الجريمة الدكلية في ضكء نظاـ المحكمة
الجنائية الدكلية

أعداد
ـ.د .بشرل سمماف حسيف العبيدم

المقدمـة

منذ أف خرجت اإلنسانية مف جحيـ الحرب العالمية األكلى كالحرب
العالمية الثانية  ،كالعالـ ال يزاؿ يعيش في مرحمة عدـ تكازف أدل إلى تزايد
األجراـ الدكلي الذم يتجاكز في مداه حدكد الدكلة .
كبسبب التطكرات العصرية كالتقدـ التكنكلكجي الذم شيده كيشيده
المجتمع الدكلي  ،ىذا التقدـ الذم بني صرحو عمى أشالء مالييف البشر  ،نجد
أف انتياكات الحقكؽ اإلنسانية التي عانى كيعاني منيا المالييف في أرجاء
المعمكرة كافة أيضان في تنامي مستـ ر .

فعقؿ اإلنساف لـ يكتؼ بتكظيؼ الجيكد كالطاقات كالمعارؼ لمتقدـ

الحضارم العظيـ كما نتج عنو مف عمراف زاىر  ،كانما انصرؼ كفي نفس
المستكل المتطكر السريع نحك كسائؿ اليدـ كالتخريب كالقتؿ كالتدمير بابشع
الصكر كا فضعيا  ،بحيث يككف في كسعيا أف تفني العالـ بأسره .
كأذ أف العدالة كانت كستبقى صالة اإلنسانية كقداسو الدائـ التي سعى
ليا الفالسفة كالمفكركف منذ اقدـ العصكر حتى قاؿ سقراط
العدؿ  ،النو مف افضؿ قكل العقؿ
( )

( ال زينة أزيف مف

)( ) ،فقد احتاجت العدالة إلى نظـ فاعمة

د .ضارم خميؿ محمكد خميؿ كباسيؿ يكسؼ – المحكمة الجنائية الدكلية – بيت الحكمة –

مطبعة الزماف – -2003ص. 3
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كمؤسسات عاممة ،كاف القضاء أىـ مؤسساتيا كأالميف عمييا كال سمطاف عميو
لغير القانكف .
كمثمما كانت فكرة إقامة مؤسسات قضائية عادلة كمستقمة الشرط الالزـ
 .كانت فكرة إقامة مؤسسة

إلرساء العدالة بيف الناس في المجتمع كالدكلة

قضائية عادلة كمستقمة الشرط الالزـ إلرساء العدالة بيف المجتمعات كالدكؿ
أيضا  ،الف المنطؽ القانكني كالفمسفي يؤكد بأف ال قيمة عممية لمقانكف العادؿ
مالـ تسير عمى تطبيقو مؤسسة قضائية عادلة كمستقمة .
لذا فاف الحضارة اإلنسانية السيما في العصر الحديث  ،بعد أف نجحت
في إقامة المؤسسات القضائية العادلة كالمستقمة داخؿ المجتمع  ،طمحت
كتطمح في إقامة المؤسسات القضائية الدكلية العادلة كالمستقمة أيضان لتمارس

القضاء الدكلي كلتضع حدان لطغياف الدكؿ اك األفراد في ارتكاب الجرائـ ضد حؽ
اإلنسانية في السمـ كاألمف .

كاذا كاف القضاء الجزائي الدكلي جزءان مف القضاء الدكلي  ،فاف

االىتماـ بو يعد حديثان  .كال نحتاج إلى الغ كص كثيرا في أعماؽ التاريخ لمتأكد
مف ذلؾ  ،فقد شيد القرف العشريف إنشاء ،

(محكمة العدؿ الدكلي الدائمة

 ) 92طبقا لعيد عصبة األمـ  ،كخمفتيا

( محكمة العدؿ الدكلية ) 946

طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة  ،كما شيد إنشاء محاكـ دكلية كاقميمية متخصصة
(حقكؽ اإلنساف ،القضاء اإلدارم لممنظمات الدكلية  ،محكمة قانكف البحار ،
محكمة العدؿ األكربي ) لكف إقامة محاكـ جزائية دكلية لـ تكف أال استثناء مؤقتا
 ،كلـ تتكصؿ المجمكعة الدكلية إلى أقرار النظاـ األساسي لمحكمة جزائيو
دكلية دائمة إال عاـ

 998التي كانت نكاتيا قد بدأت عاـ

 . 948كىك

التاريخ الذم رافؽ اعتماد المعاىدة الدكلية لمناىضة جريمة اإلبادة الجماعية ،
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ففي تمؾ السنة طمبت الجمعية دراسة إمكانية إنشاء محكمة أكجية دكلية

لمحاكمة مرتكبي جريمة اإلبادة الجماعية( ).

أف العالـ يحتاج إلى محكمة جنائية دكلية فعالة تحظى بدعـ كاسع
النطاؽ  ،ؼالنزاعات كالحركب كالعنؼ كانتياكات حقكؽ اإلنساف اتخذت إشكاال
عديدة خالؿ مختمؼ مراحؿ التاريخ البشرم كما أكضحت األحداث األخيرة
استمرار ىذا التطكر  .ففي عالـ يتنامى باطراد كبشكؿ مشترؾ كيزداد تبادؿ
االعتماد بيف بمدانو  ،يصبح اكثر كضكحا أف السمكؾ السيما أثناء اؿعنؼ كالنزاع
المسمح  ،يحتاج إلى تنظيـ مف خالؿ القانكف الدكلي  .أنيا ضركرة مطمقة إذا
كنا نرغب في منع ارتكاب أسكأ الفظائع أك الحد منيا .
كلعؿ خطكرة الجرائـ المرتكبة كما ترتبو مف أضرار لإلنساف كما يحيط بو
 ،كذلؾ الطبيعة الدكلية لمجرائـ المرتكبة كشجب الرأم اؿ عاـ ليا  ،كالرغبة في
اإلقالؿ مف ىذه الجرائـ بعدـ ترؾ الجناة بال عقاب  ،تعد أىـ العكامؿ كاألسس
لممعاقبة عمى الجرائـ الدكلية .
فما ىي الجريمة الدكلية كما ىك منظكر المحكمة الجنائية الدكلية ليا
كىذا ما سنتناكلو في حيثيات ىذا البحث لمتعرؼ عمى الجريمة الدكلية ك أركانيا
كمكقؼ المحكمة الجنائية الدكلية مف معالجتيا .
كستككف خطة البحث كآالتي -:
 المطمب األكؿ /مفيكـ الجريمة الدكلية
أكال -التعريؼ بالجريمة الدكلية
ثانيا -خضكع السمكؾ لقكاعد التجريـ كالعقاب الدكلية
(

)كليد السعدم – انشاء المحكمة الجنائية الدكلية

– المحكمة الجنائية الدكلية

الحصانة – ندكة تحت رعاية د  .حساف ريشة 3ك/4

االحمر  -2002ص . 3
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 :تحدم

 – 200 /المجنة الدكلية لمصميب

ثالثا -خصائص الجريمة الدكلية
 المطمب الثاني  /أركاف الجريمة الدكلية
أكال -الركف المادم
ثانيا -الركف المعنكم
 المطمب الثالث/المسؤكلية الجنائية الدكلية
أكال -المسؤكلية الجنائية الدكلية لمدكلة
ثانيا -المسؤكلية الجنائية الدكلية لمفرد
* الخاتمة

المطمب األكؿ

مفيكـ الجريمة الدكلية
أكال /التعريؼ بالجريمة الدكلية
الجريمة الدكلية ىي انتياؾ كىي األعماؿ المنافية لالتفاقيات
كالبركتكككالت كيمكف اف تؤدم إلى إجراءات إدارية أك تأديبية أك جزائية مف

طرؼ الدكؿ المتعاقدة( ).

كيككف الفعؿ غير مشركع دكليا إذا أخؿ بقاعدة مف قكاعد القانكف

الدكلي(.)2كفي الفقو أال نجمك سكسكني يعد انتياؾ أحكاـ القانكني الدكلي جريمة
(

) د .عامر الزمالي – مدخؿ الى القانكف الدكلي االنساني – منشكرات المعيد العربي لحقكؽ

() 2

االنساف – ط – – 997ص . 83

عمر محمد المحمكدم – قضايا معاصرة في القانكف الدكؿم العاـ – دار الجماىيرية لمنشر

كالتكزيع كاالعالف – ليبيا – ط  – 986 -ص  95كما بعدىا  .كتنص المادة ( ) 9مف
مشاريع المكاد بشأف مسؤكلية الدكؿ  - :يككف فعؿ الدكلة الذم يشكؿ انتياكا اللتزاـ دكلي

ال غير مشركع دكليان ايا كاف مكضع االلتزاـ المنتيؾ  -2يشكؿ اؿفعؿ غير مشركع دكليان
فع ن

جناية دكلية حيف ينجـ عف انتياؾ الدكلة التزاما دكليا مف الضركرة لصيانة مصالح اساسية
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كفقان لمقانكف الدكلي ذاتو لذلؾ يتعيف معاقبة مرتكب الجريمة الدكلية بالعقكبة
التي تقدرىا المحكمة( ).

كقد نشأت محاكـ متخصصة في العديد مف الدكؿ ال سيما الدكؿ
األكربية لغرض متابعة مسألة احتراـ حقكؽ اإلنساف كبسبب االنتياكات البميغة
ليا كاىدارىا مف مختمؼ أال نظمو السياسية كال سيما المستبدة منيا إذ اصبح
البشر الذيف يعانكف مف ىذه االنتياكات نحك

( )25مميكف شخص بفعؿ

الحركب كاالستبداد كالظمـ مف األنظمة الدكتاتكرية كالتي لـ تحترـ التزاماتيا

القانكنية(.)2

لممجتمع الدكلي بحيث يعترؼ ىذا المجتمع بمجممو باف انتياكو يشكؿ جناية

بمراعاة احكاـ الفقرة  2كقكاعد القانكف الدكلي النافذة يجكز اف تنجـ الجناية

 -3رىنان

الدكلية عف

جممة امكر منيا ( :ج) انتياؾ خطير ككاسع النطاؽ اللتزاـ دكلي ذم اىمية جكىرية لحماية
البشر كالتزامات خطر الرؽ كاالبادة الجماعية كالفصؿ العنصرم

دكليا ال يككف جناية دكلية طبقا لمفقرة ( )2يشكؿ جنحة دكلية .

( )

 -4كؿ فعؿ غير مشركع

تنص المادة ( ) 450مف القانكف العسكرم االنجميزم اف كؿ جرائـ الحرب يمكف اف تككف

عقكبتيا االعداـ كما يمكف اف تككف عقكبتيا اخؼ مف ذلؾ ،كالمحكمة ىي التي تختار

العقكبة التي تتناسب مع درجة الفعؿ االجرامي ،كىذا ىك االتجاه الذم اخذت بو اتفاقية

محكمك نكرمبرج لسنة  945كما انو نفس االتج اه الذم تبنتو لجنة القانكف الدكلي عند

كضع مشركع قانكف الجرائـ ضد السالـ كامف البشرية – اشار الى ذلؾ د.عبد الكاحد الفار –

الجرائـ لدكلية كسمطة العقاب عمييا – دار النيضة العربية – القاىرة – – 995ص.237

() 2

د .منذر الفضؿ – انتياكات حقكؽ االنساف ك الجرائـ الدك لية في العراؽ – بحث منشكر

ضمف المكقع :

http:// www. eatl af . com / inside / human
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كالجريمة الد كلية تعد تأثيما لسمكؾ غير مشركع يمثؿ اعتداءان جسيمان

عمى القيـ كالمصالح العميا لممجتمع الدكلي ،كمثؿ ىذا السمكؾ بإمكانو أف ييدد

بالخطر أم مجاؿ مف مجاالت القانكف الدكلي( ).

كقد جرت محاكالت فقيية عديدة لتعريؼ الجريمة الدكلية ،كبحسب
مفيكـ كؿ فقيو ليا  .إذ يعرفيا الفقيو "سبيركبكلس " مقرر لجنة القانكف الدكلي
في تقريره عف مشركع التقنيف الخاص بالجرائـ ضد السالـ كأمف اإلنسانية عمى
أساس أف ىذا التقرير يشمؿ " األفعاؿ التي ارتكبتيا الدكلة أك سمحت بيا تعد
مخالفات جسيمة لمقانكف الدكلي كتستكجب المسؤكلية الدكلية

" كاف "فكرة

الجريمة الدكلية ال تنطبؽ إال عمى أفعاؿ ذات جسامة خاصة كيككف مف شأنيا

إحداث االضطراب في األمف كالنظاـ العاـ لممجمكعة الدكلية"(.)2

كما كعرفيا الفقيو "جالسيو" بأنيا" كاقعة إجرامية مخالفة لقكاعد القانكف
الدكلي تضر بمصالح الدكؿ الذم يحمياىا ىذا القانكف مع االع تراؼ ليا قانكنان
()3

بصفة الجريمة كاستحقاؽ فاعميا العقاب "

كمف خالؿ التعاريؼ العديدة لمجريمة الدكلية ،نستطيع اف نستخمص مف
مفيكميا  ،كفي ضكء التطكرات المعاصرة في ىذا المفيكـ ،
التعريؼ آالتي  ":ىي كؿ سمكؾ ينتيؾ مصمحة دكلية محمية بالقانكف الدكلي
كيخالؼ االلتزاـ بقكاعده كاحكامو  ،صادر عف شخص مف أشخاص القانكف
الدكلي كمقرر ليا عقاب".
أذف البد أف يخضع السمكؾ لقكاعد التجريـ كالعقاب لكي يعد جريمة دكلية .
ثانيان /خضكع السمكؾ لقكاعد التجريـ كالعقاب الدكلية .
( )

د .عبد الكاحد الفار – مصدر سابؽ – ص . 4

() 2

د .محمد محي الديف عكض

() 3

نفس المصدر السابؽ – ص . 295

كاالقتصاد – العدد الثاني 966-

– دراسات في القانكف الدكلي الجنائي
 -ص  294كما بعدىا .

-

-3

– مجمة القانكف

يقصد بالقاعدة التجريمية الدكلية " تمؾ التي يقررىا العرؼ اؿدكلي بصفة
( )

أصمية كتتضمنيا االتفاقات الدكلية "

اف السمكؾ الذم يعد إتيانو جريمة في القانكف الدكلي قد يستمد صفتو
اإلجرامية مف العرؼ اك مف القكاعد االتفاقية  ،فقد كانت الجرائـ الدكلية في
معظـ األحكاؿ ال تستند إلى قانكف مسنكف يبيف عمى كجو الدقة األفعاؿ المجر مة
كالعقكبات المقابمة ليا عمى نحك كاضح كشامؿ لجميع العناصر المككنة لمفعؿ
المحظكر كما ىك عميو الحاؿ في النظاـ الداخمي أما أالف فقد اصبح األساس
القانكني لتأثيـ الفعؿ يستند أما عمى العرؼ أك المكاثيؽ الدكلية

()2

 ،كغالبان

المكاثيؽ الدكلية كنتيجة لما كاف عميو  ،فاف عناصر الجريمة الدكلية في بعض

األحياف تككف غير كاضحة كغير محددة  ،كمف ىنا فأنيا تصطدـ بمبدأ " شرعية
()3

الجرائـ كالعقكبات "

كليذا المبدأ أىميتو الكاضحة في القانكف الدكلي الجنائي كما
القانكف الجنائي الداخمي  ،فيك يستند إلى اعتبارات العدالة التي ال يمؾ

في
ف أف

ييدرىا نظاـ قانكفم سميـ  ،كىك يضع الضماف األساسي لحقكؽ األفراد كيقرر
ليـ الحؽ في القياـ بأم فعؿ طالما ال تكجد كقت ارتكابو قاعدة تجرمو كيضمف
ليـ عدـ تكقيع أية عقكبة  .فالقانكف الدكلي ال يمكف أف ييدر اعتبارات العدالة
كال أف يتجاىؿ حقكؽ األفراد كحرياتيـ األساسية  .لذا فاف الحقيقة األكلى التي

( )

د .حسنيف ابراىيـ عبيد – الجريمة الدكلية – مكسكعة الفقو كالقضاء – ج 979– 6

–ص. 3

() 2
() 3

د .عبد الكاحد الفار – مصدر سابؽ – ص . 47

لمزيد مف التفاصيؿ د .محمد محي الديف عكض – مصدر سابؽ – ص  450كما بعدىا .
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يجب التسميـ بيا ىك أف القانكف الدكلي الجنائي ال ينكر مبدأ شرعية الجرائـ

كالعقكبات أليمانو باالعتبارات التي يستند ألييا ىذا المبدأ ( ).

كقد كانت عممية اسباغ صفة الجريمة عمى السمكؾ تتـ بنفس الطريقة
التي تنشا بيا القكاع د الكضعية لمقانكف الدكلي أم بكاسطة العرؼ

 .فحتى

تعرؼ أم األفعاؿ تعد جرائـ في القانكف الدكلي الجنائي  ،فقد تـ االعتماد عمى

األعراؼ الذم كاف ىك المصدر األساسي لمقانكف الدكلي ( .)2أما اليكـ كبفضؿ
التطكرات التكنكلكجية التي كاكبت العصر الحديث كما رافقيا مف أفعاؿ

تشكؿ

جرائـ دكلية في معظميا خطيرة لمساسيا بمصالح محمية بمكجب القانكف
الدكلي كلسرعة انتشارىا بحيث لـ يعد مف الصحيح االنتظار إلى أف يقررىا
العرؼ كجريمة دكلية  ،لذا تصدت االتفاقيات الدكلية لمثؿ ىذه الجرائـ مباشرة
بالتجريـ كالمعاقبة عمى سبيؿ المثاؿ جرائـ الككـ

بيكتر كاإلنترنت  .كمسالة

التجريـ عف طريؽ االتفاقيات الدكلية ليست بالحديثة  ،فكثيران ما تظير الصفة
الجنائية لمسمكؾ في القانكف الدكلي الجنائي بصكرة مكتكبة كذلؾ في حالة

الجرائـ الدكلية المنصكص عمييا في االتفاقيات كالمعاىدات كالتجارة بالرقيؽ
األبيض كاالتجار با لنساء كاألطفاؿ كتجارة المطبكعات المخمة بالحياء كجريمة
إبادة الجنس البشرم كجرائـ الحرب .
كحينما يطمب مف القاضي تحديد الصفة ا ؿجرمية لمفعؿ فيك يبحث عف
قكاعد التجريـ في العرؼ الدكلي كفي مصادر القانكف الدكلي األخرل ال سيما

() 1

د .اشرؼ تكفيؽ شمس الديف – مبادئ القانكف الجنائي الدكلي – دار النيضة العربية –

القاىرة 998-
() 2

ص  39كما بعدىا ك د .زىير الزبيدم – االختصاص الجنائي لمدكلة –ط

 – 980 -ص . 4 3

د .حميد السعدم – مقدمة في دراسة القانكف الدكلي الجنائي – مطبعة المعارؼ – بغداد –

ط  – 97 -ص .264
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االتفاقيات فاف تأكد لو خضكع الفعؿ لو ذه القكاعد اعترؼ لو بالصفة اإلجرامية

كأال نفى عنو كؿ صفة إجرامية( ).

كقد نصت المادة ( ) -22مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية
الدكلية عمى مبدأ ال جريمة االبنص بقكليا

" ال يسأؿ الشخص جنائيا بمكجب

ىذا النظاـ األساسي ما لـ يشكؿ السمكؾ المعني كقت كقكعو جرم مة تدخؿ في
اختصاص المحكمة" .أما الفقرة ( )3مف ىذه المادة فتنص عمى " ال تؤثر ىذه
المادة عمى تكييؼ أم سمكؾ عمى انو سمكؾ إجرامي بمكجب القانكف الدكلي
خارج إطار ىذا النظاـ " .أم أف ىذه الفقرة قد أكدت أف تحديد الجرائـ الداخمة
ضمف اختصاص المحكمة فيما تـ ذكره في ا لمادة ( )5مف النظاـ – كىي جرائـ
اإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب كجرائـ العدكاف – ال يؤثر
عمى تكيؼ أم سمكؾ إجرامي يعد كذلؾ بمكجب القانكف الدكلي  ،ذلؾ انو يبقى
عمى صفتو غير المشركعة كيعالج عمى كفؽ األطر القانكنية الدكلية التي تنص
()2

عمييا

.
كمع ذلؾ بقيت الصعكبة كعدـ الدقة كاضحة بشاف الشؽ الثاني مف

المبدأ كىك " ال عقكبة أال بقانكف " إذ أف العرؼ لـ يحدد عقكبات الجرائـ الدكلية
كذلؾ األمر بالنسبة لالتفاقيات عدا عف بعض العقكبات التي اكتنفيا أيضا عدـ
( )

د .عبد الرحيـ صدقي – مبادئ القانكف الدكلي الجنائي – القاىرة –  - 986ص  63كما

بعدىا كقد نصت المادة ( ) 6مف مشاريع المكاد بشاف مسؤكلية الدكؿ عمى " تنتيؾ الدكلة
التزاـ دكليا متى كاف الفعؿ الصادر عنيا غير مطابؽ لما يتطمبو منيا ىذا االلتزاـ " اما المادة

( ) 7فتنص عمى "  -فعؿ الدكلة الذم يشكؿ انتياكا اللتزاـ دكلي ىك فعؿ غير مشركع
دكليا بصرؼ النضر عف ككف منشا ىذا االلتزاـ عرفيا اكتعاىديا اك غير ذلؾ

 -2ال يؤثر

منشأ االلتزاـ الدكلي الذم انتيكتو الدكلة عمى المسؤكلية الدكلية التي يستتبعيا فعؿ ىذه

الدكلة غير المشركع دكليان ".

() 2

د .ضارم خميؿ محمكد ك باسيؿ يكسؼ – مصدر سابؽ –ص . 46
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التحديد كالدقة كعقكبة اإلعداـ التي جاءت في ا لمادة ( )27مف نظاـ محكمة
نك رـ برج التي قررت " لممحكمة أف تحكـ عمى المتيميف الذيف تثبت أدانتيـ
باإلعداـ أك بأية عقكبة أخرل ترل أنيا عادلة"( ).

( )

د .محمد محي الديف عكض – مصدر سابؽ – ص 230ك د .حميد السعدم – مصدر

سابؽ – ص  60كما بعدىا كيرل د .عبد الرحيـ صدقي اف حؿ مشكمة عدـ النص عمى

العقكبات ممكف ايجاده في القانكف الجنائي الداخمي حيث انو كفقا لو في حالة خمك الجريمة

مف عقاب كاضح يتدخؿ القاضي الجنائي عف طريؽ مد التفسير لكضع العقاب ليذه الجريمة

قياسا عمى الجريمة مشابية ليا كالتي يكجد نص كاضح بالعقاب عميو

– مصدر سابؽ –

ص  . 65كىذه الحالة مكجكدة في قانكف العقكبات العراقي اؿ مادة ( ) 3بشاف االتجار
بالنساء كاالطفاؿ كالمخدرات ك  0000اذ لـ تقرر ليا عقكبة في القانكف فتمجا محاكمنا

الكطنية في العقاب عمييا الى النصكص القانكنية الخاصة بجرائـ الخطؼ كاالحتجاز (المكاد

 .)427– 42ينظر في تفصيؿ ذلؾ القاضية رجاء عبد الزىرة – الحماية القانكفية لمطفؿ –

بحث مقدـ لنيؿ الصنؼ الثاني مف أصناؼ القضاة

–  – 99ص  . 6كنحف ال نؤيد

اتجاه القياس في العقكبات اذ ليس كؿ الجرائـ الدكلية تجد مثيؿ ليا في القكانيف الكطنية

فضال عف اف لكؿ جريمة خصكصيتيا كاحكاميا التي تختمؼ فييا عف االخرل كما ال يجكز
القياس في ما ينشئ جرائـ كعقكبات غير منصكص عمييا  .كطالما اف القانكف الدكلي قد

ترؾ امر تحديد مقدار العقكبة لمقاضي  ،فاف ذلؾ يعني انو قرر كجكب المعاقبة مما يعد معو

ذلؾ تطبيقا لمبدأ شرعية العقكبة ال سيما كانو يكجد أالف في الفقو الجنائي الحديث كفي كثير

مف القكانيف الجنائية الكطنية اتجاه عدـ تحديد مدة العقكبة كيقصر القاضي حكمو عمى
تقرير إدانة الجاني كايداعو المؤسسة العقابية مف دكف تحديد مدة اإليداع عمى اف تقيد

السمطة المختصة بالتنفيذ بالحد االدنى الذم ال يجكز ليا اف تخمي سبيؿ المتيـ قبؿ انقضائو

كبحد اعمى ال يجكز ليا بعده اف تبقيو في السجف اك تقيدىا بحد اعمى فقط دكف الحد األدنى

ينظر في التفاصيؿ  :د .اكرـ نشأت ابراىيـ – القكاعد العامة في قانكف العقكبات المقارف –
مطبعة الفتياف – ط –  – 998ص 390كما بعدىا كذلؾ الشركحات المختصة بالعمـ

العقاب .
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أما نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية فقد اقر مبدأ
" ال عقكبة االبنص " في المادة ( )23منو حينما نص عمى

" ال يعاقب أم

شخص أدانتو المحكمة أال كفقا ليذا النظاـ األساسي " ثـ حدد العقكبات الكاجب
فرضيا عمى الجناة الذيف يرتكبكف األفعاؿ المجرمة المنصكص عمييا في ىذا
النظاـ كذلؾ ضمف الباب السابع منو كالمتجسدة بالسجف لمدة أقصاىا  30سنة
أك بالسجف المؤبد ككذلؾ بالغرامات كالمصادرة كجبر ضرر المجني عميو الكارد
حكمو في المادة ( )75مف النظاـ  .كما قرر في المادة ()80منو أف " ليس في
ىذا الباب مف النظاـ األساسي ما يمنع الدكؿ مف تكقيع العقكبات المنصكص
عمييا في قكانينيا الكطنية اك يحكؿ دكف تطبيؽ قكانيف الدكؿ التي ال تنص
عمى العقكبات المحددة في ىذا الباب " .
نستخمص مما تقدـ أف مبدأ الشرعية مكجكد في القانكف الدكلي كلكف
ليس عمى النحك المعترؼ بو في القانكف الداخمي

.إذ يكجد في صكرة أخرل

تتفؽ مع طبيعة القانكف الدكلي كىي أف الفعؿ ال يعد جريمة أال إذا ثبت
خضكعو لقاعدة مف قكاعد القانكف الد كلي تقرر لو ىذه الصفة ،كال يتطمب أف
تأخذ ىذه القاعدة شكالن معينا بؿ يكفي مجرد التحقؽ مف كجكدىا بأنيا

جريمة كال عقكبة أال بناء عمى قاعدة قانكنية دكلية "( ).
( )

" ال

كما جاء في المادة (  )2مف النظا ـ االساسي تحديد القانكف كاجب التطبيؽ كىك النظاـ

االساسي بالدرجة االكلى ثـ المعاىدات كمبادئ القانكف الدكلي كقكاعده ثـ المبادل العامة

لمقانكف التي تستخمصيا المحكمة مف القانكف الكطنية شرط عدـ تعارضيا مع النظاـ اك مع

القانكف الدكلي اك مع القكاعد كالمعايير المعترؼ بيا دكليا ثـ السكابؽ القضائية  .اما المادة

( )22ك( )23فتنصاف عمى مبدأ مشركعية الجرائـ كالعقكبات  .اما المادة ( )5مف النظاـ
فقد حددت الجرائـ التي تختص المحكمة بنظرىا  .اما المادة ( )77فحددت العقكبات كاجبة

التطبيؽ .
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فضال عف أف األفعاؿ التي تقكـ عمييا جرائـ الحرب ضد اإلنسانية
كغيرىا مف الجرائـ الدكلية  ،ىي مف قبيؿ أفعاؿ القتؿ كالضرب كالجرح كالخطؼ
كاالغتصاب كغيرىا كىي كميا أفعاؿ تجرميا القكانيف الجنائية في جميع الدكؿ
المتمدنة .
ثالثان /خصائص الجريمة الدكلية

تمتاز الجريمة الدكلية بخصائص عدة أىميا-:
ذكرت لجنة القانكف الدكلي اف الجريمة الدكلية تمس أساس المجتمعالبشرم نفسو ،كيمكف استخالص خطكرتيا مف طابع الفعؿ المميز بالقسكة
كالكحشية أكمف اتساع أثاره الضارة أك مف الدافع إلى ارتكابو  ،كجريمة
إبادة الجنس البشرم أك مف اجتماع بعض ىذه العكامؿ أك كميا .

- 2ال تسرم عمى الجريمة الدكلية أحكاـ مركر الزمف فتبقى المسؤكلية عنيا
قائمة ميما مر الزمف عمى ارتكابيا .
- 3ال تسرم أنظمة العفك الخاص أك العاـ عمى

اؿجرائـ الدكلية ككنيا مف

الجرائـ الخطيرة كتتناقض مع اختصاصات السمطة الدستكرية المخكلة ىذا
الحؽ كرئيس الدكلة أك المجمس التشريعي إذ تقتصر أحكاميا عمى الجرائـ
العادية داخؿ الدكلة .
- 4استبعاد ا لحصانات التي يتمتع بيا رؤساء الدكؿ عادة كالمسؤكليف كالبعثات
الدبمكماسية إذا ما ارتكبكا جريمة دكلية ( تطبيقان لذلؾ فاف معاىدة فرسام
أقرت بمسؤكلية غميكـ الثاني إمبراطكر ألمانيا عف جرائمو خالؿ الحرب

العالمية األكلى كقد ترسخ ىذا المبدأ في مح اكمات نكر ـ برج (ـ )7كطككيك
(ـ.)6
- 5الضحية في الجرائـ الدكلية قد تككف بعض الفئات اك بعض المصالح التي
يحمييا القانكف الدكلي .
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- 6إقرار التعاكف بيف الدكؿ في مجاالت الجرائـ الدكلية مف اجؿ اعتقاؿ كتسميـ
كمعاقبة األفراد مرتكبي الجرائـ الدكلية  .كقد تككف مثؿ ىذه الجرائـ مكضع
تحقيؽ حتى تتمكف الييئات الفضائية مف إصدار الحكـ العادؿ في الدعكل
لذا تمتزـ الدكلة عادة بالسعي إلى تقديـ األدلة المتكافرة لدييا كافة مف اجؿ

الكصكؿ إلى ىذا اليدؼ ( ).

المطمب الثاني

أركاف الجريمة الدكلية
تعرفنا عمى مفيكـ الجريمة الدكلية كما تنطكم عميو مف خطكرة كبيرة
كاعتداء جسيـ كانتياؾ خطير لحؽ أك مصمحة يحمييا القانكف الدكلي
الجنائي

()2

 .لذا ال بد مف التعرؼ عمى أركاف الجريمة الدكلية لتكفؿ العرؼ

الدكلي كالمكاثيؽ الدكلية بتحديد األنمكذج القانكني ليا بالقدر الذم تسمح بو
طبيعة القانكف الجنائي الدكلي  .كتتجسد ىذه األركاف باؿ ركف المادم كالركف
المعنكم .
أكال  /الركف المادم
لقياـ أم جريمة  ،يشترط – بصفة عامة – أف تظير بشكؿ مادم إلى
العالـ الخارجي  ،كبغيره ال يقع في المجتمع اضطراب أك زعزعة لألمف كال يصيب
( )

د .عمي محمد جعفر – مجزرة قانا مجز رة دكلية – بحث منشكر ضمف المكقع البحثي

"الجريمة الدكلية".

() 2

الحقكؽ كالمصالح التي يحمييا القانكف الدكلي الجنائي أضيؽ نطاقا مف تمؾ التي يحمييا

القانكف الدكلي العاـ ككنو  -القانكف الدكلي الجنائي -مقتصر عمى الحقكؽ كالمصالح

الدكلية اليامة ألنيا كحدىا الجديرة بالحماية الجنائية أما سكاىا فيكفي الجزاء غير الجنائي

لتحقيؽ الحماية ليا د.اشرؼ تكفيؽ -مصدر سابؽ-ص. 59
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الحقكؽ المحمية انتياؾ أك عدكاف .كلمركف المادم في الجريمة الدكلية  -كما
الداخمية -ثالثة عناصر ىي السمكؾ كالنتيجة كعالقة السببية بيف السمكؾ
كالنتيجة .
فالسمكؾ ىك النشاط الخارجي المككف لمجريمة  ،كالسبب في أحداث
ضررىا العاـ كالخاص أف كجد  ،كسكاء أكاف أييما مقصكدان لذاتو أـ جاء عرضان

بغيرأف 0يقصده الجاني  ،فال يتكافر لمجريمة ركنيا اؿمادم مالـ يتكفر ليا ذلؾ .
 كالسمكؾ نكعاف أحدىما إيجابي متمثؿ باالرتكاب كالثاني سمبي يتمثؿ باالمتناع .
كالقاعدة اف الجريمة الدكلية تتطمب سمككان إيجابيا لتحققيا لذا يتكجب تكافر

عنصريف األكؿ  :صدكر حركة تحدث أثرا خارجيا محظكرا بمكجب القانكف  .أما
الثاني فيتطمب س يطرة اإلرادة عمى ىذه الحركة العضكية  .كعمى الرغـ مف أف
األعماؿ التحضيرية ال عقاب عمييا في التشريعات الداخمية – كقاعدة عامة –
أال أف الجريمة الدكلية قد تخرج في كثير مف صكرىا عف ذلؾ بالتكسع في
مدلكؿ ركنيا المادم ،مثالو ما نصت عميو المادة

( )6مف الئحة محاكمات

نكرمبرج كالمادة ( )5مف الئحة محاكمات طككيك مف تجريـ أفعاؿ األعداد
كالتنظيـ لمحرب كىي في ذاتيا أعماؿ تحضيرية .
كعمة مد نطاؽ التجريـ إلى األعماؿ التحضيرية في القانكف الدكلي الجنائي ،
اف ىذه ألعماؿ تكشؼ عف تيديد كشيؾ لمحؽ الذم يحرص القانكف الدكلي عمى
حمايتو .
أما السمكؾ السمبي أك االمتناع فال يختمؼ جكىره في القانكف الدكلي
عف القانكف الداخمي  ،إذ يعني اتخاذ الجاني مكقفا سمبيا إزاء ظركؼ معينة
كأحجامو عمدان عف القياـ بعمؿ يفرض عميو القانكف الدكلي كاجب القياـ بو
ابتغاء تحقؽ النتيجة التي يحرميا القانكف .

كىذا ا لنكع مف السمكؾ معترؼ بو في القانكف الدكلي الجنائي منذ كقت
ليس بالقصير  ،أال انو لـ يكف يحرؾ سكل المسؤكلية المدنية ثـ مالبث اف
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اتضحت أىمية كاصبح معادال لمسمكؾ اإليجابي مف حيث األىمية القانكنية  .كقد
اتجو التطكر بفضؿ ارتقاء القانكف الدكلي الجنائي إلى االعترا

ؼ بالمسؤكلية

الدكلية لألفراد إذا امتنع أحدىـ عف عمؿ كاجب عميو كالى اإلقرار بيذه
المسؤكلية بصفتيا الجنائية  .كمثاؿ الجرائـ المقترفة بيذه الصكرة مف السمكؾ :
إنكار العدالة التي اصبح مسمما بيا في أنحاء العالـ كنصت عمييا الالئحة
الخاصة باالتفاقية الرابعة مف اتؼاقيات ال ىام لسنة  907في المادة (-23
ج) حكؿ التزاـ المحتؿ بالسماح لمكاطني األرض المحتمة بالمجكء إلى القضاء
الكطني كاالعد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة  .كذلؾ جريمة االمتناع عف تحقيؽ
االتساؽ ما بيف التشريع الكطني كالدكلي تطبيقا لمبدأ سمك القانكف الدكلي عمى
اؿقانكف الداخمي كىذا ما نصت عميو المادة

( )29مف اتفاقية جنيؼ لسنة

 92كذلؾ اتفاقيات جنيؼ اإلنسانية لسنة

 949في المكاد ( 49مف

االتفاقية األكلى ك  50مف االتفاقية الثانية ك  29مف االتفاقية الثالثة 46
مف االتفاقية الرابعة ) .ككذلؾ ما كرد في اتفاقية حقكؽ الطفؿ في مكاد عديدة
منيا ( 2-2ك2-3ك4ك

ك3- 8ك 9ك.)2-20

إما الجريمة اإليجابية المرتكبة بطريؽ سمبي فال تختمؼ عف الجريمة
االيجابية البحتة .كيجب لقياـ ىذا النكع مف السمكؾ  - :اف يككف ىناؾ حظر
لفعؿ يسبب نتيجة معينة  -2اف يككف ىناؾ أمر بالقياـ بعمؿ يمنع حدكث مثؿ
ىذه النتيجة  .مثاؿ ىذا النكع مف السمكؾ  :امتناع الرئيس األعمى في الجيش
عف منع مرؤكسيو مف الجنكد عف ارتكاب جرائـ الحرب مع

عممو باعتزاميـ

عمى ارتكابيا  .كتحقيؽ مسؤكلية الرئيس عندما تككف قائمة عمى الخطأ العمدم
اك عمى األقؿ عمى اإلىماؿ كمف ثـ ال يمكف اف يعد الرئيس مسؤكالن عف األفعاؿ
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الجنائية لمرؤكسية أال إذا عمـ بقصدىـ في ارتكابيا فاف ثبت عممو كجب أيضان
اف يثبت انو كاف بإمكانو منع الجريمة كلـ يقـ بمنعيا( ).

كقد نصت المادة ( )28مف نظاـ ركما االساسي لممحكمة الجنائية
الدكلية عمى مسؤكلية القائد العسكرم اك الشخص القائـ

فعال باعماؿ القائد

العسكرم عف اعماؿ القكات الخاضعة المرتو كسيطرتو الفعميتيف .كذلؾ مسؤكلية
الرئيس الجنائية عف اعماؿ مرؤكسية الخاضعيف لسمطتو كسيطرتو الفعميتيف في
حاؿ عدـ منعيـ مف ىـ تحت سيطرتيـ كسمطتيـ عف ارتكاب الجرائـ .
 أما بالنسبة لمنتيجة فال يختمؼ مفيكـ ىا في القانكف الداخمي عنو في القانكف
الدكلي الجنائي  .فقد تظير النتيجة منفصمة عف السمكؾ الذم أفضى ألييا
كىك شأف الجريمة المادية كمثاليا جريمة العدكاف كالجرائـ ضد اإلنسانية  .كقد
تظير النتيجة متجسدة في السمكؾ كغير منفصمة عنو كىك شأف الجرائـ
الشكمية كالجريمة المنصكص عمييا في االتفاقية الثامنة مف اتفاقيات الىام
لسنة  907حكؿ كضع األلغاـ اآللية تحت سطح الماء كالتي تنفجر تمقائيا
بمجرد التالمس ،فالقانكف يجرـ كضع المغـ مف دكف أف ينتظر حدكث النتيجة

لتحقيؽ ضرر معيف(.)2
( )

د.محمد محي الديف عكض _ مصدر سابؽ – ص  . 364في اثناء محاكمات نكر مبرج

كطككيك بعد الحرب العالمية الثانية  ،اعترفت المحكمتاف العسكريتاف الدكليتاف بمسؤكلية

الرئيس عف افعاؿ مرءكسيو اإلجرامية بالمعنى الذم اقرتو لجنة المسؤكليات لسنة

9 9

كاقرت اف لمرئيس في التدرج اليرمي العسكرم حؽ منع مرؤكسيو عف افعاليـ الحربية متى

كانت مخالفة لمقانكف الدكلي كعمى كجو الخصكص متى كانت مخالفة لقكانيف الحرب

كعاداتيا  .نفس المصدر – ص  364ككانت لجنة المسؤكليات ىذه قد اقرت مسؤكلية
(غميكـ) في الحرب العالمية االكلى عف تيمة امتناعة عف منع جرائـ ارتكابيا ضباط كجنكد
ألماف في الحرب – د .اشرؼ تكفيؽ – ص 5

() 1

.

د .حسنيف عبيد – مصدر سابؽ – ص  04كما بعدىا .
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كتمعب فكرة الخطر دكران ىاما في مجاؿ القانكف الد كلي الجنائي ككنو -

الخطر -نتيجة مف نتائج السمكؾ اإلجرامي لما يحدثو مف حالة تطرأ عمى العالـ

الخارجي لـ يكف ليا ثمة كجكد قبؿ اقترافو فيك نتيجة مترتبة عمى السمكؾ كىي
مرتبطة بنتيجة أخرل ال يعمميا الفاعؿ  .فالقانكف يجرـ ىذه األفعاؿ مراعاة منو
النتيجة الجسيمة ا لتي يحتمؿ أف تؤدم ألييا كلكنو ال يعد ىذه النتيجة عنصرا
مف عناصر الجريمة المككنة لالنتياؾ كانما يكتفي لتماميا بنتيجة اقؿ جسامة
قد التحمؿ في ذاتيا ضررا كالتكفي كتبرير لتدخؿ القانكف  ،كلكف الخطر الذم
تحممو ىذه النتائج ىك الذم لفت ألييا أنظار القانكف كىذا الخط

ر ىك احتماؿ

تحقيؽ النتائج األكثر جسامة لذا فاف كجكب تكقي الخطر ىي عمو التجريـ( ).

 .أما عالقة السببية فيي الصمة التي تربط بيف السمكؾ كالنتيجة  ،فتقرر
تكافر شرط مف شركط المسؤكلية الجنائية لذا فيي تقتصر عمى الجرائـ ذات
النتيجة أم جرائـ الضرر  .كال فرؽ بيف عال قة السببية في القانكف الدكلي
الجنائي عنيا في القانكف الداخمي .
كلكف تبقى مسالة تحديد الضابط الذم يحدد كجكد عالقة السببية مف
عدميا عندما تشترؾ عدة عكامؿ أك أسباب في تحقيؽ الجريمة الدكلية  .فيناؾ
عدة نظريات أظيرىا فقو القانكف الجنائي الداخمي بيذا الشاف منيا نظرية تعادؿ
األسباب كنظرية السبب المالئـ كنظرية السبب المباشر

( .)2فأم مف ىذه

النظريات تصمح ضابطا في تحديد كجكد عالقة السببية في الجريمة الدكلية بيف
() 2

د .رمسيس بيناـ  -النظرية العامة لمقانكف الجنائي -منشاة المعارؼ باإلسكندرية -مصر-

( )

ينظر في التفاصيؿ  :د  .رؤكؼ عبيد – السببية في القانكف الجنائي – مطبعة نيضة

 - 97ص 577كما بعدىا.

مصر – القاىرة – 959ك د .محمكد نجيب حسني – عالقة السببية في قانكف العقكبات -
دار النيضة العربية  -مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب الجامعي . 983-
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سمكؾ الجاني كالنتيجة المتحققة ؟ كأذ انو ال تحديد ليذه المسالة في القانكف
الدكلي الجنائي فإننا نرل أف افضؿ ـ عيار يؤخذ بو في صدد تحديد ىذه العالقة
في الجريمة الدكلية ىك معيار نظرية السبب المالئـ ككنيا اكثر عدالة كاألكثر
مالئمة في مجاؿ الجريمة الدكلية نظرا لطبيعتيا .
كىذا ما نجد لو تطبيقا في عدد مف الجرائـ الدكلية  ،فعمى سبيؿ المثاؿ
ما كرد في الصيغة النيائية لنص أركاف الجرائـ الذم صاغتو المجنة التحضيرية
لممحكمة الجنائية الدكلية إذ أنيا في صدد تعدادىا أركاف جريمة اإلبادة التي
تشكؿ إحدل صكر الجرائـ ضد اإلنسانية الكاردة في المادة
(/ -7ب) مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية  ،ذكرت آف أحد
أركاف ىذه الجريمة ق م " أف يقتؿ المتيـ شخصا أك اكثر بما في ذلؾ إجبار
الضحايا عمى العيش في ظركؼ ستؤدم حتما ألي ىالؾ جزء مف مجمكعة مف
السكاف  .كيمكف أف يشمؿ فرض ىذه األحكاؿ الحرماف مف إمكانية الحصكؿ
عمى األغذية كاألدكية " .كىذا يعني آف سمكؾ الجاني كالمتمثؿ بإخضاع السكاف
لمعيش في ظركؼ قاسية كالحرماف مف األغذية كاألدكية ىك الذم أدل ألى
الكفاة  ،أم السير العادم لألمكر المرتبطة بسمكؾ الجاني قد أدل ألي حدكث
النتيجة كىي الكفاة فمك أف السكاف قد ىمككا بفعؿ آخر كاف يككف قصؼ
صاركخي عمى الرغـ مف استمرار خضكعيـ ليذه الظركؼ  ،فاف عالقة السببي ة
بيف سمكؾ الجاني كالنتيجة سكؼ تنقطع .
ىناؾ مسألة نجد انو مف الضركرم االشارة ليا كىي الشركع في ارتكاب
الجريمة الدكلية كاالسياـ الجنائي في ارتكاب الجريمة الدكلية .
فقد كرد تجريـ الشركع في العديد مف التقنينات الدكلية

 .فقد نصت

المادة(/3-2د) مف مشركع تقنيف ا لجرائـ ضد سالـ كامف البشرية عمى تجريـ
الشركع كعده مف ضمف الجرائـ المرتكبة ضد سالـ كأمف البشرية إذا ما شرع
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الجاني في ارتكاب أحد الجرائـ المعدة ضد سالـ البشرية

(

) .كما عاقبت العديد

مف المكاثيؽ الدكلية عمى الشركع كاتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية
كالمعاقبة عمييا ك ذلؾ بمكجب المادة

(-3د) التي تنص عمى " يعاقب عمى

االفعاؿ التالية :د -محاكلة ارتكاب اإلبادة الجماعية " كذلؾ اتفاقية إلغاء الرؽ
كمنع االسترقاؽ في المادة ( )3منيا التي تسكم بيف الجريمة التامة كالشركع
في نقؿ العبيد مف بمد ألخر في العقاب .
كذلؾ ما جاء في المادة (/ 3-25ك) مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة
الجنائية الدكلية التي تنص عمى

" كفقا ليذا النظاـ األساسي يسأؿ الشخص

جنائيا كيككف عرضة لمعقاب عف أية جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة في
حاؿ قياـ ىذا الشخص بما يأتي  :ك -الشركع في ارتكاب الجريمة عف طريؽ
اتخاذ آجراء يبدأ بو تنفيذ الجريمة بخطكة مممكسة كلكف لـ تقع الجريمة لظركؼ
غير ذات صمة بنكايا الشخص  .كمع ذلؾ فالشخص الذم يكؼ عف بذؿ أم
مجيكد الرتكاب الجريمة أك يحكؿ بكسيمة أخرل دكف إتماـ الجريمة  ،ال يككف
عرضة لمعقاب بمكجب ىذا النظاـ األساسي عمى الشركع في ارتكاب الج ريمة إذا
ىك تخمى تماما كبمحض أرادتو عف الغرض اإلجرامي " .
ىذه المادة تساكم في المسؤكلية كالعقاب بيف الشركع كالجريمة التامة
كىي ىنا تأخذ بالمذىب المكضكعي ال شترا طيا اتخاذ أجراء يبدأ بو تنفيذ
الجريمة كبخطكة مممكسة  .كما أنيا ال تعاقب عمى العدكؿ االختيارم الذم يتـ
بإرادة الشخص عندما يتراجع بكامؿ أرادتو عف المضي قدما في تنفيذ الجريمة .
أما المساىمة الجنائية في ارتكاب الجريمة الدكلية فيناؾ نظرية عامة
تحكـ الحالة في القانكف الدكلي الجنائي قكاميا المساكاة بالكامؿ بيف
( )

د .عبد الكاحد الفار – مصدر سابؽ – ص . 54
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المساىميف في الجريمة الدكلية عمى مختمؼ مراح ليا المعاقب عمييا ابتدأء مف
األعماؿ التحضيرية لمجريمة كحتى مرحمة التنفيذ الكامؿ ليا( ).

كيرفض الفقو الدكلي الجنائي التفرقة بيف الفاعؿ األصمي كالفاعؿ مع
غيره  ،كيعد الدكر الذم يقكـ بو أحدىما معادالن لدكر اآلخر كما انو ال يعد
صكرة الفاعؿ مع غيره صكرة مف صكر االشتراؾ (.)2

كمف المكاثيؽ الدكلية التي ساكت بيف المساىميف في الجريمة الدكلية
اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا إذ نصت في المادة

()3

منيا عمى اف " يعاقب عمى األفعاؿ آالتية ( :ب) التآمر عمى ارتكاب االبادة
الجماعية (ج) التحريض المباشر كالعلني عمى ارتكاب االبادة الجماعية " .
كقد ميزت محكمة يكغسالفيا بيف ارتكاب جريمة التعذيب كبيف المساعدة
كالتشجيع عمى ارتكابيا كذلؾ عندما نطقت بالحكـ الصادر عمى (انتكفكرندزيا )
في  . 998/ 2/ 0كلخصت راييا " كي يككف المتيـ مذنبا بممارسة التعذيب
كجاف اك شريؾ لجا ف يجب اف  ) ( :يشارؾ في جزء ال يتجزأ مف التعذيب ()2
كيشارؾ في الغرض مف كراء التعذيب أم النية في الحصكؿ عمى معمكمات اك
اعترافات أك لمعاقبة الضحية اك شخص ثالث اك تخكيفو اك اذاللو اك ممارسة
االكراه اك التميز ضده " ككي يككف المتيـ مذنبان بالمساعدة اك التشجيع ع لى
ارتكاب التعذيب يجب اف  ) ( -:يساعد بطريقة ما يككف ليا تاثير كبير في

ارتكاب الجريمة ( )2كيعرؼ اف التعذيب يجرم(.)3

( )
() 2
( )

د .حسنيف عبيد – مصدر سابؽ – 3
نفس المصدر السابؽ – ص 3

.

.

ينظر فيما سبؽ  :منظمة العفك الدكلي – ضعكا حدان لإلفالت – بحث منشكر ضمف مكقع

المنظمة .
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كلـ يخرج نظاـ ركما االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عف منياج
المساكاة في المسؤكلية كالعقكبة بيف المساىميف في الجريمة الدكلية  ،اذ نصت
المادة ( )3-25منو عمى اف " يسأؿ الشخص جنائيا كيككف عرضو لمعقاب عف
اية جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة في حاؿ قياـ ىذا الشخص بما يمي

:

(أ) ارتكاب ىذه الجريمة  ،سكاء بصفتو الفردية اك باالشتراؾ مع أخر أك عف
طريؽ شخص أخر  ،بغض الف ظ ر عما اذا كاف ذلؾ الشخص االخر مسؤك نال

جنائيا (ب) االمر اك االغراء بارتكاب اك الحث عمى ارتكاب  ،جريمة كقعت

بالفعؿ اك شرع فييا (ج) تقديـ العكف اك التحريض اك المساعدة بام شكؿ أخر
لغرض تيسير ارتكاب ىذه الجريمة اك الشركع في ارتكابيا بما في ذلؾ تكفير
كسائؿ ارتكابيا ( د) المساىمة باية طريقة أخرل في ؽياـ جماعة مف االشخاص
يعممكف بقصد مشترؾ في ارتكاب ىذه الجريمة اك الشركع في ارتكابيا عمى اف
تككف ىذه المساىمة متعمدة كاف تقدـ  - :اما بيدؼ تعزيز النشاط االجرامي
اك الغرض االجرامي لمجماعة اذا كاف ىذا النشاط اك الغرض منطكيا عمى
ارتكاب جريمة تدخؿ في اختصاص الـ
الجريمة لدل ىذه الجماعة

حكمة  -2اك مع العمـ بنية ارتكاب

(ق) فيما يتعمؽ بجريمة االبادة الجماعية ،

التحريض المباشر كالعمني عمى ارتكاب جريمة االبادة الجماعية "
اف مساكاة القانكف الدكلي الجنائي بيف المساىميف كافة في الجريمة
الدكلية ايا كاف الدكر الذم قاـ بو ا حدىما  ،ىك اتجاه محمكد نظران لما تنطكم

عميو مف جسامة بالغة تيدد السمـ كاالمف الدكلييف بالخطر المحدؽ مف جية ،
كمف جية أخرل فأف مف تحدثو نفسو باالسياـ في الجريمة الدكلية انما يككف

عمى قدر كبير مف الخطكرة االجرامية لذا استكجب االمر تكسيع نطاؽ التجريـ
بما يناؿ صكر المساىمة في الجريمة الدكلية كافة .
ثانيا  /الركف المعنكم
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يمزـ لتحقيؽ الجريمة الدكلية اف يتكفر ليا فضال عف الركف المادم  ،الركف
المعنكم لكي يمكف نسب تىا الى الشخص الذم اتيـ بارتكابيا ،اذ ال يساؿ
شخص عف جريمة ما لـ يكف ىناؾ عالقة بيف ماديتيا كنفسيت ق  .كالنية في
ارتكاب الجريمة الدكلية ،التي تعد نية آثمة ماداـ اتجيت الرتكاب فعؿ غير
مشركع  ،تفترض  ،منطقيا ك قانكنيا  ،اف يككف صاحبيا قادرا عمى تككيف
التصكر االجرامي الشامؿ الرتكاب الجريمة الدكلية عف طريؽ فيمو كتخطيطو
ليا  .لذا يمزـ اف يككف ذا قدرة عمى اال دراؾ فضال عف حرية االختيار في ارتكاب
السمكؾ المككف لمجريمة اك تركو(.)1

كليس الركف المعنكم سكل انعكاس لماديات الجريمة في نفس الجاني،
فيك الرابط المعنكم بيف السمكؾ كاالرادة التي صدر عنيا

" االسناد المعنكم "

الذم ىك بالنسبة لمشخص المسؤكؿ اساسو الخطأ أم االقدا ـ عمى اقتراؼ عمؿ
خاطئ  .ىذا الخطأ لو درجتاف تبعان لجسامتو ىما العمد اك القصد كالخطا غير
العمدم  .ىذا االسناد ىناؾ اسباب تنفيو  .كىذا ما سنتناكلو بالترتيب -:
فعف القصد الجنائي اك العمد فيك عمـ الجاني بالعناصر المككنة
لمجريمة كافة كانصراؼ أرادتو الى احداثيا اك انصراؼ عممو الى امكاف تحقؽ
النتيجة كارتضائيا  .كبكالـ أخر ىك اتجاه ارادة الجاني الى مباشرة السمكؾ
االجرامي كاحداث النتيجة الجرمية المترتبة عميو مع عممو بيما

 .ككما القصد

الجنائي في القانكف الجنائي الدكلي يقكـ عمى ذات العنصريف العمـ كاالرادة كقد
سجمت ذؿؾ المكاثيؽ الدكلية المعنية كافة عمى سبيؿ المثاؿ المكاد

( )

د .ضارم خ ليؿ محمكد  -البسيط في شرح قانكف العقكبات العاـ-

جعفر-بغداد -ط  -2002-ص .66
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( ك )2مف

الناشر صباح صادؽ

اتفاقية ح ظ ر االتجار باالشخاص كاستغالؿ ك دعارة الغير لسنة  949كالمادة
( ) مف اتفاقية مناىضة التعذيب لسنة . 984
كقد حازت فكرة القصد االحتمالي التأييد في القانكف الدكلي الجنائي بؿ
انيا جاكزت مج اليا الذم عميو في القانكف الداخمي  ،اذ يسكم الفقو الدكلي
الجنائي بيف القصد االحتمالي ك القصد

المباشر تماما كذلؾ ال سباب عدة

منيا  - :اف الجاني في الكضعيف – القصد المباشر ك القصداالحتمالي –مكقفو
مؤثـ كمتساكم في الدرجة مف الناحية المعنكية  ،ففييا تسبب سمككو با حداث
النتيجة االجرامية كىك عالـ كمحيط بيا  ،كفي كال الكضعيف فأف النتيجة
 -2اف القانكف الدكلي الجنائي  ،قانكف

اؿجرمية تنطكم عمييا ارادة الجاني

عرفي  ،لذا فاف عناصر الجريمة ال يمكف بمقتضاه اف تككف كاضحة المعالـ
كالعناصر فيصعب جدان تحديد اك تشخيص الحالة النفس

ية لمفاعؿ  -3اف

التسكية بيف القصديف تممييا طبيعة الجرائـ الدكلية كبكاعثيا كدكافعيا فضال عف
اف ىذه الجرائـ تقع غالبا بكحي مف الغير أم اف الجاني لـ يرتكبيا بمشيئتو كال
لحسابو الخاص فقط كمف ثـ فاف الرابطة المعنكية بيف الفعؿ كالجريمة نادرا ما

تككف عف ارادة مبا شرة ككاضحة لمنتيجة كانما ىي اقرب لمقصد االحتمالي مثاليا
جرائـ الحرب كالجرائـ ضد االنسانية كجرائـ االبادة الجماعية كالجرائـ التي تقع
بناء عمى امر ،اذ الجاني فييا تصرؼ بشكؿ اك باخر مف دكف اف يككف قد
تبصر بكضكح النتائج كلـ يعدىا مؤكدة كلكنو كاف راضيا عما حصؿ أم انو كاف
قد تكقع كقبؿ ىذه النتائج فاذا ما استبعدنا القصد الجنائي في ىذه االحكاؿ عمى
اساس انتفاء النية المؤكدة كتحقيؽ النتائج فاف ذلؾ يعني اف قكاعد القانكف

الدكلي الجنائي ما ىي أال قكاعد كىمية ال فائدة منيا( ).
() 1

د .حميد السعدم – مصدر سابؽ – ص

سابؽ ص . 400

 3ك د .محمد محي الديف عكض – مصدر
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كجاء في نظاـ ركما االساسي لممحكمة الجنائية

الدكلية كبالتحديد في

المادة ( )30منو أف "  -ما لـ ينص عمى غير ذلؾ  ،ال يسأؿ الشخص جنائيا
عف ارتكاب جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة ك ال يككف عرضة لمعقاب عمى
ىذه الجريمة اال اذا تحققت األركاف المادية مع تكافر القصد كالعمـ  -2ألغراض
ىذه المادة يتكافر القصد لدل الشخص عندما :أ -يقصد ىذا الشخص ،فيما
.ب -يقصد ىذا الشخص فيما يتعمؽ

يتعمؽ بسمككو  ،ارتكاب ىذا السمكؾ

بالنتيجة  ،التسبب في تمؾ النتيجة اك يدرؾ انيا ستحدث في اطار المسار
العادم لألحداث  -3الغراض ىذه المادة تعني لفظة " العمـ " اف يككف الشخص
مدركان انو تكجد ظرك ؼ اك ستحدث نتائج في المسار العادم لألحداث  .كتفسر
لفظتا "بعمـ " اك"عف عمـ" تبعا لذلؾ "

مف خالؿ استقراء ىذه المادة يتضح باف الفقرة

(-2أ) منيا تقرر

صراحة اف االصؿ في المسؤكلية الجزائية عف الجرائـ المنصكص عمييا في
النظاـ االساسي ىك المسؤكلية عف الجرائـ العمدم ة  .اما الفقرة ( -2ب) مف
نفس المادة فقد اقرت المسؤكلية الجزائية القائمة عمى القصد االحتمالي( ).

نجد اف نظاـ ركما االساسي قد ساكل بيف القصد االحتمالي كالقصد
العمدم في المادة ( )30أخذان بالمعيار المكضكعي في قياس تكافر القصد

االحتمالي مف عدمو  .كيتضح ذلؾ مف خالؿ اشارتو في الفقرة (-2ب) مف ىذه
المادة الى ادراؾ الشخص حدكث النتيجة في اطار المسار العادم لالحداث أم
استخدـ معيار الشخص المعتاد الذم يكضع في نفس الظركؼ كىك المعيار
المكضكعي  .كلكف يالحظ عمى المادة انيا لـ تشر الى حالة " القبكؿ " بالنتيجة
التي تقع كالذم يميز القصد االحتمالي عف الخطا الكاعي .
() 2

د .ضارم خميؿ محمكد كباسيؿ يكسؼ – مصدر سابؽ – ص . 64
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كما كردت صكرة القصد الخاص في نظاـ ركما االساسي لممحكمة
الجنائية الدكلية في مكاضع عدة فعمى سبيؿ المثاؿ المادة ( )6الخاصة بجريمة
االبادة الجماعية التي تنص عمى "… بقصد اىالؾ جماعة قكمية اك اثنية اك
عرقية اك دينية … " كذلؾ المادة (  /7-ز )4-كالتي تجسد صكرة مف صكر
الجرائـ ضد االنسانية كالمتمثمة بالحمؿ القسرم  .اذ كرد في نص اركاف الجرائـ
"  -اف يحبس مرتكب الجريمة أمراة اك اكثر حممت بالقكة بنية التاثير في
التكك يف العرقي الم مجمكعة مف المجمكعات السكانية اك ارتكاب انتياكات
جسيمة لمقانكف الدكلي " .نية التأثير ىذه تشكؿ قصدا خاصا يسعى الجاني اليو
فضال عف القصد العاـ لديو المتمثؿ بعممو اف التصرؼ يشكؿ جزءا مف ىجكـ
كاسع النطاؽ اك منيجي اك مكجو ضد مجمكعة مف السكاف المدني

ف .ايضا

المكاد (/ -7ح) ك ( /7-م) ك ( /2-8أ. ) -2 ،
اما الخطا غير العمدم الذم ىك اخالؿ الجاني عند تصرفو بكاجبات
اليقظة كالحذر التي يفرضيا القانكف بحيث ترتب عمى ذلؾ عدـ تكقعو حدكث
النتيجة كمف ثـ عدـ حيمكلتو دكف حدكثيا في حيف انو كاف في استطاعتو كمف
كاجبو اف يتكقعيا كاف يحكؿ دكف حدكثيا  .فالجاني تنصرؼ ارادتو الى الفعؿ
دكف النتيجة .
في القانكف الدكلي الجنائي يستند مثؿ ىذا االمر الى المنطؽ القانكني
مف جية كالى العدالة مف جية اخرل

( )

 ،اذ اف درجة االسناد يجب اف تؤثر

عمى العقكبة فمف كاف لديو القصد الجنائي يستحؽ عؽ كبة اشد ممف لـ يكف

() 1

كذلؾ لعدـ كجكد نصكص تقرر عمى نحك كاضح محدد اىمية التفريؽ ىذه د .اشرؼ تكفيؽ

-مصدر سابؽ -ص . 53
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لديو سكل عدـ احتياط اك اىماؿ كاف كانت نتيجة السمككييف المرتكبيف بمكجب
( )

القصديف كاحد  ،اال اف درجة الخطكرة مختمفة

.

كثمة رأم في الفقو يذىب الى اف الجرائـ الدكلية ترتكب دائما بشكؿ
عمدم كنادرا ما ترتكب بشكؿ غير عمدم بؿ اف تصكر ىذه الجرا ئـ غير العمدية
ىك تصكر نظرم نتيجة االعتراؼ بفكرة المسؤكلية الجنائية اال اف الكاقع العممي
لـ يكشؼ عف كجكدىا كلعؿ ذلؾ يرجع الى جسامة الفعؿ كالى عدـ اتفاقيا

–

الجرائـ غير العمدية – مع طبيعة الجرائـ التي ارتكبت خالؿ الحربيف العالميتيف
االكلى كالثانية التي اتسـ

الخطأ(.)2

ت بالضراكة كالكحشية التي ال يمكف نسبيا الى

اف االخذ بمبدأ امكانية ارتكاب الجريمة الدكلية بشكؿ عمدم ككذلؾ
بشكؿ غير عمدم يجب اف يككف عمى قدر كبير مف االحتياط كالدقة كالحذر
حتى ال ياخذ كعذر في تبرير الجرائـ بانيا كانت عف خطا اك اىماؿ لتخفيؼ
المسؤكؿية كمف ثـ العقاب عف الجناة .
كمف خالؿ استقراء المادة

( )30مف نظاـ ركما االساسي لممحكمة

الجنائية الدكلية نجد انيا تجعؿ مف عدـ تكافر العمـ كالقصد
الكاعي ) سببان المتناع المسؤكلية
() 2

(الخطأ الغير

 .كما اف ىذه المادة تقرر في الفقرة

د .حسنيف عبيد – مصدر سابؽ – ص  2ك د .محمد محي الديف عكض  -مصدر

سابؽ -ص  .406كيرل الفقيو (جالسيو ) انو في كؿ حالة يعد القانكف فييا اف مصمحة

تستحؽ الحماية القانكنية ذات الطابع ا لعقابي فانو يجب حمايتيا ضد الجرائـ العمدية كغير

العمدية التي تحصؿ عف اىماؿ كعدـ احتياط

السابؽ -ص  406كما بعدىا .

() 3

 .د .محمد محي الديف عكض  -المصدر

د .حسنيف عبيد – مصدر سابؽ – ص  2كما بعدىا كد .اشرؼ تكفيؽ – مصدر سابؽ

– ص . 53
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(  /2ب) انو ألغراض ىذه المادة

( ب)

يتكافر القصد لدل الشخص عندما

يقصد ىذا الشخص فيما يتعمؽ بالنتيجة التسبب في تمؾ النتيجة اك يدرؾ انيا
ستحدث في إطار المسار العادم لألحداث " كقررت في الفقرة (  )3انو ألغراض
ىذه المادة تعني لفظة العمـ اف يككف الشخص مدركا انو تكجد ظركؼ اك
ستحدث نتائج في ا لمسار العادم لالحداث " أم اف الشخص اذا لـ يعمـ اك
يدرؾ اك لـ يقصد النتيجة فال تقكـ مسؤكليتو أم اف النظاـ استبعد مساءلة
الفاعؿ عف الجرائـ التي يرتكبيا بناء عمى الخطا غير الكاعي ما لـ يقرر النظاـ
خالؼ ذلؾ

( )

 .كىذه مسألة خطيرة جدان

 .فكـ مف الجرائـ الدكلية ا لخطيرة

كالجسيمة ارتكبت كترتكب كيدفع مرتكبييا بانيا كقعت بنا عمى خطأ غير عمدم
كانيـ لـ يككنكا عمى عمـ بعناصر اك كقائع الجريمة اك انيـ لـ يقصدكا احداثيا
.
كيثير اثبات الركف المعنكم لمجريمة الدكلية صعكبات كذلؾ الف الحقكؽ
التي يقع عمييا االنتياؾ ىي حقكؽ عمى د رجة كبيرة جدا مف االىمية كصيانتيا
لمصمحة المجتمع الدكلي امر جكىرم كتكميؼ سمطة االتياـ بأقامة الدليؿ عمى
تكافر ىذا الركف ىك اقحاـ ليا في مجاؿ نفسي غامض يشؽ عمييا اف تقكـ بو
( )

ىذا االمر كاف مثار خال ؼ كتحفظ شديد مف العديد مف الدكؿ في مؤتمر (ركما ) التي دعت

اما الى شمكؿ مرتكبي الجرائـ غير العمدية كلك بناء عمى الخطا غير الكاعي بالنظر لخطكرة

ىذه الجرائـ كامكاف التعمؿ بيذا الدفع اماـ المحكمة  ،كاما الى احاطة عدـ المسؤكلية عف

الخطا غير الكاعي بشركط كضمانات كافية لعدـ افالت مرتكبي الجرائـ الداخمة في اختصاص

ال عف اف الجرائـ الكاقعة عمى االشخاص كافراد في القكانيف الجنائية
المحكمة مف العقاب فض ن

الكطنية يساؿ مرتكبيا عف الجريمة غير العمدية كبذلؾ يككف مف الجرم مسألة مرتكبي جرائـ

االبادة الجماعية اك الجرائـ ضد االنساف حتى عف جرائـ الخطأ غيرالكاعي .د .ضارم خميؿ

محمكد – المبادل الجنائية العامة في النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية

دراسات قانكنية – العدد الثاني – السنة  – 999-ص . 2
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– مجمة

 .كمف الخطر اف تؤدم مثؿ ىذه الصعكبات الى عدـ تكقيع العقاب عمى مرتكبي
الجرائـ الدكلية الف في ذلؾ اضعاؼ لالثر الرادع لقكاعد التجريـ الدكلية كىذا ما
ال يسمح بو الفقو الدكلي كال القضاء الدكلي  ،فنرل دكؿ القارة االكربية تحمؿ
سمطة االتياـ عبء االثبات  ،اما دكؿ القانكف االنجمك سكسكني كاالنجمك
امريكي فتعد مف كاقعة ارتكاب السمكؾ قريفة اكلية عمى تكافر الركف المعنكم أم
اف المتيـ ىك مف عميو اف يقيـ الدليؿ عمى انتفاء ىذا الركف( ).

اما نكافي الركف المعنكم اك كما تسمى ايضان نكافي االسناد المعنكم

فيي ( ) الجيؿ اك الغمط بالكقائع ( المادة – 32

مف نظاـ ركما االساسي

لممحكمة الجنائية الدكلية ) .
( )2الجيؿ اك الغمط بالقانكف

(المادة – 32

مف نظاـ ركما االساسي

لممحكمة الجنائية الدكلية).

المطمب الثالث

المسؤكلية الجنائية الدكلية

تفترض المسؤكلية الجنائية الدكلية اف ىناؾ جريمة دكلية قد كقعت
كثبتت جميع اركانيا كىي اثر ليا مقتضاه الزاـ مرتكب الجريمة الدكلية تحمؿ
اؿنتائج القانكنية المترتبة عمى عممو غير مشركع .
فالنظاـ القانكني الدكلي  ،سكاء اكاف مصدره العرؼ اـ االتفاقيات
الدكلية اـ المبادئ العامة  ،شأنو شأف االنظمة القانكنية الداخمية يفرض
التزامات عمى اشخاصو تعد كاجبة النفاذ  ،فأذا ما انتيؾ ىذا الشخص التزاماتو
تحـ ؿ مسؤكلية دكلية جراء عممو غير المشركع .
( )

د .اشرؼ تكفيؽ – مصدر سابؽ – ص . 57
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فتحمؿ الشخص الدكلي لممسؤكلية الدكلية ىك جزاء لتمتعو بالحقكؽ
التي اقرىا لو القانكف الدكلي كضماف لكفائو بألتزاماتو ككاجباتو القانكنية الدكلية
 .فالحقكؽ الدكلية تقابميا التزامات ككاجبات دكلية يكفؿ القانكف تنفيذىا عف
طريؽ اقرار المسؤكلية الجنائية الدكلية عمى الشخص الدكلي اذا ما أخؿ
( )

بأحدىا

.

كلكف الى أم شخص مف أشخاص القانكف الدكلي يجب اف تنسب اليو
المسؤكلية الجنائية الدكلية  ،ىؿ الدكلة اـ الفرد اـ االثنيف معان

أك نال /المسؤكلية الجنائية الدكلية لمدكلة

تعرؼ اؿمسؤكلية الجنائية لمدكلة بانيا مساءلة دكلة ما عف ارتكابيا فعال

يعده القانكف الدكلي جريمة دكلية كمعاقبتيا مف قبؿ المجتمع الدكلي بالعقكبات
المقررة لمجريمة الدكلية المرتكبة اك التي تكفؿ ردعيا عف تكرار جريمتيا
()2

الدكلية

.
كقد قسمت لجنة القانكف الدكلي القكاع د التي تحكـ المسؤكلية الى

التزامات اساسية متعمقة بصيانة المصالح الرئيسية لممجتمع الدكلي التي يعد
انتياكيا مكجبا لتكقيع العقاب عمى الدكلة الجانية بكصفيا مرتكبة لجريمة دكلية
كالى االلتزامات الدكلية االخرل التي تعد اقؿ جسامة مستندة في تقسيميا ىذا
الى اف الرأم الذم كاف يسكد عمكما في الماضي اف قكاعد القانكف الدكلي العاـ
( )
( )

عمر محمد المحمكدم – مصدر سابؽ – ص . 74

عمر محمد المحمكدم – مصدر سابؽ – ص  74كما بعدىا  .كما كيمكف القكؿ بكجو عاـ

اف المسؤكلية الدكلية تترتب قبؿ الدكلة كقبؿ أم شخص مف اشخاص القانكف الدكلي اذا ما

اتى ذلؾ الشخص امرا يستكجب المؤاخذة كفقا لممبادل كالقكاعد القانكنية السائدة في

المجتمع الدكلي د .محمد حافظ الغانـ  -المسؤكلية الدكلية -معيد الدراسات العربية العالمية

-جامعة الدكلة العربية –  – 962ص . 4
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المتصمة بمسؤكلية الدكؿ ال تتصكر سكل نظاما كاحدان لممسؤكلية يصمح

لالنطباؽ عمى كؿ فعؿ مف افعاؿ الدكلة التي يفترض فيو انو غير مشركع دكليا

بغض النظر عف محؿ االلتزاـ الذم يعد ىذا الفعؿ ماسان بو

 .اما ؼم العصر

الحالي فاف ىذا الرام ال يعد مقبكال عمى نطاؽ كاسع فقد اثيرت شككؾ حكلو مف

جيات عدة ما لبثت اف تصاعدت كتيرتيا بعد الحرب العالمية الثانية الى اف
تبمكرت الحقا في اطار اتجاه فكرم قانكني معاصر ياخذ بنظاميف لممسؤكلية
الدكلية يختمفاف جكىريان عف بعضيما  ،يش

مؿ النظاـ االكؿ حاالت انتياؾ

الدكلة لكا حد مف االلتزامات التي يككف احتراميا محؿ اىتماـ اساسي مف جانب
المجتمع الدكلي بمجمكعو كااللتزاـ باالمتناع عف اعماؿ العدكاف كاالبادة
الجماعية كالفصؿ العنصرم كغيرىا  ،كيشمؿ النظاـ الثاني حاالت اخالؿ الدكلة
( )

باحتراـ التزامات تنطكم عمى اىمية اقؿ شانا كعمكمية

.

كقد انبثقت اتجاىات عدة في فقو القانكف الجنائي الدكلي بشأف امكانية
مساءلة الدكلة جنائيا منعدمة

 .كقد ظيرت اتجاىات عدة في شأف ىذه

المسألة منيا مؤيد لكجكب مساءلة الدكلة جنائيا عف انتياكات لقكاعد القانكف
الجنائي الدكلي كمنيا رافض ليذه المساءلة  .فاالتجاىات المؤيدة لممسؤكلية
الجنائية الدكلية لمدكلة استندت في تحديدىا السس مسؤكلية الدكلة الى عدة
تكجيات -:
 المساكاة في السيادة بيف الدكؿ. -2االكتفاء بالعمؿ غير المشركع كضماف ضرره.
 -3درجة مخالفة القانكف الدكلي كالجزاء المكجو ضد الدكلة.
 -4اف الدكلة شخص ذك كجكد حقيقي كليس كائنا افتراضيا.

( )

ىذا االتجاه ىك ما جاء بو مشركع المكاد بشأف مسؤكلية الدكؿ في المادة (. ) 9
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 -5طبيعة التعكيض الذم يفرض عمى الدكلة المنتيكة( ).
أما االتجاىات الرافضة لممسؤكلية الجنائية الدكلية لمدكلة فقد استندت
في رفضيا ليذه المسؤكلية الى التكجيات االتية-:
 فكرة االس ناد المعنكم الذم قكامو االدراؾ كاالختيار كالذم اليتكفر اال فيالشخص الطبيعي (االفراد).
 -2طبيعة الشخصية المعنكية لمدكلة.
 -3محؿ المسؤكلية الدكلية كىـ االفراد الذ يف يتصرفكف لحساب الدكلة
كليس الدكلة.
 -4معيار السياد ة الذم يتعارض مع مساءلة الدكلة قانكنا ك اف سيادة الدكلة
يجعؿ منيا المرجع الكحيد لمفصؿ فيما يترتب عمى سمككيا مف نتائج(.)2

اف نفي المسؤكلية الجنائية الدكلية عف الدكلة يؤدم الى ىدر كالغاء
لقكاعد القانكف الدكلي كتيديد لمنظاـ الدكلي اذ سيؤدم ذلؾ الى السماح لمدكلة
اف تعتدم كتنتيؾ حرمات القانكف الدكلي

كحقكؽ اشخاصو كيفما تشاء  .مف

دكف رقيب اك حسيب كىذا أمر مرفكض تماما لذا الجداؿ في قياـ المسؤكلية
الجنائية الدكلية تجاه الدكلة التي تنتيؾ أك تخؿ باحدل التزاماتياككاجباتيا التي

يفرضيا عمييا القانكف الدكلي(.)3
() 2

ينظر في تفاصيؿ ىذه االراء – بشرل سمماف حسيف – االنتياكات الجنائية الدكلية لحقكؽ

الطفؿ  -اطركحة تقدمت بيا الى كمية القانكف /جامعة بغداد النيؿ درجة الدكتكراه في القانكف

– – 2004ص .65

( )
() 2

المزيد مف التفاصيؿ كالردكد عمييا ينظر المصدر السابؽ –ص  68كما بعدىا .

عمى سبيؿ المثاؿ  :عندما يتعمؽ االمر بالتزامات اتفاقية

نص عمييا في معاىدة تيـ

بالدرجة بالدرجو االكلى احكاؿ االفراد فأف االطراؼ المتقاعديف يمتزمكف عادة

 ،بإدخاؿ

المعاىدة أك محتكياتيا في نشر بعاتيـ الداخمية  .كليذا الغرض يطمعكف باصدار كنشر

قانكف خاص أك العاىدة نفسيا بصكرة قانكف كىذه كاجب يقع عمى عاتؽ كؿ اؿ
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دكؿ

كىذا ماتثبتو كتشير اليو العديد مف االتفاقيات الدكؿ ية بشكؿ صريح أك
ضمني أك بصكرة مسؤكلية عف تعكيض الضرر الذم يترتب عمى عمؿ الدكلة
( )

غير المشركع الناجـ عف اخالليا بالتزاماتيا تجاه دكلة اك دكؿ أخرل

كيالحظ مبدأ اقرار مسؤكلية الدكلة الجنائية بشكؿ اكثر كضكحا كحداثة
في نظاـ ركما االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية

اذ نصت المادة

( )4-24منو عمى اف اليؤثر أم حكـ في ىذا النظاـ االساسي يتعمؽ
بالمسؤكلية الجنائية الفردية في مسؤكلية الدكؿ بمكجب القانكف الدكلي.
كذلؾ تـ كضع مشركع مكاد بشأف مسؤكلية الدكلة يقرر مسؤكلية الدكؿ

المتقاعدة .كما تمتزـ ىذه الدكؿ ايضا بتعديؿ التشريعات الداخمية السابقة اذا كانت احكاميا
تتعارض مع نصكص المعاىدة

 .كالدكلة التي ترفض أك تمنع عف تنفيذ ىذه االتزامات

كالتتخذ االجراءات التشريعية االزمة القرار التجانس كالتكافؽ بيف القانكف الدكلي كالقانكف

الداخمي تككف في ىذه الحالة مسؤكلة عف ىذا االمتناع كمسؤكلة عف عدـ قياميا بالتزاماتيا

الدكلية .د .حميد السعدم – مصدر سابؽ –ص  .242كما كقد اعترؼ معيد القانكف الدكلي
صراحة في احد قراراتو المتخذه في لكزاف سنة  927بالمسؤكلية القانكنية لمدكلة عف كؿ

فعؿ أك امتفاع ضد تعيداتيا الدكلية كجاء في ىذه القرار ( أف الدكلة مسؤكلة عف كؿ فعؿ أك
امتناع ضد تعيداتيا الدكلية أيا كانت سمطة الدكلة التي اتتو سكاء تأسيسية أك تشريعية أك

تنفيذية أك قضائية ) د.عبد الكاحد الفار مصدر سابؽ –ص40

( )

كاتفاقية حقكؽ الطفؿ التي كردت في معظـ ف صكصيا عمى شكؿ كاجبات كالتزامات عمى

الدكؿ في اعماؿ الحقكؽ التي نصت عمييا االتفاقية كالمادة

( ) -43ك( . )44كذلؾ

المادة( ) 4مف بركتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باالشخاص كبخاصة النساء كاالطفاؿ

المكمؿ التفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية كذلؾ المادة ()4-3
مف البركتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف استغالؿ االطفاؿ كالمادة ()3

مف اتفاقية الىام بشأف الحرب البرية لسنة 907

كالمادة ( )9مف اتفاقية منع جريمة

االبادة الجماعية كالمادة ( ) 48مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  949كالمادة (  )9مف
البركتكككؿ االكؿ الممحؽ بيا
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عف فعؿ غير مشركع دكليا تقكـ بو كما حددت فيو العقكبا

ت التي تتحمميا

الدكلة أك الدكؿ الجانية تجاه الدكلة أك الدكؿ المجني عمييا( ).

كبناء عمى ماتقدـ يمكننا القكؿ أف المسؤكلية الجنائية الدكلية لمدكلة
تعد في القانكف الدكلي الجنائي خاصة كالقانكف الدكلي عامة مبدأ متطكر
كمعترؼ بو مف جانب كبير مف فقو القانكف الدكؿم كنصت عميو مكا ثيؽ دكلية
عديدة فضال عف أف المسؤكلية الجنائية الدكلية لمدكلة اليسقطيا أم اعتبار
فالدكلة يمكف ادانتيا بارتكاب انتياكات جنائية دكلية سكاء انتياكا لحقكؽ
افرادىا اـ لحقكؽ أفراد دكلة اخرل الف االعتراؼ بالش خصية القانكنية الدكلية
لمدكلة يتضمف ايضا العتراؼ بالمسؤكلية ا لجنائية ليا مف دكف االخالؿ
بمسؤكلية االشخاص الطبيعييف الذيف تسببكا في ارتكاب ىذه الجرائـ اذ يجب
معاقبتيـ ىـ ايضا عف ذلؾ  .فضال عف انو ماداـ باالمكاف مساءلة الدكلة مدنيا
فال داعي الستثنائيا مف الـ سؤكلية الجنائية.
ىذا كال ترتبط امكانية مساءلة الدكلة جنائيا بنكع الجزاءات الجنائية كال
حتى بطبيعتيا  .فالجزاء اليعد أ ساسا لتقرير المسؤكلية الجنائية فيناؾ مف
العقكبات التي تفرض عمى االشخاص الطبيعييف ما اليمكف فرضيا عمى
الشخص المعنكم كالعقكبات السالبة لمحرم ة كالمقيدة ليا كىناؾ عقكبات اخرل
تتالءـ كطبيعة الشخص المعنكم بصكرة عامة كطبيعية الدكلة بصكرة خاصة
كبشكؿ اليمكف معو االحتجاج بعدـ امكانية المعاقبة لكي تنفي عنيا المسؤكلية
الجنائية عند ارتكابيا الجريمة الدكلية.
كيدفع المسؤكلية الجنائية الدكلية عف الدكلة اكت ناؼ سمككيا ظر كفا
كمالبسات تبرره دكليا طبقا الحكاـ القانكف الدكلي الجنائي كاىـ ىذه االسباب
ىي:
() 2

تنظر كثيقة االمـ المتحدة – الجمعية العامة  A/51/332 -بشأف ىذه المشركع
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 الدفاع الشرعي الذم يعد حقا مقررا بمقتضى القانكف الدكلي كال مسؤكلية أكعقاب عمى السمكؾ الذم يقع في حدكده  .كقد كرد ىذا الحؽ في المادة () 0
مف اتفاقيات الىام لسنة  907الخاصة بحقكؽ ككاجبات الدكلة كاالشخاص
المحايديف .كذالؾ المادة( )2مف بركتكككؿ جنيؼ لسنة  . 924ايضا – كىذه
.

االىـ-المادة(  )3كما بعدىا كالمادة(  )5مف ميثاؽ االمـ المتحدة

 -2حالة الضركرة  :كىي الحالة التي تككف فييا الدكلة ميددة بمقتضى تقديرىا
المكضكعي لالمكر بخطر حاؿ –

أك كشيؾ الحمكؿ -جسيـ ييدد كجكدىا

كفظ اميا االساسي أك شخصيتيا أك استقالليا بحيث التستطيع تفاديو اال
باىدار مصالح أجنبية مشركعة بمقتضى أحكاـ القانكف الدكلي

( )

كرغـ

معارضة الفقو الحديث التخاذ حالة الضركرة عذرا لتبرير سمككيا االجرامي
خشية اتخاذىا ذريعة االأف المادة ( )33مف مشاريع المكاد بشأف مسؤكلية
الدكؿ تنص عمى حالة الضركرة كقيدتيا بعدـ جكاز لجكء الدكلة الييا اال في
حدكد معينة.
كاذ أف ميثاؽ االمـ المتحدة لـ يقر بحالة الضركرة كما في الدفاع الشرعي
كمف خالؿ منطكؽ المادة( )4-2مف الميثاؽ التي تحرـ المجكء الى القكة يمكننا
أف نجزـ باف حالة الضركرة تعد مشمكلة بالمنع العاـ عف المجكء الستخداـ القكة
المنصكص عميو في المادة.
 -3المعاممة بالمثؿ  :كىك الحؽ الذم يقرره القانكف لمدكؿ التي تعرضت العتداء
ذم صفة اجرامية في اف ترده باعتداء مماثؿ يستيدؼ بو االجبار عمى احتراـ
القانكف أك عمى تعكيض الضرر المترتب عمى مخالفتو(.)2

( )
() 2

د .حسنيف عبيد – مصدر سابؽ -ص 84
مثالو اف تتعرض دكلة محاربة النتياؾ قكانيف الحرب مف الطرؼ المحارب االخر بأف يضرب

أحدل مدنيا المفتكحة فت رد عميو بمثؿ فعمو فتضرب لو احدل مدنو المفتكحة ىادفة الى
تبصرتو بالنتائج التي سببيا فعمو غير المشركع  .د .اشرؼ تكفيؽ  -مصدر سابؽ 57
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كيعكد السبب في عد ىذه المسألة كسبب مف اسباب منع المسؤكلية في
المجتمع الدكلي المعاصر الى انعداـ سمطة عميا تقتص مف المعتدم كتأخذ
الحؽ لممعتدل عميو أك أف تجبره عمى تعكيض االضرار اؿ ناجمة عف اعتدائو
فأساس المعاممة بالمثؿ ىك الضغط عمى الدكلة المعتدية لتمتزـ حدكد القانكف
أك أف تعترؼ بالحقكؽ المشركعة لمدكلة التي تباشر كسائؿ االكراه.
كقد طالب الفقو بكضع حد لمبدأ المعاممة بالمثؿ في الحاالت التي يككف
الفرد مكضكعا لو .كما أف ىذا المبدأ يعد عمال مف أعماؿ االخذ بالثار كمف ثـ
فانو يعد اجراءا شاذا في الحياة االجتماعية القانكنية  .اال أنيا مع ذلؾ معترؼ
بيا في القانكف الدكلي كأجراء يتخذ ضد الدكؿ في اثناء الحرب الجبارىا عمى
الرجكع الى النظاـ ككضع حد لخركجيا عمى القانكف

 .اال أف ىذه الكسيمة

اليجكز بأ م حاؿ مف االحكاؿ أف تتخذ ضد رعايا الدكلة المعتدية حتى كاف كاف
ىناؾ خرؽ الحكاـ قانكف الحرب.
كالنؤيد عد ىذا االجراء سببا مف اسباب الدفع بعدـ المسؤكلية لنتائجو
الكخيمة عمى الشعكب كعمى االبرياء مف جية ،كلعدـ احتراـ العديد مف الدكؿ
لقكاعد القانكف الدكلي مف جية اخرل  ،السيما الدكؿ المييمنة  .فطالما التكجد
سمطة عميا تحمؿ الدكؿ عمى احتراـ قكاعد القانكف الدكلي فأف االعتراؼ بيذا
المبدأ يشكؿ خطر كبير.
كاالخذ بمبدأ المسؤكلية الجنائية لمدكلة ،يستتبعو كجكب فرض الجزاء
عمييا مع ضركرة التركيز عمى امكانية كفائدة ىذا ا لج زاء .كما يجب أف تككف
الجزاءات تحمؿ صفة ا لجزاء المادم:
 التعكيض. -2المقاطعة أك العقكبات االقتصادية.
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 -3الرد العسكرم المتمثؿ اما بالرد بالمثؿ أك التدخؿ لمصمحة االنسانية.
كالبعض االخر مف ىذه الجزاءات تحمؿ صفة الجزاء المعنكم -:
 العقكبات الدبمكماسية. -2التعكيضات المعنكية التي تتخذ شكؿ الترضية كقياـ الدكلة المسؤكلة بتحية
عمـ الدكلة المتضررة أك بارساؿ بعثات رسمية لمتعبير عف االعتذار أك تقديـ
أعتذار رسمي أك معاقبة االفراد المذنبيف ككذلؾ ماتصدره المحاكـ الدكلية
كالمجاف الدكلية مف ق اررات عف عدـ مشركعية سمكؾ الدكلة المخالفة.
 -3الجزاءات التأ ديبية كطرد الدكلة المدانة مف عضكية منظمة دكلية أك
حرمانيا بصكرة مؤقتة مف مزايا العضكية في تمؾ المنظمة أك االستفادة مف
خدماتيا ( المادة  4 - 6مف عيد عصبة االمـ المتحدة

كالمادة

 6مف

ميثاؽ االمـ المتحدة ) كما كيتخذ ىذا النكع مف الجزاءات شكؿ تكجيو االنذار
كالمكـ لمدكلة المدانة بانتياكيا قكاعد القانكف الدكلي( ).

( )

فعمى سبيؿ المثاؿ كرد في كثيقة االمـ المتحدة رقـ E /2002/23- E/CN . 4/ 2002

 /200-2002بشأف تقرير لجنة حقكؽ االنساف عف دكرتيا ( )58في الدكرة المكضكعية لعاـ
 2002بتاريخ  2002 / 4/ 9حكؿ حالة حقكؽ االنساف في العراؽ ( ) 5/2002انيا –
المجنة –تالحظ (باستياء ) عدـ حدكث أم تحسف في حالة حقكؽ االنساف في البمد ك(تديف
بشدة ) االنتياكات المنيجية كالكاسعة النطاؽ كالبالغة الخطكرة لحقكؽ

االنساف كالقانكف

االنساني االدكلي مف جانب حككمة العراؽ مما يسفر عف عمميات قمع كاضطياد تعـ الجميع

كيسندىا تمييز كاسع النطاؽ كارىاب كاسع االنتشار  ( ،،،كتطمب الى حككمة العراؽ) اف تفي
بالتزاماتيا التي تعيدت بيا بحرية بمكجب المعاىدات الدكلية المتعمقة بحقكؽ اال

نساف

كالقانكف االنساني الدكلي بأف تحترـ كتكفؿ حقكؽ جميع االفراد المكجكديف داخؿ اراضي

العراؽ كالخاضعيف لكاليتيا بصرؼ النظر عف أصميـ أك انتمائيـ العرقي أك دينيـ  ،ص 84
كما بعدىا مف الكثيقة  .كذلؾ دعت العديد مف الدكؿ النامية في المؤتمر العالمي لحقكؽ

االنساف الذم عقد في النمسا لممدة  25- 4حزيراف  993الى اصدار تأنيب رسمي بحؽ
المعايير المزدكجة التي يتـ أتخاذىا مف قبؿ بعض الدكؿ فيما يتعمؽ بتطبيؽ معايير حقكؽ
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ثانيا – المسؤكلية الجنائية الدكلية لمفرد
صار مف المتعارؼ عميو كمنذ زمف ليس بالقريب ،اف القانكف الدكلي
يفرض كاجبات كالتزامات عمى االفراد مثميـ مثؿ الدكؿ ،كاصبح

لممسؤكلية

الجنائية الدكلية لالفراد عف الجرائـ الدكلية المقترفة مف جانبيـ أىمية بالغة في
الحيمكلة دكف ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ كتأميف فاعمية القانكف الدكلي الجنائي
كمراعاة أحكامو  .كيقضي القانكف الدكلي الحديث أف يتحمؿ االشخاص
الطبيعييف المسؤكلية الفردية عف جر ائميـ كانتياكاتيـ الجنائية لمقانكف الدكلي
الى جانب الدكؿ المعنية.
كمع أف لمنزاع عمى الشخصية الدكلية لمفرد كاف لو أثره مف ناحية
انقساـ الفقو الدكلي ما بيف مؤيد لمسؤكلية الفرد الدكلية كرافض ليا كمقرر
الزدكاجية المسؤكلية لكؿ مف الفرد كالدكلة

،اال أف االعتراؼ بمسؤكلية الفرد

الجنائية الدكلية اصبح أمرا كاقعا في الفقو الدكلي المعاصر السيما بعد الحرب
العالمية الثانية .كما قررت لمسؤكلية الفرد اسباب لدفعيا  .كلكف اذا ثبتت عميو
ىذه المسؤكلية فأف ذلؾ يرتب اثر عمييا يتجسد في استحقاقو لكاحد أك أكثر
مف الجزاءات المقررة بمكجب قكاعد القانكف الدكلي.
كاف الفرد محؿ نزاع في القانكف الدكلي مف ناحية شخصيتو الدكلية ككالئو
المباشر ليذا القانكف ،ككاف ليذا النزاع أثره في انقساـ الفقو الدكلي الجنائي في
ظؿ المتغيرات التي حدثت في النظاـ القانكني الدكلي الى ثالثة مذاىب فيما
يتعمؽ بمدل ىذه المسؤكلية -:
االنساف  .ينظر في ذلؾ montarbhorn-think Global act locall –a
rights riddle -bangkok post –joly-27-1993 - p.4

Vitit

 humanكلمزيد مف

التفاصيؿ عف ىذه الجزاءات ينظر بشرل سمماف حسيف – مصدر سابؽ –ص 83كما بعدىا

.
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 فيناؾ مذىب يرل اف الدكلة كحدىا ىي المسؤكلة عف الجريمة الدكلية الفالقانكف الدكلي ال يخاطب اال الدكؿ كجرائـ ىذا القانكف ال يرتكبيا اال
المخاطبكف بو كاف الفرد غير مسؤكؿ جنائيا الف خضكع الفرد لنظاميف
قانكنييف في نفس الكقت –

ام القانكف الداخمي كالقانكف الدكلي –

اليمكف

تصكره في الكقت الذم ال يكجد تنظيـ عالمي أك دكلة عالمية مف ثـ فانو مف

العسير تقرير المسؤكلية الدكلية لالفراد( ).

ىذا المذىب استند الى نظريات الفقو الدكلي التقميدم كاغفؿ الجكانب
المستحدثة لممتغيرات الدكلية التم تجسدت باالعتراؼ لمفرد بالشخصية الدكلية
كبحقكؽ ككاجبات دكلية كمف ثـ لـ يستجب ليا كلـ يعد يمثؿ فكرا جديرا
باالعتداد بو في فقو القانكف الدكلي الحديث(.)2

 -2كمذىب يأخذ بالمسؤكلية المزدكجة لمدكلة كالفرد الف لمشخص المعنكم
كجكدا حقيقيا ،كالنو مف الكاجب االخذ في االعتبار اف القانكف الدكلي ميمتو
حماية الدكؿ ضد االعتداءات التي تتعرض ليا كمف المستحيؿ اذف اال تتحمؿ
نفس الدكؿ الجزاءات الجنائية في االحكاؿ التي تككف فييا مدانة في جرائـ
دكلية ،كما أف القانكف الدكلي الجنائي ال يمكنو اف يتجاىؿ المسؤكلية التي
تقع عمى االؼراد بمناسبة االفعاؿ االجرامية التي يرتكبكنيا باسـ الدكلة ،كانو اذا
كانت الجزاءات الجنائية الخاصة يجب أف تطبؽ عمى الدكؿ فأف العقاب الدكلي
يجب أف يمتد أيضا الى االشخاص الذيف قادكا كارتكبكا تمؾ االفعاؿ
يمكف أف تنشأ عف الجرائـ الدكلية نكعاف مف المسؤكلية

 .اذف

 ،مسؤكلية جماعية

لمدكلة المنسكب ليا ارتكاب الجريمة الدكلية كمسؤكلية فردية لالفراد الذيف
( )

رأم لألستاذيف فكف ليست ك فيير -د.عبد الكاحد الفار -مصدر سابؽ –ص 29ك د .حنا

عيسى – مسؤكلية االشخاص الطبيعييف عف الجرائـ ضد السالـ كاال نسانية كجرائـ الحرب -
منشكر ضمف مكقع مجمة رؤية

() 2

د .محمد محي الديف عكض – مصدر سابؽ –ص 379
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قامكا بارتكاب االفعاؿ المككنة لتمؾ الجريمة( ).
 -3كمذىب يحمؿ الفرد (الشخص الطبيعي ) كحده المسؤكلية الجنائية الدكلية الف
االفراد ىـ الذيف يرتكبكف الجرائـ الدكلية المس تكجبة ليذه المسؤكلية بينما
الدكؿ فالنيا شخص معنكم لذا اليمكف اف يتكافر فييا عنصر النية االجرامية
الذم يعد أساسا في الجريمة كمف ثـ فال يمكف أف تككف مسؤكلة جنائيا

(.)2

كحتى في حالة مساءلة الحككمات فأف الجرائـ الدكلية تظؿ دائما فردية يتحمؿ

االفراد مسؤكليتيا الجنائية(.)3

ككما تقرر منذ صدكر الئحتي نكر مبرج كطككيك مبدأ مسؤكلية الفرد
عف انتياكات االلتزامات الدكلية المقررة في العرؼ أك في االتفاقيات ،فقد أكدتو
العديد مف االتفاقيات الدكلية التي ابرمت بعد الحرب العالمية الثانية كحتى يكمنا
ىذا ككاف اىميا نظاـ ركما االس اسي لممحكمة الجنائية الدكلية اذ أنو يخاطب
باحكامو االفراد كليس الدكؿ فقد نصت المادة

( ) منة (( … كتككف المحكمة

ىيئة دائمة ليا سمطة لممارسة اختصاصيا عمى االشخاص

… )) أما المادة

( ) -25فقد حددت بالضبط عمى مف تمارس ىذه المحكمة اختصاصيا اذ
تنص عمى (( يككف لممحكـ ة اختصاص عمى االشخاص الطبيعييف عمال بيذا
النظاـ االساسي )) أما الفقرة( )2مف ىذه المادة فقد قررت مسؤكلية االفراد عف
الجرائـ المرتكبة ضمف اطار اختصاص ىذه المحكمة اذ تنص عمى (( الشخص
() 3

(رأم لمفقيو بمال) ينظر في ذلؾ د .عبد الكاحد الفار – مصد سابؽ –ص 30كما بعدىا

( )

د .عبد الكاحد الفار  -مصدر سابؽ ص  34ك د .عمي عبد القادر القيكجي  -القانكف

() 2

رأم لمفقيو دركست  -د .عبد الكاحد الفار  -المصدر السابؽ -ص 35كما بعدىا كلمزيد مف

الدكلي الجنائي -منشكرات الحمبي الحقكقية  -ط -200 -ص.54

التفاصيؿ عف ىذه المذاىب ينظر د  .عبد الكاحد الفار -المصدر السابؽ -ص 26كما بعدىا

كد.نشأت عثماف الياللي  -محاضرات في التنظيـ الدكلي -دار النيضة العربية  -القاىرة –

- 990ص38
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الذم يرتكب جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة يككف مسؤكال عنيا بصفتو
الفردية كعرضة لمعقاب كفقا ليذا النظاـ االساسي )).
كبدكرنا نؤيد قياـ المسؤكلية الجنائية الدكلية بحؽ االفراد الذيف يرتكبكف
الجرائـ الدكلية حتى اليفمت شخص مف العقاب عما يسببو مف تيديد لمسمـ
كاالمف الدكليف كلسمـ كأمف االفراد

(

) .كلكف كفي نفس الكقت نؤيد أيضا قياـ

المسؤكؿ ية الدكلية بحؽ الدكؿ الى جانب مسؤكلية االفراد –

أم مسؤكلية

مزدكجة  -الف الدكؿ أيضا مسؤكلة عف ىذه الجرائـ لخرقيا التزاماتيا الدكلية
تجاه المجتمع الدكلي كاليجكز أف تتخمص مف تبعة المسؤكلية عف تمؾ
االنتياكات بأ لقاء ىذه التبعة عمى عاتؽ االفراد اذا ما ثبت فعميا

اللتزاماتيا الدكلية(.)2
( )

انتياكيا

كمف الجدير بالذكر ككتأكيد عمى مسؤكلية الفرد القراريف المذيف اعتمدىما مجمس االمف

باال جماع بشأف الصكماؿ فقد اعمف المجمس فييما أف مرتكبي أنتياكات القانكف اال نساني

أك االمريف بارتكابو يعدكف مسؤكليف مسؤكلية فردية (صدر القراراف بمكجب كثيقتي االمـ

المتحدة  -مجمس االمف  S/RES / 794- 1992ك  / S/SER 993 -8 4كلمزيد مف
التفاصيؿ ينظر تكماس جراد ينز كي  -المسؤكلية الجنائية الفردية عف انتياكات القانكف

الدكلي االنساني المطبؽ في النزاع المساح غير الدكلي –-المجمة الدكلية لمصميب االحمر –

العدد– 59السنة  - 998المجنة الدكلية لمصميب االحمر-ص 35كما بعدىا .

() 2

تقرر المادة ( )5مف مشركع مدكنة الجرائـ المخمة بسمـ االنسانية كأمنيا بانو ليس في

محاكمة فرد مف االفراد عف جريمة مخمة بسمـ االنسانية كامنيا ما يعفي الدكلى مف أم

مسؤكلية مرتبيا القانكف الدكلي عف فعؿ أك امتناع يمكف اسناده الييا  .كجاء في التعميؽ
عمى ىذه الماده بأف

( اليمس مشركع المادة الحالي المسؤكلية الدكلية لمدكلة بالمعنى

التقميدم ليذه العبارة النابع مف القانكف الدكلي العمكمي  ،عف االفعاؿ أك االمتناعات التي

يمكف اسنادىا ا لى الدكلة بسبب جرائـ منسكبة الى افراد ككالء عف الدكلة) كمف مراجعة القرار
الصادر عف محكمة العدؿ الدكلية بتاريخ

كاليرسؾ كجميكرية يكغسالفيا االتحادية

993/9/ 3

في النزاع القائـ بيف البكسنة

( صربيا كالجبؿ االسكد ) حكؿ تطبيؽ اتفاقية
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كنجد اف المادة ( )4- 25مف نظاـ ركما االساسي قد سارت في نفس
ىذا االتجاه اذ تنص عمى (( ال يؤثر أم حكـ في ىذا النظاـ االساسي يتعمؽ
بالمسؤكلية الجنائية الفردية  ،في مسؤكلية الدكؿ بمكجب القانكف الدكلي )).
كىناؾ اسباب عديدة يدفع

تكافر أحدىا المسؤكلية الجنائية الدكلية عف

الفرد مرتكب الجريمة الدكلية كتسمى مكانع المسؤكلية الجنائية ىذه االسباب
عديدة كىي مشابية لما كرد في التشريعات الداخمية  .االأف نظاـ ركما االساسي
– الذم يعد أكؿ مف قرر صراحة كحكـ دكلي ككقاعدة قانكنية دكلية االسباب
ا لتي تمنع المسؤكلية الجنائية الدكلية عف االفراد -بيف ىذه االسباب كاىميا-:
 العاىة العقمية :كنصت عمييا المادة ( / -3أ) مف نظاـ ركما األساسي بأف(( باإلضافة الى األسباب األخرل المتناع المسؤكلية الجنائية المنصكص عمييا
في ىذا النظاـ األساسي ،ال يسأؿ الشخص جف

ائيا اذا كاف كقت ارتكابو

السمكؾ ( :أ) يعاني مرضا أك قصكرا عقميا بعدـ قدرتو عمى ادراؾ عدـ
مشركعية أك طبيعة سمككو أك قدرتو عمى التحكـ في سمككو بما يتمشى مع
مقتضيات القانكف.
 -2حالة السكر :كقد نصت المادة ( -3

 /ب) مف النظاـ االساسي عمى ((…

جنائي اذا كاف كقت ارتكاربو السمكؾ (ب) في حالة سكر مما
ا
اليسأؿ الشخص
يعدـ قدرتو عمى ادراؾ مشركعية أك طبيعة سمككو أك قدرتو عمى التحكـ في
االبادة الجماعية يتبيف أف ا لمحكمة كانت قد اصدرت امرا تحفظيا بتاريخ

993/3/20

كأكدتو في  993/9/ 3يقضي بالطمب مف جميكرية يكغسالفيا االتحادية بالكفاء بالتزامتيا

بمكجب االتفاقية كاتخاذ جميع االجراءات ضمف سمطتيا لمف جريمة االبادة  .أم أف المحكمة

خاطبت السمطة السياسية اليكغسالفية كليس اؼرادا بعينيـ مما يؤكد مسؤكلية الدكلة عف

افعاؿ االبادة الجماعية  .ينظر في التفاصيؿ الكتاب االسكد  -سياسة استمرار الحصار شكؿ
مف اشكاؿ جريمة االبادة الجماعية بحؽ شعب العراؽ-

بحث مقدـ الى الدكرة االستثنائية

لممكتب الدائـ التحاد المحاميف العرب  -بغداد  3-تشريف االكؿ 994
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ص .43

سمككو بما يتمشى مع مقتضيات القانكف ،مالـ يكف الشخص قد سكر باختياره
في ظؿ ظركؼ كاف يعمـ فييا انو يحتمؿ اف يصدر عنو نتيجة لمسكر سمكؾ
يشكؿ جرممة تدخؿ في اختصاص المحكمة أك تجاىؿ فييا ىذا االحتماؿ)).
 -3االكراه  :نصت عمية المادة (  / -3د) مف النظاـ االساسي بأف (( اليسأؿ
الشخص جنائيا اذا كاف كقت ارتكابو السمكؾ (د) اذا كاف السمكؾ المدعى انو
يشكؿ جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة قد حدث تحث تأثير اكراه نا تج عف
تيديد بالمكت الكشيؾ أك بحدكث ضرر بدني جسيـ مستمر أك كشيؾ ضد ذلؾ
الشخص أك شخص أخر ،كتصرؼ الشخص تصرفا الزما كمعقكال لتجنب ىذا
التيديد ،شريطة أال يقصد الشخص أف يتسبب في ضرر أكبر مف الضرر المراد
تجنبو  .كيككف ذالؾ التيديد  - :صادرا عف أشخاص أخريف  -2 .اك تشكؿ
بفعؿ ظركؼ أخرل خارجة عف ارادة ذلؾ الشخص.
 -4االمتثاؿ الكامر الرئيس االعمى  :تنص المادة ( )33مف نظاـ ركما االساسي
عمى:
((  -في حالة ارتكاب أم شخص لجريمة مف الجرائـ التي تدخؿ في
اختصاص المحكمة ،ال يعفى الشخص مف المسؤكلية الجنائية اذا كاف ارتكابو
لتمؾ الجريمة قد تـ امتثاال المر حككمة أك رئيس  ،عسكريا كاف أك مدنيا عدا
في الحاالت التالية

( -:أ) اذا كاف عمى الشخص التزاـ قانكني باءطاعة

أكامر الحككمة أكالرئيس المعني ( .ب) اذا لـ يكف الشخص عمى عمـ بأف االمر
غير مشركع ( .ج) اذا لـ تكف عدـ مشركعية االمر ظا ىرة -2.الغراض ىذه
المادة  ،تككف عدـ المشركعية ظاىرة في حالة أكامر ارتكاب جريمة االبادة
الجماعية أك الجرائـ ضد االنسانية)) ( ).

( )

لمزيد مف التفاصيؿ عف ىذا المكضكع ينظر بشرل سمماف – مصدر سابؽ –ص  08كما

بعدىا.
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 -5الدفاع الشرعي  :عدـ نظاـ ركما االساسي دفاع الفرد عف نفسو أك عف غيره
سببا مف اسباب امتناع المسؤكلية كذلؾ بمكجب المادة

( / -3ج) التي

تنص عمى  … - ((:اليسأؿ الشخص جنائيا اذا كاف كقت ارتكابو
السمكؾ(:ج) يتصرؼ عمى نحك معقكؿ لمدفاع عف نفسو أك عف شخص أخر
أك يدافع في حالة جرائـ الحرب  ،عف ممتمكات الغنى عنيا النجاز ميمة
عسكرية  ،ضد استخداـ كشيؾ كغير مشركع لمقكة كذلؾ بطريقة تتناسب مع
درجة الخطر الذم ييدد ىذا الشخص أك الشخص االخر أك الممتمكات
المقصكدة حمايتيا .كاشتراؾ شخص في عمميا ت دفاعية تقكـ بيا قكات اليشكؿ
في حد ذاتو سببا المتناع المسؤكلية الجنائية بمكجب ىذه الفقرة الفرعية)).
أما أثر ثبكت المسؤكلية الجنائية الدكلية قبؿ الفرد

 ،كجكب معاؽبتو

جزاءا عمى ما ارتكبو مف جرائـ دكلية  .فالجزاء ىك الركيزة االساسية التي يرتكز
عمييا القانكف في الزامو كانصافو بالكضعية ،فال الزاـ مف دكف جزاء

 .كيعد

الجزاء استثنائيا في القانكف الدكلي اال انو تـ تسجيؿ سابقة ىامة كذلؾ في

محاكمات نكرمبرج كطككيك( ).

بعد ذلؾ انشأت المحاكـ الجنائية الدكلية الخاصة بيكغسالفيا كركاندا
( )

ستانسيالؼ أ  .نيميؾ – عرض مكجز لمقانكف الدكلي – المجمة الدكلية لمصميب االحمر –

تمكز -0أب - 984 /ص  . 42في حيف اف االنتياكات التي ارتكبتيا المانيا تجاه الشعب

الفرنسي كالبمجيكي خال الحرب العالمية االكلى التي اثارت ضغينة العالـ ضد االلماف ىي التي

دفعت الكثيريف لممطالبة بمعاقبة كتحديد المسؤكلية الجنائية عف ىذه االنتياكات المعارضة

لضمير االنسانية كلقد شكمت في فرنسا لجنو بتاريخ  9 4/9/2ميمتيا تسجيؿ كؿ حا الت

انتياؾ المانيا لقكاعد القانكف الدكلي  .كىنا أثير الكؿ مرة اماـ الفكر العالمي مسألة العقكبة
أك بقكؿ أخر أدؽ مسألة طابع الجزاءات الكاجبة التطبيؽ نتيجة ليذه االنتياكات  .لمزيد مف

التفاصيؿ د .عبد الرحيـ صدقي – مصر سابؽ –ص  4كما بعدىا.
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كلـ ينص في النظاـ االساسي لتأسيسيما عمى عقكبة االعداـ بؿ كانت أعمى
عقكبة ىك السجف مدل الحياة (المكاد 24مف نظاـ محكمة يكغسالفيا ك  23مف
نظاـ محكمة ركاندا).
أما نظاـ ركما االساسي لممحكمة الجنائية

الدكلية فقد جاء بتفاصيؿ

أكثر تنكعا كدقة لمعقكبات التي ممكف أف تفرض عمى المداف فالمادة ( )77مف
النظاـ بينت أنكاع العقكبات التي ممكف أف تفرض عمى المداف بارتكاب جريمة
في اطار المادة

( )5مف النظاـ كىي تنحصر في عقكبات سالبة لمحرية

كعقكبات مالية .فالعقكبات السالبة لمحرية تتجسد بػ -:
أ  -السجف لعدد محدكد مف السنكات لمدة اقصاىا 30سنة .
ب – السجف المؤبد حيثما تككف ىذه العقكبة مبررة بالخطكرة البالغة لمجريمة
كبالظركؼ الخاصة لمشخص المداف.
أما العقكبات المالية فأف لممحكمة أف تفرضيا باالضافة الى فرض
احدل العقكبتيف السابقتيف كتتجسد العقكبات المالية بػ-:
أ– فرض غرامة بمكجب المعايير المنصكص عمييا في القكاعد االجرائية كقكاعد
االثبات .
ب– مصادرة العائدات كالممتمكات كاالصكؿ المتأتية بصكرة مباشرة أك غير المباشرة
مف تمؾ الجريمة مف دكف المساس بحقكؽ االطراؼ الثالثة حسنة الف

ية .

كمف االجراءات ذات الطبيعية المالية التي فرضيا ىذه النظاـ عمى المداف ىك
ما جاءت بو المادة

()75منو – كىي مادة كردت في النظاـ خارج نطاؽ

الباب السابع المخصص لمعقكبات–

حكؿ (( جبر اضرار المجني

عميو )) كىك يأخذ مفيكـ التعكيض كرد االعتبار كرد الحقكؽ كىي في ؾ ثير
منيا ذات طابع مالي.
كما نصت المادة ( )80مف النظاـ عمى أف (( ليس في ىذه الباب مف
النظاـ االساسي ما يمنع الدكؿ مف تكقيع العقكبات المنصكص عمييا في
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قكانينيا الكطنية أك يحكؿ مف دكف تطبيؽ قكانيف الدكؿ التي التنص عمى
العقكبات المحددة في ىذه الباب )).
كما نصت المادة ( ) -78مف النظاـ عمى (( تراعي المحكمة عند
تقرير العقكبة عكامؿ خطكرة الجريمة كالظركؼ الخاصة لمشخص المداف كذلؾ
كفقا لمقكاعد االجرائية كقكاعد االثبات)).
كمف الجدير بالذكر ىنا ىك تكريس مبدأ عدـ مراعاة سقكط االحكاـ
الجزائية سكاء في الدعكل العمكمية أ ـ في العقكبات المقضي بيا اذ ال عبرة
لمركر الزمف أك العفك العاـ أك العفك الخاص أك اعادة االعتبار أك صفح
الفريؽ المتضرر أك تحكيؿ مدة المحككمية أك انقاصيا فيما خال الكفاة  .اذ تنص
المادة ( )29مف نظاـ ركما االساسي عمى أف (( ال تسقط الجرائـ التي تدخؿ
في اختصاص المحكمة بالتقادـ ايا كانت احكامو )).
كما ال حصانة يتمتع بيا المتيـ ميما كانت صفتو  .كىذا ماتنص عميو
المادة ( )27مف نظاـ ركما االساسي بأف

((  -يطبؽ ىذا النظاـ االساسي

عمى جميع االشخاص بصكرة متساكية دكف أم تمييز بسبب الصفة الرسمية
كبكجو خاص  ،فأف الصفة الرسمية لمشخص سكاء كاف رئيسا لدكلة أك حككمة
أكعضكا في حككمة أك برلماف أك ممثال منتخبا أك مكظفا حككميا  ،التعفيو بأم
حاؿ مف االحكاؿ مف المسؤكلية الجنائية بمكجب ىذه النظاـ االساسي  ،كما
انيا ال تشكؿ ،في حد ذاتيا سببا لتخيؼ العقكبة

 -2ال تحكؿ الحصانات أك

القكاعد االجرائيو الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية لمشخص  ،سكاء كانت
في اطار القانكف الكطني أك الدكلي ،دكف ممارسة المحكمة اختصاصيا عمى
ىذا الشخص )).
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الخـاتمـة
كعمى الرغـ مف النصكص التي في ىذا الشأف – الجريمة الدكلية  -فأنو
البد مف تفعيؿ التطبيؽ ليا كأخذ قذه المسألة بجدية كالنظر الييا باىتماـ دكلي
اذ الفائدة مف أم نص قانكني ميما كانت درجة رصانتو كاحاطتو بتفاصيؿ أم
جريمة دكلية كحمايتو لحقكؽ المجنى عمييـ اذا لـ يتـ تطبيقو فعميا كمعاقبة
الجناة عمى ما اقترفكه.
كال يمكف مكاجية ذلؾ بكاسطة القكانيف كحدىا أك سف مزم

د مف

القكانيف ،كانما عف طريؽ خمؽ امكانية لمقاضاة أكلئؾ الذيف يرتكبكف الفظائع
كاالعماؿ الكحشية.
أف المحاكـ الكطنية لكحدىا التؤدم دكرا مرضيا حتى مع بذؿ المحاكالت
الجيدة اذا أف الحاجة ىي الى محكمة جنائية دكلية تحظى بدعـ دكلي كاسع
النطاؽ.
كينبغي اف يعرؼ جميع ا لذيف يرتكبكف االعماؿ الكحشية كجرائـ الحرب
كالجرائـ ضد االنسانية كجرائـ االبادة الجماعية كالجرائـ الدكلية كافة اف المجتمع
الدكلي سكؼ يحمميـ المسؤكلية في نياية المطاؼ كميما طاؿ الزمف

 ،كما

سيقدمكف لمعدالة الدكلية كينبغي تقديـ جميع الجناة دكف استثناء الى العدالة.
كنحف نعرؼ اف تحقيؽ العدالة الكاممة بالنسبة الى جميع مجرمي الحرب
سكؼ تستغرؽ كقت في عالـ بعيد عف المثالية

 ،لكننا بالتأكيد نحتاج الى اف

نبدأ حتى نبني العدالة خطكة بخطكة كحالة بحالة كعند ئذ يمكف تحقيؽ
تحسينات عمى المستكيات كافة بمركر الزمف  .كينبغي اف ترل جميع االمـ اف
السير في ىذا الطريؽ مف مصمحتيا ،كليس دكلة دكف أخرل .
كما البد مف كجكد جدية

حقيقية كصادقة في معالجة االسباب التي

تؤدم الى اتساع نطاؽ الجريمة الدكلية بأشكاليا كافة.
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كينبغي تفعيؿ حقيقي لمقانكف كتعزيز اليات تنفيذه كالقضاء أك الحد –
عمى االقؿ– مف التساىؿ في تنفيذه ككضع حد لعمميات االفالت مف العقاب
باصالح القكانيف كنظاـ تطبيقيا كالقضاء

عمى الفساد المستشرم بيف أجيزه

تنفيذ القانكف كمؤسسات الدكؿ.
أف العالـ اليكـ أكثر مف أم عصر مضى بحاجة الى اف يحمي االنساف
مما يحيطو مف مخاطر كككارث نتيجة االنتياكات الجسيمة التي يتعرض ليا
بسبب ضعؼ المبادئ كالقيـ كاالخالؽ الدكلية كاالجتماعية كاالنسانية لقد اَا

األكاف لممجتمع اف يعيد النظر في اتجاىاتو كاف يغير مف سياستو االقتصادية

كاالجتماعية كاتجاىاتو السياسيو بما يخدـ مصالح االنسانية كتعزيز حقكقيا
كحمايتيا حفاظا عمى السمـ كاالمف الدكلييف كضمانا لمستقبؿ عالـ بأسره.
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