
 1

 أوليــــة مالحظات

 

 بإصدار المعروض القانون مشروع على االتحادية الحكومة وافقت 2002يناير  16فى 
ة  ون  مدون وبات  قان ذا  إصدار  المنتظر  ومن  .ىالدول  العق ون  ه دورة  خالل  القان  ال

ية  التشريعية  ى  تستمر  التى  الحال  أن البداية منذ الهدف آان وقد. 2002خريف   حت
دخل  ذه  ت ة  ه ال  المج  المدون بل  اإلعم  الجنائية للمحكمة األساسى روما نظام سريان  ق
 . ذلك أمكن إذا الدولية

تند  ذا  ويس ى  المشروع  ه ال  عل  المكونة العمل مجموعة بها قامت التى التمهيدية األعم
راء  من   .العمل بهذا للقيام 1999خريف  فى االتحادية العدل وزارة شكلتها  والتى  خب

بداية  وفى  ذه  تشكلت  ال وعة الم ه م  خمسة  من  جم راء  من  ستة  من  ث اء  الخب  العلم
 فايجيند، توماس الدآتور األستاذ - بوخوم فيشر، هورست الدآتور األستاذ(المتخصصين

يا  تاذ  - آولون تور  األس رهارد  الدآ رلين،  جي رلين  في تاذ  - ب تور  األس درياس  الدآ  أن
يل  اآلن تسيمرمان،  تور   الجامعى  المدرس  - آ اى  دآ بـوس،  آ ــ  أم رايب  / ورجف

 فضال آولونيا آمبردج، جامعة( القانون، فى ماچستير آريس آالوس دآتور - ميونيخ
 . )االتحادية والدفاع والخارجية االتحادية العدل وزارات من متخصصين عن

د  دة  استمر  عمل  وبع ام  لم دمت  ونصف  ع مايو  بتاريخ عمل مشروع المجموعة هذه ق

دها  أصبح  2001 ا  بع ر  لجنة  لمشروع  أساس دل  وزارة فى  شكلت  التى  رينالمق  الع
ة  يو   فى  االتحادي ذا  .2001يون د  المشروع  وه ذى  هو  الجدي  خالل من تطويره تم ال

 ليصبح ،2001نهاية  حتى المشارآة والسلطات االتحادات بها بعثت  التى  المالحظات 
 . حاليا المطروح المشروع

ة  ون  وبمدون وبات  قان  بالقتل خاص ألمانيا فى عقابى قانون إنجاز يتم هذه الدولى العق
 -هو المشروع هذا من والهدف . الحرب وجرائم اإلنسانية ضد والجرائم ، الجماعى

 بين ما االتساق تحقيق هو االتحادية، الحكومة قبل من المعلنة اإلرادة من يظهر وآما
ون  يا  الموضوعى  الجنائى  القان ين  أللمان ا  نظام  وب ون  ومع  األساسى  روم  الدولى القان
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 العقابية األحكام الخصوص وجه على المشروع تضمن فقد ثم ومن . العام اإلنسانى
نظام  ا  ل وقت  نفس  وفى  . األساسى  روم د  ال م  فق اب  فى  التوسع  ت يما  العق  يخص  ف

ع  ردية  الوقائ نظمة  الف ا  الم  االستناد أمكن طالما المذآور روما نظام فى الحال هو عم
 لهذا نموذج يوجد وال . العرفى ولىالد للقانون المؤآدة القواعد على التوسع هذا فى

ون  ذى  القان ع  ال ى  يق تخوم  عل ا  المشترآة  ال  . الجنائى والقانون الدولى القانون بين م
 الجانى آان إذا حتى الدولية الجرائم تالحق أن األلمانية للمحاآم يصبح للقانون، ووفقا
 . ألمانيَّا يهاف عليه المجنى يكن ولم الخارج فى ارتكبت قد الجرائم وآانت أجنبيا،

 توجيه فى آبير بشكل تسهم المعروض القانون لمشروع ذآرناها التى الخصائص وهذه
دول  أنظار  واجه  التى  األخرى  ال  نظام أحكام نقل بكيفية والخاصة  ، المشكلة  نفس  ت
ا   اهتمام الدول تلك أظهرت والتى ، ألمانيا فى المختارة الحلول إلى ، األساسى  روم
را  ا  آبي ين  فى  أساسى  بشكل  تسهم  المعروضة  رجمةوالت  . به بادل  التمك  اآلراء لت

رتبطة  المشاآل  حول  والمناقشات  ة  الم  ذلك فى متجاوزة الدولى العقوبات قانون بمدون
 . اللغوية العوائق

 جيباوار ميشائيل دآتور

 االتحادية العدل وزارة
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 ــروعمش

 

 مشروع قانون

 مقدم من الحكومة االتحادیة

 دار مدونة لقانون العقوبات الدولىمشروع قانون إلص

 

  المشكلة والهدف-أ 
 
ا    ـينب ام روم ام نظ ع أحك ة أن يتسق م يا االتحادي ورية ألمان وبات الموضوعى لجمه ون العق ى لقان غ

ية بتاريخ           ية الدول ة الجنائ انون الدولى  ومع آافة األحكام العامة للق     1998 يوليو   17األساسى للمحكم

 .محل االعتراف العام

 

  الحــل-ب 
 

ه يتضمن أحكام القانون الجنائى الدولى                  ائم بذات واجب إنجاز عمل قانونى ق ان من ال ذا الهدف آ   ،له

م التى  ، فينص على عقوبات لتلك الجرائ     بيرة فى القانون الدولى اإلنسانى    بشكل يعكس التطورات الك     

ى        ون الدول ام القان ، فإن القانون الجنائى الدولىجرمها القانون ومادام األمر يتعلق بأفعال ي    . تمس أحك

ياج للبحث عن قواعد داخلية يستند إليها                     يًا دون احت يها عالم تعارف عل ون الم بادئ القان د أعمل م . ق

وبات الدو           ون العق ة قان ى جزءًا خاصًّا بالقواعد العامة      ويتضمن مشروع مدون ، وجزءًا ثانيًا يشتمل    ل

 .نية وجرائم الحربجرائم ضد اإلنساعلى جرائم اإلبادة الجماعية وال

ونًا إل             ذا يتضمن المشروع قان ى جانب ه ى       وإل وبات الدول ون العق واعد إجرائية    صدارمدونة قان ، وق

ر صرف النظر عن مالحقة أفعال تخ                 ى ضوابط تقدي ضع للتجريم وفقًا ألحكام    مصاحبة تشتمل علــ

ة  تعديالت الضرورية التى اقتضاها األمر فى مج                  المدون ى ال ت ال قانون العقوبا  ، وأيضًا يشتمل عل

 .وقوانين أخرى

 

  بدائل-جـ 
 

 .التوجد        

 

   اآلثار المالية على الميزانية العامة-د  
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 .اجات إضافية خاصة بالتنفيذ  المصروفات دون احتي- 1
 

 .التوجد      
 
 .ية للتنفيذ  االحتياجات اإلضاف- 2

 
ال          ى مج دة إل ال جدي ال أفع ى إدخ رتب عل ن أن يت ن الممك ية    م واعد القانون تماد الق ريم واع التج

ة على مالحقة الجرائم ومرتكبيها المزيد من األعباء                    يل السلطات القائم يًّا تحم يها عالم تعارف عل الم

دارها                 ى بمق وقت الحال بؤ فى ال إن من الممكن تصور أن يتم التطور      . التى ال يمكن التن ك ف ومع ذل

ك أن             ون ، ذل ذا القان ى دون ه نفس الصورة حت األحكام الحديثة للمحكمة االتحادية حين حديثها عن ب

ى مجموعة من المحددات الداخلية تترك المجال مفتوحًا لتوقع                 تماد القضاء األلمانى عل ضرورة اع

 .حدوث تغيير فى اتجـــاه ضرورة االلتزام بالمبادئ القانونية العالمية المتعارف عليها 

 

  التكاليف األخرى-هـ  
       

 .ال شئ 
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 قانون

 بإصدار مدونة قانون العقوبات الدولى
  2002 یونيو 26بتاریخ 

  
 المادة األولى

 القانون الجنائى الدولى

 الجزء األول

 قواعد عامة

 § 1    

 مجال اإلعمال

 

، وآذلك  مرتكبة بالمخالفة للقانون الدولى   يشتمل مجال إعمال هذا القانون آافة الجرائم الواردة فيه وال         

  . الواردة فيه والمرتكبة فى الخارج حتى لو لم يكن لها صلة بالدولة1الجسيمةة الجرائم آاف

 

§ 2  

   تطبيق القانون العام

 

م ينص فيه عل                ادام ل ون ، م ذا القان واردة فى ه ال ال ى األفع ام عل وبات الع ون العق ى قواعد يطبق قان

 . منه 5 حتى 3 و1خاصة بها فى الفقرات 

 
                                                 

يستخدم للتعبير عن تلك الجرائم التى يعاقب عليها القانون ) Verbrechen" (الجرائم الجسيمة" وفقا للقانون األلمانى ، فإن مصطلح 1

 على سبيل المثال خارج 5 فقرة 8§ لمنظمة فى وا) والظروف المشددة(وتبقى الظروف المخففة . بسلب الحرية لمدة ال تقل عن سنة 

وآنتيجة لذلك فإن آل الجرائم المنصوص عليها فى هذا المشروع ) .  من مدونة قانون العقوبات األلمانى12 §(االعتبار فى هذا المجال 

) . 1§ 1   الشروح حول المادة أنظر  (14، 13§§ باستثناء تلك الجرائم الواردة فى ) Verbrechen" (الجرائم الجسيمة"تدخل فى نطاق 

 لن يمكن إظهارها فى آل "Verbrechen" ومفهوم الجرائم الجسيمة "Staftaten"ونرجو مالحظة أن الفروق بين مفهوم الجرائم 

 .مواضع هذه الترجمة نظرًا ألسباب فنية 
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§ 3  

 اء على أوامر أو تعليمات لتنفيذ أفعال  التصرف بن

 

ن     رات م ى الفق واردة ف ال ال ن األفع ال م رتكب فع ن ي ى م اب عل ى 8ال عق ر 14 وحت يذا ألوام  تنف

عسكرية أو تعليمات صادرة من جهة مماثلة ، مادام الفاعل لم يدرك أن األوامر أو التعليمات مخالفة                 

 .ة للقانون ، ولم تكن هذه المخالفة للقانون ظاهر

 

§ 4   

   مسئولية القائد العسكرى والرؤساء اآلخرين

 

       يعاقب القائد العسكرى أو الرئيس المدنى الذى ال يحول بين مرءوسيه وبين ارتكاب فعل من ) 1(

وبة التى توقع على المرءوس مرتكب الفعل             نفس العق ون ب ذا القان يها فى ه ال المنصوص عل . األفع

 . من قانون العقوبات 13/2رة وال تسرى هنا أحكام الفق

يتساوى وضع القائد العسكرى مع وضع من له الحق فى إصدار األوامر أو له السلطة والرقابة            ) 2(

كرية   رق العس ل الف ية داخ لطة     . الفعل ه الس ن ل ع وضع م ى م رئيس المدن توى وضع ال ذلك يس وآ

 .والرقابة الفعلية داخل منظمة أو مشروع مدنى 

 

§ 5 

  بالتقادم  عدم السقوط

 

 . الواردة فى هذا القانون وال تنفيذ األحكام الصادرة بشأنها بالتقادم 2ال تسقط الجرائم الجسيمة

 

 

 

 

 

                                                 
  .1§ انظر الهامش الوارد على  2
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 الجزء الثانى

 الجرائم ضد القانون الدولى

 

 الفصل األول

 اإلبادة الجماعية ، والجرائم ضد اإلنسانية

 

§ 6 
   

 اإلبادة الجماعية
 

 

   :يعاقب بسلب الحرية مدى الحياة

 

آل من تعمد إيذاء مجموعة قومية أو عرقية أو دينية أو إثنية لصفتها، سواء بالكامل أو جزئيا ،                   ) 1(

 :وذلك عن طريق 

 . قتل أحد أعضاء الجماعة - 1

      إلحاق إيذاء جسدى أو نفسى شديد بأحد أعضاء الجماعة ، وعلى وجه الخصوص على - 2

 .مدونة قانون العقوبات من  226النحو الوارد فى المادة      

    إخضاع أعضاء الجماعة لظروف معيشية آفيلة بتحقيق اإليذاء البدنى بصورة عامة أو - 3

 .جزئية      

 . توقيع تدابير يمكن أن تكون آفيلة باعاقة التوالد داخل الجماعة - 4

 . إلحاق بالقوة بجماعة غير جماعته - 5

 

ر ظروف مخففة فى الحاالت        ) 2( ند توف  تكون العقوبة 5 حتى 2أرقام ) 1( الواردة من الفقرة رقم    ع

 .سلب الحرية لمدة ال تقل عن خمس سنوات 
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§ 7 
  

  الجرائم ضد اإلنسانية
 

 :من أقدم فى نطاق اعتداء موسع أو منتظم على سكان مدنيين على) 1(

 . قتل إنسان - 1

     ة آفيلة بالقضاء عليهم جميعا أو  إخضاع السكان المدنيين آلهم أو جزء منهم لظروف معيشي- 2

 .على جزء منهم مع توافر نية تحقيق ذلك     

 استرقاق إنسان التجارة بالنساء أو األطفال ، أو ممارسة التجارة بالبشر ، وخصوصا - 3

 .بطريقة أخرى وادعى لنفسه حق الملكية عليه      

 ى ، وذلك بالمخالفة لقاعدة عامة من قواعد  إبعاد إنسان أو نقله جبرا من مقر إقامته القانون- 4

 القانـون الدولى عن طريق ترحيله أو عن طريق تدبير جبرى آخر إلى دولة أخرى أو إلى      

 إقليم آخر ،     

  تعذيب إنسان خاضع لحمايته أو خاضع لرقابته بطريقة أو بأخرى ، مما سبب له أضرارا - 5

 أو معانـــاة نفسيـــة شديـــدة ال تتــرتب جسدية بالغـــة أو إيـــذاء      

 فـــقط على توقيع عقوبة دولية شرعية ،     

  االعتداء جنسيا أو اغتصاب إنسان آخر أو إجباره على ممارسة البغاء ، أو تعقيمه ، أو - 6

 احتباس سيدة تم تخصيبها جبرا بنية التأثير على الترآيبة العرقية للشعب ،     

 خص عنوة ، بنية حرمانه لمدة طويلة من الحماية التى يسبغها عليه القانون وذلك  إخفاء ش- 7

 :عن طريق      

 

  حرمانه من حريته الجسدية لحساب أو بناء على موافقة دولة أو منظمة سياسية ما عن -أ 

    طريق اختطافه ، أو بطريقة خطيرة أخرى ، دون االستجابة بصورة فورية وصادقة لطلبات     

 الحصول على بيانات عن مصيره أو مكان وجوده ،    

 

  االمتناع لحساب الدولة أو المنظمة السياسية ، أو بالمخالفة اللتزام سياسى عن إعطاء -ب 

 بيانات فورية عن مصير ومكان وجود الشخص الذى حرم من حريته الجسدية وفقا للفقرة       

  .أ ، أو إعطاء بيانات آاذبة عن ذلك      

  التسبب فى إلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة ، وباألخص من النوع المنصوص عليه - 8
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 . من قانون العقوبات 226فى المادة      

  سلـــب الحريـــة الجسديــــة إلنســـان بطريقة خطرة ، وبالمخالفة لقاعدة - 9

 .من قواعد القانون الدولى      

 ينة ، لتجريدها من حقوقها السياسية األساسية ، أو لتقييد هذه مطاردة جماعة أو طائفة مع - 10

    الحريات بصورة جوهرية ، وذلك بناء على أسباب سياسية أو ساللية أو قومية أو عرقية        

 أو ثقافية أو دينية ، أو بناء على أسباب متعلقة بالنوع، أو على أسباب أخرى ال تتفق مع        

 .لعامة للقانون الدولى األحكام ا       

ياة إذا ارتكب األ    ام   يعاقب بسلب الحرية مدى الح يها تحت أرق ال المنصوص عل ، وبسلب 2، 1فع

ن    ل ع دة ال تق رية لم ال  5الح ب األفع نوات إذا ارتك ام    س ت أرق يها تح ى 3المنصوص عل ، 7 حت

  .10 حتى 8ام  سنوات إذا ارتكب األفعال الواردة تحت أرق3وبسلب الحرية لمدة ال تقل عن 

 

   ، تكون العقوبة سلب الحرية لمدة ال تقل عن 2 رقم 1فى حاالت التخفيف الخاصة بالفقرة ) 2(

  تكون العقوبة سلب 7 حتى 3 من رقم 1وفى حاالت التخفيف الواردة فى الفقرة . سنوات  5    

  9 ، 8 رقمى 1 الحرية لمدة ال تقل عن سنتين ، وفى حاالت التخفيف الواردة فى الفقرة    

 .تكون العقوبة سلب الحرية لمدة ال تقل عن سنة     

 

 حتى 3 أرقام 1إذا شرع الجانى فى قتل إنسان من خالل فعل من األفعال الواردة فى الفقرة ) 3(

  سلب الحرية مدى 7 حتى 3 من أرقام 1 ، تكون العقوبة فى الحاالت الواردة فى الفقرة 10    

  10 حتى 8 أرقام 1 سنوات ، وفى الحاالت الواردة فى الفقرة 10 ال تقل عن الحياة أو لمدة    

 . سنوات 5سلب الحرية لمدة ال تقل عن     

 

  أرقام 1 تكون العقوبة على األفعال الواردة فى الفقرة 3فى حاالت التخفيف الخاصة بالفقرة ) 4(

  ت األفعال الواردة فى الفقرة سنوات ، وفى حاال5 سلب الحرية لمدة ال تقل عن 7 حتى 3    

 . سنوات 3 تكون العقوبة سلب الحرية لمدة ال تقل عن 10 حتى 8أرقام     

 

  بنية مساندة نظام حكم جائر قائم على ممارسة القهر 1آل من ارتكب جريمة وفقا للفقرة ) 5(

 ة ال تقل واإلخضاع على جماعة ساللية من خالل جماعة أخرى ، يعاقب بسلب الحرية لمد    

 وفى  . 3 أو الفقرة 1 سنوات ، إذا لم يكن الفعل معاقبا بعقوبة أشد وفقا ألحكام الفقرة 5عن     
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  سنوات ، إذا لم يكن 3الحاالت األقل جسامة تكون العقوبة سلب الحرية لمدة ال تقل عن     

  .4 أو الفقرة 2الفعل معاقبا بعقوبة أشد وفقا ألحكام الفقرة     

 

 

 ل الثانىالفص

 جرائم الحرب

§ 8 

   جرائم الحرب ضد األشخاص

 

 :آل من ارتكب فعال من األفعال التالية ، وآان ذلك مرتبطا بصراع مسلح دولى أو غير دولى ) 1(

 ،ماية وفقا ألحكام القانون الدولى قتل شخصا يتمتع بالح- 1

 ،تع بحماية القانون الدولى آرهينة استبقى شخصا يتم- 2

  مع شخص يتمتع بالحماية وفقا ألحكام القانون الدولى معاملة قاسية أو ال إنسانية ،  تعامل- 3

   ات إذا ما قام ، وبالذ جسدية أو نفسية أو معاناة جسيمةبحيث تسبب فى إصابته بأضرار     

 ،بتعذيبه أو تشويهه     

 ه أو أرغمه على تصب هتك عرض إنسان يتمتع بالحماية اإلنسانية للقانون الدولى أو اغ- 4

 ، أو حرمه من قدرته التناسلية ، أو قام باحتجاز امرأة تم تخصيبها جبرا ، ممارسة البغاء     

 وذلك بنية التأثير على الترآيبة الساللية للشعب ،     

  سنة على الخدمة بالقوات المسلحة أو ألحقهم بالقوات 15 يقل عمرهم عن  أجبر أطفاًال- 5

  جماعات مسلحة أو أشرآهم مشارآة فعالة فى األعمال العدوانية ،المسلحة أو     

 ، قله جبرا من محل إقامته القانونى أبعد إنسانا يتمتع بالحماية اإلنسانية للقانون الدولى أو ن- 6

 عن طريق ترحيله بطريقة أو بأخرى جبرا ، وبالمخالفة لقاعدة عامة من قواعد القانون      

 ،لة أخرى أو إلى إقليم آخرالدولى إلى دو     

  أوقع عقوبة جسيمة ، وخصوصا عقوبة اإلعدام أو إحدى العقوبات السالبة للحرية أو نفذها - 7

 على شخص يتمتع بالحماية اإلنسانية للقانون الدولى دون أن يصدر بهذه العقوبة حكم من      

 . ئية التى يكفلها القانون الدولىجرامحكمة طبيعية تراعى أمامها آافة الضمانات القانونية اإل     

    تعريض شخص يتمتع بالحماية اإلنسانية للقانون الدولى لخطر الموت أو اإلصابة بأضرار - 8
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 :صحية جسيمة من خالل      

  إجراء تجارب عليه دون الحصول على موافقته المسبقة الحرة والصريحة على ذلك ، أو -أ 

 بية ، ودون أن تكون له فيها مصالح ،دون أن تكون لها ضرورة ط    

  انتزاع أنسجة أو أعضاء منه من أجل نقلها إلى آخرين ، مادام ذلك ال يتمثل فى أخذ -ب 

    عينات من الدم أو الجلد ألغراض تشخيصية وفقا لما تقضى به القواعد الطبية المتعارف       

 لى موافقته الحرة أو الصريحة ، أو عليها ، وآان هذا االنتزاع دون الحصول مسبقا ع      

  استخدام طرق طبية عالجية معه بخالف تلك المتعارف عليها ، دون أن يكون لذلك -جـ 

  أوضرورة طبية ، ودون الحصول المسبق على موافقته الحرة والصريحة ،       

  الحط من آرامته أو إذالله بصورة بالغة الجسامة ،- 9

 

ياة عن األفعال الواردة تحت رقم   يعاقب بسلب الحرية مدى        ، وبسلب الحرية لمدة ال تقل عن 1 الح

 سنوات عن األفعال 3 ، وبسلب الحرية لمدة ال تقل عن 2 سنوات عن األفعال الواردة ، تحت رقم    5

واردة ، تحت رقم        ، وبسلب الحرية لمدة ال تقل عن سنتين فى حالة األفعال الواردة تحت   5 حتى   3ال

ام    ى  6أرق ال الواردة تحت رقم              8  حت وبة ارتكاب األفع  هى سلب الحرية لمدة ال تقل       9 ، وتكون عق

 .عن عام واحد 

 يعاقب آل من قام خالل نزاع مسلح دولى أو غير دولى بإصابة فرد من أفراد القوة ) 2(

 العسكرية المضادة أو محارب من محاربى الفريق المضاد بجروح ، بالرغم من قيام هذا     

 لفرد بتسليم نفسه دون شرط أو أثناء وجوده خارج نطاق العمليات القتالية ، بسلب الحرية ا    

 . سنوات 3لمدة ال تقل عن     

 يعاقب بسلب الحرية لمدة ال تقل عن سنتين آل من قام أثناء نزاع دولى مسلح ،) 3(

 م القانون أو  على خالف أحكا1 رقم 6 بأسر شخص يتمتع بالحماية وفقا ألحكام المادة - 1

 عطل دون مبرر عودته إلى موطنه ،     

  باعتباره فردا من أفراد قوة االحتالل بنقل جزء من مواطنيه المدنيين إلى اإلقليم المحتل ،- 2

  بالقوة أو عن طريق التهديد 1 رقم 6 بإجبار شخص يتمتع بالحماية وفقا ألحكام المادة - 3

 لقوات المعادية أو بإلحاق أذى محسوس على خدمة ا     

  بإجبار أحد أفراد الفريق المعادى عن طريق القوة أو عن طريق التهديد بإلحاق أذى - 4

 محسوس ، على المشارآة فى األعمال القتالية الموجهة ضد وطنه ،     

  فى 6 حتى 2 تحت أرقام 1إذا تسبب الجانى من خالل فعل من األفعال المذآورة فى الفقرة ) 4(
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   سلب الحرية 2 رقم 1ت المجنى عليه ، تصير العقوبة عن األفعال الواردة فى الفقرة مو    

  سنوات ، وتصير العقوبة عن األفعال الواردة فى الفقرة 01مدى الحياة أو لمدة ال تقل عن     

  سنوات ، وتصير العقوبة سلب الحرية 5 سلب الحرية لمدة ال تقل عن 5 حتى 3 أرقام 1    

 وإذا أدى الفعل الوارد  . 6 رقم 1 سنوات عن األفعال الواردة فى الفقرة 3ة ال تقل عن لمد    

  إلى الموت أو اإلصابة بأضرار صحية جسيمة ، تصبح العقوبة سلب 8 رقم 1فى الفقرة     

 . سنوات 3الحرية لمدة ال تقل عن     

  2 رقم 1واردة فى الفقرة إذا توافر ظرف من ظروف التخفيف ، تصير عقوبة األفعال ال) 5(

  ، 3 أرقام 1سلب الحرية لمدة ال تقل عن سنتين ، وتصير عقوبة األفعال الواردة فى الفقرة     

  1 سلب الحرية لمدة ال تقل عن سنة ، وتصير عقوبة األفعال الواردة فى الفقرة 2 والفقرة 4    

 . سنوات 5 سلب الحرية من ستة أشهر حتى 1 رقم 3 والفقرة 6رقم     

 األشخاص المتمتعون بحماية القانون الدولى اإلنسانى هم ) 6(

 األشخاص المتمتعون بحماية اتفاقية جنيف والبروتوآول :  فى النزاعات الدولية المسلحة - 1

 ، وبالذات المصابون والمرضى وأطقم السفن الغارقة ) ملحق بهذا القانون (1الملحق      

 نيون ،وأسرى الحرب والمد     

 الجرحى والمرضى وأطقم السفن الغارقة واألشخاص :  فى النزاعات المسلحة غير الدولية - 2

  والذين يوجدون تحت قبضة األطرافغير المشارآين بصورة مباشرة فى األعمال العدائية     

 ،ةالمعادي     

 لمسلحة ومقاتلو أقرباء أفراد القوات ا:  فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية - 3

 األطراف المعادية الذين ألقوا أسلحتهم أو الذين لم يعودوا قادرين على الدفاع عن      

 .أنفسهم بطريقة أو بأخرى      

 

§ 9 

   جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق األخرى

 

 يعاقب بسلب الحرية لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات آل من قام فى ارتباط بعمل ) 1(

   عسكرى دولى أو غير دولى بنهب ممتلكات الطرف المعادى أو ، وبغير مبرر تقتضيه     

   ضرورات األعمال العسكرية ، بتخريب واسع النطاق ، وبالمخالفة ألحكام القانون الدولى ،     
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 .لتلك الممتلكات الخاضعة لسيطرة القوات الحليفة ، أو االستيالء عليها أو مصادرتها     

  يعاقب بسلب الحرية لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات آل من أمر ، فى ارتباط بنزاع )2(

 مسلح دولى وبالمخالفة ألحكام القانون الدولى ، بحرمان المنتسبين للطرف المعادى أو جزء      

 .آبير منهم من حقوقهم واحتياجاتهم ، أو وقف سريانها أو صادر حقهم فى التقاضى بشأنها      

 

§ 10 

   جرائم الحرب ضد العمليات اإلنسانية وشعاراتها

 

  فى ارتباط بصراع مسلح دولى أو غير دولى ، يعاقب بسلب الحرية لمدة ال تقل عن ثالث ) 1(

 سنـــوات ، وفـــى الحاالت المخففـــة ، وعلى وجه الخصوص حين ال يكون     

 :ى ال يقل عن سنة آل من الهجوم بوسائل عسكرية ، يعاقب بسلب الحرية الذ    

  وجه هجوما ضد أشخاص أو منشآت ، أو أدوات أو مواد أو وحدات أو وسائل انتقال -1

 تشارك فى عمليات إنسانية أو فى مهمات حفظ السالم التى تدار وفقا ألحكام ميثاق األمم     

   ولى اإلنسانى لألشخاص المتحدة ، مادامت لها الحق فى الحماية التى تكفلها قواعد القانون الد    

 أو... المدنيين أو لألشياء ذات الطبيعة المدنية     

  وجه هجوما ضد أشخاص أو أبنية أو أدوات أو مواد أو وحدات صحية أو وسائل نقل - 2

 صحية ، التى ترفع باالتفاق مع أحكام القانون الدولى اإلنسانى عالمات الحماية التى أقرتها      

 . چنيف اتفاقية     

  سنوات ، آل من أساء استخدام عالمات الحماية 5يعاقب بسلب الحرية لمدة ال تقل عن ) 2(

 التى أقرتها اتفاقية چنيف ، أو أعالم الوساطة أو العالمات العسكرية ، أو الزى الموحد     

 يمة لألعداء أو لألمم المتحدة ، وتسبب عن طريق ذلك فى موت أو إصابة إنسان بجراح جس    

 ) . من مدونة قانون العقوبات266المادة (    

 

§ 11 

   جرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل إدارة الحرب المحرمة

 

 فى ارتباط بصراع مسلح دولى أو غير دولى ، يعاقب بسلب الحرية لمدة ال تقل عن ثالث ) 1(

  ب الحرية لمدة ال  بسل2سنـــوات ، وفـــى الحاالت المخففـــة الواردة تحت رقم     
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 : تقل عن سنة آل من     

 وجه هجوما بوسائل عسكرية ضد المواطنين بصفتهم أو ضد أفراد مدنيين ال يشارآون بصورة         - 1

 مباشرة فى األعمال العدائية ،

 وجه هجوما بوسائل عسكرية ضد أغراض مدنية ، تتمتع بذاتها بحماية القانون الدولى اإلنسانى               - 2

ذات ا    ن والعلم واإلحسان ، وآذلك النصب التاريخية ،                 ، وبال يم والف بادة والتعل لمبانى المخصصة للع

يع المرضى والمصابين ، والمدن المفتوحة ، والقرى والمساآن والمبانى                اآن تجم والمستشفيات وأم

 والمناطق منزوعة السالح والمرافق والمنشآت التى تحتوى على مصادر الطاقة ذات الخطر ،

تل أو إصابة أشخاص    أدار- 3 فر عن ق يد أن يس ه التأآ ى وج كرية ينتظر عل ائل عس وما بوس  هج

ع            الق م ى اإلط ب عل كل ال يتناس نطاق ، وبش ع ال كل واس ية بش راض مدن ريب أغ ين أو تخ مدني

 الميزات العسكرية المحددة التى يرجى تحقيقها من خالل الهجوم ،

ى ا   - 4 ون الدول ة القان تع بحماي خص يتم تخدام ش م     اس ين الخص يلولة ب ة للح درع حماي انى آ إلنس

 العسكرى وبين القيام بالهجوم على أهداف معينة ،

ال الحربية عن طريق حرمانهم من                 - 5 يلة إلدارة األعم ين آوس ع األشخاص المدني  استخدام تجوي

ون الدول         ام القان ة ألحك ة بالمخالف ائل اإلغاث ين رس نهم وب يلولة بي يوية أو الح ة الح واد اإلعاش ى م

 اإلنسانى ،

  إصدار األوامر أو التهديد بعدم استعمال الرأفة ، أو - 6

تل أو إصابة فرد من أفراد القوات المسلحة المعادية أو مقاتل من مقاتلى الطرف المعادى غيلة       - 7  ق

. 

 سنوات آل من تسبب من خالل فعل من األفعال الواردة           5يعاقب بسلب الحرية لمدة ال تقل عن         ) 2(

 من  226المادة  ( فى موت أو إصابة شخص مدنى إصابة جسيمة          6 حتى   1 تحت أرقام     1رة  فى الفق   

وبات      ون العق ة قان ة وفقا ألحكام القانون الدولى اإلنسانى             ) مدون تع بالحماي وفى حالة  . أو شخص يتم

د الجانى إحداث الموت بالضحية ، تصبح العقوبة سلب الحرية مدى الحياة أو لمدة ال تقل               ا إذا تعم  م

 . سنوات 10عن 

ل عن              ) 3( دة ال تق  سنوات آل من نفذ هجوما بوسائل حربية ينتظر على            3يعاقب بسلب الحرية لم

نطاق ، وطويلة المدى وبالغة الجسامة بالبيئة الطبيعية ،                ائر واسعة ال ين أن يسفر عن خس وجه اليق

ية المنتظر الحصول عليها تحد                 زات العسكرية الكل يدا وبشكل مباشر من وبشكل ال يتناسب مع المي

 .خالل الهجوم ، وآان ذلك مرتبطا بصراع عسكرى دولى 
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§ 12 

   جرائم الحرب الخاصة باستخدام مواد إدارة الحرب المحرمة

 

ر دولى يعاقب بسلب الحرية لمدة ال تقل عن                      )  1( ى أو غي باط بصراع مسلح دول  سنوات  3فى ارت

 :آل من 

 . استخدم سما أو أسلحة مسمومة - 1

 . استخدم أسلحة بيولوچية أو آيماوية - 2

 استخدم الطلقات التى تتمدد أو تتسطح بسهولة فى الجسم اإلنسانى، وبصفة خاصة الطلقات ذات      - 3

 .الغطاء الصلد الذى ال يحيط إحاطة آاملة بجسم الطلقة أو محززة الحواف 

ل عن         )  2( دة ال تق من خالل فعل من األفعال     سنوات إذا تسبب   5يعاقب الفاعل بسلب الحرية لم

رة  ى الفق يها ف يغة  1المنصوص عل ى بإصابة بل وت أو إصابة شخص مدن ى م ادة ( ف ن 226الم  م

 .أو تسبب فى ذلك لشخص يتمتع بحماية القانون الدولى اإلنسانى ) قانون العقوبات

د الجانى إحداث الموت ، تكون العقوبة هى سلب الحرية مدى الحياة أو لمدة                     ا تعم  ال تقل عن   وإذا م

 . سنوات 10

 

 الفصل الثالث

 الجرائم األخرى

§ 13 

 مخالفة واجب الرقابة

 

ذى يسمح عمدا أو بطريق اإلهمال ألحد مرءوسيه الخاضعين لسلطته               ) 1( د العسكرى ال يعاقب القائ

أو رقابته الفعلية بالقيام بأعمال اإلشراف بسبب خروجه على مقتضيات التزامه باإلشراف حين يقوم              

يها فى هذا القانون وآان من الممكن للقائد العسكرى          الم  رءوس بارتكاب جريمة من المنصوص عل

 .التنبؤ بارتكابها وآانت لديه القدرة على منعها 

ذى يسمح عمدًا أو بطريق اإلهمال ألحد مرءوسيه الخاضعين لسلطته                  ) 2( ى ال رئيس المدن يعاقب ال

سبب خروجه على مقتضيات التزامه باإلشراف حين يقوم        أو رقابته الفعلية بالقيام بأعمال اإلشراف ب      

يها فى هذا القانون وآان من الممكن للقائد العسكرى                      المرئوس بارتكاب جريمة من المنصوص عل

 .التنبؤ بأنها سترتكب حتمًا وآانت لديه القدرة على منعها 
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 . على نفس النحو 2 فقرة 4تسرى المادة ) 3(

ى       ) 4( زام باإلشراف بسلب الحرية لمدة ال تزيد على       يعاقب الخروج العمدى عل  5 مقتضيات االلت

ويعاقب الخروج بطريق اإلهمال على مقتضيات االلتزام باإلشراف بسلب الحرية لمدة ال               . سنوات   

 . سنوات 3تزيد على 

 

§ 14 

 عدم اإلبالغ عن وقوع جريمة

 

إبال ) 1( بادر ب ذى ال ي ى ال رئيس المدن كرى أو ال د العس يق يعاقب القائ لطات المختصة بالتحق غ الس

يها فى هذا القانون ارتكبها أحد مرءوسيه بسلب                       ة عن جريمة من الجرائم المنصوص عل والمالحق

 . سنوات 5الحرية لمدة ال تزيد على 

 . على نفس النحو 2 فقرة 4تسرى أحكام المادة ) 2(
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 1 رقم 6رة ق ف8 §ملحق 

 :وم القانون   يقصد باتفاقيات جنيف فى مفه

 

.I يف ية جن تاريخ اتفاق طس12 ب يدان   1949 أغس ى م ى ف ى والمرض ير الجرح ة بمص             الخاص

 ،)783، 781 ص II 1954 النشرة القانونية اإلتحادية  (.القتال من العسكريين 

.II يف   ا ية جن تاريخ  تفاق م السفن      1949 أغسطس  12 ب  الخاصة بمصير الجرحى والمرضى وأطق

 ،)813، 781 ص II 1954 النشرة القانونية اإلتحادية  (. من رجال القوات البحرية الغارقة

.III    يف ية جن تاريخ    اتفاق ة أسرى الحرب        1949 أغسطس    12 ب النشرة القانونية  (. الخاصة بمعامل

 و) 838، 781 ص II 1954 اإلتحادية 

 .IVيف ا ية جن تاريخ  تفاق طس 12ب خاص ال  1949 أغس ة األش ة بحماي ن    الخاص ى زم ين ف مدني

 ).917، 781 ص II 1954 النشرة القانونية اإلتحادية (. الحرب

 :يقصد بالبروتوآول اإلضافى فى مفهوم القانون 

تاريخ     يف ب يات جن افى التفاق روتوآول اإلض طس 12الب حايا   1949 أغس ة ض ة بحماي  الخاص

ية  لحة الدول زاعات المس روتوآول (الن تاريخ ) 1ب يو 8ب رة  (1977 يون ة النش ية اإلتحادي  القانون

1990 II 1551، 1550 ص(.  

 

 المادة الثانية

 تعدیل مدونة قانون العقوبات

 

تاريخ                نة ب وبات فى صورته المعل ون العق دل قان  I النشرة القانونية اإلتحادية    ( 1998 نوفمبر   13يع

رة ، )3322ص  ر م دل آلخ ادة والمع م 11 بالم ن 13 رق ى   م ادر ف ون الص يو 20القان  2002 يون

 : على الوجه اآلتى )1946 ص I النشرة القانونية اإلتحادية (

 :أ فى قائمة المحتويات آاآلتى  220 و 220  §§ يتم إثبات البيانات الخاصة بـ - 1

 )ألغيت( أ 200 و 220 §§

  .1 رقم 6  § ترفع - 2

 " و)اإلبادة الجماعية( أ 220 §وفقا لـ  "2 فقر 78  § تلغى الكلمات الواردة فى - 3

                                 ) أ220 §( العقوبات الخاصة باإلبادة الجماعية "2 فقرة 79 § تلغى الكلمات الواردة فى - 4
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 ".ومن

ى    - 5 واردة ف ات ال تبدل الكلم رة 126 §تس م 1 فق يط   "2 رق تل البس دد، الق تل المش ادة  أوالق  اإلب

ية     )"  أ 220 أو   212،  211 §§(الجماعية    تل المشدد     "بالكلمات اآلت تل البسيط     )211 §(الق  §(، الق

ادة الجماعية   أو  ) 212 وبات الدولى         6 §( اإلب ون العق ة قان  7 §( اإلنسانية    جريمة ضد  أو)  من مدون

ى وبات الدول ون العق ة قان رائم الحرب أو) من مدون ن ج ن 12 أو 11، 10، 9، 8 §§( جريمة م  م

 )".لدولىمدونة قانون العقوبات ا

ى   - 6 واردة ف ات ال تبدل الكلم رة 129 §تس م 1 أ فق دد، "1 رق تل المش ادة   الق يط أو اإلب تل البس الق

 §(أو القتل البسيط   ) 211 §(القتل المشدد   "بالكلمات اآلتية    )"  أ 220 أو   212،  211 §§(الجماعية   

ادة الجماعية   أو  ) 212 ون العقوبات الدولى        6 §( اإلب ة قان  7§ (جرائم ضد اإلنسانية أو ال )  من مدون

ى          وبات الدول ون العق ة قان  من مدونة قانون    12 أو   11،  10،  9،  8§§ (أو جرائم الحرب     ) من مدون

 )". العقوبات الدولى

ى   - 7 وارد ف يان ال تبدل الب رة 130 § يس رة 220 § „3 فق ية  “ 1 أ فق ات التال رة 6 §„بالكلم             1 فق

 " .ىمن مدونة قانون العقوبات الدول

واردة        - 8 تبدل الكلمات ال §§  (إبادة جماعية قتل بسيط أو     قتل مشدد،  "6 رقم   1 فقرة   138§ فى  تس

ية )"  أ220 أو 212، 211 ات التال دد "بالكلم تل مش يط ) 211§ (ق تل بس ريمة ) 212§ (أو ق أو ج

ية ادة جماع ى6§  (إب وبات الدول ون العق ة قان انية )  من مدون ة  م7§ (أو جريمة ضد اإلنس ن مدون

ى وبات الدول ون العق ريمة حرب ) قان وبات 12 أو 11، 10، 9، 8§§ (أو ج ون العق ة قان ن مدون  م

 )".الدولى

يان      - 9 تبدل الب رة     220§ "يس م    1 أ فق وارد فى      "1 رق رة    139§ ، وال م    3 فق  بالكلمات التالية    2 رق

رة    6§ " وبات الدولى أو جريمة ضد اإلنسانية ف    1 فق ون العق ة قان § ى الحاالت الواردة فى  من مدون

رة    7 م    1 فق ى أو جريمة حرب فى الحاالت الواردة  فى        1 رق وبات الدول ون العق ة قان  8§  من مدون

 ". من مدونة قانون العقوبات الدولى1 رقم 1فقرة 

 . أ 220 § تلغى - 10

 

 المادة الثالثة

 تعدیل قانون اإلجراءات الجنائية
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ى      ية ف راءات الجنائ ون اإلج دل قان تاريخ   يع نة ب ورته المعل ريل 7ص ية  ( 1987 إب رة القانون النش

ة    رة     ) 1319،  1074 ص   I اإلتحادي دل آلخر م ادة    والمع ون الصادر        3 بالم  يونيو  21فى    من القان

 : على الوجه اآلتى )2144 ص I النشرة القانونية اإلتحادية  (2002

واردة فى          - 1 ات الـ تبـــدل الكلمـــ  §§(دد ، قتل بسيط أو إبادة جماعية        قتل مش  "2 أ رقم    100 § تس

وبات         220 ،   212،  211 ون العق ، 211 §§(قتل مشدد ، قــتل بسيــــط      "بالكلمات التالية   )  أ من قان

 ) . من مدونة قانون العقوبات الدولى6 §(  أو إبادة جماعية )  من قانون العقوبــات212

واردة فى          - 2 تبدل الكلمات ال رة      100 § تس ـ فق قتل مشدد ، قتل بسيط أو إبادة     " حرف أ    3 رقم   1 ج

ية  وبات220 ، 212 ، 211 §§(جماع ون العق ن قان ية )  أ م ادة جماع ون 6 §(أو إب ة قان ن مدون  م

 ) .العقوبات الدولى

واردة فى         - 3 د الكلمات ال  1 فقرة   6§ "تضاف الكلمات التالية    " فى جريمة وفقاً   "3 فقرة   112§ بع

 ".§§، 1 رقم 1 أ فقرة 220"ويحذف البيان " وبات الدولى أو من مدونة قانون العق1رقم 

 : حـ على الوجه اآلتى 153 § تعدل - 4 .1

 : على الوجه التالى 1تعدل الفقرة ) أ

  .2تحل نقطة محل الفصلة الواردة فى رقم ) أأ

  :2تضاف الجملة التالية بعد رقم ) ب ب

 "دونة قانون العقوبات الدولى أ بالنسبة لألعمال المعاقب عليها فى م153 §تسرى " 

ـ ـ ج م ) ج ل رق م 2يح ل رق ية  3 مح ات اآلت رة  :  وتضاف الكلم رقيم الفق د ت ة أن "بع يابة العام للن

 " .تصرف النظر عن مالحقة فعل

  .5 حتى 3 لتصبح 4 وحتى 2يعاد ترقيم الفقرات ) ب

 . د 153§  هـ بعد 153§ تضاف  – 5

 

 

 هـ153 §

 

ة أن تص    ) 1( يابة العام  من مدونة قانون 14 حتى 6 §§رف النظر عن مالحقة فعل مجرم وفقا لـ للن

واردة فى              ى فى الحاالت ال وبات الدول رة      153 §العق ـ فق م    1 ج ان المتهم من غير        2 ،   1 رق  ، إذا آ

يها                يم ف ة وال ينتظر أن يق ين داخل الدول ان المتهم فى الحاالت الواردة فى         . المقيم  جـ  153 §وإذا آ

رة  م 1فق ية أو    1 رق ة دول ام محكم ريمة معروضة أم ت الج رى إال إذا آان ذا ال يس إن ه يًّا ، ف  ألمان
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 .مالحقة من الدولة التى ارتكبت على إقليمها أو آان المجنى عليه فيها من رعاياها 

ن )2( ةيمك يابة العام ه الخصوص  للن ى وج ال     عل ن األفع ل م ة فع ن مالحق ر ع  آن تصرف النظ

ى   واردة ف ر 153 §ال ـ فق م 1ة  ج واد  2 ، 1 رق ا للم رمة وفق ى 6 والمج ون  14 حت ة قان ن مدون  م

 :العقوبات الدولى ، إذا 

 لم يشتبه فى ارتكاب ألمانى له ،. 1

 لم يرتكب الفعل ضد ألمانى ، . 2

  لم يكن أى من المشتبه فيهم من المقيمين داخل الدولة وال ينتظر إقامته فيها ،- 3

كمة دولية أو مالحقة من الدولة التى ارتكبت على إقليمها ، أو    آانت الجريمة معروضة على مح      - 4

يه أو المجنى عليه من رعاياها             تبه ف ان المش ويسرى الحكم نفسه إذا ارتكب أجنبى يقيم فى ألمانيا         . آ

واردة فى الفصل                  وآان فى النية إحالة األمر 4 ، 2 أرقام   1جريمة فى الخارج وتحققت الشروط ال

 .ان من الجائز تسليم المتهم إلى الدولة التى تالحقه وآانت النية تتجه إلى ذلك على محكمة دولية آ

واردة فى الفقرات                    ) 3( يمت فى الحاالت ال د أق ية ق  ، فيكون للنيابة 2 أو 1إذا آانت الدعوى العموم

 .العامة أن تسحبها أو أن توقف إجراءاتها أيا آانت المرحلة التى وصلت إليها الدعوى 

 

 

 

 

 ة الرابعةالماد

 تعدیل قانون السلطة القضائية

 

وارد فى          يان ال دل الب رة    120 §يعـــــ م   1 فق ون السلطة القضائية فى صورته المعلنة       8 رق  من قان

تاريخ    و    9ب ة        (1975 ماي ية اإلتحادي دل للمرة األخيرة    ،)1977 ص   Iالنشرة القانون  4 بالمادة    والمع

 220 §(ونصه  . )2144 ص   Iشرة القانونية اإلتحادية    الن( 2002 يونيو 21 القانون الصادر فى  من   

 ) . من مدونة قانون العقوبات الدولى6 §(ليحل محله البيان ) ون العقوباتأ من قان

 

 المادة الخامسة

 تعدیل القانون المعدل لقانون إصدار قانون السلطة القضائية
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تبدل آلمات      تل مشدد ، قتل بسيط أو اإلبادة الجماعية          "تس الواردة فى ) أ220 ،   212 ،    211 §§( ق

ادة    رة    2الم ة    1 فق م    1 جمل ون السلطة القضائية الصادر                1 رق ون إصدار قان تعديل قان ون ب  من القان

تاريخ    بتمبر    30ب ة    ( 1977 س ية اإلتحادي القانون  من 4 بالمادة  والمعدل)1877 ص Iالنشرة القانون

ية اإلتحادي     ( 1980 مارس    28الصادر فى      ا الكلمات       )373 ص   Iة  النشرة القانون تحل محله قتل " ل

تل بسيط       )  من مدونة قانون العقوبات الدولى6 §(أو اإلبادة الجماعية ) 212 ، 211 §§(مشدد أو ق

. 

 

 المادة السادسة

 تعدیل قانون وثائق أمن الدولة

 

دل  رة 23 §تع ة 1 فق تاريخ     1 جمل ادر ب ة الص ن الدول ون إدارة أم ن قان رف ب م مبر 20 ح  ديس

 من القانون 9 رقم   3 بالمادة   والمعدل للمرة األخيرة  ) 2272 ص   Iالنشرة القانونية اإلتحادية    ( 1991

 : على النحو التالى )3926 ص Iالنشرة القانونية اإلتحادية  (2001 ديسمبر 20 الصادر فى

 " . أ220أو " يلغى البيان - 1

 .على اإلحالة األولى " ات الدولىقانون العقوب" من مدونة 6المادة " تقدم اإلحالة التالية - 2

 

 المادة السابعة

 إیقاف استمرار سریان مدونة قانون العقوبات لجمهوریة ألمانيا الدیمقراطية

 

ى  تاريخ    48 §تلغ ادر ب ة الص يا االتحادي ورية ألمان وبات جمه ون عق ن قان ر 12 م ى 1968 يناي  ف

تاريخ  دة ب ياغتها الجدي مبر 14ص ي( 1988 ديس رة القانون م I 1989ة النش ى ) 33 ص 3 رق والت

تاريخ              وبات ب ون العق تعديل السادس لقان يو  29عدلت بموجب ال ية   ( 1990 يون  رقم Iالنشرة القانون

ق     )526 ص 39 وجب الملح ا بم ل به تمرار العم رر اس ذى تق ن الفصل  II وال ال  III م ن المج  م

باب  ن ال ـ م م 1الموضوعى ج تاريخ 1 رق وحدة ب ية ال ن اتفاق ع 1990 أغسطس 31 م باط م  باالرت

ادة    تاريخ          1الم ون الصادر ب بتمبر    23 من القان ية اإلتحادية      ( 1990 س  ص  II 1990النشرة القانون

885 ،1168(. 
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 لمادة الثامنةا

 سریان القانون

 

 يسرى هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى إلصداره
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 التسبيب

 

 نظرة عامة

 

  عموميات–أ 

I. بواعث المشروع 

II. انون العقوبات الدولى المستهدفةأغراض مدونة ق . 

III. تصورات المشروع والعالقة بينه وبين قانون العقوبات العام . 

IV. مشروعات القوانين التالية المرتبطة بالنظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية . 

V. مجاالت إعمال القانون . 

 

  مدونة قانون العقوبات الدولى.  المادة األولى -ب 

  اعد عامةقو. الجزء األول 

      مجال اإلعمال-1 §حول        

 .  تطبيق قانون العقوبات العام- 2 §حول        

   اتيان األفعال بناء على أوامر أو تعليمات- 3 §حول        

   مسئولية القائد العسكرى والرؤساء اآلخرين- 4 §حول        

  عدم السقوط بالتقادم - 5 §حول        

  الجرائم ضد القانون الدولى. الجزء الثانى 

  اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية: الفصل األول 

   اإلبادة الجماعية- 6 §حول        

   الجرائم ضد اإلنسانية- 7 §حول        

  الفعل آقاعدة -1              

 1حاالت التخفيف الخاصة بالفقرة  -2              

  رروف واألعذاالظ -3              

 

  جرائم الحرب: الفصل الثانى 

 مالحظات عامة -1     
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 المكون الموضوعى لجرائم الحرب -2     

  المكون الشخصى لجرائم الحرب -3     

 مفردات الجرائم -4     

   جرائم الحرب ضد األشخاص- 8 §حول         

  خرى  جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق األ- 9 §حول         

 .  جرائم الحرب ضد العمليات اإلنسانية وعالماتها- 10 §حول         

   جرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل إدارة الحرب المحرمة- 11 §حول         

  جرائم الحرب الخاصة باستخدام مواد إدارة الحرب المحرمة- 12 §حول         

 الجرائم األخرى: الفصل الثالث 

  الخروج على مقتضيات االلتزام بالرعاية- 13 §ول ح        

  عدم اإلبالغ عن ارتكاب جريمة- 14 §حول         

   تعديل مدونة قانون العقوبات- حول المادة الثانية - ج

   تعديل قانون اإلجراءات الجنائية- حول المادة الثالثة -د 

  تعديل قانون السلطة القضائية- حول المادة الرابعة -ه

   تعديل القانون بتعديل قانون إصدار قانون السلطة القضائية- حول المادة الخامسة -و

  تعديل قانون وثائق أمن الدولة-حول المادة السادسة  -ز

ابعة  -ح ادة الس ول الم يا      - ح ورية ألمان وبات لجمه ون العق ة قان ريان مدون تمرار س اف اس                         إيق

  الديمقراطية

  سريان القانون- حول المادة الثامنة -ط

 

 

 

 

 

 

  عموميات-أ 
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I. مبررات المشروع 

 

يو       ابع عشر من يول ة الجنائية       120وقعت   1998فى الس نظام األساسى للمحكم ام ال ى أحك ة عل دول

فقًا لهذا  وو. الدولية ، وذلك خالل المؤتمر الدبلوماسى الذى عقد فى روما وحضره ممثلو دول العالم               

وافقت إرادة أعضاء المجتمع الدو              د ت نظام األساسى ، فق وآان . لى على إنشاء محكمة جنائية دولية     ال

ى   م ف دور حاس ة ب يا االتحادي ورية  ألمان ومة جمه ارآت حك ثفة ش تاجًا لمفاوضات مك توافق ن ذا ال ه

 .توجيهها

 

د مر القرار بإنشاء تلك المؤسسة رفيعة المستوى للعدا         ك فق لة الدولية بتطورات طويلة سبقته ومع ذل

نا إلى عام         .  ود ب تاريخ يع  حين تقدم جوستاف موانيير أحد الرؤساء األوائل للجنة الصليب         1872وال

األحمر بأول اقتراح رسمى بإنشاء قضاء من هذا النوع ، إال أن آارثة القرن التى تمثلت فى الحرب              

 إلى إنشاء المحاآم    -رات السنين منذ االقتراح األول      العالمية الثانية هى التى أدت ، وبعد انقضاء عش        

يو   رج وطوآ كرية لنورنب ام  . العس ى ع يل ، وف ك بقل د ذل ادة 1948وبع ت الم دة 6 انطلق ن معاه  م

ية                  ية دول ة جنائ وم إنشاء محكم ادة الجماعية من مفه ه لم يمكن وقتها تحقيق هذه الفكرة          . اإلب . إال أن

ك التاريخ انقضى ما يقر        نذ ذل ب من نصف قرن إلى أن أدت الحرب فى يوغوسالفيا ورواندا إلى            وم

وتنفيذًا لذلك أصدر مجلس األمن التابع لمنظمة األمم المتحدة         . إنشاء محاآم جنائية دولية خاصة بها         

    بإنشاء محكمة جنائية دولية لجمهورية يوغوسالفيا السابقة1993قرارًا فى عام 

(UN Doc. S/Res/827, 25. Mai 1993, BT-Drs. 13/57,Anl. 1 and 2) 

 : قرار مجلس األمن( أصدر قرارًا بإنشاء محكمة جنائية دولية لرواندا 1994وفى عام 

.(UN Woc. S/Res/955, 8. November 1994, BT-Drs. B/7953 

 

ام ،         دمت لجنة القانون الدولى التابعة لألمم المتحدة بالمشروع األول لتقنين     1994وفى نفس الع   ، تق

 (.UN Doc. A/51/10) مشروع تقنين للجرائم ضد السالم وأمن الجنس البشرى(الجرائم الدولية  

تحدة ، أوآلت إليها مهمة وضع مشروع                       م الم بل األم ك شكلت لجنة تحضيرية من ق اب ذل وفى أعق

 . للنظام األساسى لمحكمة جنائية دولية دائمة

 

ة الدو              ا األساسى ، تختص المحكم نظام روم ًا ل ثقة عنه بالنظر فى الجرائم الجسيمة ،         ووفق ية المنب ل

ى بأسره           ك المحكم   . التى تهز مشاعر المجتمع الدول ر تل ة للقضاء الداخلى لكل دولة  وتعتب ، ة مكمل
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ذى يعطيه النظام األساسى األولوية             من النظام األساسى للمحكمة الجنائية      17المادة  (وهو القضاء ال

ية  ية بالنظر فى الجرائم اآلتية                وآمكمل للقضاء الوطنى     ) . الدول ية الدول ة الجنائ :  ، تختص المحكم

دوان  انية ، جرائم الحرب ، وجريمة الع ية ، الجرائم ضد اإلنس ادة الجماع رة (اإلب والجريمة األخي

 ).مازالت محل تحفظ بحكم عدم وجود اتفاق بشأنها بين الدول المتعاقدة

نظام األساسى فى مجال التطبيق         دولة عليه 06 ، وهو ما سيحدث بمجرد تصديق وبمجرد دخول ال

ى    اب عل ة العق ارس مهم ة تم ية دائم ة دول ى ، مؤسس رة األول الم ، وللم ى الع توجد ف اب  ، س ارتك

 . الجرائم الدولية الجسيمة

 

ومن أجل ضمان االتساق ما بين قانون العقوبات األلمانى الموضوعى ونظام روما األساسى ، ومن      

ب        ام القانون الداخلى ، فقد آان من الضرورى                أجل تيسير جعل األس ا ألحك ية وفق ة الجنائ قية للمالحق

ية التى أقرها نظام                           واعد العقاب ك الق ى ، تقف فى صدارتها تل وبات الدول ون العق ة لقان صياغة مدون

ا األساسى      ى العرفى تتجاوز الجرائم                     . روم ون الجنائى الدول ؤآدة للقان واعد الم إن الق ك ، ف ومع ذل

تل  ات                    المخ يما تتضمنه من مادي ا األساسى ف واردة فى نظام روم ذلك الحال بالنسبة لمدونة    . فة ال وآ

ا جاء فى                             ة بم تلفة توسع من مجال التجريم مقارن ا مخ ى التى تتضمن أحكام وبات الدول ون العق قان

يه   ار إل ى المش ا األساس ام روم ون   . نظ ك الخاصة بالقان واء تل ام س ك األحك د وضعت تل ذلك فق ول

ن       الج تقاة م ك المس ة تل ى وخاص وبات الدول ون العق ة قان ة بمدون ك الخاص ى أو تل ى العرف نائ

ى  روتوآول التكميل نة 1الب ية1977 لس نة   التفاق يف س ن  1949جن تقاة م ك المس ا تل  ، وأيض

روتوآول الثانى سنة        يات الحربية لسنة        1999الب ناء العمل راث الثقافى أث ة الت ية حماي . 1954 التفاق

ذا ى ه ادة   ومعن بانها نص الم ى حس د وضعت ف ى ق وبات الدول ون العق ة قان ام 10 أن مدون ن نظ  م

رر بشكل صريح أنه ليس فى الباب الثانى ما يفسر على أنه يقيد                ذى يق ية ، ال ية الدول ة الجنائ المحكم

تعلقة         رها والم يتم تطوي ى س ة أو الت ى القائم ون الدول واعد القان كال ق ن األش كل م أى ش س ب أو يم

 .  أخرى غير تلك المتعلقة بالنظام األساسىبأغراض

 

II .أهداف مدونة قانون العقوبات الدولى 

 

 : تستهدف مدونة قانون العقوبات الدولى تحقيق اآلتى
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ى بصورة أفضل مما هو فى اإلمكان اآلن وفقا                          • ون الدول م فى الجرائم ضد القان وم اإلث د مفه تحدي

 . لقانون العقوبات العام

اع بمستوى    • تعامل من خالل اإلدراج داخل عمل قانونى                  االرتف ى ال درة عل  الوضوح القانونى والق

 . موحد

ة        • ى للمحكم نظام األساس ملها ال م يش ى ل رائم الت ة الج ة آاف ى مالحق ا عل ادرة دائم يا ق ل ألمان جع

 . الجنائية الدولية بالنظر إلى الطبيعة التكميلية لسلطات تلك المحكمة فى المالحقة

ام ا      • يم أحك ى اإلنسانى وتوسيع مجال إعماله من خالل إنشاء عمل قانونى وطنى                تدع ون الدول لقان

 . موحد

 

تأآد من أن تلك األفعال المجرمة بالفعل فى القانون األلمانى والتى تخضع للعقاب                     ك يمكن ال ومن ذل

ا للنظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية قد تم حصرها بشكل واسع المدى ، بحيث يمكن                  التأآد وفق

د    رامية ، ق ال اإلج ن األفع يفة م ن خالل تول دد أو م ادى إجرامى مح ل م ن خالل فع ا ، وم ن أنه م

تادة            بارها جرائم مع إن الفحوى الدقيق للخطأ وفقا ألحكام القانون           . أصبحت محرمة باعت يا ، ف وحال

 . الدولى ال يجد له مكانا داخل قانون العقوبات األلمانى السارى

ى       ك ، وعل ين ارتكاب الجرائم ضد اإلنسانية بشكل                ومن ذل باط الوظيفى ب إن االرت ثال ، ف  سبيل الم

ا هو الحال         بار بشكل آاف آم ين ال يوضع موضع االعت تظم ضد المدني واسع المدى أو بشكل من

زاع مسلح ، والتى تسهل بذلك ارتكاب الجرائم من                       رتبط بن بالنسبة الرتكاب جرائم الحرب والتى ت

 . المنظم للقوةخالل االستعمال 

 

نظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية يجرم بشكل جزئى أفعاال يصعب أو يستحيل                نا أن ال ويأتى ه

ك اإلعالن الذى يصدر عن قادة الحرب باعتزامهم عدم                       ام ، ومن ذل وبات الع ون العق درجها قان أن ي

 . ة محتلة إلى أراض محتلةالسماح بمنح العفو ، أو نقل جانب من السكان المدنيين التابعين لقو

 

ون الدولى                          ام القان ذى حدث ألحك تطور ال دار ال ية مق ى األلمان وبات الدول ون العق ة قان وتعكس مدون

توافق مع نسيجه         ه ت ية خاصة ب واعد عقاب ى فضال عن تضمنه لق ون الجنائى الدول اإلنسانى وللقان

ر فى مجال النظام القانون             . القانونى    تقدم الكبي بدو ال نا ي ى والسياسة القانونية فى مواجهة التعامل      وه
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تعلق بالجرائم األساسية فى القانون الدولى              يما ي وبات األلمانى ف ون العق ام قان ى ألحك يق الحال والتطب

 . وفى نفس الوقت تقدم مساهمة فى تدعيم القانون الجنائى الدولى

 

III .تصورات المشروع وعالقته بقانون العقوبات العام 

 

أن أغلب األفعال التى جرمها القانون الجنائى الدولى آانت مجرمة بالفعل ، ومن وقت           من المالحظ     

وبات  ون العق ر من . طويل ، من خالل قان ن يغي ى ل ى الدول ون الجنائ إن إصدار القان ذا ف ى ه وعل

يئا      ذى يثار فى هذا الصدد عن العالقة بين قانون العقوبات       . األمر ش ة عن التساؤل ال ويمكن اإلجاب

 . دولى وقانون العقوبات العام من خالل المفهوم العام الذى يقوم عليه المشروعال

ة   واعده العام ى ق ى ف وبات الدول ون العق ة قان ى مشروع مدون ى  1§§( تخل تعلق ) 5حت باب ت وألس

يعة    واعد ذات الطب ان عن الق در اإلمك ل وبق ى العم ون ف ع القان تعامل م هولة ال ى وس األمن القانون ب

وينبغى للقسم العام من قانون العقوبات أن تنطبق أحكامه على الجرائم الواردة فى مدونة          . الخاصــة   

وبات   ون العق ام    . قان ال أحك ت ضرورية إلعم يقها إال إذا آان ى تطب ال ينبغ واعد الخاصة ف ا الق أم

ا      ى    1 §§وإذا آانت    . إعالن روم تادة فى مجال إعمال قانون               5 حت ر مع واعد غي  تستدعى للعمل ق

واعد ال تمس ب          ال ذه الق إن ه ام ، ف وبات الع ام     عق ون الجنائى الع ال القان ك إذا آان   . حال إعم ى ذل وعل

واعد  ال الق ى مج ناوله ف م ت د ت ل ق وباتالفع ون العق ية الخاصة بقان ون العقاب ال قان ى مج ، وأيضا ف

  .العقوبات الدولـــى ، فإن من الممكن أن يخضع لقواعد عامة متغايرة

 

فى المقابلة أوصافا خاصة للسلوك المجرم   ) 14 حتى   6 §§( الخاص من المشروع     ويتضمن القسم     

حيث تتسق فى فحواها مع معطيات نظام روما ومع الوسائل األخرى              . فى صورة جرائم محددة         

انى   ى اإلنس ون الدول زمة للقان ة     المل نظام المحكم يرية ل نة التحض ته اللج ا تبن ك م ى ذل ادة عل ، وزي

ية ب      ية الدول يه عناصر الجريمة ، ومع أحكام المحاآم                  30/6/2000تاريخ  الجنائ ق عل ا أطل ، وهو م

ام المشروع مع صياغات تلك                         تفاوتة تختلف أحك دول وبصور م ة لل ية ومع الممارسات العام الدول

تعارف عليها فى ألمانيا                   ون الجنائى الم ياآل القان اهم وه توافق مع مف ى ت وفى مجال . المعطيات حت

إ رائم الحرب ، ف ر ج يانه بصورة واضحة عن معايي ى بن تلف ف ا؛ حيث ن المشروع يخ ام روم نظ

نا    واجهة المشروع        ، ومن خالل إدراج       ينبغى ه توازية فى م واعد م إلى هيكلة واضحة ، الوصول  ق

 . تالى إلى تسهيل التطبيق القانونى، وبالللفحوى الموضوعى
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ناك   و ابهة               أيضا ه يم مش يم نفسها أو مفاه تلك الم  ، حيث تستخدم المفاه ستخدمة فى قانون العقوبات    ل

ة  ون ا               العام واردة فى القسم الخاص للقان إن الجرائم ال ، توضح  لجنائى الدولى تمثل قواعد مستقلة    ، ف

ة الجنائية الدولية وغيرها من                         ام التى تصدرها المحكم فى الحسبان بصوة خاصة من خالل األحك

 . المحاآم ذات الطبيعة الدولية

 

ة قا  من مدون الل        وال تتض رتكب خ ى ت رائم الت رية للج ة حص واعد خاص ى ق وبات الدول ون العق ن

ين                 ية ضد المدني ال عدوان رتبط بأعم وعلى ذلك فإن تلك السلوآيات التى . الصراعات المسلحة أو ت

ون          ن قان ا م بة أيض ون معاق ن أن تك وبات ، يمك ون العق ة لقان ام العام ا لألحك اب وفق ع للعق تخض

وبات ، حين يغيب تجري      ومع ذلك فإنه ينبغى مالحظة أن      . مها عن أحكام القانون الجنائى الدولى       العق

ية مسموح بها فى القانون الدولى ، مثل قتل أو إصابة الخصم فى صراع مسلح ،                       ال قتال يان بأفع اإلت

ام                       ا ألحك ى ال تخضع للتجريم وفق ة وبالتال واعد العام ا للق يس مجرما وفق دها من      211 §§ل ا بع  وم

 . العقوبات على سبيل المثالمدونة قانون 

 

ون   ى يتضمنها قان زمة الت واعد المل ك الق ى تل رم الجان ا احت ط إذا م ذا يسرى فق إن ه ك ، ف ع ذل ومــ

ام : الحرب  بعا ألحك ه يمكن أن يكون مجرما ت ى ، فإن ون الدول ا للقان ان السلوك محرما وفق إذا آ ف

ى         ون الدول م يتضمن القان وبات األلمانى إذا ل ون العق ه    قان ه يمكن    . بصفته تجريما ل ك فإن ى ذل وعل

رازية التى أوصى بها القانون          ر االحت زم بالتدابي م يلت ذى ل اب الطيار ال  57قارن المادة (الدولى  عق

رة  روتوآول اإلضافى 2فق ن الب باره   ) 1 م نابله باعت ه لق ناء إلقائ ين أث تل مدني ى ق بب ف ى تس وبالتال

ا ينص عل              د آم تل العم رتكبًا لجريمة الق ون األلمانى مادام ذلك ممكنا وفقا لألحكام الواردة          م يها القان

 .  منه حتى لو آانت قواعد القانون الجنائى الدولى ال تخضع سلوآه للعقاب7 حتى 3 §§فى 

 

ام العامة لقانون العقوبات ووفقا ألحكام قانون العقوبات                      ا لألحك إذا شكل سلوك الجانى جريمة وفق ف

ام الع إن األحك ى ، ف ة  الدول ذه الحال ى ه ين تسرى ف نازع القوان ة لت دة  . ام نا قاع بق ه ا تط ادة م وع

بعا للظروف الموضوعية                ى ، وت ون الجنائى الدول  52 §(فإن قاعدة تعدد الجرائم     . خصوصية القان

وبات   ون العق ة قان ن مدون بان   ) م ى الحس ؤخذ ف ن أن ت ى ال   . يمك ى الدول ون الجنائ يث إن القان وح

، فى حين يمكن    أو يشملها القانون الدولى العرفى    م التى نص عليها نظام روما       يتضمن إال تلك الجرائ   

لقانون العقوبات األلمانى فى مضمونه الموضوعى أن يتضمن تجريما أوسع مدى ، فقد استقر األمر               

ى التخلى عن وضع قاعدة عامة ال استثناء عليها لخصوصية القانون الجنائى الدولى ، حتى يمكن    عل
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وبخالف ذلك فإنه من الممكن أن يكون لهذا الوضع وظائف إيضاحية         . ات فى التجريم      تجنب الثغر   

    . هامة تخدم إلى حد آبير الحكم وفقا لقواعد تعدد الجرائم

 

IV. النوایات التشریعية اإلضافية المرتبطة بالنظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية . 

 

إن ال            ى ، ف باط مع المشروع الحال نية تتجه إلى إعداد خمسة مشروعات قوانين إضافية ، من          وباالرت

 : بينها مشروعان تمت صياغتهما بالفعل

ون النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية   تحققت من خالل    -   آافة - باعتباره قانونا تعاقديا -قان

د صادقت جمهور                            م فق يق ، ومن ث ا مجال التطب ية المانيا  الشروط التى تمكن من إدخال نظام روم

 . 2000 ديسمبر 11االتحادية عليه بتاريخ 

القانون األساسى من أجل تهيئة آافة   من2 فقرة 16ومن خالل إجراء تشريعى مواز عدلت المادة   -

ثل ألمانيا واأللمان أمام المحكمة الجنائية                      يق ، بحيث يمكن أن تم ذا التطب االشتراطات الدستورية له

ية    ك أدخ      . الدول رة       ومن أجل ذل ة للفق ادة        2لت تكمل ى القانون األساسى ، نصت على        16 من الم  إل

 . تخويل البرلمان إصدار قوانين تمكن من اإلحالة إلى محاآم دولية معينة

نظام روما ، حيث يتضمن فى مادته األولى            -  ون للعمل ب داد مشروع قان تم إع ى ي وقت الحال وفى ال

ون للعمل المشترك مع المحكمة ا            على - على وجه خاص -آما ينص . لجنائية الدولية  مشروعا بقان

يا والمحكمة ،                  ين ألمان ية فى مجال العمل المشترك ب ية الداخل ين األوضاع القانون يق االتساق ب تحق

رارات المحكمة ، تقديم المساعدات القانونية األخرى وتقبل                      يذ ق راد ، تنف ة ألف ديم المعاون ة أو تق إحال

 . راضى األلمانية ، وبين متطلبات نظام رومااإلجراءات الدولية فوق األ

وحدة   -  ى م ة أول ال درج تورية إلدخ تراطات الدس يق االش ى تحق تجه إل ية ت إن الن ك ، ف وبخالف ذل

ام                ا ألحك واليات وفق يا لل اآم العل توالها المح رة    120 §للتقاضى ت ون السلطة القضائية        1 فق  من قان

ة ق               واردة فى مدون ة الجرائم ال ى ، وذلك من خالل قانون لتعديل            للنظر فى آاف وبات الدول ون العق ان

ون األساسى       ام القان  من القانون   5فقرة  96ومن أجل تحقيق هذا الهدف ، ينبغى استكمال المادة          . أحك

األساسى بالشكل الذى يسمح فى المستقبل بإدخال الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب فى االعتبار              

 . ماعيةإلى جانب جرائم اإلبادة الج

ية إلى إدخال تعديل تشريعى                -  تجه الن ا ينبغى أن ت تعديالت الدستورية المخطط له توازى مع ال وبال

من ـ   يتض دة ل ياغة جدي رة 120 §ص نح     1 فق اها م رر بمقتض ائية ، يتق لطة القض ون الس ن قان  م

ون الجنا   ى القان واردة ف رائم ال ة الج ى آاف واليات للنظر ف يا لل اآم العل ى االختصاص للمح ى الدول ئ
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ى للتقاضى          بارها درجة أول يد الطريق دستوريا لذلك     . باعت تطلب تمه ا ي ويترتب على ذلك . وهو م

زية للنيابة االتحادية لمالحقة تلك الجرائم وفقا ألحكام                من قانون   1 أ فقرة    142 §إعطاء سلطة مرآ

 . السلطة القضائية

 

V .االختصاص التشریعى 

 

اد بالنسبة لألقسام     يأتى االختصاص التشريعى لالت        من 1 رقم 1 فقرة 74 من المادة    7 ،   5 حتى   1ح

ون األساسى    وبات ، اإلجراءات   (القان ون العق ية ، السلطة القضائية   قان  6أما بالنسبة للمادة ) . الجنائ

يعة األمور ، ذلك أن تلك التعديالت تتقابل مع قواعد              ع صادر عن طب ناك اختصاص اتحادى مان فه

يه      رتب عل ة ت يذ العملى بعد دخول الواليات الجديدة        تابع يا فى نطاق التنف يد ألمان ية توح ا إدخال اتفاق

يه  ى ، موضوع التخصص ب  (إل م . الفصل الثان رة رق يد  2فق ية توح ق األول التفاق ن الملح  ب م

 . )ألمانيا

 

اد باالختصاص التشريعى بالنسبة للمادة                رد االتح ر تف  من  2د   بن 2 فقرة   72 من المادة    1ويأتى تبري

ون األساسى     وتستهدف القواعد الحفاظ على وحدة القانون من خالل وضع أطر قانونية موحدة            . القان

ى          ون الدول ام القان ة ألحك رتكب بالمخالف ة الجرائم التى ت ال مالحق اد ألعم ى اتساع االتح ذا . عل وه

ة مصالح الدولة            الدولة وعلى مستوى فاألمر يتعلق بتسهيل أعمال المالحقة داخل. يخدم بالطبع آاف

وحد   ل تشريعى م ى عم ى ف ون الدول رائم ضد القان ى الج م ف وم لإلث اد ، من خالل إدراج مفه االتح

اد  اء االتح ة أنح ى آاف ل  . يسرى ف ى االختصاص المكم ه ينبغى ، وبالنظر إل ك فإن وفضال عن ذل

ب            تأآد بشكل ال يق تم ال ة الجرائم ، أن ي ية فى مالحق ية الدول ة الجنائ ل الشك فى قدرة المحاآم  للمحكم

ى مالحقة آافة الجرائم التى تدخل فى اختصاص تلك المحكمة وبصورة دائمة                 ية عل وهذا ال  . األلمان

اد      تابعة لالتح واليات ال ية لل ين المحل الل القوان ن خ يقه م ن تحق ا  . يمك ناك أيض ال فه يعة الح وبطب

ة فعالة وموحدة على مستوى االتحا             يق مالحق ة لتحق د للجرائم التى ترتكب ضد القانون      ضرورة بالغ

 . الدولى

 

ام          ة لألقس ية اتحادي واعد قانون  من حقيقة أن هذه التعديالت تمس 5 حتى 2وتأتى ضرورة صياغة ق

ية وقانون إصدار قانون السلطة القضائية وقانون السلطة                  ون اإلجراءات الجنائ وبات وقان ون العق قان

ية م             ا مجاالت قانون ه ، وآله ا بالفعل      القضائية ذات وزيادة على ذلك تبدو ضرورة هذه   . نظمة اتحادي
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ة الجرائم   ى مالحق اد ف ى مستوى االتح وحدة عل واعد الم ية وفى تنظيم . الق وفى اإلجراءات الجنائ

اآم  ى   . المح ية ف ية العالم بادئ القانون اق الم ن خالل إلح تعديالت م بع ال ون 1 §وتن ة قان ن مدون  م

 .  اإلبادة الجماعية بهالعقوبات الدولى والحاق جرائم

 

اء    ابقة ، والذى تتجه النية                     84 §وإلغ راطية الس يا الديمق ورية ألمان وبات لجمه ون العق ة قان  من مدون

يه من خالل المادة          ال يمكن أن يحدث إال من قبل االتحاد ، ذلك أن هذه القواعد قد استبقى العمل     7إل

 . حاديةبها بعد إتمام توحيد ألمانيا باعتبارها قواعد ات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 حول المادة -ب 

 مدونة قانون العقوبات الدولى

 الجزء األول

 قواعد عامة

 

 )مجال اإلعمال (1 §حول 

 

ى المصالح الحيوية للمجتمع الدولى                تداء عل ى اع ون الجنائى الدول ناولها القان ثل الجرائم التى ت . تم

نظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية بأنها           أآثر الجرائم جسامة ، والتى تمس المجتمع       "ويصفها ال

وهى بطبيعتها جرائم عابرة للحدود ، ولذلك فهى تخضع للمبادئ القانونية           ". الدولى آكل فى الصميم   

ية    اه االعتداءات التى تمثلها تلك الجرائم ، فإن إصدار األحكام على أفعال ترتكب                . العالم م اتج وبحك

ون جن  اس يحمل ن خالل أن ارج م ى الخ دول   ف يادة ال ى س ز ف ر جائ دخال غي ثل ت ية ال يم يات أجنب س
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ى         . األخرى   وبات األلمانى عل ون العق يق قان إن تطب ك ف رتكب فى الخارج ال      ومن أجل ذل ال ت أفع

ولما . يحتاج بالنسبة للجرائم الواردة فى مدونة قانون العقوبات الدولى لوجود ارتباط خاص بالدولة                

 من قانون العقوبات ،     6 § قد عبرت عن اتجاه مخالف حين بحثها فى          آانت المحكمة العليا االتحادية    

د عبرت صياغة       بوضوح تام عن أن األمر بالنسبة للجرائم الواردة فى مدونة قانون العقوبات 1 §فق

ى ال يحتاج إلى ارتباط خاص بالدولة           ومع ذلك ينبغى مالحظة أن سريان قاعدة االلتزام برفع . الدول

ا ألحكام مدونة قانون العقوبات الدولى هو التزام                 الدعوى بالنسبة      رتكبة فى الخارج وفق ال الم لألفع

ام       ا ألحك يد بشكل خاص وفق ية التى وضعت فى حسبان        153 §مق ون اإلجراءات الجنائ ز من قان

ادة   م  3الم ى       5 رق اد األوروب ون الخاص المتصل بإنشاء االتح فبالنسبة   . EGVSTGB  من القان

واردة      ى والتى ال تتماثل فى الجسامة       14 ،  13 §§فى     للجرائم ال وبات الدول ون العق ة قان  من مدون

واردة فى      فإنها تبقى " ، ومن ثم فقد أدخلت فى طائفة الجنح 12حتى  6 § §مع الجرائم األساسية ال

ى  واردة ف ة ال واعد العام ى 3 § §خاضعة للق ى وجه الخصوص 7 حت وبات ، وعل ون العق ن قان  م

تقد التحقيق فى الحاالت الواردة فى                     بالنسبة لألفع    داخل ويف ا بال ا اتصال م يس له  ،  13 §§ال التى ل

ى التدقيق فى األوامر والهياآل الرئاسية ومسار التحقيق بشكل                   14 وبات الدول ون العق ة قان  من مدون

تظم    ادة         . من إلى  من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر         28ويبقى استمرار سريان الم

 . االختصاص القضائى للمحكمة المذآورة دون مساس

 

 )تطبيق قانون العقوبات العام ( 2 §حول 

 

ى   2 §توضح  ر إل ى ، وبالنظ ى الدول ون الجنائ ى 3 ، 1 §§ أن القان ال   5 حت ن مج رج م ط يخ  فق

 . التطبيق القواعد المناظرة فى القانون الجنائى العام ، وبالذات فى مدونة قانون العقوبات

 وبصفة أساسية القواعد الواردة فى الفصول الثالثة        2§وبالنظر إلى القسم العام ، فإنه تسرى وفقا لـ            

ى من مدونة قانون العقوبات ، وآذلك المبادئ غير المكتوبة والمعترف بها فى القانون الجنائى                  األول

ك الخاصـة بشروط العمد والخطأ             ثـــــل تل ات المنظمة من خالل    وبذلك تبقى الموضوع  . األلمانى م

 §1 § فقط ، وبقدر ما تتضمنه. القانون الجنائى الدولى محفورة داخل القانون الجنائى األلمانى العام 

ى   3 §  ، ا تستبعد القواعد العامة          5حت واعد خاصة ، فإنه ى من ق وبات الدول ون العق ة قان  من مدون

 . الدولية قد احتوى على معطيات إلزامية مادام النظام األساسى للمحكمة الجنائية 2 §وفقا ألحكام 
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 هى التى تحوى وحدها قواعد خاصة محددة بوضوح آامل تستبعد ما يخالفها ، فإن                   2 §وحيث إن    

القسم الخاص من مدونة قانون العقوبات يبقى صالحا للتطبيق حتى بالنسبة لتلك األفعال التى تخضع                

اب وفقا ألحكام مدونة قانون العقوبات الدو        وفى حالة تماثل األفعال الخارجة على أحكام آل        . لى  للعق

نازع المعمول بها فى                      واعد الت وبات تسرى ق ون العق ة قان ى ومدون وبات الدول ون العق ة قان من مدون

يها        ون الجنائى األلمانى والتى تحيل إل يما سبق أ    (2 §القان ونفس الشئ يسرى فى   . (  III انظر ف

ون            ة قان واعد مدون ل ق واردة فى قانون العقوبات العسكرى               حاالت تماث ك ال ى مع تل وبات الدول العق

 . والتى تطبق على الجرائم التى يرتكبها جنود القوات المسلحة

 

ون الجنائى األلمانى فى بعض المسائل الخاصة بالقسم العام وفقا لـ                     واعد القان  ، على   2 §وتسرى ق

ناول نفس الموضوع فى الن                  واعد التى تت رغم من أن الق ظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية قد      ال

رة  يث  . صيغت صياغة مغاي رة، بح رية آبي تالفات جوه وجد اخ ه موضوعيا ال ت ك أن رض  ذل تف

ى    نظام األساس واعد ال تماد ق ام    (اع ى الع ى االلمان ون الجنائ ام القان ى أحك روج عل ى الخ ) . وبالتال

 : وتفصيال فإن األمر يختص بالنطاقات التالية

 

 دة الشرعيةقاع) أ
 

واد    ناولت الم د ت ى 22وق رعية      24 حت دة الش ية قاع ية الدول ة الجنائ ى للمحكم نظام األساس ن ال  م

يد      ار والتأآ ادة       . باإلظه ؤآد الم ا ت رة    103آم  من القانون األساسى نفس القاعدة ، وآذلك الحال   2 فق

 .  من مدونة قانون العقوبات1§فى 

 

 األهلية الجنائية) ب 
 

ن   رغم م ى ال ادة عل اص        26 أن الم ل اختص ية تجع ية الدول ة الجنائ ى للمحكم نظام األساس ن ال  م

ذين بلغوا وقت ارتكاب الجريمة سن الثامنة عشرة ، إال أنه ال                      ى األشخاص ال ة مقصورًا عل المحكم

توجد ضـــرورة لوجود قواعد خاصة باألهلية الجنائية فى مدونة قانون العقوبات الدولى تخرج على              

ام      ة قانون العقوبات    19 §أحك  مــن النظـــام األساســى للمحكمــة الجنائيــة 26فالمــادة .  من مدون

نها         داث ، ولك ية لألح ئولية الجنائ وع المس ية تخص موض ية دول واعد عقاب من ق يـــة ال تتض الدول

ا ورد فى                            ى م ع عل ع أن الداف ية ؛ والواق ية الدول ة الجنائ  تخرجهم فقط من نطاق اختصاص المحكم

ادة    ؤداه أن إقامة نظام إجرائى                        26الم يا ، م ان عمل ية آ ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم  من ال
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ة األحداث يتطلب تكاليف باهظة ، بالرغم من أن هؤالء األحداث عادة                    ونظام عقابى خاص لمحاآم

ية  اب الجرائم الدول ى ارتك يادية ف م أدوار ق ون له ا ال يك ا يع. م ناك م يس ه ه ل ى أن ة عل وق محاآم

ون الوطنى وهو ما يعنى فى ألمانيا وفقا ألحكام قانون محاآم                        ام القان ا ألحك المجرمين األحداث وفق

راوح أعمارهم ما بين              . األحداث    ذين تت  من 105 § سنة أحكام 21 ،   18وتنطبق بالنسبة للشباب ال

 . القانون المذآور

 

 العمـــد) جـ
 

ادة      تطلب الم نظام األساسى ل      30ت القصد (لمحكمة الجنائية الدولية من أجل اعتبار الفعل عمديا       من ال

اره وظروفه المصاحبة                    ) الجنائى  ل بالنسبة آلث ى األق ر اإلرادة بالنسبة للفعل ، واالحتمال عل . تواف

ى    تظم عل دى أو المن ع الم تداء واس االت االع ى ح د تنسحب أيضا إل بة للعم بات بالنس ونفس المتطل

ين  ة 7§(المدني ن مدون ى  م وبات الدول ون العق لح  ) قان ة الصراع المس ى حال ة 8 §(وإل ن المدون  م

ذا التعريف للعمد الوارد فى المادة       ) . نفسها  ى أن ه  ال يشمل حالة ما إذا قدر الجانى أن تحقق 30عل

يجة معينة يدخل فى مجال اإلمكان ، وأنه يقبل بها فى حالة تحققها                وهذه الصورة األخيرة يدخلها    . نت

د المشروط           الفكر ا   رة العم وبات الدولى بذلك التعريف             . أللمانى فى دائ ون العق ة قان م تأخذ مدون ول

نظام ا ناه ال ذى تب د ال يق للعم يةالض ية الدول ة الجنائ ى للمحكم رائم ألساس اب الج ك أن ارتك ، ذل

ال               ل جسامة من األفع بارها أق يها باعت د المشروط ال ينظر إل ر العم نا مع تواف يها ه المنصوص عل

ك وفقا للقانون االلمانى ، والتى يكفى بالنسبة لها تصور الفاعل إلمكانية تحقق النتيجة    ا ألخرى ، وذل

بارها    يها باعت اب عل ة   للعق واجهة الفاعل جريمة التعذيب       . عمديــ تحقق فى م ذلك ت  1 فقرة 7 §(ول

م    ى      5رق وبات الدول ون العق ة قان ة إنسان يخضع لسيطرته      )  من مدون مع إدراآه ، حين يسئ معامل

ذه أضرار جسمية أو نفسية جسيمة حتى إذا لم يصل هذا                           ة ه ى سوء المعامل رتب عل ية أن يت إلمكان

يقن من حدوث تلك اآلثار           ى درجة الت ويبدو من المناسب األخذ بمفهوم للعمد يتناغم مع . اإلدراك إل

تجاوز فى ذلك               ون الجنائى األلمانى ، وأن ي ة للقان واعد العام ومه فى الق المفهوم المأخوذ به فى مفه

د    ر العم ى لتواف دًا أدن باره ح ية باعت ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم د . ال إن العم ك ف ع ذل وم

المشروط ال يكفى فى الحاالت التى يكون فيها السلوك الموجه لتحقيق نتيجة محددة جزءا من الهيكل    

ثل           ين       "القانونى ألوصاف الفعل ، م وارد فى      "توجيه هجوم ضد المدني  من  1 رقم   1 فقرة   11 § ال

 . مدونة قانون العقوبات الدولى
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 الـرضـــا) د

 

ار        ناك ضرورة لوجود تنظيم خاص لآلث بدو ه ى الرضا    ال ت رتبة عل وعلى الرغم من الرغبة . المت

وق التى تستهدف حماية الفرد والتى ال يمكن التخلى عنها                     ة الحق ى إعالء شأن آاف آما هو الحال   (فـ

، إال أن عدم وضع رضا الفرد       ) 1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة       8بيل المثال فى المادة     على س 

ببا من أسباب      بار بوصفه س اإلباحة الممكنة لمرتكبى إحدى الجرائم الواردة فى مدونة  موضع االعت

ى ، وبصرف النظر عن االستثناءات الواردة بوضوح فى               وبات الدول ون العق  8 رقم 1 فقرة 8 §قان

ذه الجرائم موجهة ضد مصالح تعلو على                            يقة أن ه ورة ، يمكن أن يستقى من حق ة المذآ من المدون

ردية ، ومن ثم ليست محال لتصرف   إال أن رضاء المجنى عليه يسقط المسئولية إذا أدى . األفراد  الف

يان الجريمة ، وهو الحال على سبيل المثال فى جريمة االغتصاب آجريمة حر                     يار بن ى انه  §(ب  إل

رة    8 م    1 فق وبات الدولى         4 رق ون العق ة قان وهذا يتسق مع أحكام القانون الجنائى األلمانى   )  من مدون

 . هنا إلى قواعد خاصة العام ومن ثم فال يحتاج

 

 الـدفاع الشرعى) هـ
 

ادة  تمال الم ن اش رغم م ى ال رة 31عل ى 1 فق ية عل ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم ـ من ال  ج

 من مدونة قانون    32 §صة تنظم الدفاع الشرعى ، تحتوى على بعض التعديالت لمضمون           قواعد خا 

ون         ة قان ى مدون واعد إل ك الق ل تل إن نق وبات، ف ى يبدو غير ضرورى    العق وبات الدول وأيضا ، . العق

ية تنكر فى آل األحوال                اآم األلمان ام المح إن أحك بدو عدم التناسب واضحا بين المصالح            -ف  حين ي

ية  يها      المحم تدى عل ك المع ة من حاالت الدفاع الشرعى            - وتل ولذلك فإن األمر ال يحتاج     .  وجود حال

ب          ذا التناس ود ه رورة وج ن ض ى م نظام األساس تويه ال ا يح ر م يد ذآ ى تأآ نظام  . إل ان ال وإذا آ

نها ضمن نطاق الدفاع الشرعى ، فإنه لم يفعل                     دفاع ع دخل ال ك المصالح التى ي د حدد تل األساسى ق

ذلك    ا سبق القيام       ب ديم صورة مجردة لم ر من تق ، وهو ما ينفى به من تحديد دقيق لقاعدة التناسبأآث

دفاع الشرعى      ياج لتنظيم خاص لل ى        . أى احت أن التعريف القانون ول ب ك يمكن الق ى ذل ادة عل وزي

وارد فى      رة  32 §ال ة قانون العقوبات فى ارتباطه بتحديد مفهوم الضرورة الوارد فى  1 فق   من مدون

رة    32 § نظام األساسى للمحكمة                        1 فق واردة فى ال يق الشروط ال ه لتحق ون نفسه يكفى بذات  من القان

ادة         واءمة الم يق وم ند تطب ية ، خصوصا ع ية الدول ية       32الجنائ ى بن وبات عل ون العق ة قان  من مدون

ية التنظيم القانونى الوارد فى نظام روما األساسى                ى بن لممكن أن ومن ا. الفعل محل الدراسة ، وعل
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يقه قضاء ، فضال عن                           ند تطب ر من المشاآل ع ق الكثي ى األخذ بتنظيم قانونى خاص خل رتب عل يت

ة قانون العقوبات الدولى يمكن أن                        واردة فى مدون ال اإلجرامية ال أن األعم ه للتصور الخاطئ ب خلق

 . تدخل بال مشاآل ضمن صور الدفاع الشرعى

 

 الـتدابير القمعية) و 
 

يق ا بدو التطب ر      ي االت غي ن المج ام م م الع ال القس ى مج ى ف ى العرف ون الدول واعد القان ى لق لتكميل

ادة              واردة فى الم ة ال ا لإلحال نوعة وفق نا يمكن التفك    . 2المم ر بشكل خاص فى التدابير الردعية   وه ، ي

ى ،   ون الدول رائم القان ة بج ة الخاص باب اإلباح ين أس ن ب بارها م ديم باعت نذ ق ت م ى نوقش والت

 . ائم الحرب ، والتى تعرض مجال تطبيقها للتقييد المستمروخصوصا جر

ون           ام القان ى أحك ا عل لوآا خارج بارها س ردعية باعت ر ال م التدابي ى يستخدم من أحد    ويمكن فه الدول

ون الدولى يرتكبه شخص                ام القان ى أحك ى آعمل وقائى ضد عمل خارج عل ون الدول أشخاص القان

ون نفسه          ية ، وعلى الرغم من ذلك ، من األعمال التى   إال أن. آخر من أشخاص القان ر القمع  التدابي

فال يجوز تنفيذها إال    : اليجوز اإلتيان بها إال تحت قيود بالغة الضيق ، هذا إذا جاز اإلتيان بها أصال                

ا ، ويجب أن تكون مناسبة فى                   يا به يادة العسكرية العل ة أو للق يا للدول يادة العل بأوامر صادرة من الق

امتها    للظروف المحيطة ، وال ينبغى القيام بها إال آعمل استثنائى بمعنى عدم اللجوء إليها إال فى                 جس

بق     ذار مس د إن لميا ، وبع زاع س اء الن ة  إنه ل محاول اب فش ادة  -أعق ون أو إع رض القان يلة لف  آوس

ان     بارات اإلنس ة االعت يذه آاف ى تنف ر انتقامى مجرد ، وأن تراعى ف يس آمجرد تدبي ية سيطرته ، ول

ادة       ( نا الم ارن ه  وما بعدها من المشروع الذى وضعته لجنة القانون الدولى والخاصة بمسئولية            50ق

وعلى ذلك ، فإذا ارتكب فعل من       ) . الدولة عن األفعال المخالفة ألحكام القانون فى صياغتها األخيرة        

دخل فى نطاق جريمة اإلبادة الجماعية أو جرائم االعتداء على                   ال التى ت اإلنسانية ، وآان ذلك    األفع

ه ال يمكن إدخالها بحال من األحوال ، وفى ضوء القيود المذآورة سابقا          ر زمن الحرب فإن  -فى غي

 . ضمن نطاق اإلباحة الخاصة بالتدابير القمعية

 

ن      ه م رائم الحرب ، فإن ن ج ريمة م كل ج ى تش لح ، والت رتبطة بصراع مس ال الم ة األفع ى حال وف

ا        وآمثال عن  . ل القمع الداخلة فى نطاق اإلباحة فى بعض الحاالت الفردية           الممكن الحديث عن أعم

تال المجرمة دوليا آاستخدام سالح محرم ضد مقاتلين آتدبير              ال الق ه من أفع ر فى ذات ك فعل يعتب ذل
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  . مرة أخرى) استخدام سالح محرم(ردعى لمنعهم من ارتكاب نفس الجريمة 

 

يه أن ا            تعارف عل ه من الم ى العرفى يسمح ببعض تدابير القمع ضد المدنيين   وجزئيا فإن ون الدول لقان

دة   ة الش روط بالغ ك    . تحت ش ن ذل وقفها م ى م ددها ف ية أن تح ية الدول ة الجنائ بت المحكم د تجن وق

رها حول تقدير القانون الدولى الستخدام األسلحة النووية                   ك فى تقري وقد تحفظت  . الموضوع ، وذل

يا االتح       ورية ألمان ومة جمه ة فى عام      حك استخدام آافة الوسائل المسموح بها    " على عبارة    1991ادي

وعلى  ، I فى القانون الدولى للرد على المخالفات الجسيمة والمخططة ألحكام البروتوآول اإلضافى 

ادة  ام الم تعاقدية  " 52، 51األخص ألحك نوعات ال ك المم ر أن تل ا ال تعتب ذلك أنه د أوضحت ب ، وق

ر الق   روتوآول اإلضافى رقم      الخاصة بالتدابي را الب ا أخي ية ، والتى أدخله تعبر بشكل آامل عن  I مع

ى  ى العرف ون الدول ية ،   . القان ر الدول نازعات غي ى الم ى عل ذا الموقف القانون بق ه ى أن ينط وينبغ

 . والتى ال تخضع لتلك الممنوعات التعاقدية لتدابير القمع

 

ى اإلنسانى ت           ون الدول ثة للقان تطورات الحدي اه يستهدف التوسع فى تجريم التدابير               وال ى اتج شير إل

ية  نة . القمع يف لس ات جن ى اتفاق ية1949وحت ر القمع ل للتدابي ريم آام ى تح تملت عل ة   اش ى حال ف

ى     ادة  (الصراع المسلح الدول ؛ والمادة  II  من اتفاقية جنيف47؛ والمادة  I  من اتفاقية جنيف 46الم

يف   13 ية جن واد   III  من اتفاق يف   147 ، 34 ، 33؛ والم ية جن ك ال     ، ( IV  من اتفاق وهى فى ذل

نها تعكس أيضا موقف القانون الدولى العرفى                  ية ، ولك تعاقدات الدول ر فقط عن ال وتبعا لذلك ، . تعب

نوعة وخصوصا ضد األشخاص المتمتعين بالحماية وفقا ألحكام القانون الدولى        ر القمع مم إن تدابي ف

ل     ذين يخضعون لس نذ      . طة الطرف المحارب  اإلنسانى وال د خلص م ذا المجال الحيوى ، فق وفى ه

ر القمع ممنوعة أيضا فى الصراعات المسلحة غير الدولية وفقا ألحكام القانون            زمن طويل أن تدابي

ى العرفى      يدا حاسما فى             . الدول م تأآ ذا الحك د وجد ه حيث تقاربت  )  تاديتش -قرار االختصاص   (وق

ى    ون الدول ف القان دة مواق ك       بش ن تل ية م ر الدول لحة غي نازعات المس تص بالم يما يخ انى ف اإلنس

 . المنازعات المسلحة الدولية

 

روتوآول اإلضافى د أخذ الب ين  II وق ع ضد المدني ر القم نع تدابي ر م اعا حيث أق ر اتس خطوة أآث

ين لطرف الصراع المعادى خالل األعمال القتالية فى نطاق صراع مسلح دولى بصورة عامة             التابع

ى ، وارد ف نع ال نت الم ى تب ابقة الت الفيا الس ية ليوغس ية الدول ة الجنائ ف المحكم س موق و نف  وه

ى العرفى                   ون الدول اه من خالل القان روتوآول المذآور معضدة إي ولم تفرق المحكمة المذآورة    . الب
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 . بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

 

ى تطور ا      اه المتنامى ف ذا االتج ى       وبمناسبة ه ه من المناسب وضع تنظيم قانون ى ، فإن ون الدول لقان

ية داخل مدونة قانون العقوبات الدولى                  بارها من أسباب اإلباحة القانون ر القمع باعت وبالنسبة . لتدابي

ازال ينظر من خالله لتلك التدابير باعتبارها من أسباب اإلباحة ، فإن أمرها           ذى م نطاق الضيق ال لل

 .  حاالتها الفردية فى إطار تطور أوضاع القانون الدولى اإلنسانىمتروك للقضاء للنظر فى

 

 موانع المسئولية) ز 
 

ادة        ام الم توافق أحك رة    31ت يما يتعلق بانعدام             1 فق ية ف ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم  أ من ال

ام              ين مع أحك ية للمرضى العقلي ئولية الجنائ  الحكم الوارد أما.  من مدونة قانون العقوبات  20 §المس

ادة  ى الم رة 31ف بوت 1 فق ى بث ذى يقض ية وال ية الدول ة الجنائ ى للمحكم نظام األساس ن ال  ب م

ة        ى المدون يال مباشرا ف ه مث د ل ه ال يج ر نفسه ، فإن يارا فى تخدي ية لمن تسبب اخت ئولية الجنائ المس

ورة    تحققة                   . المذآ ة تبقى م ك الحال ثل تل ئولية الفاعل فى م إن مس ك ، ف ام القانون   ومع ذل ا ألحك  وفق

دة           يذا لقاع يق تنف ة للتطب ا قابل ا ألنه ك إم  actio libera in causa الجنائى األلمانى السارى ، وذل

ئولية الجنائية   تسبب الجانى فى    ه المس  أ من مدونة قانون 323 §أو على األقل تطبيقا ألحكام " فقدان

وبات    يس من المناسب إيجاد تنظيم        . العق ك ، فل  قانونى خاص لهذا الموضوع المتنازع ومن أجل ذل

 . عليه من أجل ذلك النطاق المحدود من الجرائم الدولية

 

 الـخطــأ) ح 

 

ه                          ية فى مادت ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم وجد من تنظيم يتضمنه ال ا ي  أ فيما 1 فقرة   31م

ادة              ام الم توافق مع أحك أ ي تعلق بالخط وبات          16ي ون العق ة قان وعلى العكس من ذلك فإن     .  من مدون

ادة    رة    32الم ادة          2 فق ية ، وعلى               33 فى اتساق مع الم ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم  من ال

ادة     وبات تغلق الباب بصفة عامة أمام إمكانية وضع الخطأ      17العكس من الم ون العق ة قان من مدون

لنظر عن الحالة الخاصة المتعلقة فى المنع موضع االعتبار حتى لو آان ال يمكن تالفيه ، وبصرف ا          

 . بحالة الضرورة الناتجة عن صدور األوامر
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وتقف بعض الشكوك الدستورية فى طريق نقل هذا النظام إلى القانون األلمانى ، ذلك أنه يتعارض                     

الواسع االنتشار والمعترف به فى القانون األنجلو " الخطأ فى القانون "error iuris nocet مع مبدأ

ذلك مع المبدأ الدستورى األلمانى         أمريك  ؛ والتخلى عن تنظيم خاص يتماشى      "قاعدة اإلذناب "ى ، وآ

ادة     رة  33مع نص الم بدو    2 فق نظام األساسى ي ا ، ذلك أن التطبيق العملى لمدونة     من ال نا تمام ممك

نظام األساسى                تائجه مع معطيات ال ى يتماشى فى ن وبات الدول ون العق بات فتأسيسا على المتطل: قان

ام   ا ألحك نع وفق ى الم أ ف ى لتجنب الخط ا القضاء األلمان ى يتمسك به ددة الت ة 17 §المتش ن مدون  م

يها الجانى فى ألمانيا فى جرائم مثل إبادة الجنس ،                         وجد حاالت يستطيع ف اد ت وبات ، التك ون العق قان

 . طأ فى المنعأو الجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب أن يتمسك بنجاح بعدم إمكان تجنب الخ

 

 حالة الضرورة المعفية من العقاب) ط 
 

وارد فى المادة           توافق النص ال  د من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية والخاص         1 فقرة   31ي

بصورة آبيرة مع أحكام الضرورة المعفية من العقاب المنصوص عليها  "duress" بحاالت اإلآراه 

ى    ة قانون العق      35 §فــ األفعال التى ترتكب بهدف : وال يوجد بينهما غير اختالفين . وبات  من مدون

ة الحرية الشخصية        من مدونة قانون العقوبات من األحوال 35 §تعتبر وفقا لـ ) حرية الحرآة (حماي

ادة     ى الم ى عكس الوضع ف اب عل ن العق ية م رة 31المعف رر  1 فق ى يق نظام األساس ا أن ال  د ؛ آم

ان ال        اء فقط إذا آ ذى انتوى الجانى إلحاقه ليس أآثر جسامة من ذلك الذى تم تحاشيه                اإلعف . ضرر ال

ين آثار الفعل الذى دفعت إليه الضرورة                     ا ب يها عدم التناسب واضحا م بدو ف ا فى الحاالت التى ي أم

ين المصلحة التى تمت حمايتها من خالله ، فإن القانون األلمانى ال يدخلها ضمن نطاق اإلعفاء                     ( وب

ر 35 § وبات1ة فق ون العق ة قان ن مدون ى  . ) م يها الجان تطيع ف وجد حاالت يس اد ت ه ال تك ذلك فإن ول

ه لفعل مجرم وفقا ألحكام مدونة قانون العقوبات             اب حين ارتكاب اء من العق ه فى اإلعف بة بحق المطال

ك أن المصالح القانونية المحمية                 ربائه ؛ ذل ة حريته الشخصية أو حرية أحد أق ى بغرض حماي الدول

ام مدونة قانون العقوبات الدولى تفوق فى قيمتها بشكل واضح ، وفى آل األحوال ، حرية                    ا ألحك وفق

ى. الحرآة  ام   وعل واجهة أحك ى م واعد خاصة ف اد ق بدو ضرورة إليج ذا ال ت ـن 35 § هـــــــ  مــ

 . مدونـــة قانــون العقوبات

 

  عدم االعتداد بالصفة الرسمية) د 
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وجد ضرورة لوضع  ى     ال ت مية بالمعن فة الرس تداد بالص دم االع ية تخص موضوع ع واعد عقاب  ق

ادة        وارد فى الم رة    27ال  من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، ذلك أن القانون الجنائى         1 فق

ة تقضى بإغالق طريق المساءلة الجنائية لموظفى الدولة أو أعضاء                  واعــد عام األلمانى ال يعرف ق

رلمان بصفة    ة    الب ادة             .  عام واردة فى الم واعد ال ك الق ا تل رة    27أم  من النظام األساسى ، والتى  2 فق

ته أو وفقا ألحكام القانون                ا الشخص سواء داخل دول تع به تداد بالحصانة التى يتم دم االع تقضى بع

ى ، فهى ال تتعلق بالقدرة على عقابهم ، ولكن بقدرة المحكمة على مالحقة الجرائم الدولية     وال .الدول

ادة     نظمها الم ى ت رلمانية الت انة الب ام الحص ثل أحك رات 46تم ى 2 فق ى ،  4 حت نظام األساس ن ال  م

كلة    ة مش واليات أي ية لل اتير الداخل ذلك الدس وية   . وآ اء األول بة إلعط ى بالنس ن الكاف ه م ع أن والواق

رلما         وم الب ين يق ى ، ح نظام األساس واعد ال ى ق ر إل ة ، وبالنظ ل الدول ة داخ رفع  للمالحق ه ب ن نفس

ية                  تهم بارتكاب جريمة دول ذى ي نائب ال يس من المنتظر هنا حدوث تصادم فى         . الحصانة عن ال ول

وأيضا فإن القواعد   . االختصاص بالنظر إلى حصانة النواب فيما يتعلق بتصريحاتهم داخل البرلمان            

ى   18 §§المتضمنة فى    . ظام األساسى  من قانون السلطة القضائية ال تقف عقبة فى طريق الن        20حت

ادة     رة    27ألن الم نظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية ال تلزم ألمانيا بمالحقة األجانب              2 فق  من ال

ذين يخضعون لهذه األحكام      ومن أجل العمل المشترك مع المحكمة الجنائية الدولية ، فإن مشروع . ال

ون الجنائى الدولى فى تنظيمه للعمل المشترك مع المحكم            20 حتى   18 §§ة المذآورة يقرر أن     القان

 . من قانون السلطة القضائية ال تقف عقبة فى سبيل إحالة أشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية

 

 ارتكاب الجريمة ، المساهمة والشروع فيها) ك 
 

ادة   ى الم واردة ف ردية ال ية الف ئولية الجنائ واعد الخاصة بالمس تاج الق نظام األساسى 25ال تح ن ال  م

ل          ة بالفاع ام الخاص ع األحك ق م ا تتس ك أنه اص ، ذل ر خ ى أى تحوي ية إل ية الدول ة الجنائ للمحكم

واردة فى     ى   25§§والمساهمة ال وبات ، وأيضا مع التنظيم القانونى         27حت ون العق ة قان  من مدون

ى   وارد ف ى  22§§للمشروع ال ورة 24 حت ة المذآ ن المدون ة نفس 27 §وتتضمن .  م ن المدون  م

ا   د من النظام األساسى والخاصة بالمساهمة فى جريمة جماعية          3 فقرة   25م الواردة فى المادة     األحك

بدو الخصوصية  .  إال فى صورة المساهمة التى تتحقق عن مشارآة مجموعة فى تقديم أعمال     وال ت

ى ارتكاب الجريمة          ى     (المساعدة عل يها آحد أدن ذه الصورة ال تبرر األخذ بأحكام   ) .  الشروع ف وه

 . اصة بهاخ
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 اآلثار القانونية وتقدير الجزاء الجنائى) ل 
 

واعد خاصة باآلثار القانونية للجريمة وبتقدير الجزاء الجنائى             ى األخذ بق ية إل تجه الن ويتضمن . ال ت

ام           رتبطة بأحك دد والم ذا الص ى ه ية ف واعد األساس ية الق ية الدول ة الجنائ ى للمحكم نظام األساس ال

ورة فى        ة المذآ  منه مستكملة من خالل القواعد الخاصة باإلجراءات 110 ،  78 ،   77المواد  المحكم

بات    ى العقوبة السالبة للحرية المؤقتة التى                    . واإلث نظام األساسى عل د نص ال وبات ، فق وبالنسبة للعق

بلغ حدها األقصى        سنة ، فى حين لم يحدد لها حدا أدنى ، وآذلك نص على سلب الحرية المؤبد                 30ي

رامة  ى   والغ دا أقصى أو أدن ا ح دد له م يح ى ل نظام   . الت ى ال يها ف رامة المنصوص عل ى أن الغ عل

رية    البة للح وبة س ع عق بق إال م ى ال تط ية خاصة    . األساس را عقاب ى أط نظام األساس دد ال م يح ول

واد     ى الم واردة ف رائم ال ى 5للج رعاية       . 8 حت ت ال ع تح نظام الوض ى ب نظام األساس ذ ال وال يأخ

تها           االجتماعية س    يذ بقي اف تنف رغبة فى إيق وبة أو حين ال يع العق ك فإن المادة   . واء حين توق ومع ذل

ى إمكانية تخفيض مقدار العقوبة المقضى بها عن طريق اإلفراج بعد قضاء ثلثى     110 نه تنص عل  م

ا فى حاالت سلب الحرية المؤقت ، أو بعد قضاء                     وبة المقضى به دة العق  سنة فى حالة األحكام     25م

 . دة بسلب الحريةالمؤب

 

ذه األحكام مشكلة بالنسبة للقانون األلمانى بالنظر إلى ما تضمه من مجاالت واسعة للتقدير،     ثل ه وتم

نظور ضرورة المساواة فى                          ذلك من م تحديد، وآ تم ال ذى يح بدأ الدستورى ال ى الم وأيضا بالنظر إل

ة مع من يحاآمون وفقا لألحكام العامة لل             ك بالمقارن ة وذل وهى ال تعتبر أيضا    . قانون الجنائى   المعامل

ية فى مجال األحكام الجنائية الدولية                       اآم األلمان ام المح ومن . حاسمة بصورة مباشرة بالنسبة ألحك

ية لقضاء المحكمة الجنائية                          ة ، والصفة التكميل ية داخل الدول ة القضايا الجنائ دم مالحق يد تق أجل تأآ

تقدم للنظر فى القضا              ية ، التى ال ت يا إال إذا آانت الدولة المعنية ليست لها الرغبة أو ليست فى        الدول

ذى يسمح لها بإجراء المالحقة المناسبة ، فقط البد من مراعاة أن التنظيم القانونى للمالحقة                   ع ال الموق

واعد    يات الق ى خلف ون ، وبالنظر إل ى أال تك ى ينبغ وبة الت يع العق ن توق ين م تهدف التمك د أن يس الب

ية المت   ضمنة فى نظام روما األساسى وإلى أحكام المحاآم الجنائية الدولية ، من العقوبات التى                 العقاب

 . ينظر إليها باعتبارها غير متناسبة مع جسامة الجريمة

 

م إلحاق أطر عقابية دقيقة بكل فعل من األفعال المجرمة فى المشروع ، ترتبط بالتدرج                        د ت ذلك فق ول

أ          رتيب درجات الخط و   . فى ت ا العق ا هو الحال فى النظام األساسى ، وبالنظر إلى             أم بات فهى ، آم
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وبخالف ذلك ، فلم تتضح ضرورة  . جسامة الجرائم التى نص عليها ، العقوبات السالبة للحرية فقط             

ى    ر إل ك بالنظ ام ، وذل ى الع ون الجنائ واجهة القان ى م ة ف واعد خاص ة ق روع أي مين المش لتض

 . االعتبارات التى سبق ذآرها

 

ى ر  وعل يقة لتقدي واعد الدق ى الق يم خاص بالنظر إل ى تنظ ناك حاجة إل ن ه م تك  وجه الخصوص فل

واردة فى المادة           من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية والقواعد   1 فقرة   78الجزاء الجنائى ال

بات ، ال يضعه قانون تقدير الجزاء الجنائى واألحكام القضائية ا           لمنفذة له الخاصة باإلجراءات واإلث

 . فى حسبانــه

 

رتيب األطر العقابية الدقيقة للجرائم الفردية ، فإن لألفكار التالية دورا     تعلق بت يما ي فمن  : ًايإرشاد وف

ى تحرم أخطر الجرائم ضد التعايش السلمى بين الشعوب ،                     وبات الدول ون العق ة قان إن مدون ناحية ف

ادة الجماعية ، الجرائم ضد اإلن           ا اإلب سانية وجرائم الحرب، ويقرر لذلك أطرا عقابية أشد ويقصد به

ون الجنائى العام         ررة فى القان ك المق فإن المشروع ينطلق من نقطة  ومن ناحية ثانية. جسامة من تل

مؤداها أنه بالنسبة للجرائم ضد اإلنسانية ، وبسبب االرتباط الوظيفى باعتداء واسع النطاق أو منتظم               

ا تستح         ين ، فإنه ى المدني ق أن تعاقب آقاعدة بعقوبة أآثر جسامة من تلك المقررة لجرائم الحرب             عل

ا   ادى له ناء الم يث الب ن ح ة م دار   . المماثل د مق ة تحدي روع مهم ى المش إن عل ثة ، ف ية ثال ن ناح وم

ئات          ل الف بعض داخ ها ال واجهة بعض ى م ريمة ف وين الج ى تك ة ف ال الداخل بية لألفع امة النس الجس

تلفة للجرائم      وبات الدولى فإنه من الممكن        وبص . المخ ون العق ة قان رف النظر عن خصوصية مدون

ر األخذ بترتيب األطر العقابية الواردة فى مدونة قانون العقوبات ، وذلك من أجل تحديد                     ى حد آبي إل

ال  بية لألفع امة النس ك الجس ع   . تل تداء واس لح أو باع باط بصراع مس إذا صرف النظر عن االرت ف

تظم ضد     نطاق أو من إن مدونة قانون العقوبات تضم جرائم متوازية عديدة   ال ين ، ف ويبدو هنا .  المدني

ذى يمكن أن يتحقق من خالل تقديرات المشروع االتحادى األلمانى لمستوى الخطأ                  تفاع ال دار االن مق

تمدها فى تحديد الجسامة النسبية للجرائم الواردة فى مدونة                       ية التى اع بدى فى األطر العقاب والتى تت

ى       ق وبات الدول ون العق إن المشروع يقرر وجود           . ان وبات ، ف يا للعق ى جسامة الحدود الدن وبالنظر إل

ى وجه الخصوص حين يقرر ضرورة االنطالق من مجال واسع لتقدير جسامة                     ة وعل حاالت مخفف

 . الفعل اعتمادًا على التحديد واسع النطاق لألفعال التى يمكن أن تدخل فى إطار الجريمة
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  دم جواز المحاآمة عن الجريمة مرتينع) م 
 

ــــت هنـــاك حاجــة لصياغـــة نـــص خــاص يقـــرر قاعدة           عدم جواز المحاآمة عن الجريمة     "ليس

رتين  ادة  ) "ne bis in idem م ية      20الم ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم ك أن  )  من ال ، ذل

ابهة ينتوى األخذ بها لتنظيم الع           ناك قاعدة مش القة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة األلمانية       ه

 ).المشروع   من7§ ، 3 §( وذلك فى مشروع قانون المحكمة الجنائية الدولية 

 

  )اإلتيان باألفعال بناء على أوامر أو تعليمات الرؤساء (3 §حول 

 

أ فى المنع الواردة فى             رغم من أن قاعدة الخط ى ال لعقوبات تسرى أيضا  من مدونة قانون ا17 §عل

واعد      بة للق ذلك بالنس تفاء ب ن االآ ه ال يمك ى ، إال أن وبات الدول ون العق ة قان ال مدون ال إعم ى مج ف

يمات الرؤساء ، والتى ترتبط من ناحية             ى أوامر أو تعل ناء عل ال ب يان باألفع ة لموضوع اإلت الحاآم

ادة  ن 33بالم ية ، وم ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم ن ال ـ م ية أخرى ب ون 5  §  ناح ن قان  م

ام العسكرية  ى .   األحك و الحال ف ا ه إن 5§وآم وبات العسكرى ، ف ون العق  من نفس 3 § من قان

يونة لمن يرتكب جريمة من جرائم الحرب بناء على أمر عسكرى               ر ل ام أآث ى أحك ون تنص عل القان

واردة فى                ك ال زام عن تل وة اإلل ه نفس ق ى ل نة قانون العقوبات ، ولذلك ال  من مدو17 §أو أمر مدن

 .يمكن التخلى عن إدراج أحكام الخطأ فى المنع التزاما بأحكام المبادئ القانونية العالمية 

 

ادة  ثل الم وبات    22 §وتم ون العق ة قان روع مدون ا لمش رجعا مهم كرى م وبات العس ون العق ن قان م

ر            زمة وغي ين األوامر المل رقة صريحة ب يما تتضمنه من تف ى ف زمة  الدول ذا يعنى الخروج  ( المل وه

بات حقوق اإلنسان         ون الجنائى أو متطل ام القان ى أحك فحين يصدر أحد المرءوسين أمرا ملزما ) . عل

ا                ، ذا األمر وفق ثل ه ك أن م ى ، ذل وبات الدول ون العق ة قان ية فى إطار مدون ئولية الجنائ تنتفى المس

وارد فى        رة    22 §للتعريف ال وبات ال       1 فق ون العق يئا مخالفا            من قان عسكرى ال يمكن أن يتضمن ش

وق اإلنسان       ون الجنائى أو حقـــ ام القان إن    . ألحك ك ف ى ذل واجه فقط حالة قيام  3 §وعل المرءوس   ت

زمة         ر مل ا  . بإصدار أوامر غي  من قانون العقوبات العسكرى والتى تضم سببا خاصا بها من  5 §أم

 تنص على ميزة خاصة يتمتع بها العسكريون ،      أسباب اإلباحة وقاعدة خاصة للخطأ فى المنع ، فهى         

ى العكس من        ة قانون العقوبات التى تنص على مجرد إمكان تجنب الخطأ   17 §فهى وعل  من مدون

ام      ل ألحك ة الفع ا وضوح مخالف تطلب أيض ية ،  ت ئولية الجنائ وجب للمس أ الم يق الخط رط لتحق آش
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ون    ذه القاعدة أيضا ف         . القان نظام األساسى    وتسرى ه ادة    (ى ال ه ، ونظرا لالفتراض        )33الم ، إال أن

ادة                        واردة فى الم ون ال ام القان ة الفعل ألحك بارة وضوح مخالف  من النظام   2 فقرة   33القانونى فى ع

ى جرائم الحرب                      إن سريانها يقتصر عمال عل ية ، ف ية الدول ة الجنائ د صرف  . األساسى للمحكم وق

ون      ة قان ى مدون راض ف ذا االفت ذ به ن األخ ر ع ثل    النظ ن أن تم ا يمك ك أنه ى ، ذل وبات الدول العق

ن التشريع ، حين                    ة نظر ف زيدا من وجه ونها ت اب فضال عن آ بدأ اإلذن ى م صعوبات ، وبالنظر إل

واردة فى الفصلين الثانى والثالث من مدونة قانون                     3 §يقصر اإلنسان      ى الجرائم ال بداية عل نذ ال  م

و حادث بالفعل  ا ه ى آم وبات الدول د وض. العق ثالث موضع وق ى الفصل ال واردة ف عت الجرائم ال

بدو واضحة فى إصدار أمر بعدم اإلبالغ عن جريمة                        ون ال ت ة للقان ك أن المخالف ذلك ، ذل بار آ االعت

 . ضد اإلنسانية آوضوحها فى إعطاء التعليمات بارتكاب مثل هذه الجريمة

 

دال من العلم بمخا                  ون ب ة القان ى مخالف ى التعرف عل ز عل .  القانون له أهمية لغوية محضة     لفةوالترآي

تطابق الشكلى مع          من قانون العقوبات العسكرى ، وبالتالى فليست5 §فهى فقط تستهدف تحقق ال

وى  ى الفح رات ف ناك تغيي ام . ه ون األحك ة بقان ياغة بالمقارن ى الص رى ف تالفات األخ ا االخ أم

ام ال يس األمر ألحك ة الفعل فل ى مخالف ذى يرآز عل باط العسكرية ، ال ى االرت ود إل ون ، فهى تع قان

نظام األساسى       وفى العمل ، وليس من المنتظر أن تلعب تلك التعديالت دورا آبيرا ، ذلك  . الشديد بال

نطلق ، من أن آل أمر بارتكاب فعل ، آما هو منظم فى مدونة قانون العقوبات                     نظام األساسى ي أن ال

ه فقط يمكن                ون ، وأن ا للقان ر مخالف ى ، يعتب ان أيضا ال يعلم      الدول تماس عذر قانونى للفاعل إذا آ  ال

 . بأساس مخالفة الفعل للقانون

 

يازات التى يتمتع بها                          نطاق االمت ية من توسيع ل ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم ا يضمه ال وم

م تضييقه فى                     د ت ى ق رئيس المدن ى ال يمات الصادرة عل  لينطبق 3 §المرءوس المخطئ لتشمل التعل

زام حقيقى مشابه       فقط ع   ا إل يمات التى له ى التعل والمقياس هنا هو مقدار التشابه بين اإللزام الناتج . ل

ك   ين ، وتل ر المرءوس يا وأوام ر العل ين األوام ة ب نظم العالق ذى ي يكل الرئاسى العسكرى ال عن اله

 . العالقة ما بين المحافظ المدنى لمنطقة تخضع لالحتالل وبين مرءوسيه

 

 )سئولية الجنائية للرئيس العسكرى والرؤساء اآلخرينالم (4§حول 
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ام تأخذ بالجانب من المادة            ذه األحك  من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية الذى يتضمن 28ه

ون    رتكبها المرءوس ى ي رائم الت ن الج اء ع ئولية الرؤس ى ال يتضمن  . مس ى األلمان ون الجنائ والقان

ذا الصدد ، و        ة فى ه مع ذلك فإنه من الممكن التوصل إلى مساءلة الرئيس الذى يترك عن قاعدة عام

ك سواء عن طريق                    رتكب الفعل ، وذل  من مدونة قانون    13 §بصيرة مرءوسه الخاضع لألوامر لي

ى  واردة ف ام الخاصة ال ى آل األحوال عن طريق األحك وبات أو عل ون 357 §العق ة قان  من مدون

 تنص على عقاب الرئيس بقدر مشابه       4 § سالفة الذآر ، فإن      357 §وآما هو الحال فى       . العقوبات  

ة األول                      رك فى حال بار الت ان اعت رغم من أن فى اإلمك ى ال رئيس (للمرءوس ، عل ، ومن وجهة ) ال

وبسبب مسئولية الرئيس الخاصة ، فإن الفقرة      . نظر قانونية نظرية مجرد حالة من حاالت المساعدة          

ة    1 ى        2 جمل باب فى طريق أى ظرف مخفف من المنصوص              تنص بصورة واضحة عل  إغالق ال

يها فى      رة    13 §عل ون العقوبات         2 فق ة قان  ليس فقط   2وتسرى القاعدة الواردة فى الفقرة      .  من مدون

فى حاالت الرئاسة الرسمية ، ولكن أيضا فى حاالت الرئاسة العسكرية والمدنية الواقعية ؛ فالمعول                  

 . األوامر والرقابة ، والتى تمكن من عرقلة ارتكاب الفعلعليه هو وجود سلطة حقيقية إلصدار 

 

ى علم بالجرائم التى يرتكبها أو على وشك أن يرتكبها المرءوس ، فيكون له          رئيس عل م يكن ال إذا ل ف

ون الجنائى األلمانى أن يعامل عقابيا ، وبسبب قصده غير المتكامـــل           ه القان ذى يأخذ ب بدأ ال ا للم وفق

ة                     ، بصورة  ) المعيب ( ا مرتكب الجرائم العمدي ك التى يعامل به تماثل مع تل ذا التوسع فى    .  ال ت وه

وم االرتكاب تحت شعار   ادة "مفه ئولية الق ادة  " مس رت عنه الم ذى عب نظام األساسى 28ال  أ من ال

ية أيضا بالنسبة للحاالت التى تتضمن مجرد إهمال فى عدم عرقلة الجرائم ،          ية الدول ة الجنائ للمحكم

م يكن م      ه فى القسم العام من مدونة قانون العقوبات الدولى                  ل وينبغى إدخال تلك   . ن الممكن األخذ ب

زام بممارسة السيطرة       ة االلت ام الخاصة بمخالف ك الخاصة ) 13 §(الحاالت ضمن إطار األحك وتل

 . الواردة فى القسم الخاص من مدونة قانون العقوبات الدولى) 14 §(بعدم اإلبالغ عن الجريمة 

 

 )عدم السقوط بالتقادم ( 5 §ول ح

 

ادة      نظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية بعدم سقوط آافة الجرائم التى تدخل                29تقضى الم  من ال

ى    واردة ف امة ال ة الجس رائم بالغ ك الج تقادم ، وهى تل ة بال ى اختصاص المحكم ى تمس 5 §ف  والت

ى آكل        د أخذت     . المجتمع الدول ذه القاعدة الم     5 §وق وقد اغترف المشرع فى نصه على      . تشددة   به

قاعدة عدم السقوط بالتقادم من سلطته التقديرية واسعة المدى فى الصياغة ، وهى تلك المستمدة من                   
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ية  ية األلمان واعد التكميل ى الق ور ف ود قص ى وج ة ، لتحاش تورية االتحادي ة الدس ام المحكم . أحك

ى م             اواة بالنظر إل بات المس تعلق بمتطل دونة قانون العقوبات فإن هذه األحكام تصدق فقط        وألسباب ت

رائم   ك أن الج ى ، ذل وبـــات الـــدول ون العق ة قانـــ ى مدونـــ يها ف وص عل رائم المنص ى الج عل

ى  امة   14 ، 13 §§المحصورة ف دودة الجس نح مح ن الج ى م ر   .  ه ن غي ه م ال ، فإن يعة الح وبطب

األقل جسامة لجرائم الحرب تؤدى إلى حاالت تماس        الممكن تجاهل أن هذه القاعدة وبالنسبة للوقائع          

ون الجنائى العام األلمانى ، ذلك أنها تقرر عدم سقوط جرائم القتل المشدد واإلبادة الجماعية                   مع القان

تقادم    رة    78(بال وبات        2 فق ون العق ة قان ك فإنه تجب مالحظة ، أنه أيضا بالنسبة       ) .  من مدون ومع ذل

بة ب        2 ،   1 أرقام   3 فقرة   78 §فإن  .  سنوات   10سلب الحرية لمدة تزيد على       للجرائم األخرى المعاق

تقادم بعشرين سنة وبثالثين سنة وهو ما يساوى واقعيا عدم السقوط بالتقادم            دة ال وباإلضافة . تحدد م

واردة فى مدونة قانون العقوبات الدولى ، فى                             ك الجرائم ال ا يستغرق تعقب تل ادة م ه ع ك فإن ى ذل إل

ى دول الت ة ال ى المالحق تقدم ف ا الحق الم ى( له وطن الجان يها الجريمة ، م بت ف ى ارتك ة الت ، ) الدول

ين من االستمرار فى                          ا طويلة ؛ ومن أجل التمك ة أزمان يذ إرادة الدول ل الواقعى فى تنف يجة للخل ونت

واردة فى          ك الجرائم ال ة تل  من مدونة قانون العقوبات الدولى على مدى زمنى 12 حتى 6 §§مالحق

 . طويل ، فإنه يبدو من المبرر اإللغاء العام للسقوط بالتقادم

 

  من مدونة قانون العقوبات القاضية بعدم سقوط العقوبات 2 فقرة 79 §واتساقا مع الحكم الوارد فى 

  تقرر زيادة على ذلك ، أن تنفيذ العقوبات 5 §الخاصة بحرية اإلبادة الجماعية بالتقادم ، فإن 

 . يضا بالتقادماارتكاب الجرائم الواردة فى مدونة قانون العقوبات الدولى ال يسقط الموقعة بمناسبة 

 من مدونة قانون العقوبات الدولى ، ذلك 14و  13 §§ويسرى شئ آخر بالنسبة للوقائع الواردة فى 

ادم أن األمر هنا يتعلق فقط بجنح ، ولذلك فإنه تسرى بالنسبة لها القواعد العامة لمدد السقوط بالتق

 من مدونة قانون العقوبات  ، وهو حكم تقضى به 3 فقرة 79 § أو 5 رقم 3 فقرة 78 §الواردة فى 

وهذا الحكم يبدو مناسبا من الناحية الموضوعية نظرا .  من مدونة قانون العقوبات الدولى 2 §

 . لضآلة جسامة تلك الجرائم
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 الجزء الثانى

 الجرائم ضد القانون الدولى

 ولالفصل األ

 اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية

 

م االرتباط الوثيق بينها                          ا فى فصل واحد بحك انية مع ادة الجماعية والجرائم ضد اإلنس وضعت اإلب

تت وقائع جريمة اإلبادة الجماعية آفاءتها فى آافة اإلجراءات التى اتخذت حتى               . موضوعيا    د أثب وق

ة قا             ريبا عن مدون ا تق وبات     اآلن ، ونقلت آله ون العق ا وقائع الجرائم ضد اإلنسانية فقد صيغت  . ن أم

 . بصورة تقترب بشدة من نظام روما األساسى

 

 )اإلبادة الجماعية (6§حول 

 

توافق الصياغة فى نصها إلى حد آبير مع ماديات جريمة اإلبادة الجماعية آما تنص عليها                   220 §ت

وبات      ون العق ة قان ام ع  . أ  من مدون تمد األحك وارد فى المادة    وتع ى التعريف ال من معاهدة منع  II ل

ام  ية لع ادة الجماع اب اإلب ادة  1948وعق ع الم وقت م ى نفس ال ذلك ف توافق ب ا 6 وت ام روم ن نظ  م

 . للمحكمة الجنائية الدولية

 

ا بين المادة            رة م ك الصياغة المغاي  أ من   220§ من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية و       6وتل

ة ق   ام       مدون وبات لألرق ون العق  توضح بجالء أن شروط تحقق جريمة اإلبادة الجماعية            5 و   2 و   1ان

تحقق إذا ارتكب الفعل ضد فرد واحد              وهذه الصياغة اللغوية لماديات الجريمة تضع فى       . يمكن أن ت

ادة     ى الم ى واردة ف ا ه ريمة آم بانها عناصر الج يرات   6حس ؤآد التفس ى ، وت نظام األساس ن ال  م

ا  ات جريمة اإلبادة الجماعية      المعط فإذا وجهت األفعال المكونة للجريمة ضد عدة أشخاص ، . ة لمادي

إن هذا يقترب بها من حالة تعدد األفعال اإلجرامية             ، رقم 1 فقرة 6أما باقى االختالفات فى المادة      . ف

م    3 ـ          5 ورق ة ل ة بالصياغة القائم لها إال مبررات  أ من مدونة قانون العقوبات فليس        220 § بالمقارن

 . لغوية

 

ات الجريمة          ز لمادي زة من خالل خصائصها        "والوصف الممي ، والمستخدم حتى اآلن    "جماعة متمي

بارة         220 §فى   تبداله بع م اس د ت وبات  ق ون العق ة قان ية " أ من مدون ك فى اقتراب من نص  " إثن وذل
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ادة     §عبارة التى استخدمت أيضا فى  من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، وهى تلك ال         6الم

رة    7 م    1 فق نظام األساسى المذآور            10 رق تماثل مع ال ولكن هذا التعديل ال يتضمن اختالفا فى        .  بال

 . الفحوى الموضوعى لألحكام

 

ادة الجماعية الوارد فى المادة                      ى ارتكاب جريمة اإلب ام عل ا بالنسبة للتحريض الع  فى ارتباطها   6أم

ادة    ـ  25بالمــــ نظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية فإنها تبقى خاضعة للعقاب وفقا              3رة   فقـ  من ال

 .  من مدونة قانون العقوبات130 و 111 §§لـ 

 

 )الجرائم ضد اإلنسانية (7 §حول 

 

ادة    ى الم اء ف ا ج ى م ام عل تمد األحك ية   7وتع ية الدول ة الجنائ ى للمحكم نظام األساس ن ال ند .  م وع

ناك      ان ه ور طويل من أدوات القانون الدولى المتاحة ، خاصة المادة              صياغتها آ  جـ من نظام    6 طاب

ية فى نورنبرج ، المادة    ة العسكرية الدول  ، 10 جـ من قانون المجلس الرقابى رقم 1رقم   II المحكم

ادة  ادة  5والم ية للشرق األقصى ، الم كرية الدول ة العس ام المحكم ن نظ ـ م ة 5 ج ام المحكم ن نظ  م

ية  ية ليوغوسالفيا السابقة ، والمادة        الجنائ وتشكل .  من نظام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 3 الدول

ال فى مواجهة جرائم الحرب ، وتستهدف معاقبة                       زة من األفع انية مجموعة متمي الجرائم ضد اإلنس

ى حقوق اإلنسان          تداءات الجسيمة عل و فى وهى جرائم يمكن أن ترتكب سواء فى زمن السلم أ  . االع

 . زمن الصراعات المسلحة دولية آانت أو غير دولية

 

ادة      ك الخاصة بالم ن تل ان م در اإلمك رب بق ريمة لتقت ات الج ياغة مادي ت ص د تم نظام 7وق ن ال  م

ية الدولية         ة الجنائ وقد حرصت األوصاف الدقيقة لألفعال المكونة لكل جريمة من         . األساسى للمحكم

ى            ى اإلنسان عل تداء عل ثلة فى مبدأ التحديد الدقيق             جرائم االع بات الدستورية المتم راعاة المتطل . م

وارد فى المادة                      ك ال ردة يختلف عن ذل ك الجرائم المف رتيب تل  من النظام األساسى    1 فقرة   7ولكن ت

ية  ية الدول ة الجنائ ز   . للمحكم رائم الخاصة بالتميي رتيب الج ى ت ية إل ن ناح تالف م ذا االخ ود ه ويع

ية  رة  و. العنصرى آنوع ى الفق ردة ف رائم المف بت الج ية أخرى رت ن ناح ى 1م امتها الت  حسب جس

 . تستقى من األطر العقابية المقررة لكل جريمة
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 1 فقرة 7 §الرآن األساسى للجريمة وفقا لـ   -1

 

ر واحد على األقل من البدائل المنصوص                     انية تواف يفترض المكون الموضوعى للجرائم ضد اإلنس

ى  يها ف رة 7 §عل ام  أ1 فق ى 1رق ية    . 10 حت تعلق بصفة أساس ر ي إن األم بدائل ف ذه ال بة له وبالنس

ا ألحكام مدونة قانون العقوبات       ذاتها وفق وتكتسب هذه األفعال صفتها  .بسلوآيات مجرمة بالفعل وب

ية              ى آجرائم دول انية وبالتال راب شديد من نظام روما األساسى فى هذا          . آجرائم ضد اإلنس وفى اقت

ا ترتكب فى إطار عدوان واسع النطاق أو منتظم ضد المدنيين ، وفى ارتباط    من خ    -الصدد    الل أنه

 . "الفعل الكلى"ويجب أن تدخل الجرائم الفردية فى نطاق مصطلح عدوان . وظيفى به 

 

ل                        ى األق ى عل ر قصد جنائى احتمال ه ينبغى تواف نطلق شخصى فإن  من مدونة قانون     15§( ومن م

وبات  ب القصد من ناحية على الفعل المادى المتمثل فى العدوان واسع النطاق ويجب أن ينص   ) . العق

ين ، ويكفى هنا توافر القصد االحتمالى       تظم الموجه ضد المدني ومن ناحية أخرى ينبغى أن  .أو المن

 .  آجرائم7 §يتجه القصد إلى تحقيق بديل واحد على األقل من البدائل المطروحة فى 

 

  الفعل الكامل-أ 

 

ر فى وصف        من أج    ين     "ل التدب ى المدني دوان عل ى التعريف القانونى            " الع رجوع إل ه ينبغى ال ، فإن

ادة        وارد فى الم رة    7ال ووفقا له يعنى   .  ، حرف أ من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية             2 فق

ين     " ى المدني دوان عل ا   "  "الع ال التى عددتها المادة           " سلوك م رارا الرتكاب األفع ثل تك  1فقرة  7يم

ا أو من أجل تعضيدها ، حين يكون                           نظمة م ة أو م يذ سياسة دول ين ، سواء من أجل تنف ضد المدني

ال من بين أهدافها     ك األفع هذا أنه ينبغى أن يقف خلف هذا الهجوم تجمع عادة ما  ويعنى. ارتكاب تل

ان ليس بالشرط الضرورى أن تكون الجماعة دولة بالمعنى القا                  ة وإن آ ثل فى دول . نونى الدولى   يتم

ل ذلك فإنـــه ال يشترط أن يكون هناك عدوان عسكرى بالمعنى الوارد فى القانون الدولى                   ـن أجــ وم

 من أجل إمكان الحديث عن ارتكاب الجريمة I ) من البروتوآول التكميلى49قارن المادة (اإلنسانى 

. 

 

بارة          دخل فى نطاق ع ذى يسفر عن ع             " موسع "وي دوان ال دد آبير من الضحايا    وبصفة خاصة الع

ية من التخطيط ، وآال الوصفين يتقاطعان بصورة                     تظم درجة عال دوان المن ين ؛ ويفترض الع المدني
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 . متكررة

 

   الجرائم مفردة-ب 

 

 )القتل العمد (1 رقم 1 فقرة 7§حول 

 

ادة          م من الم تمد الحك رة    7ويس ية الدولية              1 فق ة الجنائ نظام األساسى للمحكم هذا ويرتبط  .  ب من ال

ا مع جريمة اإلبادة الجماعية              ولذلك فقد صيغ اإلفناء بصــورة ال تتفـق تماما     . الفعل اإلجرامى مادي

ادة        رة    7مع صياغة الم نظام األساسى ، بينما ، مالت هذه الصياغة إلى أن تحذو حذو      2 فق  ب من ال

رة     220§صياغة    م    1 أ فق  والذى يخالف   وهذا الوصف المضاف  .   من مدونة قانون العقوبات        3 رق

ا األساسى            يستهدف تحقيق التحديد   " بنية إهالك جماعة سواء آليا أو جزئيا      "فى صياغته نظام روم

 . الدقيق لشروط المساءلة الجنائية من خالل التماثل مع جريمة اإلبادة الجماعية

 

ى خالف جريمة اإلبادة الجماعية ، فإن جريمة اإلهالك يقصد بها حماية مجموعات معين            ة دون وعل

ة بصفة خاصة المجموعات السياسية والمجتمعية           رها وتشمل بالحماي وال يشترط تحقق النتيجة . غي

ية   ادة الجماع ريمة اإلب بة لج و نفس الوضع بالنس رامية ، وه أ بعض . اإلج ن المتصور أن تنش وم

ص عليها  حاالت التنازع الحقيقى حين تتحقق فى بعض الوقائع الفردية آافة أرآان الجريمة المنصو             

رة     220 § فى  م    1 أ فق ذلك األرآان التى                   3 رق ية وآ وبات فى صياغتها الحال ون العق ة قان  من مدون

يها      رة  6 §تنص عل م  1 فق  من مدونة قانون العقوبات الدولى فى صياغتها المنتواة من ناحية ،  3 رق

 . وأرآان جريمة اإلبادة الجماعية من ناحية أخرى

 

 )سترقاقاال (3 رقم 1 فقرة 7§حول   

 

ادة          ى الم م عل ذا الحك تند ه رة  7يس نظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية     1 فق ـ من ال ويخضع .  ج

اب ، وخصوصا الفعل الخاص باالتجار                         ى إنسان للعق ية عل م ممارسة اإلدعاء بحق الملك ذا الحك ه

ال  اء أو األطف ى المعا . بالنس رجع بشكل خاص إل ل اإلجرامى ي ذا الفع ير ه ى تفس دة اإلضافة وف ه

تاريخ       ابهة ب نظم المش رقيق وال تجارة فى ال رق ، وال اء ال بتمبر  7بإلغ ام  6591 س ى أحك  ، وأيضا إل
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 . المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة

 

 )اإلبعاد أو النقل الجبرى (4 رقم 1 فقرة 7 §حول 

 

م على المادة          ذا الحك تند ه وتتطلب هذه . مة الجنائية الدولية  د من النظام األساسى للمحك  1 فقرة   7يس

 . الواقعة ترحيل إنسان جبرا من إقليم إقامته المعتادة

 

ادة      ة للم  ال تتطلب 4 رقم 1 فقرة 7 § من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، فإن   7وبالمخالف

رحيل الجماعى  ادة (الت رة 7الم نظام األساسى1 فق ن ال راد )  د م دة أف ادة (أو ع رة 7الم ن 2 فق  د م

نظام األساسى    ذا التوسيع فى نطاق الجريمة عن منطوق النظام األساسى مع القواعد        ) . ال توافق ه وي

ى يمكن أن يشمل آافة صور اإلذناب                           بدو ضروريا حت ه ي ا أن المتضمنة فى عناصر الجريمة ، آم

اب      يقة بالعق واردة تحت أرقام         . الحق ال ال ثل آل األفع  أن يكون المجنى 9  حتى5 ، 3 ، 1ويكفى آم

يه شخصا واحدا فقط ، والعامل الحاسم فى زيادة جسامة اإلذناب هو تحقق االرتباط الوظيفى بين                   عل

ى            ردة مع الفعل الكل ومن أجل اإلجابة على السؤال حول ما إذا آان الشخص يقيم فى    . الجريمة المف

ين الداخ                   تداد بالقوان ه ال يجب االع تادة ، فإن ة مع ا إقام يم م ية للدول إذا آانت تتعارض مع أحكام   إقل ل

 . القانون الدولى

 

ى          ون الدول ام القان ة أحك ية لمخالف ورة األساس ق الص ين تحق ية ح ريمة دول ام ج ط أم بح فق . ونص

تارة      واعد العامة للقانون الدولى    "والصيغة المخ والمختلفة عن صياغة النظام األساسى للمحكمة      " الق

ى الم   يل عل ية تح ية الدول واعد    25ادة الجنائ ى ق كل خاص عل ذلك وبش ى ، وب ون األساس ن القان  م

ون الدولى العرفى وفقا لمفهوم المادة         ب من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية   1 فقرة   38القان

ادة .  ى  25وألن الم ون الجنائ يا للقان ارية عالم ام الس ك األحك ط تل ون األساسى تتضمن فق ن القان  م

إن من ال ى ، ف ام العرف ا ألحك بار وفق ى يمكن أن تكون محل اعت ط هى الت ال فق ذه األفع ؤآد أن ه م

 . القانون األلمانى ، وهى تلك األفعال التى تعتبر وفقا للمعايير العالمية أفعاال مؤثمة تستحق العقاب

 

ر اإلبعاد التى تمثل خروجا على أحكام التعاقدات الدولية أو على أحكام القان                    إن تدابي ك ف ى ذل ون وعل

 . الدولى العرفى اإلقليمى ، ال تدخل ضمن نطاق التجريم
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باب موضوعية    ناك أس ن ه م تك ى ، إذا ل ون الدول ة للقان واعد العام ة للق ل مخالف بار الفع ن اعت ويمك

اد ، مثل حالة إبعاد آافة جموع الشعب أو أجزاء منها ألسباب عنصرية ضمن نطاق ما                    ر اإلبع لتدابي

يه سياسة        ق عل ى  التطهي "يطل تهم األصلى         " ر اإلثن يم إقام ى العكس من ذلك فال يعتبر        . عن إقل وعل

ة القانونى مثل إنهاء إقامة األجانب الذين يقيمون فى اإلقليم بصورة غير قانونية من بين         اء اإلقام إنه

دة   يه القاع بق عل ذى تنط ال ال ل   . المج ن أج عبية م وعات الش ل المجم ين نق م ح رى نفس الحك ويس

ى  تهم ، عل ة الصراعات  حماي ى حال كرية ف تباآات عس ن اش ية أو م وارث طبيع ن آ ثال م بيل الم س

 . المسلحة

 

 )التعذيب (5 رقم 1فقرة  7 §حول 

 

ادة      ى الم م عل تند الحك رة 7ويس ية      1 فق ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم ومن خالل  .  و من ال

ى " بصورة أخرى"الصياغة  يطرة الت مل مواقف الس نص يش ابهة يتضح أن ال ا مواصفات مش  له

 . ألماآن التحفظ

 

تحقق جريمة التعذيب إذا تحقق هذا التعذيب عن طريق توقيع عقوبات يجيزها القانون الدولى                   . وال ت

ة للقانون الدولى                  ام العام توافق مع األحك ك التى ت وبالتالى ال تعتبر تلك األفعال من أعمال       . وهى تل

تعذيب إذا آانت غير ممنوعة وفقا أل        حكام القانون الدولى العرفى مثل تنفيذ عقوبة اإلعدام فى دولة          ال

ون المذآور              ام القان توافق مع أحك ى خالف     . بطريقة ت رة    7 §وعل ام    1 فق  ، فإنه ال يحال     9،  4 أرق

ى الجزاءات              فقط  ى نطاق عالمى ، ولكن أيضا عل ى العرفى السارية عل ون الدول ام القان ى أحك عل

ا أل زة وفق ية الجائ ى  القانون ال اإلقليم ون ذات المج ك القان ام ذل رة 7 §. حك م 1 فق ك 5 رق دخل تل  ت

ومة عالميا ضمن نطاق التعذيب ، ويغيب السند القانونى المستمد من القانون الدولى             الجزاءات المذم

اب بسبب التعذيب ؛ ويبقى العقاب المنصوص عليه فى أحكام                        العرفى عن أى توسع فى نطاق العق

 . اسأخرى قائما دون مس

 

 )العنف الجنسى (6 رقم 1 فقرة 7§حول 

 

ادة            ى الم ام عل ذه األحك تند ه رة    7تس ويختلف .  ز من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية     1 فق

اإلآراه " عن منطوق النظام األساسى فى أنه قد أضاف الفعل اإلجرامى 6رقم  1 فقرة 7نص المادة  
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وهذا المفهوم األساسى يضمن إدخال عناصر      ) .  العقوبات  من مدونة قانون   177 §قارن  " (الجنسى 

فى " آل األشكال األخرى للعنف الجنسى التى تشابهه فى الجسامة "و  " االسترقاق الجنسى   "جريمة   

وإدخال األفعال المجرمة الواردة فى القانون الجنائى األلمانى تحت وصف اإلآراه            . نطاق الجريمة     

ة الجرائم ضد ا           ى العرفى ، آما               الجنسى ضمن طائف ون الدول ام القان توافق أيضا مع أحك انية ت إلنس

 . يبدو فى أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

 

ا الصياغة الخاصة بعناصر جريمة            رى   "أم ك إلى             " التخصيب الجب ى العكس من ذل يل عل فهى تم

وارد فى المادة           ومن . ساسى للمحكمة الجنائية الدولية      و من النظام األ    2 فقرة   7التعريف القانونى ال

ية للشعب                          رآيبة اإلثن ر فى الت ية التأثي ر ن تطلب تواف إن األمر ي وتبقى القواعد  . الناحية الشخصية ف

 . دون مساس)  من مدونة قانون العقوبات219و  218§ §(الخاصة بإجهاض الحوامل 

 

 )إخفاء األشخاص عنوة (7 رقم 1 فقرة 7 §حول 

 

ذه      تند ه ادة       وتس ى الم ام عل رة    7األحك ية               1 فق ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم فهى .  ط من ال

دول        ين ال نعقدة ب ية الم بل فى االتفاق ى جرمت من ق نوة الت اء األشخاص ع ى جريمة إخف تعاقب عل

ريكية حول نفس الموضوع  نوة(األم اء األشخاص ع ام ) إخف ى ع ود إل ى تع بارها 1994والت  باعت

انية         من النظام األساسى ال     2 فقرة   7على أن التعريف القانونى الوارد فى المادة        . جريمة ضد اإلنس

ولذلك فإن . يحقق فى تحديده للمسئولية الجنائية الفردية متطلبات القانون األلمانى فى التحديد القاطع              

ادة    رة    7الم م   1 فقـــ ين صورتين للجريمة    7 رق رق ب ان من الحرية واالمتناع عن إعطاء الحرم:  تف

 . بيانات عن ذلك

 

  أ7 رقم 1 فقرة 7§حول 

 

رية   ن الح بارة الحرمان م ل الموصوف بع و الفع ريمة ه ق الج ى تحق ذا . وحجر األساس ف ى ه وف

بارة        إن ع تبين بجالء أن الحرمان من الحرية لفترة قصيرة فقط ال يدخل      " بطريقة جسيمة   "الصدد ف

ذه الجر     وافقة          . يمة ضمن نطاق ه ل بم ى األق وينبغى أن يكون الحرمان من الحرية لحساب أو عل

ية   نظمة سياس ة أو م بات    . دول ن المطال رغم م ه ، وبال ريمة أن تمال الج ا الآ ن الضرورى أيض وم

بادرة ، وبدون أسباب موضوعية للتأخير بإعطاء            يه ، عدم الم ارب المجنى عل ثال من أق الصادرة م
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يانات عن مصير الشخص        على أن مجرد االمتناع عن إعطاء      . المحروم من حريته ومكان وجوده      ب

يام جريمة إخفاء األشخاص عنوة                       ذلك ال يكفى لق بات ب ناك مطال ومات دون أن تكون ه وأيضا . معل

يانات المطلوبة يمثل صورة إجرامية تستلزم توافر القصد الجنائى لدى                   ناع عن اإلدالء بالب إن االمت ف

ى  ا للم. الجان رة 7ادة ووفق م 1 فق ن   7 رق ناع ع دث االمت ريم إال إذا ح ال للتج ناك مج ون ه  أ ال يك

تحقق القصد الجنائى وآذلك النية               م حرمانه من حريته ، وأن ي ذى ت يانات عن الشخص ال اإلدالء بب

ومات المغلوطة ال تمثل معلومات آافية ، ومن                    . الخاصة    ة أن المعل بة القائل رة الغائ نا تظهر الفك وه

، وال يتطلب النص أن يكون الجانى      " االتساق مع الحقيقة  "فاء الوضوح فقد أدخل الوصف       أجل إض   

ذى قام باالمتناع عن إعطاء البيانات ، فإذا تم إعطاء فورى للبيانات ، فإن هذا يؤدى إلى           نفسه هو ال

 . امتناع عقاب المتهم بحرمان شخص من الحرية عنوة على الجريمة التامة إلخفاء األشخاص

 

   ب7 رقم 1 فقرة 7 §ول ح

 

ا جاء تحت حرف ب تأتى واقعة االمتناع عن إعطاء بيانات                ا لم ية للجريمة وفق وفى الصورة الثان

يمة        ورة جس رية بص ن الح رمان م تطاف أو الح ل االخ وع فع بق وق د س ورية بع ذه  . ف تطلب ه وت

تحقق االمت                      بة ال ي ذه المطال دون ه يانات ، وب بة بإعطاء ب ذه الصورة   . ناع  الصورة حدوث مطال وه

ثل الصورة المقابلة لما جاء تحت حرف أ ، ومن ثم فإن ما سبق استعراضه يصدق هنا أيضا                     إال . تم

ى   ناء عل يانات ب ناع عن إعطاء الب ى أن يحدث االمت ه ال يكف ى العكس من حرف أ ، فإن ه ، وعل أن

نظمة السياسية فقط               ة أو الم وافقة الدول وجود إال إذا تم التصرف بناء      ومن ثم فال يكون للجريمة      . م

يف أو حدث االمتناع عن إعطاء البيانات بناء على موقف شخصى من الجانى ودون وجود                   ى تكل عل

ذلك وبكامل حريته حين يتوحد مع سياسة الدولة التابع لها الشخص الذى حرم من حريته              يمات ب تعل

يانات ، آل               زام قانونى بإعطاء الب ة اللت ك بالمخالف رغم من عدم وجود تكليف    وأن يكون ذل ك بال  ذل

نظمة سياسية             ة أو م ذلك من دول ون الداخلى                . ب زام القانونى يمكن أن يكون القان ذا االلت ومصدر ه

ون اإلجراءات الجنائية أو        ثل أن يكون متضمنا فى نصوص قان ة ،م فى القانون الدستورى أو  للدول

ى  ون الدول ى القان ى ف ام . حت ع أحك اقا م رة 7§واتس م  ر1 فق اء  7ق ى أن اإلعط نص عل م ال د ت  أ فق

ناع عن إعطاء البيانات شريطة أن تتحقق آافة الشروط                       وطة يتساوى مع االمت يانات مغل الواعى لب

ى آل حال فإنه يجب أن يتوافر القصد الجنائى فى واقعة االمتناع عن إعطاء المجنى                . األخرى    وعل

ه بيانات مغلوطة متع              يانات عن مصيره أو إعطائ يه ب مدة ، وهو المجنى عليه الذى سبق اختطافه  عل

ريته  ن ح ية  . أو حرم م ى ، ن ى جانب القصد الجنائ ر ، إل نطلق الشخصى ينبغى أن تتواف ن الم وم
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 . حرمان شخص من حماية القانون

 

 )إلحاق أضرار جسدية أو نفسية جسيمة (8 رقم 1 فقرة 7 §حول 

 

ادة            ى الم م عل ذا الحك تند ه رة    7يس وبالمخالفة . م األساسى للمحكمة الجنائية الدولية  ك من النظا   1 فق

بارة            إن الصياغة الخاصة بع نظام األساسى ف انية األخرى المشابهة  "لل ال الالإنس الواردة فى " األعم

يق  تحديد الدق بدأ ال زاما بم ى المشروع الت نقل إل م ت نظام األساسى ل بارة . ال أضرار "ومن خالل ع

ى و        " جسدية   من مدونة قانون    226 §جه الخصوص األوصاف الواردة فى       أو نفسية جسيمة ، وعل

 .  من مدونة قانون العقوبات2 أ رقم 220 §العقوبات فإن المشروع يغترف من الصياغة الحالية 

 

 )سلب الحرية (9 رقم 1 فقرة 7§حول 

 

ادة         ى الم م عل ذا الحك تند ه رة  7ويس ـ من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية  1 فق وتشترط .  ه

وم الجانى بحرمان شخص أو عدة أشخاص من الحرية فى مغادرة محل اإلقامة                  واقعة أن يق ذه ال . ه

يه             م مواقف ال يحرم ف ذا يشمل الحك ا يتمتع بهذه     ا الشخص من آامل حريته فى الحرآة            وبه ، وإنم

ثل    ين ، م ان مع اق مك ل نط رية داخ تقال  الح كرات االع د معس ى أح ه ف بارة  .  إيداع الل ع ن خ وم

 . يستبعد على وجه الخصوص الحرمان من الحرية لمدة قصيرة" بطريقة خطيرة"

د اآتسب الفعل طابع الجريمة الدولية بحكم استناده إلى            وتلك . الخروج على مبادئ القانون الدولىوق

بارة التى ألحقت بالنص ، والتى تخالف صياغة النظام األساسى               " القواعد العامة للقانون الدولى  "الع

ادة     تحيل  ى الم رفية التى تجد           25 عل ية الع واعد الدول ك الق ون األساسى ، وتتضمن فقط تل  من القان

 . تطبيقا واسع النطاق فى العالم

 

 )المطاردة (10 رقم 1 فقرة 7 §حول 

 

ى المادة      م عل ذا الحك تند ه .  ز من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية2ح والفقرة  1  فقرة7يس

ذا ا     وتشمل . لفعل إصدار األوامر بحرمان أو بالتقييد الشديد من حقوق اإلنسان الرئيسية             ويتضمن ه

ياة ، والصحة ، وحرية الحرآة إلى                         ى وجه الخصوص الحق فى الح وق األساسية لإلنسان عل الحق

رى   وق األخ ب الحق اردة ال     . جان ريمة المط ق ج إن تحق ى ، ف نظام األساس ام ال الف أحك ى خ وعل
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يه االرت      . باط مع جريمة أخرى من الجرائم التى تنص عليها مدونة قانون العقوبات الدولى              يشترط ف

توافق مع الموقف الحالى للقانون الدولى العرفى ،                         باط بجريمة أخرى ال ي ذا الشرط باالرت ثل ه وم

 . آما أآدته مرارا المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

 

تند ف             د اس ى دوافع محددة من التى ذآرها القانون          ويجب أن يكون الجانى ق ه لجريمته عل . ى ارتكاب

ى"ومن خالل السمة  ون الدول ة للقان ام العام ا لألحك زة وفق ر جائ ع أخرى غي ى دواف ناء عل إن " ب ف

رة    م    1الفق تطور واسع المدى فى القواعد المنظمة لحقوق اإلنسان فى القانون                  10 رق رك مجاال ل  تت

ر تكون أآث ى ل ى العرف وق الدول تلك الحق يقا ل ى اآلن .  تحق بيل  . وحت ى س ن عل ر الممك ن غي ه م فإن

ى أسباب جنسية من الجرائم الواقعة على اإلنسانية                       ة عل بار المطاردة القائم ثال اعت ولم يتمكن  . الم

نجاح      ك النص من ال ناء المفاوضات التى جرت بخصوص نظام روما        أنصار إدراج ذل ك أث فى ذل

ن المنا   رغم م ى بال دده   األساس ثفة بص ات المك ون     . قش ة قان من مدون تمل أن تتض ر المح ن غي وم

وبات الدولى نصا مانعا يتشابه مع ذلك المتضمن فى القانون الدولى العرفى العام ، وذلك بالنظر                 العق

ية   ية العالم بادئ القانون ى الم ا إذا اقتضت    . إل ة م توحة لحال ى مف ون تبق بارة القان إن ع ك ف ع ذل وم

 . تقبل األخذ بحكم مشابه لحكم القانون الدولى العرفىالضرورة فى المس

 

 1الحاالت المخففة للفقرة  -2

 

 )الحاالت المخففة (2 فقرة 7 §حول 

 

رة    رر الفق واجهة حاالت التخفيف الواردة فى الفقرة     2تق ة لم ية مخفف  . 9 حتى 2أرقام  1  أطرا عقاب

بعض الحاالت بطريقة من يان الخاص ل واجهة البن ذا يمكن م ا ال يمكن وبه ى من خالله بة ، والت اس

يق األطر العقابية العادية بحكم أن الجسامة الموضوعية للفعل تتدنى                ر تطب  - على سبيل المثال   -تبري

تهدد الفاعل ، والمتضمن فى األمر الصادر إليه والتزامه بالطاعة                     ذى ي وبحكم . من خالل الخطر ال

ر المتصور الحديث عن حالة مخففة فيما        ه من غي  يتعلق بتضييق نطاق حقوق اإلنسان األساسية ، أن

 . 7 §فإنه لم يتم إدراج جريمة المطاردة فى الفقرة الثانية من 

 

  الظروف واألعذار -3
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 )الجرائم ضد اإلنسانية التى أفضت إلى الموت (3 فقرة 7حول 

 

رر    رة    7 §تق ى الفعل                  3 فق رتب عل وبة ، حين يت ى للعق ا للحد األدن ) جة لإلهمال على األقل نتي  ( رفع

 . موت شخص

 

 )3الحاالت المخففة للفقرة  ( 4 فقرة 7§حول 

 

 .  بالنزول باإلطار العقابى الذى تم رفعه ، وذلك فى الحاالت ضئيلة الجسامة4 فقرة 7§تسمح 

 

 )جرائم التمييز العنصرى (5 فقرة 7 §حول 

 

ادة   ى المــــ ـم إل تنــد الحكـ رة 7يس رة 1 فقـــ ـن ا2 وفقــــ ية   ح مـ ة الجنائ ى للمحكم نظــام األساس ل

 . الدولية

 

نظام   يجة لسقوط ال زية نت يمة رم نظام األساسى  ق ى ال ز العنصرى ف د حاز إدراج جريمة التميي وق

 . العنصرى فى جنوب أفريقيا فى هذه األثناء

 

رة للنظام                           ى ، بصورة مغاي وبات الدول ون العق ة قان ز العنصرى فى مدون د أدخلت جريمة التميي وق

رفا      بارها ظ ن باعت ذاتها ، ولك ة ب ريمة قائم بارها ج يس باعت ى ، ل ى  . األساس نظام األساس وفقا لل ف

ال غير إنسانية                         ند ارتكاب أفع ز العنصرى ع وم جريمة التميي ية يمكن أن تق ية الدول ة الجنائ للمحكم

يا مع األفعال المذآورة فى الفقرة           تماثل نوع مة مراعاة لمبدأ ولم يكن من الممكن األخذ بهذه الس    . 1ت

يق      تحديد الدق ذلك فقد اشترطت     . ال  من مدونة قانون العقوبات الدولى ارتكاب  1 جملة   5 فقرة   7 §ول

رة              واردة فى الفق نظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية           . 1جريمة من الجرائم ال وباالتساق مع ال

ية  ر ن نظور شخصى ، توف تطلب الوصف الخاص للفعل ، ومن م اند"ي نظام مس ة جماعة عرقية ل

 . مؤسسى يمارس بانتظام االضطهاد والسيطرة على جماعة عرقية أخرى من أجل المحافظة عليه
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رة     يـــق الفقــ ـن تطب رة         5ويمكـ ا للفق يها الفعل وفق ى ال يخضع ف االت التـ ى الحـــ ـط فــ  3أو  1  فقـ

 . لعقوبة أشد

 

ي               ة ، إطارا عقاب رر الجمل ة تق ادام الفعل ليس خاضعا لعقوبة أشد وفقا    وفى الحاالت المخفف ا م ا مخفف

  .4 أو الفقرة 2للفقرة 
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 ىــالفصل الثان

 جرائم الحرب

 

 مالحظات عامة -1 

 

يتضمن هذا الفصل الخاص بجرائم الحرب تلك الجرائم التى تقع ضد القانون الدولى ، والتى ترتكب                 

ية  ر الدول ية أو غي لحة الدول ع الصراعات المس باط م ى ارت د وضعت   . ف ى ، فق ة األول ى الدرج وف

ة       نظام األساسى للمحكم ية موضع االعتبار     الجرائم التى تضمنها ال ية الدول ولكن المشروع . الجنائ

ة بسبب   يا االتحادي ورية ألمان بة لجمه بدو ضرورتها بالنس ية ت ا دول ك أحكام ى ذل ادة عل يتضمن زي

زاماتها الدولية ، وخاصة األحكام الواردة فى الب  وأيضا وضع البروتوآول  . I روتوآول اإلضافىالت

م  ناء الصراعات العسكرية والتى          1999لسنة   II رق راث اإلنسانى أث ة الت ية حماي  الخـــاص باتفاق

ام        ى ع ود إل ية الواردة فى مدونة القانون الجنائى الدولى ال تذهب             . 1954تع ام العقاب ى أن األحك عل

نظام األساسى              يه ال ا ذهب إل د مم ى أبع ية إال إذا آان هذا يتوافق مع أحكام              إل ية الدول ة الجنائ  للمحكم

ى العرفى المؤآدة آما يتبدى من ممارسات الدول وما يعلن عنه االقتناع القانونى                  ون الدول وقد . القان

دول خالل الصراعات المسلحة والتصريحات التى تبديها فى هذا الخصوص           وضعت ممارسات ال

يمات    تب التعل ى آ ر ف ا تظه ية     آم نظمات الدول ن الم ة م بولة عام ات المق ذلك اإلعالن ربية وآ الح

 . العضوية موضع االعتبار

 

ية   اآم أهم ذه المح ام ه دا وألحك ابقة وروان ية ليوغوسالفيا الس ية الجنائ اآم الدول نظم المح ان ل د آ وق

باره   رائم الحرب باعت ال ج ى مج ى ف ى العرف ون الدول ام القان ى أحك ال التعرف عل ى مج رة ف ا آبي

  . تحوى تدوينا لهذه األحكام

 

يلة الماضية أهمية آبيرة فى تأآيد وتثبيت وتطوير                        اآم خالل األعوام القل ذه المح ام ه ان ألحك د آ وق

ى العرفى          ون الدول ام القان وبات الدولى زيادة على ذلك فى اتساق مع               . أحك ون العق ة قان وتقف مدون

ة آ       يا االتحادي ورية ألمان ى فى جمه يق العمل زية       التطب ة المرآ ام الخدم ا هو مسجل فى أحك         م

2/15 (ZDv)  نة ادرة س دفاع الص وات ال زاعات    ، 1991لق واعد الن زام بق ى تقضى بااللت والت

 ).211 رقم(كرية الدولية فى آل المهمات العس

ى       تطور التاريخ ى ال وبات الدول ون العق ة قان رب وضعت مدون رائم الح اص بج ذا الفصل الخ وبه
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ى   بة عل ام الرئيسية للقانون الدولى اإلنسانى ، والتى أدت ، باإلضافة إلى أحكام  للمعاق ة األحك   مخالف

مى   ا يس ام الخاصة بم ل األحك ى نق يمة"أخرى ، إل ات الجس يف " بالمخالف يات جن ى اتفاق واردة ف ال

ادة   ( يف األولى ، والمادة           49الم ية جن فاقية من ات129 من اتفاقية جنيف الثانية ، والمادة  50 من اتفاق

ادة     ثة والم يف الثال ية جنيف الرابعة والمادة   146جن ومع  I).  من البروتوآول اإلضافى85 من اتفاق

ا نوعة وفق ال الحرب المم ة أفع ؤدِّ آاف م ت ك فل انىذل ى اإلنس ون الدول ام القان رائم  ألحك يام ج ى ق ، إل

ى العرفى                     ون الدول ك أن القان ى ، ذل وبات الدول ون العق ة قان ابهة فى مدون  ال يحوى عقوبات لكل   مش

ية  نوعات الدول ى . المم وبات الدول ون العق ة قان ت مدون د أدخل ى  وق ون الدول ية للقان واعد الجنائ الق

 . العرفى فقط ، ولكنها ، من ناحية أخرى ، لم تتجه إلى تقييد تطور القانون الدولى اإلنسانى

 

ة                    نظام األساسى للمحكم يه تنظيم الجرائم فى ال ا جرى عل ية فإن منظومة       وبخالف م ية الدول  الجنائ

ون العقوبات الدولى قد تمت مواءمتها مع التطور الموضوعى            ة قان واردة فى مدون جرائم الحرب ال

ية   ن ناح تلكات م ة األشخاص والمم ين حماي ا ب رقة م ى التف ام عل ذى ق انى وال ى اإلنس ون الدول للقان

يف   ( ون جن ى الحد من االستعانة بأساليب ووسائل إدا       ) قان قانون (رة الحرب من الناحية األخرى      وعل

قاعدة التحديد الدقيق بعين االعتبار لجرائم الحرب  ومن هنا وجد تقسيم واضح المعالم يأخذ) . الهاى

تلكات     ) 8 §(ضد األشخاص      تعانة بوسائل غير مشروعة آجريمة        ) 10 §( وضد المم ذلك االس وآ

ومن أجل تسهيل  ) . 12§( دارة الحرب   وآذلك االستعانة بأساليب غير مشروعة فى إ      ) 11§(حرب   

ية       ة الجنائ ى للمحكم نظام األساس ا ال ذ به ى يأخ رقة الت روع التف ل المش د أغف ى ، فق يق القانون التطب

ية وبين جرائم الحرب            ين جرائم الحرب فى الصراعات العسكرية الدول ا ب ية م التى ) األهلية(الدول

م              ية ول ر الدول ناء الصراعات المسلحة غي رتكب أث تمدها آمبدأ أساسى لهيكلة القانون       ت واالتجاه .  يع

م يظهر فقط فى النظام                      ية ل ر الدول ية وغي ين الصراعات المسلحة الدول ا ب ية م اواة القانون ى المس إل

ية ليوغوسالفيا  ية الدول اآم الجنائ ام للمح ى أحك ا ف ية ، ولكن أساس ية الدول ة الجنائ األساسى للمحكم

دا  ابقة وروان ر الم. الس وم  ويظه ة تحت مفه رائم الداخل ية للج ية الخارج ى البن اه ف ذا االتج شروع ه

جرائم الحرب ، والتى تجد لها تطبيقا فى الصراعات الدولية وفى الصراعات غير الدولية على حد                 

ة أنواع الصراعات المسلحة                         ع جرائم الحرب تصدق بالنسبة لكاف ك أن مواصفات وقائ . سواء ، ذل

ع     مح الوض ا ال يس در م راعات        وبق ين الص اواة ب ارى بالمس ى الس ى العرف ون الدول ى للقان الحال

رقة عن    ذه التف ى ه اء عل م اإلبق د ت ه ق ية ، فإن ر الدول لحة غي لحة والصراعات المس كرية المس العس

 . طريق اعتماد وقائع إجرامية خاصة

ية الد                  ة الجنائ نظام األساسى للمحكم ردة لل ام المف رتيب األحك ى يظهر ت ية واألحكام  والجدول التال ول
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 :األخرى المرتبطة باألحكام الواردة فى مدونة قانون العقوبات الدولى 
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جرائم الحرب الخاصة 
 بإستخدام وسائل محرمة

 
§ 12 

مدونة قانون العقوبات 
 الدولــى

جرائم الحرب الخاصة 
بإستخدام أساليب 

 المحرمة
§ 11 

مدونة قانون العقوبات 
 الدولــى

جرائم الحرب ضد 
وضد العمليات اإلنسانية 
 الشعارات

§ 10 
مدونة قانون العقوبات 

 الدولــى

جرائم الحرب ضد 
الممتلكات وضد الحقوق 

 األخرى 
§ 9 

مدونة قانون العقوبات 
 الدولــى

جرائم الحرب ضد 
 األشخـــاص

 
§ 8 

مدونة قانون العقوبات 
 الدولــى

 النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية
 )i)  أ)2 (8المادة  )iv) أ) 2 (8المادة    

 )ii) أ) 2 (8المادة 
 iii)) أ) 2 (8المادة 
 v)) أ) 2 (8المادة 
 vi)) أ) 2 (8المادة 
  vii))أ) 2 (8المادة 
 viii)) أ) 2 (8المادة 

 
  xvii))ب) 2 (8المادة 
  xviii))ب) 2 (8المادة 
  xix))ب) 2 (8المادة 
  xx))ب) 2 (8المادة 

  i))ب) 2 (8المادة  
  ii))ب) 2 (8المادة 
  iv))ب) 2 (8المادة 
  v))ب) 2 (8المادة 
  ix))ب) 2 (8المادة 
  xi))ب) 2 (8المادة 
  xii))ب) 2 (8المادة 
  xxiii))ب) 2 (8ة الماد

  xxv))ب) 2 (8المادة 
 

  xiiii))ب) 2 (8المادة 
  xiv))ب) 2 (8المادة 
  xvi))ب) 2 (8المادة 

  vi))ب) 2 (8المادة 
  viii) )ب) 2 (8المادة 
  x))ب) 2 (8المادة 
  xv))ب) 2 (8المادة 
  xxi))ب) 2 (8المادة 
  xiii) )ب) 2 (8المادة 
  xxvi))ب) 2 (8المادة 

  i))جـ) 2 (8المادة     
  ii))جـ) 2 (8المادة 
  iii))جـ) 2 (8المادة 
  iv))جـ) 2 (8المادة 

 
  i))هـ) 2 (8المادة  

  vi))هـ) 2 (8المادة 
  ix))هـ) 2 (8المادة 
  x))هـ) 2 (8المادة 

  ii))هـ) 2 (8المادة 
  iii))هـ) 2 (8المادة 

  v))هـ) 2 (8المادة 
  vii))هـ) 2 (8المادة 

  vi))هـ) 2 (8المادة 
  vii))هـ) 2 (8المادة 
  x))هـ) 2 (8المادة 
  xv))هـ) 2 (8المادة 

 
 Iتوآول اإلضافى والبر

  أ3 فقرة 85المادة  
  ب3 فقرة 85المادة 
  جـ3 فقرة 85المادة 
  د3 فقرة 85المادة 
  د4 فقرة 85المادة 

 2ـ  ج1 فقرة 11المادة    و3 فقرة 85المادة 
  أ2 فقرة 11المادة 
  ب2 فقرة 11المادة 
  جـ2 فقرة 11المادة 
 4 فقرة 11المادة 

 
  أ4  فقرة11المادة 
  ب4  فقرة11المادة 
  جـ4  فقرة11المادة 
  هـ4  فقرة11المادة 

 
 1999توآول الهاى الثانى وبر

    15المادة  

ى مفاهيم النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية حين تكون            وبات الدول ون العق ة قان نقل مدون م ت ول

توائمة بشكل أساسى مع معطيات مؤتمر روما التعاقدى ، وحين ال يكون لها دور حاسم فى تطبيق               م

نظام األساس   تقبل      ال ية فى المس ية الدول ة الجنائ إن التفرقة فى الصياغة والمبررة    .ى للمحكم ذلك ف ول
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ين            نظام األساسى ب يا فى ال ة الجسيمة   "تاريخ ا يسمى           " المخالف ين م يف وب ات جن غيرها من  "التفاق

لدولى لم يؤخذ بها ، ذلك ألنها لم يعد لها معنى بالنسبة لمدونة قانون العقوبات ا              " االنتهاآات الجسيمة 

 . باعتبارها قانونا شامال يسرى داخليا

 

نظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصبحت                        واردة فى ال يم ال إن المفاه ومن ناحية أخرى ، ف

 . تطبق دون حاجة لتفسيرات خاصة حين تردد أحكام القانون الدولى المقبولة بصفة عامة

 

يات الحربية المسموح بها وفقا    وفقا ألحكام   ألحكام القانون الدولى ، فإن العقاب عليهاوبالنسبة للعمل

ه من غير الممكن إدخالها فى نطاق فعل                           ائم ألن ر ق ى يصبح جزئيا غي وبات الدول ون العق ة قان مدون

ل معاد أثناء القتال أو تدمير بعض المنشآت العسكرية                  تل مقات ثل ق بل إن العقاب ال يقوم     . إجرامى م

ك حين يتسبب هجوم روعى فيه أحكام               أيضا فى الحاالت التى يط         ية ، وذل ائر الجانب يها الخس ق عل ل

تع بالحماية أو تدمير منشآت مدنية آأثر                         تل إنسان يتم بدأ المناسبة فى ق ى اإلنسانى آم ون الدول القان

 . جانبى لهذا الهجوم

 

 الشروط الموضوعية المشترآة بين جرائم الحرب -2

 

 االرتباط بنزاع مسلح) أ

رآ    تطلب ال ادى لجرائم الحرب ارتكاب فعل من األفعال المنصوص عليها فى             ي  12 حتى   8 §§ن الم

ى            وبات الدول ون العق ة قان إن األمر يتعلق بشكل أساسى                . من مدون ال اإلجرامية ، ف ذه األفع وفى ه

ا هى فى األحكام العقابية الواردة فى مدونة قانون العقوبات                 ويتطلب إضفاء . بسلوآيات أدرجت آم

. ائم الحرب وبالتالى جرائم القانون الدولى أن يرتبط آل فعل من هذه األفعال بنزاع مسلح                صفة جر   

ا ضمن الجرائم الجسيمة التى تمس اإلنسانية جمعاء آما نصت                  رر إدراجه ذى يب ذا الشرط هو ال وه

ية الدولية               ة الجنائ نظام األساسى للمحكم ة ال يه مقدم  ما  ويالحظ أنه ال يشترط فى جرائم الحرب      . عل

ا خالل اعتداء واسع النطاق أو منتظم ضد                         انية من ضرورة ارتكابه يشترط فى الجرائم ضد اإلنس

ين    را ما ترتكب جرائم الحرب باعتبارها جزًءا من خطة أو من سياسة أو                    . المدني ه آثي ك فإن ومع ذل

ين              ك الجرائم ضد المدني ادة   (آجزء من ارتكاب تل ارن الم للمحكمة  من النظام األساسى 1 فقرة 8ق

 . )الجنائية الدولية
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رتكب بالصدفة                      ال التى ت ك األفع تبعاد تل ى اس يا بمعن زاع مسلح عمل باط بن بارة االرت م ع وينبغى فه

ك النصوص                    ال تل زاعات المسلحة من مجال إعم يام الن وبالنسبة لجرائم الحرب الخاصة       . وقت ق

ر مشروعة واستخدام وسائل غير مشروعة إلدا              اليب غي رة الحرب ، فإن هذا االرتباط      باستخدام أس

بدو واضحا      ذا المعنى بوضوح حين                   . ي ابقة ه ية ليوغوسالفيا الس ية الدول ة الجنائ د أآدت المحكم وق

باط يبقى قائما إذا             ذا االرت ارتكبت هذه الجرائم فى أعقاب األعمال القتالية وقبل إعالن         "ذآرت أن ه

يم معين ، وارتكبت لتعزي      نار فى إقل اف إطالق ال  ز أو لالستفادة من الموقف الناشئ من األعمالإيق

ية ـ  " . القتال بة ل ية بالنس ية عمل ير ذا أهم ذا التفس ون ه ن أن يك ن المشروع 8 §ويمك ن .  م يس م فل

ال       يام باألعم ناء الق لح أى أث زاع المس ى للن ار الزمن ل اإلط رائم داخ ك الج رتكب تل روط أن ت المش

ية    ام الموضوعية       . القتال ى اإلنسانى سارية ، آما هو الحال على سبيل            ومادامت األحك ون الدول للقان

ن       ن الممك ه م يهم ، فإن تحفظ عل ى ت وات الت د الق ودين تحت ي رب الموج رى الح ة أس ثال معامل الم

توقف األعمال القتالية مؤقتا ، أو حين انتهائها                 وآذلك . الحديث عن ارتكاب جريمة حرب ، حين ت

نا             وب أن يكون ه ر المطل ه من غي ى مع األعمال القتالية         فإن ارب زمن ومن الممكن أن ترتكب    . ك تق

تال أو خلف خطوط األعداء                           نطاق المكانى للق ع خارج ال ناطق تق د أآدت   . جرائم الحرب فى م وق

ك القاعدة األساسية على آافة أنواع القتال                      ابقة انطباق تل ية ليوغوسالفيا الس ية الدول ة الجنائ المحكم

ولها  ون "بق بق القان تحاربة أو   وينط دول الم ة أراضى ال ى آاف انى ف زاعات   ،اإلنس ة الن ى حال وف

يم الخاضعة لطرف من أطراف النزاع وبصرف النظر عن الموقع                      ة أنحاء اإلقل ى آاف ية ، عل الداخل

 . "الذى يجرى فيه االقتتال

 

  النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية)ب

 

ى فى تح             وبات الدول ون العق ة قان دها الدقيق للمواقف التى تطبق فيها عبارتا         تستخدم مدون النزاع "دي

ى    ر الدولى      "و" المسلح الدول زاع المسلح غي وبذلك فإن المشروع قد أخذ بالممارسات المقبولة       " . الن

ية            ية والوطن اآم الدول ام المح ا فى أحك يدا له ة والتى تجد توآ ر   . عام زاع المسلح   "ويقصد بتعبي الن

ى كال " الدول ر  الحرب أو األش ين أو أآث ين دولت زاعات ب ى الن تخدام السالح ف ذا . األخرى الس وه

ة فى مادة                     يف األربع يات جن ه اتفاق ا أخذت ب تفق مع م وباالتساق مع .  المشترآة بينها 2التعريف ي

ادة    رة    8الم ية الدولية فإن عبارة               5 و   2 فق ة الجنائ نظام األساسى للمحكم النزاع المسلح غير   " من ال

ى  نظمة ومسلحة داخل الدولة أو                    تشمل ا  " الدول ين جماعة م وات المسلحة وب ين الق ية ب ال القتال ألعم

ين منظمتين ومسلحتين ، إذا استمرت أعمال القتال لفترة مناسبة               ين جماعت وهذا التوسع فى مجال   . ب
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 II  من البروتوآول اإلضافى1 فقرة 1إعمال أحكام النزاعات المسلحة غير الدولية بالمقابلة بالمادة 

ام   داخلة فى نطاق القانون الدولى العرفى آجزء أآيد   والتى أصبحت ينظر إليها باعتبارها  1977لع

 . قد وجد طريقه إلى أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

 

رة أخرى ، وباالتساق مع المادة          من النظام األساسى للمحكمة الجنائية 1 د ،  و  وجملة  2 فقرة   8وم

ا ورد فى المادة     الد ية والتى تكرر م والتى تعكس فى نفس  II البروتوآول اإلضافى  من2 فقرة 1ول

ذا الفصل ال تجد لها مجاال للتطبيق فى                         واردة فى ه ام ال إن األحك ى العرفى ، ف ون الدول وقت القان ال

ن األفع           رها م رقة وغي نف المتف داث الع غب ، وأح رات ، والش ى ، والتوت ق الداخل االت القل ال ح

 . المشابهة والتى ال تدخل فى نطاق عبارة النزاعات المسلحة

 

رة    8 §§وتسرى    رة  9 ، 3 فق رة  11 ، و 2 فق ية      3 فق زاعات المسلحة الدول ى الن ا باقى  .  فقط عل أم

بة         ا بالنس ية وأيض لحة الدول زاعات المس بة للن رى بالنس ا تس ذا الفصل فإنه ى ه واردة ف رائم ال الج

 . الدوليةللنزاعات العسكرية غير 

 

  دائرة الجناة-جـ 

 

ين ، أن يكون مجرما فى جرائم الحرب ، وذلك حين                            ان من المدني و آ ى ل ويمكن لكل شخص ، حت

 . وحين تتوافر الرابطة ما بين الجريمة وبين نزاع مسلح. تتكامل أرآان تلك الجرائم 

 

 لمكون الشخصى لجرائم الحرب ا-3

 

نظور الشخصى فإن القصد الجنائ          من مدونة قانون    15 §( ى متطلب فى آافة جرائم الحرب       من الم

وبات ة   ) . العق ددتها مدون تها وح ى نقل ة الت واعد العام رائم الحرب الق ل ج بة لك ذلك تسرى بالنس ول

 . قانون العقوبات الدولى

 

  الجرائم المفردة -4

 

 )جرائم الحرب ضد األشخاص (8 §حول 
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 )القتل العمد (1 ، رقم 1 فقرة 8حول 

 

تند  ادة    تس ى الم ام عل رة  8 األحك رة   (i)  أ2 فق ية       (i)  جـ 2وفق ة الجنائ نظام األساسى للمحكم من ال

ية    تع                . الدول ة القانون الدولى اإلنسانى     وهى تشترط أن يتسبب الجانى فى موت شخص يتم .  بحماي

ذه الجريمة والتى تحدث أثناء المنازعات العسكرية قتل أسرى الحرب أو            يدية له ثلة التقل مدنى واألم

تقل    تال ال تتحقق به                            . مع تل أحد األعداء المشارآين مباشرة فى الق إن ق ك ، ف ى العكس من ذل وعل

ا    ة وفق ين بالحماي داد األشخاص المتمتع ى ع دخل ف ادى ال ي ذا الشخص المع ك أن ه ريمــة ، ذل الج

ام    رة    8 §ألحك تحقق الجريمة عند قتل مدنى تطبيقا ألحكام     . 6 فق  سواء أآان 6 فقرة 8 §وأيضا ال ت

ـ  يقا ل ى تطب ر دول ى أو غي زاع عسكرى دول ناء ن ك أث رة 8§ذل م 1 فق ى 1 رق ذا المدن ن ه م يك  إذا ل

ة          وة المهاجم تل المدنيين هذه خالل الهجوم عن بعد ، فإنها                . خاضعا لسيطرة الق ثل حاالت ق وفى م

ون إدارة الحرب   ام قان ا ألحك ريم وفق ا) 12 ، 11 §§( تخضع للتج ا لألحك ون أو وفق ة للقان م العام

 . الجنائى

 

ريمة     ان الج ق أرآ ى تحق ا ف تل دورا م يلة الق ب وس د(وال تلع تل العم تخدام  ) الق إن اس م ف ن ث ، وم

 . األسلحة التقليدية للحرب ليس شرطا ضروريا

 

االت         ى الح حايا ف ون آض ذين يقع ين ال رب وللمدني رى الح بة ألس ــع بالنس ـالف الوض ى خــ وعل

واردة فى       حالة آونهم خاضعين لسيطرة األعداء ، فإن مجموعات األشخاص األخرى    1ة   فقر 8 §ال

ى اإلنسانى              ون الدول ة القان تع بحماي رة    8 §( التى تتم مثل المرضى والجرحى وبحارة السفن ) 6 فق

يدين عن مواقع القتال الذين يقتلون نتيجة للهجوم عن بعد والمنصوص عليهم             ين البع ة والمقاتل الغارق

ر 8 §فى   م  6ة  فق ـ        3 رق ا ل وبات وفق يع عق ية توق ناك إمكان إن ه رة   8 § ف م  1فق ذا    . 1 رق ولكن ه

ل          يجة لعم ة نت تع بالحماي خص المتم تـــل الش ون ق ين يك واب ح ه األب ق دون ن أن تغل ريم يمك التج

ال القتال ، على سبيل المثال حين يرتبط بهجوم ال تخالف فيه أحكام القانون الدولى            مشروع من أعم

 . تلين معادين أو ضد أهداف عسكريةضد مقا
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ام    ى الع ون الجنائ ى القان واردة ف تل ال ام الق يق أحك ـن أجل تطب واردة . ومــ ه تسرى الشروح ال فإن

  . IIIتحــت أ

 

 )احتجاز الرهائن( 2 رقم 1حول فقرة 

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة  8ويس رة   (viii)  أ2 فق نظام األساسى لل    (iii) ـ ج 2وفق ة  من ال محكم

ية      ية الدول ال إجرامية إضافية      . الجنائ ويترآز عدم مشروعية احتجاز   . وال يتضمن النص أى أعم

تع بالحماية أو يخضعه لسيطرته بغرض إجبار الطرف                     رهائن فى أن الجانى يختطف شخصا يتم ال

زاع مسلح على تصرف معين مثل القبول أو التخلى عن أمر ما            ادى فى ن مال وفيما يتعلق بأع. المع

 ب من مدونة قانون العقوبات      239 §االختطاف أو اإلخضاع للسيطرة فإنه يمكن الرجوع فيها إلى             

ة عناصر الجريمة                     .  يق للفعل من خالل استدعاء آاف تحديد الدق زيد من ال ى الم ويمكن الوصول إل

  .وأحكام جهات التقاضى الدولية

 

 )نيةالمعاملة القاسية أو غير اإلنسا (3 رقم 1 فقرة 8حول 

 

 (I)  جـ2والفقرة ) x( ب 2والفقرة  (III)  أ2قرة فوال (II)  أ2 فقرة 8ويستند هذا الحكم على المادة 

رة هـ   من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى تخضع للعقاب التسبب فى إلحاق   (xi) والفق

ث    ك م ى ذل ثلها ف تعددة م ال م الل أعم ن خ يمة م ية جس دية أو نفس ادة أضرار جس رة 11ل الم  2 فق

ادة   رة  85والم روتوآول   4 فق ـ من الب ثل تم النص بوضوح على المعاملة غير   . I اإلضافى   ج وبالم

 . اإلنسانية والقاسية مثل التعذيب والتشويه

 

ن خالل    اف م نظام األساسى بشكل آ ى ال واردة ف ردة ال رائم المف ع مضمون الج تعامل م م ال د ت وق

ة القاسية و       اب المعامل آما تم إبراز التعذيب والتشويه ألسباب ترجع إلى ما أثبته          . غير اإلنسانية   العق

ناء الصراعات العسكرية                      ذه الجرائم أث يا له ثابت تاريخ تاريخ من االرتكاب المتكرر وال وينبغى . ال

  من قانون العقوبات 5 رقم 1 فقرة 7 §تفسير مفهوم التعذيب فى ضوء ما أوردته 

  .الدولى
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إذا ما ترتب    ت األضرار الجسدية والنفسية أو المعاناة على أعمال قتالية مشروعة ، فال تقوم الجريمة     ف

 . وهذا يتسق مع القواعد العامة للقانون الدولى. 

 

 )العنف الجنسى (4 رقم 1 فقرة 8حول 

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه من النظام األساسى للمحكمة  (vi)  هـ2والفقرة  (xxii)  ب2 فقرة 8ويس

ية   ا ية الدول ابه نصا مع       . لجنائ اد يتش رة  7§وهو يك م  1 فق . مدونة قانون العقوبات الدولى  من6 رق

يه تصدق هنا أيضا               7 §وآمجموعة متضمنة ، وعلى خالف . والشروح الخاصة بالنص المشار إل

رة    م    1فق ون العقوبات الدولى ، ذآر األشخاص المشمولين بالحماية وفقا ألح               6 رق ة قان كام  من مدون

وقد تضمن النص على وجه الخصوص تلك األعمال التى من خاللها يقوم            . القانون الدولى اإلنسانى    

زاعات       ناء الن را أث رر آثي د الضحية ، ويتك ى ض نف الجنس تخدام الع هيل اس ناة بتس ى أو الج الجان

ثل المخازن أو              ذلك م اآن خاصة ل بغاء وتخصيص أم ى ممارسة ال ام عل تم اإلرغ  العسكرية حين ي

اآن  ه      . بعض المس ارب لقدرات دان مح ى فق بب ف اب التس ال يخضع للعق ك ف ن ذل س م ى العك وعل

 . اإلخصابية خالل أعمال حربية مشروعة نتيجة إلصابته بطلق نارى

 

 )تجنيد األطفال (5 رقم 1 فقرة 8 §حول 

 

ادة      ى الم م عل تند الحك رة  8ويس رة   (xxvi)  ب2 فق نظام األساسى   (vii)  هـ 2والفق  للمحكمة من ال

ية  ية الدول ال   . الجنائ بارى لألطف زام اإلج نظام األساسى اإلل ذان النصان الخاصان بال ويتضمن ه

ذلك استخدامهم للمشارآة فى األعمال                       ى المجموعات المسلحة ، وآ ة العسكرية وضمهم إل بالخدم

اب  ك للعق ية ويخضعان ذل رة 8 §وتسرى . العدائ م 1 فق وبات 5 رق ون العق ة قان ن مدون ى  م الدول

ية       ر الدول ية وغي كرية الدول زاعات العس ى الن ى عل نظام األساس ع ال توافقة م نظام  . م دد ال د ح وق

ل بخمس عشرة سنة ، وهو السن الذى يتوافق مع الحدود العمرية الدنيا المقبولة         األساسى سن الطف

ال الحربية والجماعات المسلحة  ى األعم ام للمشارآة ف وقت الحاضر بشكل ع ى ال د أخذت وق. ف

ذا الحد العمرى فى آل ما       ى به وبات الدول ون العق ة قان وقد حرم . أوردته من أنواع النزاعات  مدون

ال فى النزاعات                        تعلق بمشارآة األطف يما ي ل ف وق الطف ية حق يارى الخاص باتفاق روتوآول االخت الب

ام            ى ع ود إل ذى يع تلك األعمال  سنة فى 18 المشارآة المباشرة لمن هم أقل من        2000المسلحة وال

ية    ه يعانى من حقيقة أن القواعد العامة للقانون الدولى العرفى ليس لها إلزام فيما يتعلق       . العدائ إال أن
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دة        واعد الجدي تلك الق ه من غير الممكن الحديث                  . ب ية فإن ون العالم بادئ القان ى أوضاع م وبالنظر إل

 . عن تجريم واسع النطاق فى هذا المجال

 

ل  ريم فع ترط لتج وعات     ويش ى المجم مهم إل كرية أو ض ة العس ال بالخدم بارى لألطف زام اإلج  اإلل

د بصورة قاطعة ، آما هو الحال         . المسلحة وجود صراع مسلح         ته بع م ين ذا الصراع ل ان ه إذا آ ف

 . مثال فى إيقاف إطالق النيران ، فإنه من المتصور قيام األفعال اإلجرامية خالل تلك األوقات

 

ى فى                  وتتضمن جريمة استخد      ى جانب إشراآهم الفعل ية إل ال العدائ ال للمشارآة فى األعم ام األطف

ال المعاونة             تال استخدامهم فى األعم ال الق ومع ذلك فإن استخدام األطفال فى أعمال المعاونة        . أعم

ة العسكرية أو ضمهم إلى المجموعات المسلحة ال يخضع                       ى الخدم بارهم عل ك إج دون أن يسبق ذل

ة مشارآة مباشرة فى األعمال الحربية مثل المعاونة                 للتجريم إال إذا      صاحب أداء الخدمات المعاون

 . فى نقل الذخائر أو تطهير األلغام

 

 )اإلبعاد والنقل الجبرى للمدنيين (6 رقم 1 فقرة 8 §حول 

 

م على القواعد الواردة فى المادة     ك الحك تند ذل  من النظام (viii)  هـ2والفقرة  (vii)  أ2 فقرة 8ويس

تفاظه              ع اح ا م رتين مع ى الفق واردة ف ام ال م األحك يث ض ية ح ية الدول ة الجنائ ى للمحكم األساس

ا هو الحال فى        . بمحتواهما الموضوعى       من مدونة قانون العقوبات الدولى    4 رقم   1 فقرة   7 §وآم

نا أيضا آما هو الحال فى المدونة المذآو                         اب ويكفى ه ين للعق اد المدني م يخضع إبع ذا الحك إن ه رة ف

ومن ثم .  من المدونة 4 رقم 1 فقرة 7 §وتصدق هنا أيضا الشروح الخاصة بـ . إبعاد شخص واحد 

ين ألسباب عسكرية قهرية أو بغرض حمايتهم                       اد المدني م إبع تحقق الجريمة إذا ت قارن المادة  (فال ت

 . ) من اتفاقية جنيف الرابعة2 فقرة 49

 

 )عادلةالعقاب دون محاآمة  (7 رقم 1 فقرة 8 §حول 

 

ادة          واردة فى الم واعد ال ى الق م عل ذا الحك تند ه رة  8ويس من النظام  iv)(  جـ 2والفقرة vi) ( أ 2 فق

ية        ية الدول ة الجنائ ى المزج بين ما أتى به النظام األساسى من      . األساسى للمحكم م إل د الحك د عم وق

ى الضمانات القانونية للمحاآمة فى النزاعات ا            تلفة للخروج عل ع مخ لمسلحة الدولية والنزاعات وقائ
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ية دون اختالف موضوعى             ر الدول يع العقاب ، من             . المسلحة غي ة أحوال توق وتشمل الجريمة آاف

ى          ون الجنائ ررها القان ى يق ية ، والت ية الرئيس مانات القانون يها الض ى ف ات ال تراع الل محاآم خ

ا نص عليها فى المادة      من البروتوآول 6والمادة  I  من البروتوآول اإلضافى75العرفى أيضا، آم

 . التفاقيات جنيف األربع II اإلضافى

 

وبات الجسيمة هى وحدها التى ينطبق عليها هذا الحكم ، حتى يتم إغالق الباب بالنسبة              ى أن العق عل

تافهة      بات القانون الدولى يصدق على هيئة إصدار          . للحاالت ال ى من متطل واالتساق مع الحد األدن

 . على اإلجراءات المتبعة أمامهاالحكم ، آما يصدق 

 

 

 

 

 8 رقم 1 فقرة 8 §حول 

 

رة 8 §وتتضمن  م  1 فق ياة أو  8رق دان الح ا خطر فق تحقق به ى ي رائم التعريض للخطر ، والت  ج

 . اإلصابة بأضرار صحية جسيمة

 

 )التجارب الطبية وغيرها من التجارب ( أ8 رقم 1 فقرة 8 §حول

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة   8ويس رة  ) x( ب 2فق ة      (xi)  هـ 2والفق نظام األساسى للمحكم من ال

ادة       ى الم ية ، وأيضا عل ية الدول رة  11الجنائ روتوآول اإلضافى   2 فق وم    . I  ب من الب ويشمل مفه

نظام األساسى بشكل صريح من أنواع التجارب الطبية والعلمية                يه فى ال ا نص عل تجارب آل م ال

ات األفعال المشمولة بالتجريم أشكاال مختلفة تتراوح ما بين تلك           ويمكن أن تأخذ ما     . والبيولوجية    دي

ى    ؤدى إل آثار مباشرة على جسد المجنى عليه وبين تلك التى تؤدى إلى هذه اآلثار بشكل غير  التى ت

ر  اق     . مباش ى نط دخل ف موم ت اء س راض أو إعط بب األم واد تس اء م إن إعط وال ف يعة األح وبطب

ريم  ب. التج راء ال ذلك إج ثل  وآ ية م ية المناخ انى للظروف البيئ م اإلنس ل الجس حوث حول ردود فع

رد      ة ضرورة طبية حين ال تؤدى المعاملة الطبية إلى البرء من المرض أو                 . الحر والب وم حال وال تق
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 . منع هذا المرض ، ولكنها تستخدم آتجربة ال تخدم مصالح المجنى عليه

 

تجارب التى ليست لها ضرورة طب           ة ال ية وال تحقق مصلحة للمجنى عليه للعقاب بصفة        وتخضع آاف

بقا        ا مس و ارتضى به ى ل ة، حت تجارب التى يمكن تبريرها طبيا أو تلك     وحتى . عام تلك ال بالنسبة ل

اب عليها ال يسقط إال إذا آانت قد تمت                            إن العق يه ، ف يق مصلحة للمجنى عل التى تجرى بهدف تحق

ائه مه ا. برض ذى ال يض ح ال م الواض ذا الحك ية وال وبه ية الدول ة الجنائ ى للمحكم نظام األساس ل

روتوآول اإلضافى ى   I الب ان ف ة لحق اإلنس ة الكامل و الحماي م وه تحقق هدف مه بشكل خاص ي

 . التقرير الذاتى

 

 . ويمكن هنا القول بأنه قد تم التمكين لتدابير حماية حياة وصحة المجنى عليه بشكل أساسى

 

 )األنسجة واألعضاء البشريةانتزاع  ( ب8 رقم 1 فقرة 8 §حول 

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة  11ويس ـ فى ارتباط مع الفقرة   2 فق I   من البروتوآول اإلضافى1 ج

ى العرفى السارى              ون الدول د تخلت مدونة قانون العقوبات الدولى عن القاعدة          . ويتسق مع القان وق

روتوآول اإلضافى     واردة فى الب لحكم على المنازعات الدولية ، ذلك والتى تحصر تطبيق هذا ا   I ال

ة هؤالء األشخاص الذين يقعون تحت أيدى األعداء الذى أخذ به القانون الدولى              أن التوسع فى حماي

واع النزاعات آان  هو نقطة البداية       ة أن وهذا الحكم الذى يجرم انتزاع األنسجة . العرفى ليشمل آاف

رعية من حاالت               ة ف ثل حال المعاملة غير اإلنسانية الممنوعة عامة ؛ ومن ثم        واألعضاء البشرية يم

ين        ا ب ة م رقة فى العالق إن التف رة   8 §ف م  1فق ر اإلنسانية وفقا لـ    8 رق ة غي  8 § ب وتحريم المعامل

 .  تبدو غير مناسبة3 رقم 1فقرة 

 

يات انتزاع األنسجة واألعضاء التى تتم بهدف نقلها إلى آخرين تحت طائلة العقاب                  ة عمل ع آاف  . وتق

ويخرج عن نطاق التجريم تلك العمليات التى تجرى بهدف التشخيص ، وآذلك عمليات أخذ الدم أو              

وافقة وحرية آاملة آما                            ى م ناء عل تم ب ية المرعية والتى ت ا لألصول الطب البشرة والتى تجرى وفق

ة   تعون بالحماي ذين يتم بة لألشخاص ال انى بالنس ى اإلنس ون الدول ذلك القان م. يقضى ب بع والحك  يتت

نود الجرحى ،    ى تقضى بضرورة عالج الج يها والت تعارف عل يدية الم ية التقل واعد الطب خطى الق

ياة     ى الح اء عل ى يقتضيها اإلبق رية الت دم وزرع األعضاء البش ل ال يات نق مح بعمل ى . وتس ا باق أم



 73

 . األعضاء فإنها تتراجع فى أهميتها بالنسبة للمعاملة الطبية للجرحى

 

 )استخدام وسائل عالجية غير متعارف عليها ( جـ8 رقم 1 فقرة 8 §حول 

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة   11ويس ة  1فق والذى أصبح يحوز  I  من البروتوآول اإلضافى2 جمل

ام القانون الدولى العرفى بالنسبة للنزاعات العسكرية الدولية وغير الدولية        وة أحك واألسباب التى . ق

ال  اق إعم يع نط ى توس ى    أدت إل باب الت س األس ى نف نازعات ه واع الم ة أن مل آاف م لتش ذا الحك  ه

زاع األنسجة واألعضاء               ام انت ال أحك والنص ال يشمل تلك القواعد السارية . وسعت فى مجال إعم

ية            ائل العالج تخدام الوس ى اس ا يغط اء ، وإنم زع األعض ية ون تجارب الطب ة بال ل والخاص بالفع

خل فى هذا النطاق إعطاء أدوية غير مناسبة أو إعطاء جرعات           ويد. األخرى غير المتعارف عليها      

 . زائدة من أدوية معينة أو التدخل الجراحى آبديل إلعطاء أدوية غير متاحة

 

ند استخدام وسائل عالجية غير متعارف عليها طبيا ، فإن العقاب يسقط فقط وفقا ألحكام القانون       وع

ي          ى اإلنسانى الخاصة باألشخاص المتمتع ة إذا آانت هناك ضرورة طبية ملحة لذلك          الدول ن بالحماي

 . وتم هذا بناء على رضاء صحيح ومسبق من الخاضع للعالج

 

 )المعاملة المحطة للكرامة والمذلة (9 رقم 1 فقرة 8 §حول 

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة  8يس رة   (xxi)  ب1 فق ة      (ii)  جـ 2والفق نظام األساسى لمحكم من ال

ية    دل الدول ادة  الع رة  58والم ـ من البروتوآول اإلضافى 4 فق وهو يغترف من األسس الدولية  . I  ج

ة ، وهى نفس األسس                         رامة والمذل ة المحطة بالك راد من المعامل ة األف ية التى تستهدف حماي المتنام

يها فى            ررت النص عل وتبدو األهمية العملية البالغة لهذه     .  من قانون العقوبات العسكرى      31التى ب

زاعات العسكرية        الجر  وجدون تحت سيطرة                . يمة فى الن ذين ي تم إخضاع األشخاص ال ا ي ادة م وع

ام   راد إرغ ين ي ة ، ح رامة ومذل ة محطة للك ثل أسرى الحرب لمعامل زاع م ن أطراف الن طرف م

وات         اذ خط وم أو اتخ اف الهج ثل إيق كرية م ر العس اذ بعض التدابي ى اتخ ر عل تال اآلخ رف الق ط

ثل تقديم     وفى حاالت النزاعات المسلحة ذات الدوافع األثنية فعادة ما         .  عروض بالسالم    دبلوماسية م

 . تستخدم المعاملة المهينة والمذلة آوسيلة إضافية من وسائل إدارة الحرب
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يام الجريمة  ى لق ة تكف ة المحطة والمذل واع المعامل إن آل أن دة ، ف ى وجه الخصوص . وآقاع وعل

وب يق العق تحقق الجريمة حين تطب تهم ت ام لألسرى أو إهان ية والعرض الع ه ، ومن . ات البدن إال أن

 . فإن توجيه اإلهانات غير الجسيمة ال يدخل ضمن نطاق التجريم" بصورة جسيمة"خالل تعبير 

 

 )إصابة األشخاص الموجودين خارج نطاق العمليات العسكرية (2 فقرة 8 §حول 

 

ذا الحكم على المادة    تند ه  جـ من النظام األساسى للمحكمة الجنائية 2والفقرة  (vi)  ب2 فقرة 8ويس

ادة     ى الم ية ، وعل وهذا الحكم له أهمية عملية ، ذلك I.  هـ من البروتوآول اإلضافى3 فقرة 85الدول

نود   بل الج تم أسرهم من ق ا ي ادة م يات الحربية ع وجدون خارج نطاق العمل ذين ي ين ال أن المحارب

 . م ، وبالتالى يواجهون خطر اإلصابة بوجه خاصالمعادين الذين سبق لهم أن قاتلوه

 

ه     ك أن ية ، ذل ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم ارى ال ى الس ى العرف ون الدول د تخطى القان وق

ادة     ى الم رة  85وبالنظر إل روتوآول اإلضافى    3 فق ـ من الب قد تضمن مثل هذه المواقف ، التى  I  ه

يات ا     اق العمل ارج نط خاص خ يها أش وجد ف لحتهم أو دون أن   ي ن أس تخلوا ع كرية ودون أن ي لعس

فإن مدونة قانون العقوبات الدولى قد تضمنت أيضا  ولهذا السبب. يسلموا أنفسهم بطريقة أو بأخرى 

يات         اق العمل ارج نط وجد خ ة ي تع بالحماي يها أن الشخص المتم حا ف بدو واض ى ي ع الت ذه الوقائ ه

ث              وقفه الخاص ، م نه ، وبسبب م ل أن يكون قد فقد وعيه نتيجة إلصابته ، لم يكن فى             العسكرية ولك

 . استطاعته تسليم نفسه

 

يات        ال العمل ارج مج ودهم خ ين وج ين ح لحة أو المقاتل وات المس ى الق بين إل تل المنتس ة ق ا حال أم

تها        د تناول رة    8 §الحربية فق م    1 فق ى بالتنظيم              1 رق وبات الدول ون العق ة قان وهذا الحكم  .  من مدون

 . 1االستناد إلى األشخاص المتمتعين بالحماية وفقا للقانون الدولى اإلنسانى فى فقرة يتأتى من 

 

نهم أيضا    ى أشخاص م ته عل ذى يفرض حماي انى ال ى اإلنس ون الدول ى القان تنادا إل ى اس ذا يتأت وه

المنتسبون للقوات المسلحة والمقاتلون الذين يوجدون خارج نطاق العمليات العسكرية وفقا للتعريف             

رة        ذلك أمكن التخلى عن النص على أحكام تفصيلية خاصة بقتل الموجودين             . 6الموجود فى الفق ول

خارج نطاق العمليات الحربية فى مدونة قانون العقوبات الدولى تتوافق مع تلك الموجودة فى المادة                

رة  8 نظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية    (vi)  ب2 فق الت اإلصابة وال يوجد تجريم لحا. من ال
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 . بجراح نتيجة ألعمال قتالية مشروعة

 

 )االحتجاز على خالف القانون (1 رقم 3 فقرة 8 §حول 

 

من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية والمادة  (vii)  أ1 فقرة 8ويستند هذا الحكم على المادة 

رة  58 روتوآول اإلضافى   4 فق ع المسلح الدولى ، ذلك ويسرى فقط فى حاالت النزا     . I  ب من الب

ذا الفعل وبين ضمان العقاب                           نع ه ين م ا ب يدة ربط ى العرفى ال يتضمن بصورة أآ ون الدول أن القان

 . لمرتكبه فى حاالت النزاعات العسكرية غير الدولية

 

دخل فى مفهوم الجريمة أيضا الحاالت التى ال يتحقق فيها عذر قانونى يبرر هذا العمل ودون أن                     وت

ر    تم اإلف ورى عن المحتجز ، أو التى ال يتم فيها اتخاذ الضمانات اإلجرائية للتأآد من قانونية               ي اج الف

 . االحتجاز

 

نظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، فى أن هذا النظام ال يحوى               نطوقه ال م يتخطى فى م والحك

ادة إلى الوطن ، ولكن            ر اإلع ى تأخي ارة واضحة إل ومن ثم . ر المشروعه يرآز على االحتجاز غيإش

وبات الدولى تبدو موضوعيا                          ون العق ة قان وطن فى مدون ى ال ادة إل ى اإلع ارة الواضحة إل إن اإلش ف

م األساسى     دخل ضمن الحك وطن ت ى ال ادة إل ى اإلع ر ف االت التأخي ية ح ك أن غالب ضرورية ، ذل

ر المشروع        ا أحكام اتفاقيات جنيف حول إعادة المعتقلين المد        . لالحتجاز غي نيين وأسرى الحرب   أم

ى العرفى                    ون الدول واعد القان بل ق يد من ق تع بتأآ ا تتم ولذلك فإنه من الممكن ، وأخذا بأهداف       . فإنه

تكامل لالحتجاز غير القانونى                اب م  إدخال التأخير فى اإلعادة إلى      -السياسة التشريعية بضمان عق

 . الوطن إلى نصوص مدونة قانون العقوبات الدولى

 

رت     . كب االحتجاز المخالف للقانون عن طريق عدد آبير من التدابير المدنية والعسكرية             ويمكن أن ي

ذلك                   ون ب م قضائى مخالف للقان تطلب صدور حك و ال ي وضحايا هذه الجريمة يمكن أن يكونوا       . فه

ين أو من العسكريين           وطن يمكن أن               . من المدني ى ال ادة إل رر فى اإلع ر المب ر غي إن التأخي ذلك ف آ

تحقق من      خالل عدد آبير من التدابير التى تتراوح بين االستمرار البسيط لالحتجاز وحتى إطالق        ي

. فى إقليم يصعب العودة منه إلى الوطن بحكم موقعه أو بحكم طبيعته الجغرافية   سراح المحتجزين  

وم   أن مفه ال بش ة "ويح مولين بالحماي خاص المش ين  " األش تا الواقعت رتبط بكل ر  (الم تجاز غي االح
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وطن المشر ى ال ادة إل ى اإلع ر ف ى ) وع والتأخي رة 8إل م 6 فق ؤالء   . 1 رق ر ه ادة ذآ ذه الم ى ه وف

 . "األشخاص المشمولين بالحماية"األشخاص المحتجزين باعتبارهم داخلين فى مفهوم 

 

 

 

  )نقل المدنيين التابعين لقوات االحتالل (2 رقم 3 فقرة 8 §حول 

 

من (viii)  ب2 فقرة 8ى القانون الدولى العرفى على المادة ويستند هذا الحكم الذى له وجود أيضا ف

ة الجنائية الدولية والمادة     نظام األساسى للمحكم وليس له  I  أ من البروتوآول اإلضافى4 فقرة 58ال

ية               نازعات المسلحة الدول يق إال فى مجال الم م يبسط المنطوق اللفظى للفعل اإلجرامى       . تطب والحك

نظام األس   وارد فى ال تواه الموضوعى       ال ى مح ر ف روتوآول اإلضافى دون تغيي د . اسى وفى الب وق

 . نقلت آلمات النظام األساسى فى تعبيرها عن الرآن المادى للجريمة

 

ين المدنيين المقيمين فى المنطقة المحتلة ، فإنه                  ة المواطن م هو حماي ذا الحك م أن الهدف من ه وبحك

و عد               نقل ول وم سلطات االحتالل ب نطقة لقيام الفعل               يكفى أن تق ذه الم ى ه يها إل د محدود من مواطن

ذا يصدق أيضا فى الحاالت التى تقوم فيها . المجرم   سلطات االحتالل بنقل مواطنيها إلى مناطق  وه

 . محتلة غير مأهولة بغرض تكريس االحتالل

 

رة      ر مباش رة أو غي ال مباش الل أعم ن خ ريمة م ادى للج رآن الم تحقق ال ن أن ي ة والصور. ويمك

ذا هى تسكين مواطنى قوة االحتالل للمناطق المحتلة             تادة له ومن أمثلة األعمال غير المباشرة . المع

نقل  ال أخرى ، توفير اعتمادات مالية أو غيرها من الحوافز        ل ة االحتالل ، ضمن أعم مواطنى دول

تلة                      نطقة المح ى الم تهم إل ل محل إقام رغبون فى نق ذين ي يها ال ذه األعمال قد وبما أن آل ه. لمواطن

نظام     ى ال واردة ف رار نفس الصياغة ال ى تك تاج إل ر يح د األم م يع م ، فل اق الحك ت ضمن نط أدخل

 . األساسى للمحكمة الجنائية الدولية

 

ك   تمرار تل ى اس تاج إل تلة يح ى األراضى المح ة ف ادى لإلقام رآن الم ق ال إن تحق ى آل حال ف وعل

 . اإلقامة لفترة زمنية مناسبة
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 )اإلجبار على خدمة القوات المسلحة المعادية (3 رقم 3رة  فق8 §حول 

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة  8ويس ة الجنائية الدولية     من  (v)  أ2 فق نظام األساسى للمحكم وال . ال

ى حاالت الصراعات المسلحة الدولية            على أنه ال يكفى لتحقيق الجريمة اإلجبار على    . يطبق إال عل

ا لل        ة م رها من أدوات            مجرد أداء خدم ل أسلحة أو غي ثل المساعدة فى نق ة م وات المسلحة المعادي ق

وات المسلحة     ومن أجل تحديد المعنى الدقيق لمحتوى مفهوم اإلجبار ،  . الحروب دون اإللحاق بالق

واردة فى              اليب اإلجبار ال د نقلت أس ى المشروع        من مدون    240 §فق وبات إل ون العق ولم تكن . ة قان

نقل        ناك ضرورة ل  المذآورة بحكم أن إدانة استخدام وسائل       240 §من  " بالمخالفة للقانون "مفهوم  ه

يق الهدف موضع الحديث هو رآن رآين آما هو الحال فى نظام روما األساسى وفى                      اإلجبار لتحق

 . عناصر الجريمة

 

ة آما هو الحال فى                    ين بالحماي وم األشخاص المتمتع تعلق بمفه يمـــا ي ال ف  1رقم   3 فقرة   8 §ويحـــ

 . 1 رقم 6 فقرة 8 §على 

 

 )اإلجبار على المشارآة فى األعمال الحربية (4 رقم 3 فقرة 8 §حول 

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة  8ويس ية        (xv)  ب2 فق ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم . من ال

ية                   زاعات العسكرية الدول ر   . وهو أيضا ال يطبق إال فى أحوال الن " عمال الحربيةاأل"وتحت تعبي

دو من إدارة الحر          يم، التى تمكن الع ال التدع يها، ولكن أيضا أعم ية ف تدرج المشارآة اإليجاب . بف

ة التحصينات ونقل األسلحة             ر وإزال تاج الذخائ ك إن داد ذل دخل فى ع وعلى العكس من ذلك فإن . وي

دخل ضمن أعم لحة ال ت وات المس ة للق تاج أغذي تهدف إن ى تس زراعة الت ال ال ى أعم ارآة ف ال المش

دة التفسير الضيق لنصوص التجريم              اال لقاع ال الحربية إعم  3 فقرة   8 §وآما هو الحال فى     . األعم

م  ى ضوء  3رق ة ف تحدد بدق ية ت ريمة الحال ان الج إن أرآ وبات ، 240 § ، ف ون العق ة قان ن مدون  م

 . وبالتالى لم تكن هناك حاجة إلدراج بند اإلدانة هنا

 

اظ المستخدم    ادة      واأللف رة    8ة فى الم ة الجنائية الدولية ،           ) xv( ب   2 فق نظام األساسى للمحكم من ال

اب     رر العق ى إذا "والتى تق ان هؤالء بالفعل فى خدمة من أعلن الحرب من قبل أن تندلع     "حت لم . آ

ون                ة قان ة للجريمة سواء فى مدون ال المادي د األفع نها فى تحدي تغناء ع ا حاجة ويمكن االس تكن له
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وبات    ية ؛ ألن سبق العمل فى خدمة مديرى                      العق ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم ى أو ال الدول

تداد به آسبب من أسباب                    يها وال يمكن االع ر ف ان الجريمة وال يغي تمال أرآ ر فى اآ الحرب ال يؤث

 . اإلباحة

 

 )الظروف واألعذار ( 4 فقرة 8 §حول 

 

رر    رة      8 §تق ا للحد األدنى للعقاب ،        4 فق  رقم  1حين يترتب على ارتكاب فعل وارد فى الفقرة          رفع

ى    2 تحقق الخطر الثابت عند ارتكاب                       6 حت يه أو أن ي أ موت المجنى عل ل بطريق الخط ى األق  وعل

 .  بحدوث الموت أو الضرر الجسدى أو النفسى الجسيم للمجنى عليه8 رقم 1فعل وارد فى الفقرة 

 

 )الوقائع محدودة الجسامة (5 فقرة 8 §حول 

 

رر    رة    8 §تق ع محدودة الجسامة الواردة فى الفقرة            5 فق  من  6 ورقم   4 حتى   2 رقم   1 بالنسبة للوقائ

 .  أطرا عقابية مخففة1 رقم 3 والفقرة 2الفقرة 

 

 )األشخاص المتمتعون بحماية القانون الدولى اإلنسانى (6 فقرة 8 §حول 

 

بارة            م المقصود بع ذا الحك والتى " ية القانون الدولى اإلنسانى   األشخاص المتمتعون بحما   "يوضح ه

ادة    ى الم واردة ف رائم ال ل الج ى آ يها ف ال عل رة 8يح ريبا 1 فق وعات  .  تق ة مجم ى آاف نص عل وال

األشخاص المتمتعين بالحماية تحت هذا المفهوم الموحد يتوافق مع المضمون المشترك لكل األحكام         

ين آ      . الخاصة بالجرائم ضد األشخاص          افة األشخاص المقصودين هى أنهم ال      والسمة المشترآة ب

ثم يحق لهم التمتع  يشارآون أو لم يعودوا قادرين على المشارآة المباشرة فى األعمال العدائية ومن 

انى        ى اإلنس ون الدول رها القان ة التى يوف تلك الحماي ى العكس من       . ب يون عل وهؤالء من ناحية مدن

ر                زاعات المسلحة غي ة الن ين أو ، فى حال ى العكس من المنتمين للقوات المسلحة           المقاتل ية عل الدول

والمناضلين مع الجانب المعادى ، ولكن أيضا ، ومن ناحية أخرى ، هؤالء الذين يوجدون بعيدا عن   

 .ميادين القتال سواء أآانوا من المقاتلين أو المناضلين ، وذلك بسبب إصابتهم أو ألى سبب آخر
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ر  ة ا  "وتعبي تعون بحماي خاص المتم انى  األش ى اإلنس ون الدول اع    " لقان باره األوض ى اعت دخل ف ي

ة                  ام الحماي يها أحك ى ذلك فإن المقاتل الذى      . الخاصة لألشخاص المقصودين والتى تؤسس عل وعل

ه الحق فى المشارآة فى األعمال القتالية وفقا ألحكام النظام القانونى الداخلى ومن ثم تسمح                    يخول ل

ته ، ى بمهاجم ون الدول واعد القان ين  ق ن ب ى م وبات الدول ون العق ة قان وم مدون ى مفه ه يصبح ف  فإن

ة التى يسبغها القانون الدولى اإلنسانى ، إذا وجد خارج نطاق األعمال             ين بالحماي األشخاص المتمتع

  القتاليــة ، وبالتالـــى ال تجوز مهاجمته

 

 1 رقم 6 فقرة 8 §حول 

 

ت  رة 8 §أحال م 6 فق نازعات  1 رق تعلق بالم يما ي خاص    ف وم األش ى مفه ية عل لحة الدول المس

روتوآول اإلضافى           ع والب يف األرب يات جن ه اتفاق ا أخذت ب ة آم إن    . I المشمولين بالحماي ذا ف وبه

ادة              ا للم م يشمل الجرحى والمرضى وفق ى ، والجرحى والمرضى           13الحك يف األول ية جن من اتفاق

ادة            ا للم ة وفق ية جنيف الث      12وبحارة السفن الغارق  من  4انية ، وأسرى الحرب وفقا للمادة        من اتفاق

رابعة        يف ال ية جن ين الذين يوجدون تحت أيدى األعداء وفقا للمادة             . اتفاق م أيضا المقاتل ويشمل الحك

رة 44 بق   4 فق م س ن أسرى الحرب بحك رون م ذين ال يعتب روتوآول اإلضافى األول ، وال ن الب  م

 1 فقرة   73لالجئون ومعدومو الجنسية وفقا للمادة      ارتكابهم ألعمال مخالفة للقانون الدولى ، وآذلك ا       

 . من البروتوآول اإلضافى األول

 

ين المنتسبون      وم المدني دخل فى مفه انية ومهمات حفظ السالم ، والذين ال       وي ونة اإلنس ثات المع لبع

تال  ال الق ى أعم ى جانب طرف ف ارآون إل وحد . يش زى الم داؤهم لل ذه الصفة ارت ى ه ر ف وال يؤث

د    وهذا ال يستخلص فقط من المادة  . ولهم أو العالمات العسكرية إلحدى المنظمات الدولية          الخاص ب

م     05 روتوآول اإلضافى رق باط مع المادة     1 من الب  6 و 3 و 2 و 1 من الفصل أ فقرات 4فى ارت

ادة                ثة وأيضا من الم يف الثال ية جن م        34من اتفاق روتوآول اإلضافى رق  ، وإنما أيضا من 1 من الب

اد  رة  8ة الم ادة    (iii)  ب2 فق رة  8ومن الم تفق فى صياغتها       (iii)  هـ 2 فق ا والتى ت من نظام روم

يها            ابقة عل ادة الس ا مع الم نطلق بوضوح من النظرة إلى                 . تمام را ت يها أخي ام المشار إل ذه األحك وه

بارهم أساسا من المدنيين بالمعنى المأخوذ به فى القانو                  ين لمهمات حفظ السالم باعت ن الدولى  المنتم

انى  لحة         . اإلنس وات المس راد الق ن أف بارهم م خاص باعت ؤالء األش ان ه ر إذا آ ئ آخ دق ش ويص
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  vii.يشارآون فى تنفيذ تدابير عسكرية قسرية باعتبارهم من قوات حفظ السالم وفقا للباب

 

ع وأي    يف األرب يات جن وم اتفاق ا لمفه ة وفق ين بالحماي تعلق باألشخاص المتمتع ر ي ا أن األم ضا وبم

روتوآول اإلضافى       وم الب  ، فإن هذا يعنى أن األمر ال يشمل آافة األشخاص المدنيين ، ولكن              1بمفه

فقط هؤالء الذين ال ينتمون لجنسياتهم الخاصة والذين يخضعون من منظور الجانى لسيطرة طرفهم            

تع الرسمى بجنسية ا                      . فى الخصومة      رتبط بالتم راعاة أن األمر ال ي نا م يجب ه ك ف لدولة ،  ومع ذل

 . ولكنه يتعلق بما إذا آان المجنى عليه يحتسب واقعيا تابعا للطرف المعادى

 

ر  تعمال تعبي ـالل اس ـن خــ ى  "ومــ ون الدول ام القان ا ألحك ة وفق تعون بالحماي خاص المتم األش

انى ى " اإلنس رة 8 §ف ا 6 فق دود فاصلة له ى مستوى الفعل اإلجرامى ، وضع ح د أمكن ، وعل  فق

ويمكن ارتكاب  .  التى تنسحب على قانون إدارة الحرب        11§ وعلى وجه الخصوص     8 §قيمتها بين 

ام     ا ألحك ين وفق د المدني رب ض رائم الح رة 8 §ج يطرتهم    1  فق ت س ؤالء تح وجد ه ين ي ط ح  فق

ى العكس من ذلك فإذا لم يوجد هؤالء المدنيون تحت سيطرتهم الخاصة وحدثت بهم              . الخاصة    وعل

يجة لهجوم عن        ك الهجوم موجها إليهم عن قصد أم حدثت اإلصابة             إصابات نت ان ذل د ، سواء أآ  بع

ذلك فى قانون إدارة                             ام الخاصة ب ى األحك رجع إل نا ي يهم ، فه ر مباشر عل ية لهجوم غي يجة جانب آنت

ادة  ات للم بارها مخالف رجع  10الحرب وأيضا باعت ذلك ي ى ، وآ وبات الدول ون العق ة قان ن مدون  م

 . ون الجنائى العامــةبشأنها إلى أحكام القان

 

 2 رقم 6 فقرة 8 §حول 

 

دد  رة 8 §تح م 6  فق ر  2 رق لحة غي نازعات المس بة للم ة بالنس ين بالحماي رة األشخاص المتمتع  دائ

ية بصورة تطابق        ومن الواضح أن األمر هنا يتعلق بالجرحى والمرضى         . 1 رقم   6 فقرة   8 §الدول

  . 2 رقم 6 فقرة 8§ بصفة خاصة فى وبحارة السفن الغارقة ، والذين تكرر ذآرهم

 

ورين بصدد النزاعات المسلحة الدولية ، حل المقبوض عليهم من                    بديل عن أسرى الحرب المذآ وآ

وقد اعتبرتهم المادة ،    . المقاتلين التابعين للطرف المعادى فى النزاعات المسلحة غير الدولية محلهم           

ين الموجودين تحت سيطر                ك شأن المدني أنهم فى ذل ة الطرف المعادى ، آأشخاص ال يشترآون        ش

وجدون تحت سيطرة الطرف المعادى                       ذين ي ية ، وال ال العدائ وآما هو . بصورة مباشرة فى األعم
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ى  رة 8 §الشأن ف م 6 فق ظ 1 رق ثات حف ذلك أعضاء بع انية وآ ة اإلنس ثات اإلغاث ين لبع إن المنتم  ف

 . السالم يدخلون فى مفهوم المادة

 

 3  رقم6 فقرة 8 §حول 

 

ين للطرف المعادى والذين         ين التابع وات المسلحة والمقاتل ادة المنتسبين للق ذه الم لم يعودوا  تشمل ه

يشارآون فى العمليات القتالية والذين استسلموا بالفعل أو الذين أصبحوا لسبب أو آلخر غير قادرين               

رتهم       ادى واعتب دى الطرف المع ى أي د ف قطوا بع م يس هم ول ن أنفس دفاع ع ى ال خاص عل ن األش م

 . المشمولين بالحماية فى المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية وفقا للقانون الدولى اإلنسانى

 

بدو الضرورة الموضوعية لهذا الحكم فى أن هؤالء األشخاص ، حتى لو آانوا قد رفعوا السالح                     وت

ام  ة ال يخضعون ألحك تحقاقهم للحماي ن اس رغم م رة  8 §، وبال م 6فق م  و1 رق م 2رق م ل م أنه  بحك

دى األعداء سواء آأسرى حرب أو باعتبارهم من المقاتلين الذين تم القبض عليهم                        . يسقطوا فى أي

يدان الحرب تتوافق مع أحكام القانون الدولى العرفى                     ين الموجودين خارج م ة هؤالء المقاتل وحماي

ادة                  ية فى الم زاعات المسلحة الدول  ، أما   1بروتوآول اإلضافى    من ال  14ويجد موضعه بالنسبة للن

 من اتفاقية جنيف الثالثة     3بالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدولية فيجد موضعه فى المادة المشترآة            

 . II  من البروتوآول اإلضافى4والمادة 

 

 

 

 )جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق األخرى (9 §حول 

 

 )نهب وتخريب األشياء (1 فقرة 9 §حول 

 

  هـ2والفقرة  (v)  هـ2والفقرة  (xiii)  ب2وفقرة  (xvi)  ب2 فقرة 8 الحكم على المادة ويستند هذا

(xii)        ية ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم ة محتويات المادة      . من ال ادة آاف ذه الم د ضمت ه وق

ا مرتبط بعضه                          م أن المحتوى الموضوعى له وحدة بحك نظام األساسى فى قاعدة م ورة من ال المذآ
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 . عض ارتباطا وثيقابب

 

ر    ه فى        " نهب "وال يحتاج تعبي وحد ل ى التفسير الشامل والم رة  9§بالنظر إل مدونة قانون   من1 فق

ى و  وبات الدول ة 125 §العق م 2 أ جمل رح   4 رق ن الش زيد م ى الم وبات إل ون العق ة قان ن مدون .  م

ى تعبير           تى تقف فى اتساق فى     وتعبيرات التملك والمصادرة ، وال    " تخريب"ونفس الشئ يصدق عل

ام        ون الجنائى الع واعد القان م مع ق رة   . الفه نماذج المتنوعة  1وتشترط الفق للجريمة اشتراطا   لكل ال

رتكب الفعل                           ذى ي وجد الشئ محل الجريمة تحت سيطرة الطرف ال وحدا هو أن ي وهذا الشرط  . م

يما يتعلق بالنهب والتملك والمصادرة من خالل تصوير الفعل              رر ف ا بالنسبة للتخريب فإن هذا     أم. مب

يدا بحكم أن التخريب الذى يحدث عن بعد ال تتوافر له أرآان    بدو مق ولكن تجريم . الجريمة  الشرط ي

 .  وأيضا استنادا للقانون الجنائى العام11 §التخريب عن بعد يمكن أن يتحقق استنادا إلى 

 

ك تحت السيطرة الذاتية ، إذا آانت          ياء ال تكون مع ذل أجزاء اإلقليم الذى توجد به هذه األشياء واألش

يف الرابعة خاضعا لالحتالل           ية جن رره اتفاق ا تق ا لم ويكفى بصورة أآبر تحقق السيطرة الفعلية . وفق

ية ، على هذه األشياء             و آانت سيطرة وقت ى ل  9 §وبهذا يمكن تحقق انطباق .. للطرف الفاعل ، حت

 . ة الهجومية فى حاالت األعمال القتالية الحربي1فقرة 

 

ى العكس من أعمال النهب المجرمة فى آل األحوال ، فإن أعمال التخريب والتملك والمصادرة             وعل

يات    ن ضرورات العمل تض م بت دون مق رمة إال إذا ارتك ون مج ادى ال تك تلكات الطرف المع لمم

ربية  ن    . الح ى تمك ك الظروف الت ربية إال تل يات الح اق ضرورات العمل ى نط دخل ف يادات وال ي ق

 . الحرب من إدارة القتال

 

ية       ية الدول ة الجنائ ى للمحكم نظام األساس ى ال واردة ف مة ال ن الس روع ع ى المش د تخل ية"وق " حتم

ر موضوعى أو إلى                          ى تغيي ؤدى إل ا ال ت ك أنه يات الحربية ، ذل االقتضاء استجابة لضرورات العمل

ر المقتضى                  بار مدى تواف تحديد فى اخت زيد من ال ى ا  . الم ا قد تؤدى إلى            وعل ك ، فإنه لعكس من ذل

ى التفسير   واجهة صعوبات ف ون  . م ام القان ى أحك ه خارج عل غ الفعل بأن إن دم ك ف ى ذل ادة عل وزي

ى يشير إيضا إلى أن التخريب والتملك والمصادرة ال تخضع للعقاب وفقا ألحكام المادة              فقرة 9الدول

رورات الع      1 ى الض تند إل م يس ا ل ن أن ارتكابه رغم م يات      بال ع العمل ت م ا تماش كرية ، إال أنه س
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 . العسكرية المشروعة وفقا ألحكام القانون الدولى

 

ية المتعلقة بتخريب األشياء والواردة فى                    ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم ام ال ة ألحك وبالمخالف

ادة   رة  8الم ادة   (xiii) 2 فق رة  8والم إن الفعل اإلجرامى الوارد فى    (xii)،   هـ 2 فق  مدونة قانون ف

بطة    ر المنض بارة غي من للع ى والمتض وبات الدول دى"العق ع الم ه  " واس ييق نطاق م تض د ت . ق

بارة المستخدمة فى النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية يبدو            ذلك مع الع رتبط ب واالختالف الم

 الحاالت مبررا ، ذلك أن الفحوى الرئيسى للحكم لم يمس وبالتالى ال يخرج عن حكمه إال 

 . التافهة

 

 )إلغاء وتعليق الحقوق والدعاوى (2 فقرة 9 §حول 

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة 8ويس ية        (xiv) ب 2  فق ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم من ال

ية       زاعات المسلحة الدول يقها هو الن ط   والفعل ال يش  . ومجال تطب ، مل إدارة الحرب االقتصادية  فق

ى طرف الحرب                     والتى استخدم    ين إل دعاوى الخاصة بالمنتم يق ال اء وتعل رارا إلغ ت فى الماضى م

دافها   يق أه ن أجل تحق ادى م رقة العنصرية وتضييق   .المع ر التف تمل أيضا تدابي ن أن يش ل يمك ب

 . الحقوق

 

ة قانون العقوبات الدولى تجريما غير منضبط ال يتضمنه النظام األساسى للمحكمة                  د أدخلت مدون وق

ائية الدولية بشكل صريح ، حيث أدخلت فى نطاقه آل أو الجزء األآبر من المنتمين إلى الطرف                 الجن

ادى   ادة        . المع ذا تحقق الهدف والغرض من الم رة  8وهى به ى     (xiv)  ب2 فق حيث اقتصرت عل

تظمة والمخططة واستبعدت الوقائع الفردية           ع المن وقد آان هذا هو ما انتهت إليه المفاوضات   . الوقائ

نظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية                         ا بشأن ال دول فى روم وبحكم . التى جرت خالل مؤتمر ال

 . اتساع مدى التنويعات الممكنة للفعل فإن الوقائع الفردية للحرمان من الحقوق لم تدخل فى االعتبار

 

ام القانون الدولى ، فإن تداب                  ة ألحك ر المخالف اب ال يشمل إال التدابي ير الحصار التى تصدر    وألن العق

ام الفصل          يقا ألحك ـن مجلس األمن تطب دخل أصال فى نطاق        711عـ تحدة ال ت م الم ثاق األم  من مي

 . النص
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 )جرائم الحرب ضد العمليات اإلنسانية والشعارات(  10§حول 

 

ع  اب      10 §تخض عارات للعق انية والش يات اإلنس د العمل ات ض يات   .  الهجم ة العمل تطلب حماي وت

ا  نية أن تكون المشارآة فى مهمات الغوث اإلنسانية أو عمليات حفظ السالم قد تمت باالتساق                    اإلنس

تحدة  م الم ثاق األم ام مي ع أحك إن . م ك ف ى ذل ع الحصرى 10 §وعل ا الطاب يس له ادام .  ل ذلك فم ول

ة   ين بالحماي ين المتمتع ن ضمن المدني ظ السالم م يات حف انية وعمل ات الغوث اإلنس تمون لمهم المن

ى ( يقات عل ارن التعل رة8 §ق ـ  ) 6  فق ا ل ى أيضا وفق وم يتأت ريم الهج إن تح رة 8 §ف  11 §  أو1 فق

 .1فقـــــرة 

 

 )الهجوم على مهمات الغوث اإلنسانية وعمليات حفظ السالم( 1 رقم 1جملة   1 فقرة 10 §حول 

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه من النظام األساسى  (iii)  هـ2 فقرة 8وعلى المادة  (iii)  ب2 فقرة 8يس

ية المشابهة فى الصياغة والتى صاغت ضمانات القانون الدولى العرفى على        ية الدول ة الجنائ للمحكم

رارات مجلس األمن                             ر من ق دها أيضا آثي ك الضمانات التى أآ وبات ، وهى تل ون العق مستوى قان

 . ثة اإلنسانية وحفظ السالمالتابع لمنظمة األمم المتحدة وآفلتها لألفراد التابعين لمهام اإلغا

 

ى مهمات اإلغاثة اإلنسانية وعمليات حفظ السالم تدخل ضمن               إن آل صور الهجوم عل دة ، ف وآقاع

وم         . نطاق التحريم      ك يشمل مفه ى ذل آل صور استخدام القوة ، بصرف النظر عن           " الهجوم "وعل

تخدم  وع السالح المس ين ل . ن ات ضد المنتم م الهجم اق الحك ى نط دخل ف تابعة وت لحة ال وات المس لق

دول المشارآة فى عمليات حفظ السالم ، وآذلك الهجمات على أفراد المعاونة من المدنيين شريطة                لل

ى اإلنسانى والتى تسبغ الحماية على األفراد واألغراض                    ون الدول ام القان ا ألحك ة وفق تعهم بالحماي تم

ية    وات ا                . المدن ك الق ة حين تشارك تل م تنتفى الحماي يون فى          ومن ث ة المدن راد المعاون لمسلحة أو أف

 . مباشرة  األعمال العدائية

 

ويجب أن يتوافر القصد الجنائى لدى الجانى حين قيامه بالهجوم بالنظر إلى أوضاع الحماية الخاصة               

لألشخاص ولألغراض المتمتعين على وجه الخصوص بحماية النص ، وبالنظر إلى أهداف الهجوم              

 . حقيقها بالفعل أو الرغبة فى تحقيقهاوما إذا آانت تتطلب ت
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ول  رة 10§ح ة 1 فق م 1 جمل عارات    (2 رق ل ش ى تحم راض الت خاص واألغ ى األش ات عل الهجم

  )الحماية وفقا التفاقيات جنيف

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة  8يس رة   (xxiv)  ب2 فق من النظام األساسى للمحكمة  (ii)  هـ 2والفق

ية والتى        ية الدول ى األشخاص                   الجنائ يف التى تنص عل يات جن ة التفاق بارة مطابق اب بع تخضع للعق

وهى تنطبق على المنازعات  . واألغراض التى تحمل شعارات الحماية التى حددتها تلك االتفاقيات              

ى حد سواء               ية عل ر الدول ية وغي ة وفقا ألحكام      . المسلحة الدول دان الحماي ارة لفق تخلف اإلش وحين ت

ى اإل     ون الدول  من مدونة قانون العقوبات     1 رقم   1 فقرة   11نسانى بالصورة الموجودة فى المادة       القان

وم وفقا ألحكام هذا الحكم وباالتساق مع أحكام القانون الدولى العرفى إال                      إن التحريم ال يق ى ، ف الدول

ر شرطين         تكون أوال أن تتفق تلك الشعارات مع أحكام القانون الدولى ، وثانيا ال ينبغى أن  . مع تواف

 ، I تلك الحماية التى يتمتع بها األشخاص واألغراض المحمية من التى أغفلها البروتوآول اإلضافى

 والذى يعكس أحكام القانون الدولى العرفى

 

 . 1 رقم 1 جملة 1 فقرة 10§مع ذلك الوارد فى " الهجوم"ويتفق مفهوم 

  

 )الحاالت المخففة (2 جملة 1 فقرة 10§حول 

 

ة      رر الجمل ة من حاالت تخفيف العقاب من خالل النص على إطار عقابى مخفف           2تق وتتوافر .  حال

 . حالة من حاالت التخفيف بصفة خاصة حين يتم الهجوم بوسائل غير عسكرية

 

 )إساءة استخدام عالمات الحماية المتعارف عليها (2 فقرة 10 §حول 

 

تند هذا الحكم على المادة   األساسى للمحكمة الجنائية الدولية والمادة من النظام  (vii)  ب2 فقرة 8يس

رة 85 افى3 فق روتوآول اإلض ن الب ون  . I  وم ة قان إن مدون ى ، ف نظام األساس الف ال ى خ وعل

نطلق من التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية وأيضا على النزاعات المسلحة                 ى ت وبات الدول العق

ية      ر الدول دون عالمات الحماية المتعارف علي      . غي ها ، والتى تميز األشخاص واألغراض وترفع       وب

ياد العمليات بين األطراف المتنازعة ال يمكن إدارة العمليات اإلنسانية فى آافة   ة ح . الصراعات  راي

بل الفصل بين حماية األشخاص واألغراض وبين الشعارات التى تميزهم                    ذى ال يق باط ال ذا االرت وه
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ين ال      ل ب يه العم تقر عل ا اس ا لم تطلب وفق مل      ي ام ليش ذه األحك ال ه ال إعم ى مج ع ف دول ، التوس

ية     ر الدول راعات غي وم        . الص ريم الهج إن تح ة ف ات الحماي تخدام عالم اءة اس ريم إس دون تج وب

ى يه ف وص عل رة 10 § المنص مون ، 1 فق ال مض بح ب ى يص وبات الدول ون العق ة قان ن مدون  م

ك المواقف التى يكون من الصعب فيها التفرقة                  ما بين المقاتلين وغير المشارآين     وخصوصا فى تل

تال          دول ، فى أحكام بالغة الوضوح بإدانة الهجوم على                 . فى ضوء ظروف الق د جرى مجتمع ال وق

ريق بين األنواع المختلفة من الصراعات      المهمات  ى عدم التف انية عل وقد آان الحكم الذى تم . اإلنس

ى ي               وبات الدول ون العق ة قان يه بالنسبة لمدون تند إلى االتفاقية بتاريخ      التوصل إل  1994 ديسمبر   15س

تحدة والمستخدمين لديها               م الم ة موظفى األم وهذه االتفاقية التى تنطبق على آافة أنواع       . حول حماي

 . المنازعات تحمى المهمات ضد آافة األعمال التى تعرقل أداءها

 

يلة ع داء أو جرحه غ د األع تل أح ذه الجريمة هى ق ية له ة النموذج تخدام والحال اءة اس ن طريق إس

وآقاعدة عامة ، فإن عمليات إساءة االستخدام خالل تبادل إلطالق        . العالمات والشعارات المذآورة      

م   ثل أه ر تم عارات الصليب األحم ل ش يارة تحم ن س داء م نود األع ى ج نار عل ثل إطالق ال نار م ال

م        يق الحك ناك وقائع أخرى يمكن أن تتحقق بها ا           . أحوال تطب ى أن ه من هذا على سبيل    . لجريمة  عل

إن االستخدام المخالف للقانون ألحد الشعارات المتعارف عليها قد يحمل الطرف المعادى ،                   ثال ف الم

افه لسوء االستخدام هذا ، إلى مهاجمة األشخاص واألغراض التى تحمل هذا الشعار حتى        حين اآتش

دوره تحت ط                       ع ب ا يق ه أضرار عسكرية ، وهو م تفادى أن تلحق ب ة النص    ي ومن األمثلة أيضا . ائل

تها من الهجمات مما يستتبع                        ر لحماي اقالت الذخائ ى ن االستخدام المحرم لشعار الصليب األحمر عل

 . قيام الطرف المعادى بقصف وسائل نقل المصابين التى تحمل الشعار المذآور

 

 . ويجب أن يترتب موت شخص أو إصابته إصابة جسيمة نتيجة للفعل

 

 )جرائم الحرب من خالل استخدام أساليب محرمة إلدارة الحرب (11 §حول 

 

 )مهاجمة المواطنين المدنيين (1رقم  1 فقرة 11 §حول 

 

ذا الحكم على المادة         تند ه من النظام األساسى للمحكمة الجنائية     ) i( هـ   2والفقرة  ) i( ب   2 فقرة   8يس

ادة        ى الم ية وعل رة    58الدول روتوآول اإلضافى        3 فق وتستهدف إخضاع القيام بهجمات    . I أ من الب
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يلة إلدارة الحرب للعقاب        بارها وس ين باعت ين المدني ى المواطن  1 فقرة 8 §وعلى خالف أحكام . عل

ون العقوبات الدولى والخاصة بقتل وإصابة المواطنين المدنيين ، فإن نطاق تطبيق     ة قان  §من مدون

 .  العسكرية يشمل فقط تلك الهجمات التى تستخدم فيها الوسائل11

 

ين بصفتهم هذه                            ين المدني وجها ضد المواطن ان م م إال إذا آ ذى ال يطبق بصدده الحك ذا الفعل ال وله

 : نتائج مهمة بالنسبة للشروط الشخصية للتجريم

 

وجها فى اتجاه تحقيق هدفه الموضوعى ، وأن يعلم زيادة على ذلك                        ينبغى أن يكون نشاط الجانى م

ي تعلق بالمواطن ر ي ال  أن األم ى األعم رة ف ارآون بصورة مباش ذين ال يش ادهم وال ين أو آح ن المدني

ية   ذه الصياغة فال يكفى القصد االحتمالى لقيام الجريمة   . العدائ ا له فإذا ما وجه الجانى نشاطه  .ووفق

ب            إن الجان ين ، ف ين المدني ن المواطن داء أم م نود األع ن ج وا م ا إذا آان م م خاص ال يعل د أش ض

ويسرى نفس الشئ حين يستهدف الجانى الهجوم على هدف عسكرى         . ة ال يتحقق    الشخصى للجريم   

تل أشخاص مدنيين يوجدون بالقرب من الهدف                        ى ق ؤدى الهجوم إل ية أن ي باره إمكان واضعا فى اعت

د الهجوم على مواطنين مدنيين لذواتهم     . العسكرى المقصود      تحقق عنصر تعم نا ال ي ومع ذلك . وه

ا خرج الجانى         إذا م بسلوآه عن االلتزام الذى يفرضه القانون الدولى اإلنسانى والقاضى بضرورة  ف

ية         ين األهداف العسكرية واألغراض المدن ا ب ريق م ادة   (التف ارن الم من  (ii)  حرف أ2فقرة 57  ق

روتوآول اإلضافى      ا لما                       ) Iالب ر المشروعة وفق ال الحرب غي د ارتكب عمال من أعم ه يكون ق فإن

ون ا ه القان ى يقضى ب ام  . لدول ا ألحك ريم وفق ة ال يخضع للتج ذه الحال ى ه ين ف تل المدني ان ق وإذا آ

ام   ا ألحك ذلك وفق ون آ ن أن يك ه يمك ى ، إال أن وبات الدول ون العق ة قان ن 211 §مدون دها م ا بع  وم

 حتى  3مدونة قانون العقوبات آلما أمكن تطبيق أحكام القانون الجنائى األلمانى إعماال ألحكام المواد              

 . من مدونة قانون العقوبات المذآورة 7

 

 )الهجوم على األغراض المدنية (2 رقم 1 فقرة 11 §حول 

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة  8ويس  ( هـ 2والفقرة  (ix)  ب2والفقرة  (v) والفقرة ب (ii)  ب2 فق

(iv          1آول اإلضافى   د من البروتو   4 فقرة   85من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، والمادة 

ام    ى أغراض مدنية حددها على وجه                   . 1977لع نظـــام األساسى المذآور الهجمات عل ويخضع ال

زاع             وع الن اب    -الخصوص ، وبصرف النظر عن ن ذه األغراض المحددة على          .  للعق ثلة ه ومن أم
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على وعلى الجانب اآلخر يقصر النظام األساسى العقاب فى حالة الهجوم  . وجه الخصوص الكنائس     

ذاتها        ية ل ادة     (األهداف المدن ارن الم رة    52ق روتوآول اإلضافى        1 فق وضد أهداف مدنية   ) 1 من الب

على حاالت النزاعات العسكرية الدولية  ، أخرى حددها على وجه الخصوص ، مثل المدن المفتوحة

دة والتى تعود إلى أسباب                     .  رقة المعق ذه التف ى به وبات الدول ون العق ة قان م تأخذ مدون  تاريخية بين   ول

 . أحكام الحماية بالنسبة لألغراض المدنية المختلفة

 

ى         نظام األساس اء ال ى أنح رقة ف ام المتف ك األحك ت تل د جمع ى فق وبات الدول ون العق ة قان ا مدون أم

واقعة المجرمة سواء ارتكبت خالل نزاع عسكرى دولى أو غير               وبات فى آل أحوال ال ررت عق وق

ى  ت ال . دول يع تح ذا التجم ام  وه مى الع ية  "مس داف المدن ى األه وم عل اع  " الهج ع األوض ق م يتس

ون الدولى العرفى ، وهى تلك األوضاع التى وجدت صداها فى أحكام    ية للقان ية الحال المحاآم  القانون

ثة وفى وعى مجتمع الدول ، والتى تربط ما بين حماية المواطنين المدنيين واألغراض                  ية الحدي الدول

 . المدنية

 

ام ا ون      وأحك يها القان ية يحم راض مدن ماة آأغ راض المس ة األغ إدراج آاف مح ب ية تس اآم الدول لمح

انى     ى اإلنس ون الدول ة القان تع بحماي ت  تتم ى مادام ى   . الجنائ ى العرف ريف الدول ى التع رجع إل وي

ادة          ه فى الم  من أجل اتخاذ القرار حول أحوال سقوط تلك    I من البروتوآول اإلضافى      52المأخوذ ب

 . ة وأحوال جواز الهجوم على أحد تلك األغراض المدنية المسماة آهدف عسكرىالحماي

 

ذا التعريف من خالل الشروط األخرى التى وضعها القانون الدولى اإلنسانى                       وعلى . ويستكمل ه

ادة          ا للم ه يجوز وفق ك فإن دة جنيف الرابعة مهاجمة المستشفيات إذا ما استخدمت فى   19ذل  من معاه

 . ل العدائية شريطة أن يسبقه إنذار وإعطاء مهلة محددة لتغيير السلوكارتكاب األعما

 

ادة         ية أيضا الم د وضع النص بصورته الحال ام      15وق روتوآول اإلضافى الثانى لع          من الب

راث الثقافى المعقودة فى عام                1999 ة الت ية الهاى لحماي  موضع االعتبار فى    1954والملحق باتفاق

ون الدو     راث الثقافى عموما                    صلب القان ى الت ى الهجمات عل ذى يعاقب عل ى العرفى السارى ، وال ل

 . "حماية التراث الثقافى بالمعنى الواسع"وعلى ما يسمى 

ى  رة 11 §وتسرى الشروح عل م  1 فق بة للشروط  1رق ى بالنس وبات الدول ون العق ة قان ن مدون  م

رقم  بة ل ى هج2الشخصية ، وأيضا بالنس وجه الجان ية  ينبغى أن ي ومه قصدا ضد األغراض المدن
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ؤآد   ه الم ى علم ا يعن و م ية ، وه ية (المحم ابه إمكان ى حس ع ف ط أن يض يس فق ى ) ول أن المبان

ه يقصد        ،واألغراض األخرى ليست من األغراض العسكرية        ية ، وأن ا من األغراض المدن وإنم

 . إصابتها

 

رة            رره فق ذى تق اب ال يف العق ة    1وتخف الجسامة يسمح بتقدير جزاءات      فى الحاالت محدودة        2 جمل

يس من المنتظر له أن يكون                             يما ، ول يس جس ناتج ل يها الضرر ال تلك الحاالت التى يكون ف مناسبة ل

 . ضررا دائما

 

 )الهجمات التى تؤدى إلى أضرار مدنية جسيمة (3 رقم 1 فقرة 11 §حول 

 

تـند ه و ـم عل ـ يس ساســى للمحكمة الجنائية الدولية من النظـام األ (IV)  ب2 فقرة 8ـى المادة ذا الحكـ

ادة   رة  85والم روتوآول اإلضافى    3 فق ـن الب ـ مـ نظ  I.   ب ، و ج ام األساســى ال يسحـب الحكـم وال

ا يــجد سنــــده فــــى القانون الدولى العرفى                      و م يـــــة ، وهـ ر الدول نازعــات المسلحة غــي ى الم عل

ذى ال يجرم أيضا إحداث أضرار               نازعات المسلحـــة غــير       السارى وال ر الم ية جسيمة فى غي مدن

يــ تخدام. ةالدول ى حول اس رها الفن ى تقري ية ف ة الدول د أآدت المحكم تهديد  وق نووية وال لحة ال األس

كيتش    م آوبريس ى حك ابقة ف الفيا الس ية ليوغوس ية الدول ة الجنائ ذلك المحكم تخدامها وآ  "باس

(Kupreskic et al., IT- 95 -16-T, 14. 1. 2000. para. 524)      بدأ التناسب ى سريان م عل

دون أن تقيم تفرقة بين أنواع النزاعات          آذلك فإن جماعة الدول قد جرمت استخدام القوة بصورة   . وب

وة سواء فى المنازعات داخل الدولة                           ق حول استخدام الق د من الوثائ بدأ التناسب فى العدي تخالف م

 . صياغات مختلفةالواحدة أو فى المنازعات بين الدول فى 

 

م المقصود بمفهوم          وينبغى وضع  . من خالل النص على أفعال محددة     " عدم التناسب "وال يحدد الحك

 . موضع االعتبار عند إعمال الفكر فى الموضوع I البروتوآول اإلضافى  من57المادة 

 

ى القان ناء ف ذه األث ى ه را ف ى شهدت تطورا آبي دم التناسب الت ر ع ر تقدي ى وتسرى معايي ون الدول

 . العرفى بالنسبة لكل األضرار المنصوص عليها
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ائل عسكرية فى هجومه          ، ب الفعل هذا الهجوم الذى ال يفرقويعاق . وينبغى أن يستخدم الجانى وس

ادة  ذى تحرمه الم روتوآول اإلضافى51وال ى  I   من الب ون الدول ام القان ا ألحك نه يجرم وفق ولك

تل شخص              ى ق ناقض مع مبدأ التناسب أو إلى                العرفى فقط إذا أدى إل ا يت ى أو إصابته إصابة بم مدن

ية                    بدأ التناسب بأغراض مدن ناقض مع م ارن المادة    (إحداث أضرار جسيمة تت  ب من   3 فقرة   85ق

  I).البروتوآول اإلضافى

 

ر          م من تعبي ا يفه نظور شخصى يبدو حتميا وذلك من                " هجوم "وآم د المباشر من م ر العم إن تواف ف

ين  رغب   ينبغى : جهت ة غرض وأن يكون متيقنا من أن هجومه هذا سيؤدى                  . أن ي  الجانى فى مهاجم

بدأ المناسبة          ناقض مع م ية تت ى إحداث أضرار جانب م الجانى ، حتى لو       .إل ر عل بات تواف ويمكن إث

ثل أن يكون معروفا لديه أن                              ناء الهجوم ، م ع المكانى أث ة بالموق رفته العام ك من خالل مع أنكر ذل

 . ى المقصود من الهجوم يقع وسط منطقة سكنيةالهدف الحرب

 

توقعة من الجسامة بحيث ال تتناسب مع                        ثل فى أن األضرار الم تعلق بالظرف الخاص المتم يما ي وف

دم         بت ع ى تث يطة والت ق المح رفة الحقائ د مع ر العم ى لتواف ه يكف توقعة ، فإن كرية الم زايا العس الم

ذا      أ الجانى فقط فى       . التناسب ه ا إذا أخط  تقدير تلك المصالح ، فإن هذا ال ينفى عنه العمد بصورة     أم

 .وتتقرر المعاملة التى يلقاها وفقا للقواعد العامة فى الخطأ . قاطعة 

 

 )إساءة استخدام األشخاص آدروع بشرية (4 رقم 1 فقرة 11§حول 

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة  8يس ة الجنا     (xxiii)  ب2 فق نظام األساسى للمحكم . ئية الدولية من ال

 من مدونة قانون العقوبات الدولى فى       6 فقرة   8 §وهو يأخذ آل مجموعات األشخاص المذآورة فى         

ذلك من ناحية موقف القانون الجنائى الدولى الذى يخضع للعقاب إساءة استخدام                 بار، ويعكس ب االعت

ر    رى الح تخدام أس ثل اس يف م يات جن ا التفاق ة وفق ين بالحماي ة األشخاص المتمتع دروع حماي ب آ

ه المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا             ذى أآدت ى العرفى ال ون الدول ى تطور القان بشرية وبالنظر إل

ابقة    ين فى آل أنواع النزاعات ، وما                    . الس املة لألشخاص المدني ة الش ر الحماي ذى يستهدف توفي وال

استخدام األشخاص المدنيين   جرى عليه عمل الدول بصورة واسعة النطاق ، والذى ينظر إلى إساءة              

ة بشرية        دروع حماي فى النزاعات المسلحة غير الدولية باعتباه خروجا معاقـــبا عليه على أحكام           . آ

وبة     بدو مطل م ت ال الحك اق إعم ى نط ية ف ر الدول زاعات غي ال الن إن إدخ ى ، ف ون الدول ن . القان وم
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ثل وضعا عادال بالنسبة                    ن تم رقة موضوعية ل لمشكلة دروع الحماية البشرية فى     الواضح أن أى تف

تطور المعاصر للقانون الجنائى الدولى ال يعترف بتلك       ا أن ال ية ، آم ر الدول زاعات المسلحة غي  الن

 . التفرقة

 

 )تجويع المواطنين المدنيين (5 رقم 1 فقرة 11 §حول 

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة  8ويس نظام األساسى للمحكمة الج    (xxv)  ب2 فق . نائية الدولية من ال

وهو يطبق فى حاالت النزاعات المسلحة الدولية ، وأيضا فى حاالت النزاعات المسلحة غير الدولية        

ك يختلف مع أحكام النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية                 .  واالرتباط الموضوعى  . وهو فى ذل

م وبين الوقائع األخرى الواردة فى مدونة قانون العقو              ذا الحك ين ه بات الدولى يستوجب هذا التوسع   ب

وعموما ، واتساقا مع أحكام القانون الدولى العرفى ، فإن مدونة قانون العقوبات             . فى مجال اإلعمال    

ين واألغراض المدنية بصرف النظر                      ى األشخاص المدني ة الهجمات عل اب آاف ى تخضع للعق الدول

 . عن نوع النزاعات

 

حقيق نفس اآلثار التى يحققها الهجوم على المواطنين المدنيين      ويستهدف تجويع المواطنين المدنيين ت     

ية      بدو من مجال إعمال الحكم على المنازعات غير الدولية مطلوبا أيضا بحكم          . واألغراض المدن وي

ية      ية الدول ة الجنائ ى للمحكم نظام األساس أن ال ك ش ى ذل أنها ف ى ش ى الجنائ ون الدول ة القان أن مدون

 . الالإنسانية للبشر دون تفرقة ما بين أنواع النزاعاتتخضع للعقاب المعاملة 

 

رها        ى تظه ثة والت ى صورته الحدي ى ف ى العرف ون الدول ع القان نا م ة ه واعد المعروض ق الق وتتس

تهدف      ى تس دول والت تمع ال بات مج تحدة وبصفة خاصة مطال م الم ق األم ن وثائ رة م داد الكبي األع

ين لوسائل المساعدة المرسلة إلى ال       مواطنين المدنيين الذين يعانون نتيجة للنزاعات غير الدولية      التمك

 . من الوصول إليهم

 

 )على قيد الحياة إدارة الحرب دون إبقاء أحد (6 رقم 1 فقرة 11 §حول 

 

ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة  8يس رة   (xii)  ب2 فق ـ  2والفق ة     ) x( ه نظام األساسى للمحكم من ال

ية   ية الدول داء تحت آل الظروف   وهو يعاق. الجنائ تل األع تال بطريقة تستهدف ق ى إدارة الق ب عل
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 . وعدم أخذهم آأسرى ، وشرع بالفعل فى ذلك إما تهديدا أو تنظيما

 

الذى " قائد"فإن مفهوم " عناصر الجريمة"وفى عودة إلى نظام روما األساسى بشأن تعريف مفهوم     

تطلب وجود سلطة قيادية والتى       تمت إضافته آرآن للجريمة من أجل إيضاح أن تحقق الجر                   يمة ي

. بدون وجودها ال يتحقق عنصر المصداقية للتهديد أو للتنظيم والتى تمثل برهانا على أسلوب التنفيذ                

وبات الدولى عبارات                  ون العق ة قان د أحلت مدون نفس األسباب فق محل عبارة  " للتنظيم أو التهديد  "ول

ة         " إعالن " نظام األساسى للمحكم واردة فى ال ك من أجل المزيد من الدقة        ال ية ؛ وذل ية الدول .  الجنائ

دم   ردية لع ى الحاالت الف ز عل ذى ال يرتك ة المعروضة وال ى الحال اب ف ع أساس العق ذا يتسق م وه

 اإلبقاء على الحياة ، وإنما يرتكز على االستخدام المنتظم لهذه الوسيلة بالغة القسوة فى إدارة الحرب

. 

 

 )القتل والجرح غيلة( 7 رقم 1 فقرة 11 §حول  

 

ى المادة      م عل ذا الحك تند ه  هـ من النظام األساسى للمحكمة الجنائية 2والفقرة  (xi)  ب2 فقرة 8ويس

 وقد أصبح قتل وجرح المقاتلين المعادين غيلة جريمة من جرائم الحرب منذ إصدار المادة . الدولية 

الذى يطبق ويالقى   " غيلة"ا التعبير   وهذ . 1907ب من نظام الهاى للحرب البرية الصادر سنة           23

ا منذ سنة        بوال عام  2 فقرة 211 § يفترض ، وعلى خالف عبارة الدوافع الدنيئة الواردة فى      1907ق

ة   ثل ادعاء الصفة المدنية أو           من مدون ين م ثقة التى سوغها سلوك مع وبات ، استغالل ال ون العق قان

 . ادعاء اإلصابة

 

تل    يس مجرد ق نا ل اب ه  أو إصابة شخص من األعداء ، ولكن ارتكاب الفعل بطريق    وأساس العق

در  ين من األعداء عمل يجيزه القانون الدولى ، إال أنه يصبح            . الغ ين والمقاتل تل أو جرح المحارب وق

يها   ناء عل ته ب انى حماي ى اإلنس ون الدول ى يضفى القان ثقة الت واعد ال ة لق . مجرما إذا حدث بالمخالف

تع إن ال ك ف ى ذل ادة عل واعد  وزي ة ق قاط آاف ام خطر إس تح الطريق أم يلة يف در والغ امل بطريق الغ

ة التى يوفرها القانون الجنائى اإلنسانى بصورة عامة ، وذلك فيما يلى واقعة الغدر من أعمال                  الحماي

يام بعملية قتل ألحد             . الحرب    ذا فى الق ى واستغل ه واطن المدن ام الجانى بادعاء صفة الم ا ق إذا م ف

ين ا   ادى بقتل المدنيين بصفة                      المحارب و الجانب المع وم مقاتل أن يق إن المخاوف تتصاعد ب ألعداء ، ف

تقد هؤالء أن األمر ال يتعلق بمدنيين                        ى اإلنسانى ، حين يع ون الدول واعد القان ة لق مستمرة وبالمخالف
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ين        ا بجنود محارب ين وإنم تل واإلصابة غيلة يبرر أيضا إدراج               . حقيقي ذا التأصيل لتحريم الق هذه وه

خاص ؛    د األش رب ض رائم الح من ج يس ض رمة ول رب المح اليب إدارة الح من أس ريمة ض الج

وبة القتل غيلة أقل من تلك العقوبة المقررة لجريمة                      ى أن تكون عق ذا يعن إن ه ك ف ى ذل وباإلضافة إل

ـ   ا ل تل وفق رة 8 §الق م 1 فق ى و   1 رق وبات الدول ون العق ة قان ن مدون ون   211 § م ة قان ن مدون م

 . وباتالعق

 

ا يغطى    ية ، آم زاعات الدول ى الن ادين ف لحة المع وات المس ين للق تل المنتم االت ق م ح ويغطى الحك

ية    ر الدول زاعات غي ى الن ين ف بارة . المحارب ادى "وع ب المع و الجان ى  " محارب ة مقاتل تصف حال

ية      رجمة األلمان ن الت ة م ر دق ية بصورة أآث روب األهل ى الح ة ف ى لدول ر المنتم ب غي نظام الجان لل

ليس له وجود   " المقاتلون األعداء "األساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، ذلك أن التعبير المستعمل فيه            

 . فى النزاعات المسلحة غير الدولية

 

 )الظروف واألعذار (2 فقرة 11 §حول 

 

  رفعا للحد األدنى للعقوبة حين يترتب على ارتكاب الفعل المنصوص عليه فى2 فقرة 11 §تقرر 

 موت أحد المدنيين أو شخص يتمتع بالحماية وفقا ألحكام القانون الدولى 6 حتى 1 رقم 1الفقرة 

فإذا .  عقوبات لشخص من األشخاص المذآورين 226 §اإلنسانى أو حدوث إصابة جسيمة بمفهوم 

رة  فق8 §ما ترتبت تلك النتيجة بالنسبة لشخص مدنى فال يغير من حكم التشديد ، وعلى العكس من  

 .  ، ما إذا آان هذا المدنى ، من منظور الجانى ، يخضع لسيطرة الطرف الذى يتبعه6

 

 . عند حدوث الوفاة ويرتفع اإلطار العقابى مجددا إذا توافر العمد لدى الجانى

 

 )تلويث البيئة أثناء النزاعات المسلحة الدولية( 3 فقرة 11 §حول 

 

. من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية (iv)  ب2ة  فقر8ويستند حكم هذه المادة على المادة 

وهو يغطى الهجمات العسكرية التى يترتب عليها إحداث أضرار واسعة النطاق وال تتناسب مع 

وفى التطبيق العملى فإن هذا الفعل ال يؤدى إلى . المزايا العسكرية المستهدف تحقيقها من الهجوم 

 إلى إحداث تلوث بيئى إقليمى ، وآان هناك عدم تناسب واضح بين العقاب إال إذا أدى على األقل
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 . هذا التلوث وبين المزايا العسكرية المبتغاة

 

وحتى اآلن لم يمتد هذا الحكم ليغطى النزاعات المسلحة غير الدولية ، ذلك أنه لم يتضح وجود دليل 

 . على هذا الحكم بصورة مؤآدة فى القانون الدولى العرفى

 

 )جرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل ممنوعة فى إدارة الحرب (12 § حول

 

  )استخدام السموم أو األسلحة المسمومة (1 رقم 1 فقرة 12 §حول 

 

. من النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية  (xvii )  ب2 فقرة 8المادة  يستند هذا الحكم على

زعات المسلحة غير الدولية على آافة أنواعها  وهو يسرى تحت توسع فى مدى إعماله ليشمل المنا

وينظر إلى استخدام السموم باعتباره خرقا . المذآورة فى النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية 

 . 1907للقانون الدولى اإلنسانى ، وذلك منذ إصدار نظام الهاى للحرب البرية سنة  خطيرا

 

برية حرفيا إلى النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية وقد تم نقل عبارات نظام الهاى للحرب ال

وقد آان للظروف السياسية الخاصة أثرها فى عرقلة مد . وذلك أثناء انعقاد مؤتمر الدول فى روما 

ومع ذلك فإن التوسع . نطاق تطبيق الحكم إلى آافة أنواع النزاعات المذآورة فى النظام األساسى 

 مع األوضاع القانونية السارية والتى تهتم بموضوع تعريض المواطنين فى مدى إعمال الحكم يتسق

ولذلك فإن نظام . ليةالمدنيين لمخاطر آبيرة من خالل استخدام السموم فى النزاعات غير الدو

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ينص فى مادته الثالثة على استخدام السموم باعتباره 

وقد أشارت الدائرة االستئنافية للمحكمة الجنائية الدولية فى حكمها بشأن . واقعة مجرمة 

 إلى المبدأ المعترف به بصفة عامة بأنه ال يسمح 3االختصاص فى قضية تاديتش وفى تفسير المادة 

  تحت أى ظرف من الظروف باستخدام األسلحة المحرمة استخدامها فى النزاعات الدولية

.(Tadic, IT-94-1-AR72, 2.10. 1995, para. 119) 

 

 )استخدام األسلحة البيولوجية أو الكيماوية (2 رقم 1 فقرة 12حول 
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ادة       ى الم م عل ذا الحك تند ه رة  8ويس نظام   (xviii)  ب2 فق . ألساسى للمحكمة الجنائية الدوليةا من ال

ية              زاعات المسلحة الدول ى الن زاعات المسلحة الدول         . وهى تنطبق عل ى الن ية وغير  وهى تنطبق عل

ية  ك تختلف عن قواعد النظام األساسى            . الدول وقد تم التأآيد على هذا التوسع فى مجال     . وهى فى ذل

ون الدولى العرفى واألحكام القانونية التعاقدية التى تلتزم بها جمهورية                    م من خالل القان ال الحك إعم

ة   يا االتحادي ية واألسلحة ال. المان تخدام األسلحة البيولوج واع ويحرم اس ة أن ى آاف ديا ف يماوية تعاق ك

زاعات  ريولوجية   (الن لحة البك زين األس تاج وتخ ر وإن ريم تطوي ية الخاصة بتح ية(االتفاق ) البيولوج

تاريخ     ية الخاصة بتحريم     , BGB1. 1983 II S.132 104/1972/واألسلحة السامة ب ؛ االتفاق

  ,31/1/1993تطوير وإنتاج وتخزين األسلحة الكيماوية بتاريخ 

 . BGB1. 1994 II S.806)  وقد توصلت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة فى نظرها

تخدام         ى اس ا عل رى أيض ريم يس دول أن التح ات ال بارها ممارس ى اعت عة ف تش وواض ية تادي لقض

 (Tadic, IT-94-1AR72,2.10. 1995, para. 124) األسلحة الكيماوية فى النزاعات المسلحة

. 

 

نطوق  ادة يتناسب مع أحكام القانون الدولى المأخوذ بها فى جمهورية ألمانيا                   وم وارد فى الم م ال  الحك

ية           لحة البيولوج تخدام األس ى اس ز عل ه يرآ يث أن ن ح مونه ، م ى مض ا ف ر م ة دون تغيي االتحادي

يماوية  ون  . والك ك أن القان وم ، ذل ى صياغة عناصر المفه ة ف ن الدق زيد م ى م ر إل تاج األم وال يح

وتبدو . أللمانى الخاص بالقانون التعاقدى المتعلق باتفاقية األسلحة الكيماوية يضم مثل اإليضاحات              ا

اب فى مدونة قانون العقوبات الدولى ، ذلك أنه على الرغم من أن                       ى العق ية النص عل  من  17 §أهم

يماوية و               ية األسلحة الك ون اإلصدار الخاص باتفاق  26بالمادة  من قانون اإلصدار الخاص      20 §قان

رة  ى  2فق ون األساس ن القان لحة الحرب  ( م ى أس رقابة عل ول ال ون ح نة  ) قان اال متباي تخضعان أفع

ا   تاج والتصدير ، إال أنه ين اإلن راوح ماب ى تت اب والت ك    للعق تعمال تل ا باس ا خاص ال تتضمن نص

لحة  ادة . األس ن أن الم رغم م ى ال لحة17وعل ية األس ون اإلصدار الخاص باتفاق ن قان يماوية  م  الك

ت        ى آان ية والت ون العالم بادئ القان ارج إال أن م ى الخ ان ف رتكبها ألم ى ي رائم الت ى الج بق عل تنط

 . المرجع بالنسبة للجرائم الواردة فى مدونة قانون العقوبات الدولى ال تنطبق مع ذلك

 

 )استخدام ما يطلق عليه رصاص دام دام (3 رقم 1 فقرة 12 §حول 
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م     ذا الحك تند ه ادة   ويس ى الم رة  8عل ية الدولية       (xix)  ب2 فق ة الجنائ نظام األساسى للمحكم . من ال

رغم من إغفال النظام األساسى للنزاعات المسلحة غير الدولية ، فإن مدونة قانون العقوبات           ى ال وعل

 الدولى تنطلق من المساواة فى االنطباق على المنازعات المسلحة الدولية وغير 

 1899م السارى والذى يحظى بقبول عام منذ صدور إعالن الهاى الثانى سنة وهذا الحك. الدولية 

يتوافق فى صياغته القانونية العقابية مع األحكام الخاصة باستخدام السموم واألسلحة الكيماوية 

 . والبيولوجية والتى أصبحت تنطبق وفقا ألحكام القانون الدولى العرفى على النزاعات غير الدولية

 

ن مدونة قانون العقوبات الدولى جرائم إضافية خاصة باستخدام األسلحة التقليدية وال تتضم

إال أنه توجد مجموعة من األحكام التعاقدية الخاصة باأللغام ضد اإلشخاص وأسلحة الليزر . األخرى

. آما توجد مجموعة من األحكام السارية فى جمهورية ألمانيا االتحادية والتى تحرم استخدامها . 

ن أمثلة األخكام التعاقدية المنع العام الستخدام األلغام األرضية ضد األشخاص الذى أتت به وم

وحتى اآلن لم يتقبل مجتمع الدول تحديد عقوبات على المخالفات ألحكام  . 1997اتفاقية أوتاوا سنة 

. العقوبات الدولى المنع ، ومن ثم فلم تجد األحكام العقابية مكانا لها حتى وقتنا هذا فى مدونة قانون 

فإذا ما تم تحديد عقوبات على مخالفة هذه األحكام ، سواء أتم ذلك تعاقديا أو من خالل القانون 

الدولى العرفى ، فإنه ينبغى على المشرع المستقبلى أن يختبر مدى إمكانية نقلها إلى مدونة قانون 

 . العقوبات الدولى

 

 

 

 

  2 فقرة 12 §حول 

 

 ، رفعا للحد األدنى للعقوبة حين يتسبب فعل 2 فقرة 11 § شأنها فى ذلك شأن  ،2 فقرة 12 §تقرر 

 فى موت شخص مدنى أو شخص يتمتع بحماية القانون 1من األفعال المنصوص عليها فى الفقرة 

.  من مدونة قانون العقوبات 226 §اإلنسانى أو إصابته إصابة جسيمة بالمعنى الوارد فى  الدولى

قصد الجنائى لدى الجانى حين حدوث الوفاة ، فإن هذا يؤدى إلى رفع آخر لإلطار فإذا ما توافر ال

 . العقابى
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 الفصل الثالث

 الجرائم األخرى

 

 )مخالفة واجب الرقابة (13 § حول

 

رر     ك شأن      ، 4 §فى حين تق أنها فى ذل ئولية الجنائية      357 §ش وبات ، المس ون العق ة قان  من مدون

أن            ه ب ة علم رئيس فى حال ى وشك ارتكاب جريمة ، فإن             لل  تنص على فعل    13 §أحد مرءوسيه عل

رقابة           ة واجب ال ه هو مخالف ائم بذات ذا تتضمن ما تتضمنه المادة    . إجرامى ق  من النظام 28وهى به

ية والتى تضفى نفس جسامة االرتكاب العمدى للجرائم لإلهمال فى                  ية الدول ة الجنائ األساسى للمحكم

اء له   اب الرؤس ى ارتك ع  . ا تحاش باط م ى ارت ات و  13 §وف ون المخالف ن قان ون  41 § م ن قان  م

ى مخالفة واجب الرقابة ذى المخاطر المجردة سواء أآان عمديا                  اب عل إن العق وبات العسكرى ف العق

ال       رة         (أو بطريق اإلهم ه فق ذى تحدد ل ا    4وال ا مخفف يتحدد بالنتائج الموضوعية المعرفة لها ،      )  عقاب

يام          ثل فى ق وهذا . مرءوس بارتكاب جريمة آان فى إمكان الرئيس التنبؤ بها أو تحاشيها               والتى تتم

رر العقاب المقرر                اب ويب وعلى العكس من ذلك فال يكفى ، بسبب        . الوضع يتناسب مع قاعدة اإلذن

بدأ القانونى العالمى الوارد فى           ، حين ال تؤدى الرقابة الفعالة إال إلى مجرد وضع صعوبات       1 §الم

 . رتكاب الجريمةفى طريق ا

 

 تتطلب وجود توقع بأن الجريمة على وشك الوقوع بشكل 2وفى حالة الرؤساء المدنيين ، فإن الفقرة     

ادة                 .حال    ا الم رقة التى أخذت به توافق مع التف ذا ي نظام األساسى للمحكمة الجنائية         82وه  ب من ال

 . الدولية

 

 )عدم اإلبالغ عن وقوع جريمة (14 §حول 

 

ام    ا ألحك ادة  وفق الغ عن            (ii)  أ28الم إن عدم اإلب ية ف ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم من ال

ا   اب الشخصى له ع االرتك يا م اوى عقاب رءوس يتس بها الم ريمة ارتك بالغة . ج ثل م م يم ذا الحك وه

 . ظاهرة وغير قابل للصمود أمام متطلبات األسس النظرية للقانون األلمانى

 

ره بشكل آاف تحقيق الهدف الموضوعى وهو حمل الرئيس على اإلبالغ  فى اعتبا14 §ويأخذ حكم   



 98

بها المرءوس حال علمه بها              وهذا اإللزام الذى يبدو مقنعا بالنظر إلى أحكام        . عن الجرائم التى ارتك

ادة    زام الموظفين والجنود بعدم                       8الم ى الت تقدم عل ية ي ية الدول ة الجنائ نظام األساسى للمحكم  ، من ال

زاما داخليا بمعنى قيامه باإلبالغ                       إفشاء األس    رئيس الت زام ال ه من الممكن أن يكون الت ى أن رار ؛ عل

ذلك        ية الموضوعة ل واعد الوظيف ا للق وليس عنصر " عدم التأخر"ويضاف إلى االلتزام عنصر . وفق

ورا " الغ     " ف تحقق الجريمة التأخر فى اإلبالغ الناتج عن وجود عقبات مادية أ              . فى اإلب و وال يكفى ل

 . ضرورات عسكرية

 

ـ      ا ل ة عدم قيام الرئيس بواجبه مما قد يترتب عليه قيام             14 §وووفق ررا فى حال بدو مب اب ي إن العق  ف

وبالنظر إلى  . الخطر المجرد بقيام أسباب تبرر إفالت المرءوس من العقاب أو زيادة احتماالت ذلك               

ته م      ن مقارن ذى يمك ل وال ى الفع امـــن فـــ اب الك امة اإلذن م   جس يله بحك اب أو تعط يل العق ع تعط

يفة  وبات258 و 258 §§(الوظ ون العق ة قان ن مدون ن  )  أ م ى ع وح التخل وق بوض ذى يف ، وال

ـ              ا ل ية وفق ون العقوبات العسكرى ، فإن الحد األقصى           40 §المساهمة فى اإلجراءات الجنائ  من قان

 .  سنوات يبدو مبررا5للعقوبة الذى يصل إلى سلب الحرية لمدة 

 

  تعدیل مدونة قانون العقوبات- 2حول المادة . ـ ج

 

ادة       م أن الم ون العقوبات الدولى تقرر تطبيق المبادئ القانونية العالمية        1 § مع    1بحك ة قان  من مدون

ادة الجماعية التى نقلت إلى مدونة                               ك جريمة اإلب ا فى ذل ون بم واردة فى القان ة الجرائم ال ى آاف عل

ى ، فق         وبات الدول ون العق ان من المحتم رفع       قان  من مدونة قانون العقوبات التى آانت  1 رقم   6 §د آ

ريمة  ك الج ى تل ى اآلن عل نص حت ادة . ت ك تتضمن الم ى ذل تعديالت الضرورية 2وباإلضافة إل  ال

 6 § أ من مدونة قانون العقوبات إلى        220 §التابعة لمدونة قانون العقوبات ، والتى ترتبت على نقل          

ون ال       ة قان ى     من مدون وبات الدول د صرف النظر عن تعديل جداول الجرائم بما يزيد عن تلك         . عق وق

تتبعها النقل ، ذلك أ ن التوسيع الشامل لقائمة الجرائم ليشمل بعض أو          تعديالت الضرورية التى اس ال

ة قانون العقوبات الدولى يحمل خطر إمكانية اإلخالل بالتوازن وإثارة                    واردة فى مدون آل الجرائم ال

ائ  ل خالفية ، والتى ال يمكن التغلب عليها فى إطار اإلجراءات الخاصة بهذا القانون بدون حدوث                مس

رات جسيمة      تعديالت ، ومدى االحتياج موضوعيا           . تأخي ذه ال بحث فى أمور ه ه ينبغى ال ذلك فإن ول

 . وبشكل محدد إليها ، وفى استقالل عن مشروع القانون المقدم
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 ونة قانون اإلجراءات الجنائية تعدیل مد- 3حول المادة . د 

 

 3 حتى 1 رقم 3حول المادة 

 

ام          واردة فى أرق تعديالت ال  تحقق ما ترتب على نقل جريمة اإلبادة الجماعية إلى مدونة 3 حتى 1وال

وهنا أيضا ، ولألسباب التى سبق ذآرها       . قانون العقوبات الدولى من ضرورة إجراء تعديالت تابعة         

ند الحديث عن المادة         الثانية ، تم التخلى عن إدخال جرائم أخرى من تلك الواردة فى مدونة قانون              ع

 . العقوبات الدولى باعتبارها جرائم تابعة ، فى االعتبار

 

 )جـ153 § (4 رقم 3حول المادة 

 

ة قانون العقوبات الدولى تم تقييد السلطة التقديرية               ام مدون ا ألحك يها وفق ال المعاقب عل بالنسبة لألفع

يابة العامة التى تنص عليها        الواس   من قانون اإلجراءات الجنائية     2 و   1 رقم   1 جـ فقرة    153 §عة للن

رتكبة فى الخارج أو بواسطة أجانب على سفن                           ة الجرائم الم يما يخص صرف النظر عن مالحق ف

ية موجودة فى الدولة        و  153 §وقد تم هذا التقييد من خالل هيكلة خاصة للسلطة التقديرية فى            . أجنب

ية          ون اإلجراءات الجنائ د قرر الباب الثالث رقم         . من قان ذلك فق  استثناء أفعال من تلك المجرمة      2ول

ام مدونة قانون العقوبات الدولى فى مجال إعمال     ا ألحك ومن قانون  2 و 1 رقم 1 جـ فقرة 153وفق

 أية إمكانية أخرى     ال يغلق الباب أمام    2 و   1وإحالل قواعد خاصة محل رقمى      . اإلجراءات الجنائية    

ة أو حفظ الدعوى وفقا لقانون اإلجراءات الجنائية أو حتى وفقا لـ                      28 §لصرف النظر عن المالحق

نظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية المخطط لها      ون ال  أ باعتباره 17سبق تحت  أنظر ما(من قان

 . ةحكما خاصا بالمقارنة بالنظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولي

 

 )و153 § (5 رقم 3حول المادة 

 

ؤآد    بدأ القانونى العالمى المتجسد فى              و153 §ت دة الم ية الجدي ون اإلجراءات الجنائ  من 1 §من قان

يث     ن ح ى م ون اإلجرائ ى القان ى ف وبات الدول ون العق ة قان ة    مدون يابة العام لطة الن ه يضيق س إن

ى الخ   رتكبة ف ادة بالجرائم الم تعلقة ع رية الم يها   التقدي ى تنطبق عل ك الجرائم الت يما يخص تل ارج ف

ين    ى اتجاه رية ف لطة التقدي ة الس كل ممارس ى ، وتش وبات الدول ون العق ة قان بة : مدون رتب بالنس يت
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ة   زام بالمالحق داخل الت ا صلة بال ى له ع الت رعية(للوقائ بدأ الش الت  ) م يلولة دون إف ن الح ى يمك حت

ية   ن ناح اب ؛ وم ن العق ية م رائم الدول ى عن  الج ية أن تتخل ة األلمان لطات المالحق ن لس أخرى يمك

ة         لطات المالحق رك لس االت ، وأن تت ام بعض الح ون أم ين تك ة ح ى المالحق دراتها عل تخدام ق اس

ية أو الدولية التدخل    ية األجنب  §المشرع يخفف من خالل المعطيات المحددة فى  وعموما فإن. الجنائ

ية ع           153 ون اإلجراءات الجنائ ن النيابة العامة وفى حدود معينة عبء الدخول فى مسائل           و من قان

رارات ذات صفة سياسية حساسة ، لتقرر ما إذا آانت ستتخذ إجراءات المالحقة الجنائية بالنسبة           وق

 . لجريمة دولية ارتكبت فى الخارج

 

ت  د أدخل ائ   153 §وق لطة القض ون الس ى وقان ون األساس ى القان ا عل زمع إدخاله تعديالت الم ية و ال

تعلق بمخاطر زيادة تكاليف عمليات المالحقة والتحقيق ، من حيث                 مكنت  هاان إصالحات جوهرية ت

زانيات المخصصة فى ألمانيا للصرف منها على الدعاوى                     تنزاف المي ة الس واجهة فعال من إجراء م

 . الجنائية

 

إن  ار ال153 §وتفصيــال ف ى األفك تند عل ية تس ون اإلجراءات الجنائ ـن قان ية و مــ ى : تال ا وف أساس

ة قانون العقوبات الدولى يمكن االنطالق من اختصاص العدالة األلمانية بالنظر           1 §ضوء     من مدون

ا وجنسيات مرتكبيها ، وأن النيابة         ان ارتكابه ة الجرائم بصرف النظر عن مك العامة ملزمة  فى آاف

تدخل          بدأ الشرعية بال بعا لم الجرائم الدولية من الخضوع    وحيث إن الحيلولة دون هروب مرتكبى       . ت

ك من خالل التضامن الدولى ، فإنه ال ينبغى التضييق من االلتزام                        ة وذل وية المطلق ا األول اب له للعق

يق والمالحقة بالنسبة للجرائم التى لها صلة ما بألمانيا            وحتى حين ال تتوافر هذه الصلة ، فإن        . بالتحق

أ               يقات التى تجرى بش دة آبيرة بالنسبة لإلجراءات التى           من الممكن أن يكون للتحق يا فائ نها فى ألمان

ية   ية دول ة جنائ ام محكم ارج أو أم ى الخ يل  . تجرى ف يلولة دون تحم ى الح ية أخرى ينبغ ن ناح وم

ا بها وحين ال يكون لتدخل                       دة من خالل حاالت ال صلة له باء زائ يا بأع يق فى ألمان زانيات التحق مي

يمة          يها ق ية ف يق األلمان ال فى الكشف عن جوانبها          سلطات التحق وأيضا فإنه ينبغى األخذ فى     .  ذات ب

ناك اختصاصا     إن ه ية ف ون العالم بادئ القان ى تخضع لم االت الت ى بعض الح ى ف ه حت بان أن الحس

ا      تدرجا به ة مكان الجريمة وموطن الجانى أو                     . م ة من خالل دول ى تأتى المالحق ففى الدرجة األول

 دولية مختصة ؛ أما اختصاص الدولة الثالثة فيجب فهمه على أنه           المجنى عليه وأيضا محكمة جنائية     

اب                يلولة دون اإلفالت من العق ه الح ولكن فى باقى الحاالت ال ينبغى   . اختصاص تصيدى يقصد ب
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 . إزاحة المحاآم أصحاب االختصاص ذى األسبقية

 

ان الجريمة ودولة موطن الجانى أو المجنى علي          ة مك وية اختصاص دول رر أول ه بحكم ما لها من ويب

راب الكبير من وسائل اإلثبات ؛ ويبرر اختصاص                      م االقت ية وبحك ة الجنائ تمام خاص فى المالحق اه

دى ،         عة الم ائل واس يدى لوس تالآها التقل ى وام امن الدول ار التض يق أفك ية تحق ية دول ة جنائ محكم

يها عن طريق العمل الجنائى المشترك                    بات تستطيع الحصول عل ائل إث وإذا آانت  ) . أسىالر(ووس

بدأ       ع م تعارض م ذا ال ي إن ه ا ، ف رفا به ية معت ية الدول ة الجنائ الل المحكم ن خ ة م بقية المالحق أس

ادة       وارد فى الم ا األساسى    17االختصاص االحتياطى ال ذا   .  من نظامه م ه باره   وال ينبغى فه باعت

بادئ ال     ا لم ددة وفق ة مح ى حال ا االختصاص ف بت له ى يث ة الت جيعا للدول ى  تش ية ، عل ون العالم قان

 . التمسك بهذا االختصاص فى مواجهة المحكمة الجنائية الدولية

 

ة    زام بالمالحق ى االلت تدرجة ف يدات الم رر التقي تأمالت تب ذه ال ى  . وهـــ ية ف تدريجات التال ؤخذ ال وت

 : االعتبــار

 

 1و  فقرة 153 §حول 

 

ة وآ                  يم الدول ذى ارتكب جريمة خارج إقل ادام الجانى ال يم فى ألمانيا وال              م يا ال يق ان هو نفسه أجنب

ة العقابية له فى ألمانيا عادة ما تكون غير مجدية وال تبشر بأى          إن المالحق يها ، ف يم ف ه أن يق ينتظر ل

إن الفقرة      . نجاح    ذلك ف  تترك أمر هذه الحالة لتقدير النيابة العامة فيما إذا آانت ستشرع            1 جملة   1ول

اذ إجراءات المالحق        نة بالنظر إلى إمكانية               فى اتخ ك فى ظروف معي ك ، وذل ان ذل ة إمك ة ، فى حال

ياج األمر إلى مساعدة فى البحث والتحرى ، أو ما إذا آانت ستصرف النظر عن تلك المالحقة          . احت

يا لحالة ما إذا آان المتهم قد أقام فى ألمانيا بصورة مؤقتة فقط               ة فى ألمان ى اإلقام تد معن ويكفى . ويم

نا الوجو    وج سياحى        ه . وينبغى فقط أن يكون وجود المتهم داخل البالد لمدة تكفى لتعقبه            . د ضمن ف

 . وليست هناك أهمية لما إذا آانت إقامته المؤقتة فى ألمانيا بناء على رغبته أو رغما عنه

 

تهم ان الم ا إذا آ ئ   أم بدو المس نا ت يا ، فه ى ألمان يم ف بالد وال ينتظر أن يق يم داخل ال ذى ال يق ولية ال

رتكبها   ى ي ى الت ون الدول ا للقان رمة وفق ال المج ن األفع ة ع يا االتحادي ورية ألمان ة لجمه الخاص

تهم وفى اتخاذ إجراءات المالحقة الجنائية                       ليم الم نها السعى فى سبيل تس ى يمك ومع . مواطنوها حت
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ب     ى ارتك ة الت ية أو للدول ة دول ى محكم ر إل رك األم يهة تقتضى ت باب وج ر أس د تظه ك ق يها ذل ت ف

يها          م ف اح النص هنا أيضا للنيابة العامة سلطة تقديرية مادامت              . الجريمة إلصدار الحك د أت ذلك فق ول

ة التى لها األسبقية                    تم عن طريق سلطات العدال ة الجريمة ت ، والتأمل فى   ) 2 جملة   1الفقرة  (مالحق

ة الت                        ه إذا اتضح أن المالحق ؤداها أن يجة م ى نت وم بها جهة أجنبية      الهدف من القاعدة يوصل إل ى تق

ى       ريق عل د الط تهدف إال س ا ال تس ة ، وأنه ى المالحق ة ف بة جدي كلية أو دون رغ ة ش رد مالحق مج

إن صرف النظر عن إجراء المالحقة وفقا                    ية للجريمة من خالل جهات أخرى ، ف ة الجنائ المالحق

 . و من قانون اإلجراءات الجنائية يصبح غير مبرر153 §لحكم 

 

 2فقرة و 153 §حول 

 

م تكن للجريمة صلة ما بألمانيا ولم تكن ألى من المشتبه فيهم إقامة فيها وآانت هناك أولوية فى       إذا ل

ال     ل أعم ولت بالفع واقعة وت رة بال ة ذات الصلة المباش ية أو للدول ية دول ة جنائ االختصاص لمحكم

بدأ االخ  ا لم ه ، ووفق ية ، فإن ة الجنائ راءات العدال ار إج ى إط ة ف ى المالحق تصاص االحتياطى ، عل

ة         راءات المالحق اذ إج ن اتخ ر ع رف النظ ية أن تص لطات األلمان رة (الس ة 2الفق ى ) . 1 جمل وف

تثنائية      بات فى طريق المالحقة الجنائية فى الدولة التى                   (الحاالت االس يام عق ة الخشية من ق ثل حال م

يها الجريمة ألسباب سياسية ، ووجود شهود مهمين على األر                  فإنه ينبغى  ) اضى األلمانية ارتكبت ف

درة السلطات األلمانية على القيام بتلك األعمال              ى ق اء عل  ، فإنه ال 1وآما هو الحال فى الفقرة    . اإلبق

ال مالحقة شكلية من قبل طرف آخر              ووفقا لهذه القاعدة الضيقة نسبيا ، يبقى مبدأ        . يكفى إجراء أعم

وا              ا دون مساس إال فى الحاالت ال  مادام األمر يتعلق فقط بعدم وجود       1ردة فى الفقرة     الشرعية قائم

وهذا يبدو أيضا   . صلة للجريمة بألمانيا أو بسبب أن إجراءات المالحقة قد بدأت من قبل جهة أخرى                

ررا   داخل        : مب م تكن للجريمة صلة بال ه إذا ل ك أن م تكن إجراءات التحقيق قد بدأت فى مكان    ،ذل ول

بقية فى االختصاص ،           ه األس إن مبدأ الشرعية فى ارتباطه باألسس القانونية العالمية يتطلب          آخر ل  ف

ال           يام بأعم ية الق ئة إمكان ل تهي ن أج يق م راءات التحق ن إج نها م ا يمك ية بم لطات األلمان يام الس ق

ية فى وقت الحق سواء أآان ذلك فى ألمانيا أو فى الخارج                ة الجنائ ومن الناحية األخرى ، . المالحق

إذا آانت محكمة      جنائية دولية أو دولة أجنبية قد بدأت فى إجراءات التحقيق ، وتوافر سبب الرتباط              ف

ذه الحالة أن تقوم السلطات األلمانية                يا ، فينبغى فى ه يهم بألمان يهم أو المجنى عل تبه ف الفعل أو المش

نها من أعمال التحقيق إعماال لمبدأ التضامن الدولى وبصرف النظر عن وجود أو          ا يمك ة م عدم بكاف

ين الجريمة وألمانيا ، من أجل تعضيد                         ة ب رابطة القائم ى ال ناء عل ية ب بات للمساعدة القانون وجود طل
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تقال الموضوع برمته إلى                         ية ان بار إمكان ذلك وضعا فى االعت ة ، وآ در الطاق ية ق اإلجراءات األجنب

 . ذلكالسلطات األلمانية فى فترة الحقة ، وهو ما يحتم أن تكون تلك السلطات مهيأة ل

 

ة قضائية                             ية أو جه ية دول ة جنائ يق سواء أآانت محكم ال التحق وية أعم ا األول ة له ى جه وحين تتول

تبه فيه األجنبى مقيما فى ألمانيا ، فإن القاعدة فى هذه الحالة هى      ان المش ية ، وآ ة أجنب ة لدول أن  تابع

يق ل      ة بالتحق ائية القائم ة القض ى الجه ه إل ليمه أو تقديم وية عهتس ى    األول ية ف الح األلمان ى المص ل

ة    ان التسليم جائزا واتجهت النية فعال إلى إتمامه               . المالحق ذا ال يسرى إال إذا آ وقد نظمت . ولكن ه

ذه الحالة فى الفقرة        بصورة تؤآد على صرف النظر عن القيام بأعمال المالحقة الجنائية  2 جملة   2ه

 . فى الداخل عند قيام مثل هذا التنازع

 

 

 

 

 

 3  فقرة و 153 §حول 

 

رة      نظم الفق ية قيام النيابة العامة ، حين رفعها للدعوى العمومية فى الحاالت                   3ت م إمكان ذا الحك  من ه

 .  ، بسحب هذه الدعوى أو إيقاف اإلجراءات2 أو الفقرة 1الواردة فى الفقرة 

 

 4 حول المادة -هـ 

 تعدیل قانون السلطة القضائية

 

ادة      واجـــه الم ديـال ض    4وت ادة الجماعية إلى مدونة قانون العقوبات               تع نقل جريمة اإلب ا ل روريا تابع

 . الدولى

 

  تعدیل القانون المعدل لقانون- 5 حول المادة -و 

 إصدار قانون السلطة القضائية
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 تعديــال ضروريــا تابعــا لنقل جريمة اإلبادة الجماعية إلى مدونة قانون العقوبـــات            5وتواجه المادة   

 . الدولى

 

 6 حول المادة -ز 

 تعدیل قانون وثائق أمن الدولة 

 

 تعديــال ضروريــا تابعــا لنقل جريمة اإلبادة الجماعية إلى مدونة قانون العقوبـــات            6وتواجه المادة   

 . الدولى

 

 

 

 

  إیقاف استمرار سریان مدونة قانون العقوبات- 7 حول المادة -ح 

 لجمهوریة ألمانيا الدیمقراطية

 

ذا  رفع      وه م ي راطية الذى ينظم حالة               84 § الحك يا الديمق ورية ألمان وبات لجمه ون العق ة قان  من مدون

ذى استمر ساريا فى الواليات الجديدة بعد إتمام عقد الوحدة بحكم أنه قد                        تقادم ، وال اف ال خاصة إليق

 . مدونة قانون العقوبات الدولى  من5 §تم إلغاؤه بموجب 

 

  القانون سریان- 8 حول المادة -ط 

 

 . يتضمن الحكم قواعد دخول القانون فى مجال السريان

 


