوطيد
العالقات بني الشعوب وامناء التعاون ادلول وتؤدي اإىل تعزيز السمل وا ألمن ادلوليني.
وميكن أأن تت حماكة ا ألشخاص مرتكيب اجلرامئ ادلولية أأمام القضاء الوطين يف دولهتم،
أأو أأمام حمامك ادلوةل اليت ارتكبت عل إاقلميها اجلرمية ،أأو أأمام حممكة جنائية دولية يت
اإنشاؤها لهذا الغرض (احملايم عبدامحليد الزانيت ،ماكحفة اجلرامئ ادلولية ،مقاةل منشورة
يف املوقع الالكرتوين:
http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?ite
mid=260
اذن يف مبد أأ الاختصاص اجلنايئ العاملي يت الفصل يف أأية جرمية تعد خطرة ابلنس بة
للقانون ادلول من قبل القضاء الوطين ألية دوةل تقبض عل مرتكيب تكل اجلرامئ،
ويقوم بتطبيق قواعد القانون ادلول اليت ترتب مسؤولية جنائية عل عاتق ا ألفراد
(الزبيدي.)1980،
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إاضافة إاىل احملامك اجلنائية الوطنية ،مفن املمكن تشكيل حمامك جنائية مدوةل لغرض حماكة
ومعاقبة املسؤولني عن اجلرامئ ادلولية ،واملقصود ابحملامك اجلنائية املدوةل ،تكل احملامك اليت
تُنشأأ مبوجب معاهدة دولية بني منظمة ا ألمم املتحدة وحكومة ادلوةل اليت ارتكبت فهيا
اجلرامئ ادلولية ،وتكون من القضاة احملليني وادلوليني ويمتتعون بسلطة قضائية داخل
ادلوةل اليت حصلت فهيا انهتأاكت خطرة حلقوق الانسان والقانون ادلول الانساين،
ومبوجب هذه السلطة هلم احلق يف حماكة مرتكيب اجلرامئ اخلطرة مثل الاابدة امجلاعية
واجلرامئ ضد الانسانية وجرامئ احلرب ( أأبو سلطان.)1980،
وان للمحامك املدوةل امهية ل ميكن اناكرها ،ويه ( أأبو سلطان:)1980 ،
 -1أأن جلوس القضاة احملليني وادلوليني مع ًا كهيئة للنظر يف اجلرامئ ادلولية متثل طريقة
جديدة للمجمتع ادلول ملواهجة س ياسات الافالت من العقاب.
 -2أأن مفهوم احملامك املدوةل يعين تطبيق املعايري ادلولية للمحاكة العادةل ومراعاة حقوق
املهتم واجملين علهيم والشهود.
 -3من خالل احملامك املدوةل س يكون هناك نقل للخربة ادلولية والقضائية واجلنائية
للقضاة واملدعني العامني ادلوليني داخل ادلول .ول شك أأن هناك من ادلول من يه
حباجة فع ًال اإىل هذه اخلربة.
 -4احملامك املدوةل تقلل من خماطر عدم احليادية.
وقد أنشأأت عدة حمامك دولية لغرض حماكة مرتكيب اجلرامئ ادلولية ومعاقبهتم ىف رواندا
وبوسنيا وكوسوفو وكرواتيا وسرياليون وكبوداي (حملاكة امخلري امحلر) ،واهتمت مايقارب
( )60خشص ابرتاكب جرامئ احلرب وجرامئ ضد ا إلنسائية والإابدة امجلاعية  ،وقد مت
القبض عل حوال ( )30مهنم ومت حماكهم وادانهتم ( للمزيد من التفصيل واملعلومات
حول هذه احملامك  ،ينظر.)Rourke & Boyer, 2002 :
وملواهجة مثالب نظام احملامك اجلنائية ادلولية اخلاصة اليت ختضع لالس تقطاب الس يايس
وتوازن القوى ادلولية داخل ا ألمم املتحدة ،فقد ابتت احلاجة رضورية لإنشاء هجاز
قضايئ دول دامئ حملاكة ا ألشخاص مرتكيب اجلرامئ ادلولية ألنه اإذا أأولك اإىل ادلول
هممة القيام مبحاكة رعاايها اذلين ارتكبوا جرامئ حرب أأو جرامئ ضد ا إلنسانية أأو جرامئ
الإابدة امجلاعية ،فاإهنا لن تقوم مبحاكهتم حماكة حقيقية ولن تتوافر فهيا اجلدية والفعالية،
وسوف يغلب علهيا طابع الصورية وتنهتيي ابإصدار أأحاكم ابلرباءة أأو بتوقيع عقوابت
زائفة .إاذن فأأفضل وس يةل للحد من انتشار اجلرامئ ادلولية يه حماكة ا ألشخاص
مرتكيب هذه اجلرامئ ومعاقبهتم عن جرامئهم ،وذكل أأمام حممكة جنائية دولية دامئة ختتص
ابلنظر يف اجلرامئ ادلولية اخلطرة اليت تقوض أأراكن اجملمتع ادلول وهتدد مصاحله
اجلوهرية ابخلطر .ويعد انشاء نظام قضايئ دول دامئ هو أأمه تطور عل ساحة العداةل
اجلنائية ادلولية (احملايم عبدامحليد الزانيت ،ماكحفة اجلرامئ ادلولية ،مقاةل منشورة يف
املوقع الالكرتوين:
http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?item
id=260
 3.1.2احملمكة اجلنائية ادلولية و اختصاصاهتا
انشأأت احملمكة اجلنائية ادلولية ( )international Criminal Court - ICCيف
حزيران/يونيو عام  ،1998بعد اجامتع ممثيل ( )50دوةل  ،وتقدمي مرشوع انشاء حممكة
دولية جنائية ل ألمم املتحدة ،ومت اقرار املرشوع ،بعد تصويت ( )120دوةل لصاحلها
مقابل ( )7دول ضدها و ( )21دوةل مل تصوت (.)Rourke & Boyer, 2002
تتحدد املادة اخلامسة من النظام ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية للجرامئ ادلولية اليت
ختتص هبا احملمكة اجلنائية  ،واليت يه جرمية احلرب ،جرمية الاابدة امجلاعية ،اجلرامئ
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الانسانية وجرامئ العدوان (املادة ( )5من النظام ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية).
وقد حددت املادة  13من النظام اجلهات اليت لها حق احاةل اجلرامئ اليت ختتص هبا
احملمكة اإىل املدعي العام ادلول ويه:
 -1الإحاةل من دوةل الطرف اإىل املدعي العام.
 -2الإحاةل من جملس ا ألمن.
 -3مبارشة املدعي العام ابلتحقيق من تلقاء نفسه (املادة ( )13من النظام ا ألسايس
للمحمكة اجلنائية ادلولية).
 -4ويمتدد اختصاص احملمكة اجلنائية ادلولية عل أأساس نوع اجلرمية وخشص مرتكهبا
وماكن وزمان ارتاكهبا ،اذن عل وفق ذكل يكون اختصاص احملمكة إاما اختصاص ًا
نوعي ًا أأو خشصي ًا أأو ماكني ًا أأو زماني ًا (املوىس.)2003،
او ًل -ا ألختصاص النوعي :أأساس هذا ا ألختصاص هو نوع اجلرمية ،واليت حدد نظام
احملمكة عل اختصاصها ابلتحقيق فهيا ومالحقهتا والفصل فهيا واحلمك عل مرتكبهيا.
وهذه اجلرامئ كام حددهتا املادة اخلامسة يه أأشد اجلرامئ خطورة ،ويه موضع اهامتم
اجملمتع ادلول بأأرسه ،ويه جرمية ا ألابدة امجلاعية وجرامئ ضد الإنسانية وجرامئ احلرب
وجرمية لعدوان (املادة ( )5من النظام ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية).
اثني ًا -الاختصاص الشخيص :عل وفق املادة  25من النظام ا ألسايس ،فاملسؤولية
اجلنائية عن اجلرامئ اليت ختتص هبا احملمكة ل تقع إال عل الشخص الطبيعي ،أأي أأن
احملمكة ختتص مبحاكة ا ألشخاص الطبيعيني فقط  ،فال تقع املسؤولية عل ا ألشخاص
املعنويني  ،أأي ادلول واملنظامت ادلولية.
اثلث ًا -الاختصاص الزماين :ليس للمحمكة اختصاص النظر يف اجلرامئ إال فامي يتعلق
ابجلرامئ اليت ترتكب بعد بدء نفاذ النظام ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية.
فاذا اصبحت دوةل من ادلول طرف ًا يف النظام الاسايس ،ل جيوز للمحمكة ان متارس
اختصاصها يف هذا البدل الا فامي يتعلق ابجلرامئ اليت ترتكب بعد نفاذ النظام لتكل
ادلوةل  ،الا اذا اكنت ادلوةل قد اصدرت اعالان قبلت ابختصاص احملمكة لتكل اجلرمية
(املادة ( )11من النظام ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية).
اذاً من حيث املبد أأ ل ختتص احملمكة اجلنائية ادلولية ابلفصل يف اجلرامئ اليت تقع قبل
بد أأ نفاذ نظاهما ،ولكن اس تثناءاً ميكن النظر الهيا اذا احيلت القضية إاىل احملمكة مبقتىض
قرار من جملس ا ألمن ،أأو ان تنشأأ حممكة خاصة مؤقتة بقرار ايض ًا من جملس ا ألمن،
مثل حممكة يوغسالفيا السابقة وحممكة رواندا ،أأو أأن تقبل حممكة ادلوةل اليت تقع عل
اقلميها تكل اجلرمية ابختصاص احملمكة أأو اإذا اكن احد رعاايها مهتم (القهويج.)2001،
رابع ًا -الاختصاص املاكين :ختتص احملمكة يف النظر يف اجلرامئ اليت ترتكب يف ادلول
الاطراف يف احملمكة  ،أأو اذا اكنت ادلوةل ليست طرف ًا يف نظام احملمكة ا ألسايس،
وقبلت ابختصاص احملمكة تكل اجلرمية مبوجب اعالن يودع دلى مسجل احملمكة (املادة
( )12من النظام ا ألسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية).
ولكن يف نفس الوقت اعطت النظام الاسايس للمحمكة حق ادلوةل أأن تعلن عدم
قبولها اختصاص احملمكة ملدة س بع س نوات من بد أأ رساين النظام علهيا وفامي يتعلق بفئة
اجلرامئ الواردة يف املادة ( ( )8أأي جرامئ احلرب ).
خامس ًا -الاختصاص التمكييل  -أأو مبد أأ التاكمل:
جوهر هذا املبد أأ هو ان القضاء الوطين خمتص ابلنظر يف اجلرامئ اليت يرتكهبا املهتمون
طاملا اكن قادراً ومراقب ًا يف مبارشة التاماته القانونية ادلولية ،أأي أأن القضاء اجلنايئ
الوطين هو صاحب ا ألولوية يف اختصاص احملمكة اجلنائية ادلولية.
وهذا املبد أأ يطلق عليه يف القانون الوطين مبد أأ اقلميية النص اجلنايئ اذلي يعين س يادة
ادلوةل عل مجيع احناء اقلميها ،ومن مث تطبيق قانوهنا الوطين علهيا (محمود.)2005،
10.24086/cuejhss.v3n2y2019.pp85-96
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ولكن يف حاةل ما اذا اكنت ادلوةل صاحبة الولية غري راغبة أأو غري قادرة عل النظر
لتكل اجلرامئ أأو التحقيق أأو املقاضاة علهيا  ،فأأنه تتوىل احملمكة اجلنائية ادلولية هذه
املهمة.
واكدت ديباجة النظام ا ألسايس لهذه احملمكة عل أأن اختصاص احملمكة س يكون ممكالً
للولايت القضائية اجلنائية الوطنية.
واكدت احملمكة ايض ًا ان ادلعوى امام هذه احملمكة غري مقبوةل اذا انت جتري التحقيق
أأو املقاضاة يف دعوى ادلوةل لها الولية علهيا  ،أأو اذا اكنت قد أأجرت التحقيق يف
ادلعوى ولكن قررت عدم مقاضاة الشخص املعين  ،أأو اإذا اكن الشخص قد س بق أأن
حومك عل السلوك موضوع الشكوى (املادة ( )17من النظام ا ألسايس للمحمكة اجلنائية
ادلولية) ألن احملمكة اكدت عل عدم جواز حماكة نفس اجلرمية مرتني ( أأنظر الفقرة ()1
من املادة ( )20من النظام ا ألسايس) ،إال يف حاةل ما اذا اكنت الاجراءات أأو احلمك
يف احملمكة الوطنية قد اختذ لغرض حامية الشخص املعين من املسؤولية اجلنائية عن
جرامئ تدخل يف اختصاص احملمكة أأو ان احملاكة مل جتر بصورة تتسم ابلس تقالل أأو
الناهة عل وفق أأصول احملاكامت املعرتف هبا مبوجب القانون ادلول  ،لو جرت عل
حنو عدم نية تسلمي الشخص املعين للعداةل ( أأنظر الفقرة ( )2من املادة ( )20من
النظام ا ألسايس).
ولتحديد عدم الرغبة يف دعوى معينة من قبل احملامك الوطنية ينظر اإىل ا ألمور ا ألتية:
 -1اإذا جرى الاضطالع هبا أأو اختذت قراراً وطنيا لغرض حامية الشخص املعين من
املسؤولية اجلنائية.
 -2تأأخري ل مسوغ هل يف ا ألجراءات مبا يتعارض يف هذه الظروف املعنية لتقدمي
الشخص املعين للعداةل.
 -3عدم مبارشة الاجراءات بشلك مس تقل أأو نزيه ( أأنظر الفقرة ( )1من املادة ()17
من النظام ا ألسايس).
ولتحديد عدم القدرة يف دعوى معينة  ،تنظر احملمكة فامي اذا اكنت ادلوةل غري قادرة
بسبب اهنيار لكي أأو جوهري لنظاهما القضايئ الوطين أأو بسبب عدم توافره أأو قدرته
عل احضار املهتم  ،أأو احلصول عل الادةل أأو الشهادة الرضورية ( أأنظر الفقرة ()3
من املادة ( )17من النظام ا ألسايس).
وهناك ايض ًا احملامك اجلنائية ادلولية املؤقتة  ،حيث تنشأأ هذه احملامك عل وفق قرار
صادر من جملس ا ألمن ادلول ،وذكل لغرض حماكة مرتكيب اجلرامئ ادلولية اخلطرة ،
وختتص جبرامئ معينة وقعت يف دوةل معينة يف زمن معني ،وتنهتيي هممة هذه احملمكة
بعد انهتاء حماكة مرتكيب هذه اجلرامئ وصدور احلمك بشأأهنا.
وقد تنشأأ هذه احملكامت نتيجة لعدم رغبة السلطات الوطنية أأو عدم قدرهتا عل حماكة
اجملرمني وتقدميهم للعداةل (مرهون.)2002،
لقد فرضت الفضائع املرتكبة خالل احلرب العاملية الثانية التوجه حنو انشاء حممكة
جنائية حملاكة مرتكيب اجلرامئ ادلولية وخاصة جرامئ حرب  ،فانشأأت حممكة عسكرية
دولية يف نورمبريغ عام .1945
غري ان اختصاص هذه احملامك اكن مقصوراً عل جرامئ وقعت بفعل حروب معينة ،
مبعىن أأنه مل يكن اختصاص هذه احملامك شامل للجرامئ ادلولية  ،وهذا ما حدث ايض ًا
عند تشكيل احملمكة اجلنائية ادلولية ليوغسالفيا السابقة عام  ،1993واحملمكة ادلولية
لرواندا عام ( 1994د .أأمحد عيل ،حممكة اجلناايت ادلولية ودورها يف حامية حقوق
 5.1املصادر ابللغة العربية
ابو سلطان ،د .عبدهللا عيل ( ،)2008دور القانون ادلول اجلنايئ يف حامية حقوق الإنسان ،دار
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الانسان ،مقاةل منشورة يف املوقع الالكرتوين )2008/1/20( :
=http://www.nuwab.gov.bh/StudiesCenter/Show.aspx?ArticleId
.)72
أ
اذن الإختصاص القانوين للجرامئ ادلولية  ،ابدلرجة الوىل تكون للقضاء الوطين التابع
لدلوةل اليت ارتكبت فهيا تكل اجلرامئ  ،أأو قضاء اية دوةل يف حاةل ما ،مع ًال
ابلإختصاص اجلنايئ العاملي  ،واليت تلزم مبوجبه مجيع ادلول مبحاكة اجملرمني ادلوليني ،
و أأما أأن تُنشأأ حممكة جنائية مدوةل كام أأرشان اليه واليت تتالف من قضاة وطنيني
ودوليني  ،و أأما أأن يت انشاء حممكة جنائية دولية خاصة حملاكة تكل اجلرامئ  ،و أأما أأن
تتدخل احملمكة اجلنائية ادلولية  ،وذكل أأما بنا ًء عل طلب دوةل معنية  ،أأو من تلقاء
نفسها يف احلالت اليت حددانها.

 .4اخلامتــــــــــــــــــة
 4.1الاس تنتاجات
 -1أأن اجلرامئ ادلولية متنوعة ولكن أأخطرها يه جرامئ الاابدة امجلاعية ،جرامئ ضد
الإنسانية ،جرامئ احلرب وجرمية العدوان.
 -2أأن اإنشاء احملمكة اجلنائية ادلولية اكنت خطوة اترخيية يف حماربة اجلرامئ ادلولية.
 -3اس تقر القانون ادلول املعاص عل أأن املسؤولية اجلنائية تقع عل ا ألفراد الطبيعيني
اذلين قاموا ابرتاكب اجلرامئ ادلولية ،أأما املسؤولية املدنية فتقع عل ادلوةل.
 -4أأن اجلرمية اليت تنجم عن اس تخدام ا ألسلحة احملرمة دولي ًا يه بشلكٍ أأساس (جرمية
حرب).
 -5تتحقق اجلرامئ ضد الإنسانية وجرمية اإابدة اجلنس البرشي وجرمية العدوان بشلكٍ
خاص عن اس تخدام ا ألسلحة احملرمة دولي ًا.
 -6أأن احلصانة ادلولية وادلاخلية ل متنع من مالحقة املسؤولني عن اجلرامئ ادلولية.
 -7أأن اجلرامئ ادلولية ل تسقط ابلتقادم وميكن حملامك أأي دوةل أأن حتامك أأي مسؤول يف
دوةل أأخرى عن اجلرامئ ضد الإنسانية واليت ارتكبت يف هذه ادلوةل ويف دولته وفق ًا
لالختصاص القضايئ العاملي.
 4.2التوصيات
ً
أ
أ
 -1رضورة احلد والتخلص من السلحة احملرمة دوليا والسلحة الفتاكة اليت تس تخدم
لرتاكب اجلرامئ ادلولية.
أ
 -2رضورة ابرام معاهدات دولية جامعية للقضاء عل السلحة الفتاكة.
 -3رضورة قيام احملمكة اجلنائية ادلولية بوضع أآليات واضة ومنظمة لتشخيص اجلرامئ
ادلولية ومالحقة وحماكة مرتكبهيا.
 -4رضورة انضامم مجهورية العراق اإىل نظام احملمكة اجلنائية ادلولية.
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سوراي.
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