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ُ ٱوََ�َ�ۡ��ِي  ﴿قال اهللا تعالى 
�

ِٰ��ِ��َ ٱ � ��� � ﴾  

  .»من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا«وقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

  :وقال الشاعر

  به الزیادة عند اهللا والناس   الشكر افضل ما حاولت ملتمسا

بالحمد والشكر هللا عز وجل الذي منحنا الصبر والثبات وزرع في قلوبنا اإلصرار على نتوجه 

  .النجاح، وأعطانا القدرة على تحمل الصعوبات وتجاوزها

  وعرفانا منا بالجمیل نتقدم بعظیم الشكر وجزیل اإلمتنان واإلحترام

  التي قبلت اإلشراف على هذا البحث، " دنش لبنى"إلى األستاذة  

  .تبخل علینا یوم بنصائحها القیمة، فهي بذلك مدینة لنا بفضل ال ُینسىولم 

  كما ال یفوتني أن أشكر كل األساتذة وزمالء الدراسة



   

   

 

 

 

 

 مقدمة
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 أ  

  :المقدمة

إن استفحال ظاهرة اإلجرام في المجتمع أصبح یشكل تهدیدا خطیرا على حیاة اإلنسان والدول 

ومن خالل  عها بشتى السبل، سواء كان ذلكواستقرارها، لذلك سعى اإلنسان وباستمرار لمحاربة وقو 

مؤسسات العدالة الجنائیة التي عّرفت الجریمة وعقوبتها، وحددت الهیئات والهیاكل التي تختص 

بالقبض على مرتكبیها والتحقیق معهم وتقدیمهم للعدالة بطبیعة التطور الذي طرأ على العالم من 

الدولة، ومن ثم تشابك العالقات وتطور اإلتصاالت ، ظهرت الجریمة التي یتجاوز تأثیرهاى حدود 

  .تؤثر في سالمة األمن والسالم العالمیین في الضمیر العالمي وتخل بالنظام العام

ومن هنا أصبحت الجرائم الدولیة تحضى باهتمام المنكرین، والسیاسیین، ومنظمات المجتمع 

الدولي، المدنى، مما حدى باألمم المتحدة باإلهتمام بحقوق اإلنسان تنال إهتماما خاصا من المجتمع 

ومن ذلك الحین بدأت الجریمة تنال إهتماما خاصا من المجتمع الدولي، وذلك لما تخلفه من آثار 

ضد سلبیة خطیرة تنطوي على عدوان صارخ على بعض المجموعات البشریة وخاصة منها الجرائم 

  .االنسانیة

  :أهمیة الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلىو 

 ة وأركانها وأنواعها، وتأصیل أحكامها خاصة هذه الجرائمتحدید مفهوم الجرائم ضد االنسانی .1

نالت إهتمام المجتمع الدولي وحكومات الدول لما تخلفه من آثار سلبیة خطیرة؛ باإلضافة 

 .إلى إجراءات محاكمة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانیة ومعاقبتهم

حقوق االنسان،  إن موضوع بحثنا على درجة كبیرة من األهمیة باعتبار أن االعتداء على .2

یعتبر بمثابة مخالفة لقاعدة ؟؟؟أقرها القانون الدولي، فتزداد هذه األهمیة في وقتنا الحاضر 

بعد كل تلك اإلعتداءات واالنتهاكات لحقوق االنسان وحریاته األساسیة؛ مما یستوجب 

ائي ضرورة االهتمام بصفة جدیة لمعاقبة مرتكبي هذه الجریمة، بهذا یكون إلقرار نظام جن

دولي عن الجرائم ضد االنسانیة دور األول في تطویر قواعد القانون الدولي الجنائي وتأكیده 

 .وتنفیذ أحكامه تنفیذا فعاال

  :فإن موضوع دراستنا اإلشكالیة التالیةوبذلك 

هل یعتبر التنظیم القانوني المكفول للجرائم ضد االنسانیة كاف للحد من هذه الجرائم أو هو 

  ، لتدارك نتائجهامجرد تنظیم 
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 ب  

  :ویتفرع عن هذه اإلشكالیة الرئیسة

 .مفهوم الجرائم ضد االنسانیة

لتي یتم إتباعها للقبض والتحقیق مع المتهمین بارتكاب هذه الجرائم ما هي اإلجراءات ا )1

 .وطریقة محاكمتهم وتحدید االختصاص القضائي لذلك

  :المناهج العالمیة التالیة ادولإلجابة على هذه اإلشكالیة ارتأینا اعتم

السرد والتعرض لمختلف التطورات التاریخیة الجنائیة الدولیة إنطالقا من : المنهج التاریخي .1

وصوال إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة  1919معاهدة فرساي سنة 

1998. 

الجنائیة الدولیة محكمة القانونیة التي ساهمت ال النصوصوذلك بتحلیل : يالمنهج التحلیل .2

 .العسكریة لنورمبرج إلى غایة انشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

 :تقسیم الموضوع إلى فصلینتم إلجابة على اإلشكالیة المطروحة ول

یتضمن الفصل األول ماهیة الجرائم ضد اإلنسانیة، اما الفصل الثاني فتناولنا فیه المعاقبة  -

بخاتمة تتضمن بعض المالحظات التي أوجزنا فیها  موضوعناعلى الجرائم اإلنسانیة، لنختم 

 .المتوصل إلیهاأهم النتائج 

  



   

   

 

 

 

 

 الفصل األول:
 ماهية اجلرامئ ضد الانسانية
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باإلنسان 1948 -1939میة الثانیة إهتم المجتمع الدولي السیما عقب الحرب العال

تالي كان البد من وجود الله الحقوق والحریات بموجب العدید من المواثیق الدولیة وب ىأعطف

 الحقوق والحریات ،وبذلك تم تجریم اإلعتدءات الجسیمة ضد حیاةحمایة جنائیة دولیة  اهذه 

اإلنسان التي تمس بالقیم األساسیة إلنسانیة ومصالح الجماعة الدولیة ومن هنا ظهر القانون 

  الدولي الجنائي مصطلح الجرائم ضد اإلنسانیة  بعتبارها جریمة من الجرائم الدولیة 

) كمبحث أول( دید مفهوم الجرائم ضد اإلنسانیةلدراسة هذا الموضوع  یتوجب علینا  تح

نین البنیان ) البحث الثالث(فنتناول فیه صور الجرائم ضد اإلنسانیة  وفي )  البحث الثاني(اما 

  .القانوني لهذه الجرائم 
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  .مفهوم الجرائم ضد االنسانیة :المبحث األول

الصــعید القـانوني الـدولي، وفـي بعــض  تعـد الجـرائم ضـد اإلنسـانیة حدیثــة العهـد نسـبیا علـى

نیــة ب إال بعــد الحــرب العالمیــة الثاالقــوانین الوطنیــة ولــم یكــن لهــا تعریــف مســتقل عــن جــرائم الحــر 

لتوسع أكثـر فـي هـذه النقطـة وجـب علینـا اوال دراسـة التطـور الـذي مـرت بـه هـذه الجـرائم كمطلـب 

  .أول ،ثم تعریفها كمطلب ثاني

  ریخي الجرائم ضد اإلنسانیةالتطور التا: المطلب األول

سنقوم من خالل هذا المطلب بإبراز معالم الجرائم ضد اإلنسانیة في اعقاب الحربین     

المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسالفیا ،  ،وفي نظام)كفرع أول(العالمیتین األولي والثانیة 

 )كفرع ثاني(ورووندا 

  ةقاب الحربین العالمیتین األولي والثانیالجرائم ضد اإلنسانیة في اع: الفرع األول

تبین أن فكرة الجرائم ضد اإلنسسانیة لیست حدیثة في الفقه وفي الممرسات الدولیة ،إذ 

نجد قبل الحرب العامیة األولى إشارات إلى عبارة القوانین األساسیة التي یمكن إعتیارها األساس 

  القانوني األول لفكرة الجرائم ضد اإلنسانیة 

بدأ الحدیث عن تجریم األفعال التي تعد جرائم في حق اإلنسانیة منذعهد الفقیه 

GOROTIUS الذي طالب في العدید من كتابته ومؤلفاته بتوقیع عقوبات جنائیة ضد من

  .یرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد السالم او جرائم ضد اإلنسانیة 

ة التدخل العسكري في أیة دولة، بإمكانی«ذلك بقوله " Vattel" "فاتیل"كما أید الفقیه 

  .)1(»العتبارات وأسباب إنسانیة؛ أي في الحاالت التي تشكل جرائم ضد االنسانیة

                                                 
 1سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد اإلنسانیةفي ضوء النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت ،ط )1(

  .45-44:،ص
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ول العثمانیة أین دضد ال 1860هذا ما حدث عندما تدخلت الدول األوروبیة عسكریا سنة 

الوالیات آالف مسیحي، وكذلك التدخل الذي حدث من طرف ) 06(بقتل حوالي " الدروز"قام 

  .)1(لصالح الیهود 1906المتحدة في رومانیا سنة 

اما على صعید الممارسات الدولیة، فقد ذكرت قوانین االنسانیة في مؤتمر الدول األمریكیة 

؛ إال أن االستخدام األهم لمضمون فكرة )2(1902لتأكید مبادئ القانون الدولي العام المنعقد سنة 

سیاق قوانین الحرب؛ أین بدأت العدید من المواثیق واالتفاقیات الجرائم ضد االنسانیة كان في 

عن األولى ها، إذ أعربت لجنة المسؤولیات المنشأة في أعقاب الحرب العالمیة نیو الدولیة في تد

الذي جاء في دیباجة إتفاقیة الهاي الرابعة لسنة " Martens" "مارتن"إمكانیة االستناد إلى شرط 

  .ع األفعال التي تشكل مخالفة للقوانین وأعراف الحربللمعاقبة على جمی 1907

من خالل هذا الشرط إشارات إلى قوانین اإلنسانیة دون  )3(1907إن إتفاقیة الهاي لسنة 

أن تضع لها تعریفا  محددا، وهذا فقد واجه رأي لجنة المسؤولیات معارضة شدیدة من جانب 

في الوقت  الذي تعبر فیه قوانین وأعراف  أنه، وفد الوالیات المتحدة األمریكیة الذي استند إلى

الحرب أمرا موجودا مستقرا في ممارسات الدول المختلفة؛ إال أن قوانین اإلنسانیة كما ترى 

اللجنة إقامة المسؤولیة الجنائیة بصددها ما هي إال انتهاكات غیر واضحة المعالم وال یحكمها 

  ".غیر معقول مرأیجعل االستناد إلیها  مر الذيمعیارا ثابتا؛ إذ تختلف باختالف الزمان؛ اال

أما عن الجانب الخاص بتركیا بعد كل ما ارتكبه األتراك من فضائح ضد األرمن لمدة 

؛ مما أدى إلى قتل حوالي ملیون ونصف ملیون أرمني، 1914سنوات  ابتداء من سنة  03

إبادة حتى مطلع القرن العشرین؛ استنكر الرأي العام الدولي هذه الوحشیة واعتبرها أول جریمة 

  .)4(ة ُیعد  من الجرائم ضد اإلنسانی إذ أن تقتیل األرمن وترحیلهم من دیارهم

                                                 
  .292، ص 1996، دار النهضة العربیة، القاهرة، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیهاعبد الواحد محمد الفار،  )1(
، ص 2008مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، مفهوم الجرائم ضد االنسانیة في القانون الدولي، نصار ولیم نجیب جورج،  )2(

427.  
  .291، ص 2000دار الجماهیریة، عمان، . الوطنیة المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في التشریعات حكامأسالم محمد سلیمان،  )3(
دیوان المطبوعات الجامعیة .  الجرائم ضد اإلنسانیة،علي ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین الوطنیةعبد القادر البقیرات ، )4(

  .5-4ص-،ص2010الجزائر
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التي نصت على إنشاء محكمة جنائیة دولیة؛  1920أوت  20في " سیفر"أبرمت معاهدة 

ع العفو ، أین وق1923 جویلیة 24في " لوزان"إال أنه لم تتم المصادقة علیها، وأبرمت اتفاقیة 

 إلى 08/01/1920 من الممتدة  ضداألرمن في الفترة یةاإلنسان ضدئم الجرا على مرتكبي

ألن هذ القراروالداف ا لسیاسي لم یغیرحقیقة اإلعتراف الضمني بالمسؤولیة  20/10/1923

  .)1(دم وجودها القانونيع عنيالیكمة مرتكبي هذه الجرائم ، فعدم محا الجنائیة عن هذه الجرائم 

وبذلك على الرغم من فشل كل هذه المحاوالت؛ إال أنها شكلت مقدمات هامة، أدت إلى 

االنسانیة كإحدى الجرائم الدولیة، بعد ان  ضد بالجرائم" نورمبرغ"االعتراف الصریح في میثاق 

إثر الفضائح التي ) بریطانیا، االتحاد السوفیاتي، الوالیات المتحدة، فرنسا(تحرك الحلفاء األربع 

رتكبها النازیون  وباقي أطراف النزاع في الحرب العالمیة الثانیة في حق رعایا بعضهم البعض ا

الذي سبق إعالن موسكو بتاریخ 1945أوت  08، عقدت إتفاق لندن )2(من المدنیین والعسكریین

لمعاقبة مجرمي الحرب الرتكاب جرائم ضد االنسانیة وضد النظام الدولي،  1943أكتوبر  30

یه میثاق المحكمة العسكریة الدولیة لمالحظة كبار مجرمي الحرب في الدول المحور وألحق ب

  .)3(األوروبیة

مننظام )ج(كما كرس ألول مرة مصطلح الجرائم ضد االنسانیة من المادة السادسة فقرة 

بصورة عامة عن وجود " نورمبرج"، وعلیه أكدت محكمة األساسي للمحكمة العسكریة نورمبروج

 الجریمة ضد اإلنسانیة ،والجرائم الدولیة ألخرى الواردة في األفعال المجرمة بتهمة  رابطة بین

، وهذا على عكس ما جاء به قانون )4(نظام األساسي، وهي الجرائم ضد السلم وجرائم الحرب

، والذي مارس الحلفاء من خالل هذا 1945دیسمبر  10المؤرخ في  10مجلس المراقبة رقم 

شریعیة، لكن ظلت الطبیعة القانونیة لهذا القانون موضع خالف فقهي حتى المجلس سلطتهم الت

، كما جاء )6(منه على الجرائم الثالث المذكورة في المادة ) 2(یومنا هذا؛ حیث نصت المادة 

                                                 
  .48ة، المرجع السابق، ص سوسن تمرخان بك )1(
، العدد 3، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصاد والسیاسیة، الجزء األزمة الراهنة للعدالة الجنائیة الدولیةسلیمان عبد اهللا سلیمان،  )2(

  .161: ، ص1986األول، مارس، 
  .161:لمرجع  نغسه  ص  )3(
، ص 2008، 4الجزاائر ، العدد . ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیةالدولیةالمحاكم الجنائیة التیجاني زولیخة،   )4(

376.  
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أو اإلبادة  -الفضائح والجرائم  بما فیها، وٕان لم یكن یشكل مانع القتل«) 6(في المادة 

أو السجن او التعذیب او االغتصاب او غیر ذلك من األفعال اإلنسانیة واالسترقاق أو الترحیل، 

أو عرقیة أو دینیة، سواء كانت تشكل اوال تشكل انتهاكا للقوانین الداخلیة للبلد الذي ارتكبت فیه؛ 

  .)1(حیث أضافت جریمتي التعذیب واالغتصاب إلى قائمة الجرائم ضد االنسانیة

   

                                                 
  .30سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص   )1(
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االنسانیة في نظامي المحكمتین الجنائیین لیوغسالفیا سابقا الجرائم ضد : الفرع الثاني

  :ورواندا

انوني لقمع الجرائم الخطیرة بدأ المجتمع الدولي بالتفكیر بصفة جدیة في وضع نظام ق

واألمن الدولیین إثر االنتهاكات الخطیرة والجسیمة لحقوق االنسان والقانون الدولي  مللسل

  .یا سابقا والثاني یتعلق برواندااإلنساني األول الخاص بیوغسالف

  1993ائیة لیوغسالفیا سابقا لعام الجرائم ضد االنسانیة في نظام المحكمة الجن/ أوال

لمعاقبة  1993سنة  827أنشأت المحكمة بمقتضى قرار صادر عن مجلس األمن رقم 

سالفیا أشخاص الرتكابهم انتهاكات جسمیة مخالفة للقانون الدولي االنساني فوق إقلیم یوغ

، ووفقا ألحكام هذا النظام األساسي للمحكمة نصت المادة الخامسة 1991السابقة منذ سنة 

اإلبادة، االسترقاق، النفي، السجن، التعذیب، (على الجرائم المناهضة لالنسانیة وهي 

، فكان )1(انسانیةالاالضطهاد، وألي اسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة وغیر ذلك من األفعال ال

تقالل جمهوریة البوسنة والهرسك بدایة لحملة وحشیة مارسها الصرب، وسیاسة التطهیر اس

العرقي، ونتیجة لضغط الرأي العام العالمي الذي اصابه  الذهول مما تناقلته بعض وسائل 

اإلعالم، من ممارسات وحشیة وجدت األمم المتحدة مضطرة للتدخل، في هذا الصراع الذي 

بقول عضویة البوسنة والهرسك في المنطقة الدولیة، وتدخل مجلس  وليددخل في النطاق ال

، ن الدولي االنساني وحقوق االنسانلقانو اانتهاكات إمن  هإنزعاجعن  مبدیااالمن بهذه القرارات 

  .)2(تمثل خطرا عسكریا تماما على مرور شحنات األسلحة 1992مرورا بقرارات متعددة عام 

جاء قرار االستقالل طبقا لتوصیات لجنة الخبراء التي أنشاها مجلس األمن بقرار رقم 

التي ارتكبت في  كدت أن الجرائم الفضیعةأن والذي 1992أكتوبر  06: بتاریخ 780

  .)3(، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد االنسانیةیوغسالفیا سابقا

                                                 
  .32: عبد القادر البقیرات، المرجع السابق ، ص  )1(
  .183سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص   )2(
  . 58، ص 2006دار الجامعة الجدیدة، ، االسكندریة، ، حكمة الجنائیة الدولیةالممنتصر سعید حمودة،  )3(
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هذه المحكمة تطبیقا لما جاء في كلف األمین العام لألمم المتحدة بمهمة تحضیر مشروع 

یوما من تاریخ قرار ) 75(من میثاق األمم المتحدة، وبعد خمسة وسبعین  24نص المادة 

 لیوغسالفیا سابقا،مجلس األمن، تقدم األمین بمشروع كامل لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة 

جسیمة للقانون نتهاكات الن الهدف من إنشاءها محاكمة األشخاص المسؤولین عن االكاو 

 للمحكمة لظام األساسيافیا، تضمن نص المادة الخامسة من الدولي االنساني في إقلیم یوغسال

سوف تمارس المحكمة « .وتبین إختصاصیها  حیث نصتتعریفا للجرائم ضد االنسانیة، 

الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا سابقا االختصاص بمقتضاه األشخاص المسؤولین عن الجرائم 

كورة سابقا، ووفقا للمادة الخامسة من النظام األساسي، تكون للمحكمة سلطة محاكمة المذ

األشخاص المسؤولین عن الجرائم ضد االنسانیة، سواء ارتكبت في نزاع كان  ذو طابع دولي أو 

  .)1(»داخلي ضد السكان المدنیین، هذا ما یتطلب ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لقمعها

  :1994الجرائم ضد االنسانیة في نظام المحكمة الجنائیة لرواندا لعام / ثانیا

والحرب األهلیة بین  1994كان الوضع السيء الذي عاشته رواندا في غضون سنة 

والتي اودت بحیاة المالیین من الشعب الرواندي، وراء إصدار مجلس "سيتالهوتو والتو "قبائل 

المتضمن إنشاء المحكمة الجنائیة  08/05/1997المؤرخ في  780االمن الدولي قراره رقم 

: المؤرخ في 955: والقرار رقم" بتنزانیا" "أورشا"الدولیة لرواندا والتي سیكون مقرها 

  .)2(المتضمن نظامها األساسي 11/1994/*08

فقد جاء نظام المحكمة مشابها إلى حد كبیر لنظام المحكمة الدولیة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا  

سابقا، أین یعید النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا قائمة الجرائم نفسها الواردة في 

غن كانت البدایة النظام األساسي، للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا في یوغسالفیا سابقا، و 

مختلفة، فهو ال یشترط أن ُترتكب أثناء نزاع مسلح، فهو یقتصر على األشخاص الطبیعیین 

به في تورطهم بأفعال اإلبادة، فقط، أیا كانت مساهمتهم، وأیا كان وضعهم الوظیفي والذي یشت

یم الدول المجاورة یرها من اإلنتهاكات الجسمیة للقانون الدولي اإلنساني على إقلیم رواندا، وٕاقلوغ

                                                 
، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي(، الجرائم ضد اإلنسانیةلمیاء دیلمي،  )1(

  76:،ص 2010
  .380: التجاني زولیخة، المرجع السابق، ص )2(
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، وأنه یشمل كل شخص خطط أو حرض 1994دیسمبر  31ینایر إلى  01لها، في الفترة من 

- 2(في المواد على ارتكاب أو تنطبع  أو تنفیذ أو إعداد جنایة من الجنایات المنصوص علیها 

  .)1(لمحكمةلمن النظام ) 4

ضد اإلنسانیة قد تطورت عبر  فكرة الجرائمإن ، هما تقدم ذكر ما یمكن استنتاجه من خالل 

عبر هذه الرحل وتوسعت من مرحلة الي اخري  فكانت بدایتها كما ذكرسابقا ، من  خالل 

الحربین العالمیتین األولى والثانینة  ثم إلي المحاكم الدولیة العسكریة المؤقة  لیوغسالفیا وروندا 

  .وحقوقیه والتي شهدت هذة الفترو جرائم كبیرة مست بإلنسان، وكرامتة ،

    

                                                 
  .79 ، ص2014دار أمنة لنشر وتوزیع ،عمان  ،إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في الجرائم ضد اإلنسانیةسلوان علي الكسار،)1(
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  :تعریف الجرائم ضد االنسانیة: الثانيالمطلب 

بعدما تناولنا الجرائم ضـد النسـانیة  تاریخیـا فـي المطلـب األول فسـوف أقـوم باسـتعراض 

 .تعریف الحرائم  ضد الإلنسانیة في هذ المطلب من خالل الفرعین التالیین 

  :الجرائم ضد اإلنسانیة في میثاق نورمبرج الفرع االول

یة الثانیة مجازر بشعة في ارتكب النازیون، وغیرهم من أطراف النزاع في الحرب العالم

بعضهم من المدنیین والعسكریین، وانفراد النازیون بارتكاب فظائع وجرائم وحشیة في  ایاحق رع

حق الرعایا األلمان قبل الحرب وبعدها، وخاصة من اصحاب االنتماءین االشتراكي والشیوعي، 

م ، وقد قدر العدد 1933وغیرهم لعملیة اضطهاد وٕابادة منظمة منذ عام  د كما تعرض الیهو 

   ه بنحو ستة مالیین قتل منهم اربعة مالیین في مؤسسات أنشئت خصیصا الذي تمت إبادت

لهذا الغرض، وقد كان لهذه المذابح بالغ األثر في تعریف الجرائم ضد اإلنسانیة اذ كانت 

التى واجهت واضعي المیثاق أن هذه األفعال على الرغم من وحشیتها وقسوتها  ىالمعضلة الكبر 

تكن تندرج تحت معناها التقلیدي من الناحیة الفنیة فهي من جهة  التي ال تقل جرائم الحرب لم

ارتكبت قبل نشوب الحرب من الجهة الثانیة جرائم ارتكبت من قبل األلمان النازیین في حق 

    .  1الرعایا المدنیین من األلمان ومن ثم كان ابتداع مصلح الجرائم ضد اإلنسانیة

القتل العمد، : "ج مصطلح الجرائم ضد اإلنسانیةمن میثاق نومبر ) ج/ 6( لقد عرفت المادة

اإلبادة، االسترقاق، اإلبعاد، واألفعال الال إنسانیة األخرى المرتكبة ضد أیة مجموعة من السكان 

المدنیین قبل الحرب أو أثناءها أو االضطهادات ألسباب سیاسیة، عرقیة أو دینیة، تنفیذا ألي 

كمة وارتباطا بهذه الجرائم سواء كانت تشكل انتهاكا من الجرائم التي تدخل في اختصاص المح

    .  2للقانون الوطني للدولة التي ارتكبت فیها أم ال تشكل دلك

من المیثاق إال ) ج  /6( وبالرغم من التعریف الدقیق والمبادئ المهمة التي أرستها المادة 

اإلنسانیة إذ هناك تشابه  أنه یؤخذ على هذا التعرف أنه لم یفرق بین جرائم الحرب والجرائم ضد

بینهما في رأي الفقهاء خاصة عندما ارتكبت األفعال الجرمیة ضد المدنیین بشكل واسع النطاق 

                                                 
 .49بكة سوسن تمرخان ،المرجع السابق ،،ص 1
عیشیة یقصد بھا إھالكھا الفعلي كلیا أو فقرة ج ممن النظام األساسي المحكمة الجنائیة  الدولیة  إخضاع الجامعة عمدا ألحوال م 6تنص المادة 2

 .جزئیا
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في زمن الحرب، وكان من المالحظ میل المحكمة لمعاقبة الفعل كجریمة حرب فإن تعذر علیها 

 1ذلك عاقبت علیه كجریمة ضد اإلنسانیة

  :سانیة في الوثائق الدولیةالجرائم ضد اإلن:لفرع الثانيا

اتخذت الجمعیة العامة لألمم المتحدة عدد من الخطوات للتأكید على عدم ضیاع الدروس 

الصادر ) 188(، وبهذا عهدت لبحث القانون الدولي بموجب القرار رقم "نورمبرج"المستفادة من 

مبادئ من القانون العدید من المهام، ومن أبرزها مهمة صیاغة  1948نوفمبر  21: بتاریخ

ومحاكمتها؛ باإلضافة إلى إعداد مشروع تقنین عام " نورمبرج"الدولي المعترف بها في میثاق 

  .)2(عن الجرائم الموجهة ضد السلم واألمن الدولیین

بصیاغة ) 1950(وعلیه، قامت لجنة القانون الدولي  بالمهام المناطة بها وقامت في سنة 

ومحكمتها، فعّرفت الجرائم ضد " نورمبرج"ف بها في میثاق مبادئ القانون الدولي المعتر 

اإلبعاد  - االسترقاق - القتل العمد«: على أنها )3(من المبدأ السادس) ج(اإلنسانیة في الفقرة 

وغیرها من األفعال اإلنسانیة األخرى المرتكبة ضد أي مجموعة من السكان المدنیین، أو 

ندما ترتكب مثل هذه األفعال أو تنم مثل االضطهادات االضطهادات ألسباب سیاسیة أو دینیة، ع

  .»تنفیذ الجریمة ضد السالمة، أو جریمة حرب، أو باإلرتباط  بین المجرمین

تجدر اإلشارة إلى أنه كان من المفترض صیاغة أن تكون تجسیدا لما كان علیه الحال 

ء مختلفا؛ إذ حذفت عدة ومحاكمتها؛ إال أنه یالحظ أن تعریف المبدأ السادس جا" نومبرج"في 

سواء كانت تشكل مخالفة «عبارات من التعریف كعبارة قبل الحرب أو أثناءها، وكذلك عبارة 

باالنتهاء من صیاغة مبادئ  )4(»للقانون الوطني أو ال، والتي اعتبرتها اللجنة زائدة عن الحاجة

، )5(1954شریة وأمنها سنة وضعت لجنة القانون الدولي مسودة الجرائم المخلة بسلم الب" نومبرج"

إتیان أعمال غیر إنسانیة «بأنها ) 11(فقرة ) 2(والتي عّرفت الجرائم ضد اإلنسانیة في المادة 

                                                 
 ..213:،ص 1976، 1، مطبوعات جامعة الكویت طالدولياالجرام ، حومد عبد الوھاب 1
  ..544.543: ص ص.2007.االسكندریة.، دار الجامعة الجدیدة الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائيعبد المنعم عبد الغني محمد، )2(
  .245: ، ص1994، 4/1، دار الفرقان، عمان، المسؤولیة الدولیة عن أضرار الحروب االسرائیلیةالسید رشاد یوسف عارف،  )3(
  .21: لمیاء دیلمي، المرجع السابق ، ص )4(
  .1954سنة  الذي أعدته مشروع لجنة القانون الدولي الخاص ، حول تقنین الجنایات ضد سالمة وأمن البشریةمن  11فقرة  2المادة  )5(
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غتیال واإلبادة، واالسترقاق والبغي أو التعذیب ضد عناصر السكان المدنیین، ألسباب اجتماعیة كاال

وأفراد یتصرفون بتحریض من هذه السلطة أو سیاسیة أو عرقیة أو دینیة أو ثقافیة بواسطة سلطات 

  .أو برضا منها

ومن الواضح أن لجنة القانون الدولي كانت قد قررت في هذا التعریف توسیع الجرائم ضد 

اإلنسانیة؛ إذ أضافت االضطهاد ألسباب اجتماعیة أو ثقافیة، كما لم تربط الجرائم ضد 

  .االنسانیة بالجرائم ضد السالمة أو جرائم الحرب

ا أن الجمعیة العامة لم تتخذ أي إجراء حیال هذه المسودة وأجلت النظر فیها لحین كم

سنة من ذلك؛ اي بعد وضع تعریف للعدوان سنة  27اإلتفاق على تعریف العدوان، وبعد 

عاودت الجمعیة العامة لألمم المتحدة الطلب إلى لجنة القانون الدولي وضع مسودة  1974

م البشریة وأمنها یتالءم مع تطورات القانون الدولي، وبذلك تمكنت جدیدة للجرائم المخلة بسل

 1996اللجنة بعد بذل جهود مكثفة من وضع مسودة الجرائم المخلة بسلم البشریة وأمنها لعام 

تعني الجرائم ضد «على تعریف الجرائم ضد اإلنسانیة) 18(، ونصت في مادتها 48في دورتها الـ

لتي تُتركب بطریقة منهجیة أو على مستوى واسع النطاق، وتكون محرضا االنسانیة أیا من األفعال ا

علیها أو موجهة من ِقبل الحكومة أو أي منظمة أو جماعة، القتل العمل، اإلبادة، التعذیب، 

، والذي یتضمن انتهاكا لحقوق االنسان اثنیةأو  دنیةقاق، االضطهاد ألسباب عرقیة أو االستر 

عنه إساءات خطیرة لجزء من السكان، اإلبعاد التعسفي أو النقل القسري  الجوهریة وحریاتهم، وتنجم

للسكان، السجن التعسفي، االختفاء القسري لألشخاص، االغتصاب، اإلكراه على البغاء وغیره من 

أشكال اإلعتداء الجنسي، األفعال ضد اإلنسانیة األخرى التي تضر بشدة السالمة الجسدیة أو 

  .»و الكرامة اإلنسانیة كالتشویه أو األذى الجسیمالعقلیة أو والصحیة أ

أنه وسع من مفهوم الجرائم ضد اإلنسانیة، كما أنه أزال  ،یالحظ من التعریف السابق

  .ضد السالمة أو الحرب ارتباطها بالجرائم

ها لعبت دورا كبیرا من الناحیة أن؛ إال ،امن عدم اعتماد هذه المسودة رسمی وعلى الرغم

ناقشات اللجنة التحضیریة الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وفي مؤتمر العملیة في م

إذ أكد عدد كبیر من المفاوضین صراحة على أن تعریف الجرائم ضد اإلنسانیة وغیرها " روما"
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من الجرائم الدولیة یجب أن یتم بالتوافق مع نتائج عمل لجنة القانون الدولي المتمثلة في مسودة 

  .)1(1996مخلة بسلم البشریة وأمنها لسنة الجرائم ال

أما عن تعریف الجرائم ضد االنسانیة في االتفاقیات في القانون الجنائي الدولي األخرى، 

 1948دیسمبر  09: فقد كان من أهم ما جاءت به اإلتفاقیة إبادة الجنس البشري المؤرخة في

 .)2(اإلنسانیةاعتبار المادة األولى منها جریمة اإلبادة كجریمة ضد 

كذلك ونتیجة لبشاعة األفعال اإلجرامیة في مجال نشر العنصریة خاصة مع دعاة 

م المتحدة إلى القیام على بقیة العناصر األخرى، سعت منظمة األم انيملعنصر الجر اوتفوق نقاء

  .)3(قصد المكافحة بعدة أعمال

ته نسان الذي تبنهذا النوع من اإلجرام الدولي منها اإلعالن العالمي لحقوق اال

، واإلتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها المعتمدة 10/12/1948في

، التي أكدت هذه االتفاقیة على أن الفصل 30/11/1973: من طرف الجمعیة العامة بتاریخ

رائم ضد العنصري جریمة ضد االنسانیة؛ األمر الذي كانت له أهمیة كبیرة في تطویر مفهوم الج

 .)4( االنسانیة خاصة من جهة عدم اشتراط ارتباطها بالحرب أو الجرائم الدولیة األخرى

وتجدر اإلشارة إلى أن غالبیة الفقهاء قد أولوا في البدایة أهمیة كبرى لصیاغة مبادئ 

، وذلك بالرغم من تأكید البعض على أن مهمة لجنة القانون الدولي قد 1950سنة " نورمبرج"

، ولم تتصمن تحدیدا للقیمة القانون لهذه المبادئ "نورمبرج"فقط على صیاغة مبادئ  اقتصرت

  .)5(لمبادئ القانون الدولي

وبعد نصف قرن من الزمان وباستقرار فكرة الجرائم ضد االنسانیة في القانون الدولي 

واحدا لها،  كجریمة دولیة معاقب علیها؛ إال أن جل اإلتفاقیات الدولیة لم تتوحد، وتضع تعریفا

                                                 
(1) Marie Claude Roberge, cmbetruce des trbnausc ad hoc bourl ex vougoslavie etlhuand concernaut les 

crime cont lguanite et le geuocide in RICR.N 1997 bb703.704.   
  .67-66عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص ص  )2(
، بقرار الجمعیة العامة لمنظمة األمم المتحدة  اتفاقیة منع الجریمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة علیهاللتفصیل راجع المادة األولى من  )3(

  .1948دیسمبر  09المؤرخة في ) 3-د(آالف  260رقم 
  . 296:ص  سلیمان عبد اهللا سلیمان الرجع السابق، )4(
  .545، المرجع السابق ، ص عبد الغني محمد عبد المنعم   )5(
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األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جاء ثمرة لكل الجهود " روما"وبهذا یمكن القول أن نظام 

  .)1(الدولیة في هذا المجال

  

   

                                                 
  .296سلیمان عبد اهللا سلیمان، المرجع السابق، ص  )1(
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  :للمحكمة الجنائیة الدولیة يالجرائم ضد االنسانیة في النظام األساس: الفرع الثالث

بحث مسألة  لدوليا القانون من لجنة 1989نة طلبت الجمعیة العامة لألمم المتحدة س

  .)1(إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة

ع النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وفي و مشر  1994فوضعت هذه األخیرة عام 

نشاء لجنة تحضیریة إلجراء المزید من المناقشات حول هذا إقررت الجمعیة العامة  1995عام 

ن صیاغة نص موحد ومقبول لالتفاقیة الخاصة بإنشاء المشروع، فانتهت اللجنة التحضیریة م

وبهذا جاء النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  1998عام ، )2(المحكمة الجنائیة الدولیة

ضد االنسانیة، الذي كمحصلة نهائیا لحل المحاوالت التي قدمت من أجل وضع تعریف للجرائم 

  .)3(لمخالفةتعریفا دولیا ملزما غیر قابل لسوف یصبح 

الفقرة األولى من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  07وبالرجوع إلى نص المادة 

، نجدها عرفت الجرائم ضد 01/07/2002، والذي دخل حیز النفاذ في 17/07/1998: في

أي فعل من األفعال   النظر فيیي الغرض من هذا النظام األساس«: االنسانیة على النحو التالي

  منهجيواسع النطاق أو  هجوم في إطار جریمة ضد االنسانیة متى ارتكبتوالتي تعتبر اآلتیة 

اإلبادة، . القتل العمدي، ب. موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنیین أو عن علم بالهجوم، أ

بدنیة على نحو یخالف الحرمان من الحریة ال بعاد أو النقل القسري للسكاناإل. االستراقات، د. ج

القانون الدولي ، التعذیب، االغتصاب أو االستبعاد الجنسي أو االكراه على البغاء أو الحل القسري 

أي شكل من أشكال العنف الجنسي، على مثل هذه الدرجة من الخطورة ، أو اضطهاد أي جماعة 

أو إثنیة أو ثقافیة أو  محددة  أو مجموع محدد من السكان ألسباب سیاسیة او عرقیة أو قومیة،

أو ألسباب اخرى من السلم علنیا ) 03(دینیة أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعروف في الفقرة 

ان القانون  الدولي ال یجیزها، وذلك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیه في هذه الفقرة أي بأیة جریمة [

                                                 
, T.N, revue de l’ecole point sur la question de la creation d’un cours cumnelleHaman M: Le ) 1(

national d’adminustration, Idra, volume 6, 1, 1991, P 139.  
(2) Statut de Rame de la cour penal international, C.P.I, adapte le : 07 juillet 98. 

(3) Candavelle. L uigi: Le cour penal international, R.G.D.I, P N° 4, 1994, PP 09, 10 .  
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–جریمة القتل العنصري  –ص أخرى تدخل في اختصاص المحكمة، االختفاء القسري لألشخا

األفعال غیر االنسانیة االخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شدیدة او في اذى 

  .)1(»خطیر یلحق بالجسم أو الصحة العقلیة أو البدنیة

والمشار إلیها أعاله وردت التي تشكل الجرائم ضد اإلنسانیة نظرا ألن معظم األفعال 

جاءت الفقرة الثانیة من نفس المادة إلیضاحها، وذلك من خالل إعطاء العدید بصورة غامضة، 

  :من التعاریف المختلفة لتلك األفعال نذكر منها

هجوم موجه ضد أیة  مجموعة من السكان المدنیین تهجما سلوكیا یتضمن «تعني عبارة   .1

من السكان  ضد ایة مجموعة) 1(االرتكاب المتكرر لألفعال المشار إلیها في الفقرة 

المدنیین عمال بسیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزیزا لهذه 

 .»السیاسة

هذه الجریمة ترتكب وتوجه ضد أي مجموعة من السكان المدنیین، فهذا ما نصت علیه 

، فهي ال تقع على القوات المسلحة أو العسكریة فهذه لها تنظیمها )7(من المادة ) 2(الفقرة 

جرائم الحرب بأنه ال مانع من وقوع  الجرائم ضد االنسانیة ضد العسكریین وقت –لخاص بها ا

السلم، ذلك أن هذه الجرائم جریمة لمساسها بالصفة اإلنسانیة نفسها، وأن العسكري بالتأكید هو 

انسان أوال، وبالتالي یمكن أن یكون ضحیة للجریمة ضد االنسانیة، لما یمكن أن یكون ضحیة 

  .)2(مرتكب تلك الجرائم من العقاب یفلتیمة حرب وقت الحرب وحتى اللجر 

ویجب ان تتم الجریمة إتباعا لسیاسة دولة او منظمة تابعة لها ضد السكان المدنیین وتتبع 

ذات السیاسة المنهجیة في شان الجرائم ضد االنسانیة بمعنى وجود تخطیط أو تنظیم من 

م، كما أن هذه الجرائم ال یشترط أن ترتكب اثناء مصدر معین یدفع الرتكاب هذه الجرائ

  .)3( العملیات العسكریة أو الحربیة

                                                 
اجلنین الذكر الغرض من هذا النظام أساسي من المفهوم أن تغییر نوع اجلنس یشیر إلى : من نظام روما األساسي 7/3تنص المادة  )1(

  .واألنثى في إطار مجتمع دولي وال یشیر إلى معنى آخر مخالف لذلك
  .296:علي الكسار سلوان، المرجع السابق، ص )2(
  .205:نفس المرجع، ص  )3(
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ومن امثلة هذه الجرائم نذكر منها االسترقاق، ومعناه ممارسة اي من السلطات المترتبة 

على حق الملكیة، او هذه السلطات جمیعها على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه 

  .)1(اص ال سیما األطفال والنساءالسلطات اإلتجار في األشخ

أما على صعید الممارسة الدولیة فقد ذكرت القوانین االنسانیة في مؤتمر الدول االمریكیة 

؛ إال أن االستخدام االهم لمضمون 1902لتأكید مبادئ القانون الدولي العام المنعقد في عام 

في " De Martens"ء شرط یة كان في سیاق قوانین الحرب؛ إذ جاناضد االنسفكرة الجرائم 

مشیرا إلى أن عبارة القوانین اإلنسانیة دون أن یضع لها  1907دیباجته الهاي الرابعة لعام 

السكان والمحاربون في الحاالت غیر المنصوص عنها یبقي «: تعریفا محددا إذ جاء فیه ما یلي

  .)2(»صراحة في ظل حمایة قواعد ومبادئ قانون الشعوب

األول للجرائم ضد االنسانیة عن جرائم الحرب في اإلعالن الصادر  التمیز هذا ویتمثل

في حكومات فرنسا والمملكة المتحدة وروسیا، والذي اكدت فیه العزم على   1915عام 

المساءلة الجنائیة لمجرمي الحرب األتراك عن ارتكاب جرائم ضد االنسانیة  والمدنیة المنتجة 

 .)3(والیونانیین للمذابح المرتكبة ضد األرمن

من نظام  3و 5والمالحظ من نص المادة السابعة من نظام روما األساسي أنها المواد 

المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسالفیا سابقا ورواندا، وهما جریمة االختفاء القسري 

  .)4(لألشخاص وجریمة الفصل العنصري

 

 

  

  

                                                 
حول المحكمة )بحث مقدم إلى الندوة العلمیة  لنیل شهادة الماجستیر (، الجرائم ضد االنسانیةعلوان یوسف محمد، : أنظر في هذا الصدد )1(

  .222، ص 2001الجنائیة الدولیة، دمشق، 
  .45سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص  )2(
  .45نفس المرجع، ص   )3(
  .عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة للتأكید على مبدأ عدم تقادم جرائم االنسانیة 1968نوفمبر  26المؤرخة في  2/27راجع الالئحة رقم  )4(
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  :صور الجرائم ضد اإلنسانیة: المبحث الثالث

انصب اهتمام القانون الدولي الجنائي على حمایة االنسان، واعتبر أن االعتداء الجسیم علیه 

العتبارات معینة تشكل جریمة ضد االنسانیة سواء في الحرب أو في وقت السلم، ولعل أهم 

االتفاقیات الدولیة التي أبرمت لمواجهة الجرائم ضد االنسانیة هي اتفاقیة مكافحة جریمة إبادة 

، واالتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل 1948جنس البشري والعقاب علیها، والتي أبرمت سنة ال

، واتفاقیة مناهضة التعذیب وغیرها من ضروب المعاملة أو 1973العنصري والعقاب علیها سنة 

أن ، كما 10/12/1984العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة التي اعتمدتها الجمعیة العام في 

مثل ما  20هناك أفعاال أخرى ظهرت أثناء النزاعات المسلحة الداخلیة والدولیة في نهایة القرن الـ

  .حدث في یوغسالفیا السابقة ورواندا

  :وسنتطرق لدراسة هذا المبحث من خالل

  .الجرائم الماسة بالسالمة الجسدیة: المطلب األول

  .الجرائم الماسة بالحریة: المطلب الثاني

  .جرائم التمییز العنصري واألفعال الالإنسانیة األخرى: الثالثالمطلب 
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  :الجرائم الماسة بالسالمة الجسدیة: المطلب األول

الجرائم الماسة بالسالمة الجسدیة هي تلك التي تقع على حیاة االنسان وجسده استنادا لنظام 

في الفقرة أ، ب، وسنتناول  7روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي نص علیها في المادة 

  :هذه الجرائم في أربع فروع كما یلي

  .جریمة القتل العمد: الفرع األول

  .جریمة اإلبادة: الفرع الثاني

  .جریمة التعذیب: الفرع الثالث

  .جریمة االغتصاب: الفرع الرابع
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  :جریمة القتل العمد: الفرع األول

االنسانیة، والقتل العمد یعني أي شكل من أشكال جریمة القتل العمد هي إحدى الجرائم ضد 

، ویستوي الفعل اإلنساني )1(إزهاق الروح غیر الناجم عن حكم صادر باإلعدام من محكمة مختصة

الذي یعاقب علیه المتهم قد ارتكب بقصد القتل أو نتج عنه القتل العمد كنتیجة له، والقتل العمد 

أو جماعیة، فالقتل الفردي اعتداء على حق االنسان  لألشخاص أمر محرم سواء كان بصفة فردیة

، متى ارتكب ضد مجموعة من السكان المدنیین عمال بسیاسة دولة أو منظمة تقضي )2(في الحیاة

ضد المدنیین، وال یقصد مجموعة  ، في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي)3(بارتكاب هذا الهجوم

  .)4(بعینها أو طائفة بعینها ام

خیر یجب أن ترتكب ذلك الذي یعتبر ركنا في جریمة اإلبادة الجماعیة كون  األوتختلف عن 

نسانیة بناًء على نیة إبادة مجموعة عرقیة أو دینیة أو عنصریة، بینما القتل في الجریمة ضد اإل

تصافهم بصفة ایكفي فیه قتل مجموعة من األشخاص اعتدى على حقهم في الحیاة دون اشتراط 

  .)5(في صفات خاصةمعینة واشتراكهم 

والحقیقة أن جریمة القتل العمد كجریمة ضد االنسانیة وجرائم اإلبادة الجماعیة التي حدثت 

للمدنیین خالل الصراع العربي االسرائیلي والمذابح التي ارتكبت ضد المدنیین، ولعل آخرها مذبحة 

مذبحة ، وقبل هذا 2002في فلسطین عام " جنین"، ثم مذبحة مخیم 1997في لبنان عام " قانا"

هلیة في لبنان، ثم االجتیاح االسرائیلي خالل الحرب األ" صبرا وشتیلة"مي الفلسطینیین في مخی

  .)6(1982للبنان عام 

من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على اركان جریمة القتل ) أ( 7وتنص المادة 

  :العمد التي تشكل جریمة ضد االنسانیة وهي

                                                 
  .199:، ص 2010األردن، .، دار الثقافة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، یشويلندة معمر  )1(
  .417عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص  )2(
، 190: ، ص ص2009منشورات دار الحلبي الحقوقیة، بیروت، .  المحكمة اجلنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائيزیاد عتاني ، )3(

191.  
  .273، ص 2001دار الفكر العربي، مصر،  المحكمة الجنائیة الدولیة،خالد مصطفى فهمي،   )4(
  .199: لندة معمریشوي، المرجع السابق، ص )5(
  .482: عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص )6(
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 .لمتهم شخصا أو اكثرأن یقتل ا .1

جموعة من جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مكأن یرتكب التصرف  .2

یعلم بأن التصرف هو جزء  هجوم واسع النطاق أومنهجي موجه  و أن،السكان المدنیین 

 .)1(.  ضد مجموعة من السكان

خطر الجرائم ألن فالمشرع الدولي لم یعط األهمیة الكبرى لهذه الجریمة التي تعتبر من ا

نتیجتها هي إزهاق الروح بصفة غیر مشروعة؛ حیث أنه لم ینص علیها إال بفقرة واحدة بالرغم من 

  .)2(خطورتها

  :جریمة اإلبادة: الفرع الثاني

من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جریمة اإلبادة  2في الفقرة  7عّرفت المادة 

من بینها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء وفقا لنص تعمد فرض أحوال معینة : بأنها

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة فإن أعمال اإلبادة تكون عن طریق قیام المتهم  1الفقرة  7ادة مال

بقتل شخص أو اكثر أو إجبار الضحایا على العیش في ظروف تؤدي حتما إلى هالك جزء من 

دم الجنائي في أعمال اإلبادة وسائل مختلفة للقتل عن طریق القتل مجموعة السكان المدنیین، ویستخ

باألسلحة الناریة أو بتسمم المیاه أو الغذاء، أو عن طریق حجز المجني علیهم ومنع موارد الحیاة 

عنهم من مأكل أو مشرب أو عالج على نحو یؤدي حتما إال إهالك هؤالء السكان المدنیین أو جزء 

هذه األعمال محاصرة السكان المدنیین على نحو یمنع وصول األدویة منهم، كما یدخل ضمن 

سنة كاملة مما ادى إلى وفاة  11دام الحصار  عندما لهم مثل ما حدث للشعب العراقي، الضروریة 

، وٕاذا كانت جریمة اإلبادة )3(ملیون طفل عراقي على األقل طیلة مدة الحصار بسبب نقص األدویة

نسانیة إال إذا انتفى عنصر النیة الذي یمیز جریمة إبادة الجنس البشري، ال تعتبر جریمة ضد اإل

ویجعل منها جریمة دولیة مستقلة، بمعنى آخر أنه متى حدثت جریمة إبادة مجموعة من األشخاص 

مهما كبر عددهم، ولم تكن لدى من ارتكب هذه الجریمة نیة إبادة  إبادة هؤالء بسبب عوامل دینیة، 

                                                 
، القاهرة ، ص 2002، مطابع روز یوسف الجدیدة ، يالمحكمة الجنائیة الدولیة نشأتها ونظامها األساسمحمود شریف بسیوني،  )1(

  .213، 212:ص
  .224سلوان علي الكسار، المرجع السابق، ص  )2(
  .514عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص  )3(
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، فإنها تخرج من نطاق إبادة الجنس البشري، وتدخل في نطاق الجرائم ضد عرقیة أو قومیة

أركان هذه  2في الفقرة  7، كما تبین المادة ومنظم)1(اإلنسانیة متى كان هناك هجوم واسع المدى

  :الجریمة كما یلي

أن یقتل المتهم شخصا، وبما في ذلك إجبار الضحایا على العیش في ظروف ستؤدي  .1

 .جزء من مجموعة من السكان حتما إلى إهالك

 .أن یكون التصرف قد ارتكب في سیاق عملیة القتل الجماعي لألفراد .2

 .أن یرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان .3

أن یعلم المتهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من  .4

 .)2(السكان

  التعذیب: الفرع الثالث

التعذیب هو تعمد إلحاق ألم شدید ومعاناة شدیدة سواء كانت بدنیا أو عقلیا، لم تصدر بحقه 

  .)3(أي عقوبات قانونیة أو یكونان جزء منها أو منتجة لها

والتعذیب ظاهرة قدیمة منتشرة حتى یومنا هذا، ولم تكن مقیدة بزمان أو مكان، فقد كانت 

إلدانة وااإلقرار  مارسة الشدة والعنف والحصول علىالمحققین مالشرائح القدیمة تجبر القضاة و 

، أو مارسه الرومان فكانوا یفرقون )4(بجریمة غیر مقترفة وأحیانا على فاعل مجهول لجریمة واقعة

بین الحر والعبد الذین الذي كان عرضة للتعذیب، كما استخدم التعذیب وسیلة للعقاب ووسیلة 

، ثم أصبح السمة الممیزة بعض أنظمة الحكم االستعماریة وتعاقب )5(القدماءللتحقیق عند الیونانیین 

القوانین الجزائیة على التعذیب من أجل الحصول على االعتراف، كما نصت علیه عدد من 

                                                 
  .200لندا معمریشوي ، المرجع السابق، ص  )1(
  .226سلوان علي الكسار، المرجع السابق، ص  )2(
  .278فهمي، المرجع السابق، ص خالد مصطفى  )3(
، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، األردن، االستجواب في مرحلة التحقیق االبتدائي لتوجیه الدعوى الجنائیةعامر علي سمیر الدلیمي،  )4(

  .172، ص2012
  .264، ص 1999، دار النهضة، الحمایة الدولیة لحق االنسان من السالمة الجسدیةحسن سعد سند،  )5(



  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ماھیة الجرائم ضد االنسانیةالفصل األول ـــــــــــــــــــــــ
 

 
25 

الدساتیر  والقوانین التي اكدت على عدم االعتداء على الحریة الشخصیة وحرمة الحیاة الخاصة 

  .)1(للمواطنین

التطور التكنولوجي والعلمي وسائل فضیعة للتعذیب لم تكن معروفة من قبل؛ عرف ولقد 

، وقد شكل القضاء على ممارسة التعذیب في العالم تحدیا )2(األمر الذي یقضي بتجریم هذه الوسائل

من التحدیات التي واجهتها األمم المتحدة منذ نشأتها، فقد  حاولت المنظمة منذ األعوام الماضیة 

مایة من التعذیب، وألجل ذلك اعتمدت على قواعد تطبق على الجمیع كإعالنات توفیر الح

من إتفاقیة األمم المتحدة من شأن مناهضة التعذیب عام  1الفقرة 2واتفاقیات، فقد نصت المادة 

، حول تعریف التعذیب، یجب على كل دولة أن تتخذ إجراءات تشریعیة أو إداریة أو 1948

جراءات لمنع أعمال التعذیب في إقلیم یخضع الختصاصها القضائي، كما اقتصادیة فعالة أو أي إ

أنه ال یجوز التذرع بأیة ظروف استثنائیة أیا كانت سواء كانت هذه ) 2(نصت الفقرة ج من المادة 

  .الظروف حالة حرب أو الطواريء تهدیدا للحرب أو عدم توافر حالة االستقرار السیاسي

النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أركان جریمة  من) و(وتنص المادة السابعة 

  :التعذیب، والتي تشكل جریمة ضد اإلنسانیة، وهذه األركان

أن یلحق مرتكب الجریمة ألما شدیدا أو معاناة شدیدة سواء بدنیا أو نفسیا بشخص أو  .1

  .اكثر

ة كعدم أن یكون هذا الشخص أو هؤالء األشخاص محتجزین من قبل مرتكب الجریم .2

 .نشوء األلم أو المعاناة ناشئین فقط عن عقوبات مشروعة أو مالزم لها أو تابع لها

یرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنیین؟؟علم مرتكب  .3

الجریمة  بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنیین 

 .)3(جزء من ذلك الهجوم أو ینوي أن یطون هذا السلوك

                                                 
، دار غیداء للنشر والتوزیع، صالحیة المدعي العام القانونیة لدى المحاكم الدولیة والدائمة، دراسة قانونیةعامر علي سمیر الدلیمي،  )1(

  .174، ص 1999األردن، 
  .100، ص 1978عبد الوهاب حومد، المرجع السابق،  )2(
  .279 -278خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  )3(
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فالتعذیب بال شك یتعارض وحق اإلنسان في سالمة جسده، ولذلك فقد كان المشرع  .4

حریصا على تجریم هذا السلوك واعتباره جریمة ضد اإلنسانیة حتى ال یفلت الجاني من 

 .العقوبة من هذه الجرائم الدولیة الخطیرة
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  :العنف الجنسي: الفرع الرابع

الجنسي كجریمة ضد االنسانیة نادرا ما یخلو صراع داخلي أو دولي منها، لذلك جرائم العنف 

فإن تطبیقاتها عدیدة وكثیرة سواء كان ذلك في الحرب وغیرها، والعنف الجنسي له صور متعددة في 

من نظام المحكمة  7إطار كونه جریمة ضد االنسانیة، وهذه الصورة نصت علیها الفقرة أ من المادة 

الدولیة؛ حیث ورد النص فیها أنه یعد من الجرائم ضد االنسانیة االغتصاب أو االستعباد  الجنائیة

القسري أو أي شكل من أشكال العنف تعقیم الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري أو ال

  .)1(الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة

الفقرة األولى من النظام  7دت في المادة وسنبحث في هذا الفرع جرائم العنف الجنسي كما ور 

  .األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  :جریمة االغتصاب/ أوال

جسامة، وهي تتشكل في الوقت نفسه اعتداًء مة االغتصاب أشد جرائم االعتداء تعتبر جری

جسدیة على الحریة العامة، واعتداًء على حصانة االنسان، وقد یكون من شأنها اإلضرار بالصحة ال

أو النفسیة أو العقلیة، وهي اعتداء على الشرف، وتلحق أضرارا مادیة ومعنویة، فهي جریمة تمس 

  .بأمن المجتمع

وقد عرف فقهاء القانون االغتصاب بأنه اتصال رجل بامرأة إتصاال جنسیا كامال دون 

اصة لألمم المتحدة ، كما عّرفت المقررة الخ)2(رضاها، كما عّرفه بأنه اإلكراه والعنف على الجماع

بشأن حالة االغتصاب المنهجي واالسترقاق الجنسي والممارسة الشبیهة بالرق خالل فترات النزاع 

المسلح على أنه إیالج أي شيء، بما في ذلك قضیب الشخص ضمن أشیاء اخرى في ظروف 

ضحیة القسر أو االكراه أو اإلجبار في فرج أو شرج الضحیة أو إیالج قضیب الشخص في فم ال

في ظروف القسر أو اإلجبار أو اإلكراه، ویعرف االغتصاب بعبارات ؟؟من حیث نوع الجنس؛ إذ 

  .أن الرجال والنساء على حد سواء یقعون ضحایا لالغتصاب

  

                                                 
  .230سلوان علي الكسار، المرجع السابق، ص  )1(
  .280خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  )2(
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  :ومن هذا التعریف نستخلص أركان جریمة االغتصاب هي

في أن یعتدي المتهم على جسد شخص بأن یأتي سلوكا ینشأ عنه إیالج عضو جنسي  .1

 .أي جزء من جسد الضحیة، ومهما كان ذلك اإلیالج خفیفا ومهما كان نوع الجنس

أن یتركب االعتداء بالقوة أو التهدید باستخدامها أو اإلكراه كان ینشأ عن خوف الشخص  .2

المعني أو شخص آخر من تعرض ألعمال االستغالل بنیة قسریة أو حجز شخص عن 

 .التعبیر الحقیقي عن رضاه

التصرف ضمن خطة منظمة، وأن یعلم المتهم بأن التصرف جزء من هجوم أن یرتكب  .3

واسع موجه ضد مجموعة من السكان المدنیین وأن یكون قاصدا بأن هذه األفعال جزء 

من ذلك الهجوم، وعندما تتوفر األركان فال ُیعد فعل االغتصاب جریمة عادیة؛ بل 

 .)1(جریمة ضد االنسانیة

   :االستعباد الجنسي/ ثانیا

ُیقصد بهذه الجریمة أن الجاني یمارس سلطته على شخص أو مجموعة األشخاص بوصفه 

مالكا له، وهذه الصفة تخوله حق التصرف، فیقوم بأعمال البیع والشراء أو اإلعارة أو المقایضة لهذا 

الشخص، أو منع هؤالء األشخاص من التمتع بالحریة؛ إذ یكون بإمكانه حبسهم واعتقالهم أو تقیید 

، كما یعّرف االستعباد الجنسي بأنه حالة أي شخص تمارس علیه السلطات )2(حریتهم كتجارة الرقیق

الناجمة عن حق الملكیة وتعرضه لالستعباد بطریقة منهجیة منظمة ضد السكان المدنیین نستنتج 

  .من هذا التعریف

صة أو أن یمارس المتهم أو سلطات أو جمیع السلطات فیما یتصل بحق الملكیة الخا .1

  .اكثر من شخص مثل شراء أو بیع أو إعارة، مقایضة، أي منع حریتهم

أن یتسبب المتهم في قیام شخص أو أشخاص بفعل أو اكثر من أفعال ذات طابع  .2

 .جنسي

                                                 
  .107عبد القادر بقیرات، المرجع السابق، ص  )1(
  .511عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص  )2(
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أن یعلم المتهم بأن التصرف كجزء هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة  .3

 .من السكان المدنیین أو ینوي ذلك
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  :الجرائم الماسة بالحریة وفقا لنظام روما: الثانيالمطلب 

ورد نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في الفقرات ج، د، ه السابعة الجرائم أ

الماسة بالحریة، وهي االسترقاق، جریمة إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، وسوف نتناول هذه 

  :الجرائم في أربعة فروع

  :جریمة االسترقاق :الفرع األول

االسترقاق ظاهرة عرفتها كثیر من الحضارات القدیمة، واستمرت سنوات طویلة وبخاصة فیما 

یتعلق بأسرى الحرب، مع دخول األروبیین في إفریقیا والعالم الجدید، ووصلت هذه الظاهرة لدرجة 

یقي ؟؟إلى أمریكا، أصبح االسترقاق معها امرا عادیا؛ حیث استعبد ما یفوق خمسة عشر ملیون افر 

تغیرت النظرة الدولیة لهذه الظاهرة، فغدت أمرا بغیضا ووجدت معه كثیر من  19ومع بدایة القرن الـ

الدول صعوبة إلغائه لما یحققه من مكاسب اقتصادیة كبیرة، ومع تغیر الظروف التي دفعت عجلة 

  .)1(خطر االسترقاق ثم تجریمه

على حق الملكیة على شخص ما بما في المترتبةأس سلطات واالسترقاق یعني ممارسة 

ذلك ممارسة هذه السلطات في سبیل اإلتجار باألشخاص، وال سیما النساء واألطفال، كما 

من نظام األساس للمحكمة الجنائیة الدولیة على أركان جریمة ) ج( 1الفقرة  7نصت المادة 

  :االسترقاق وهي

لطات المتعلقة بالحق في ملكیة أو أن یمارس مرتكب الجریمة إحدى او جمیع الس .1

 .اشخاص كأن یشتریهم أو یبیعهم أو یعیرهم أو یقایضهم

 .أن یرتكب المتهم بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنیین .2

 .)2( أن یعلم المتهم بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق .3

  :جریمة إبعاد السكان والنقل القسري: الفرع الثاني

االختفاء القسري لالشخاص هو شكل من أشكال العقاب التي تصیب جانین بالعجز أولهم 

فراد وثانیهم أالضحایا الذي یظلون على جهل بمصیرهم ویعذبون كثیرا أو یخافون على حیاتهم،

، واالختفاء )3(بین األمل والیأس، والذي ال یتلقون أي اخبار عن ذویهم أسریهم تتأجح أحاسیسهم

للسكان هو نقل األشخاص المعنیین قسرا من المنطقة التي یتواجدون فیها بصفة مشروعة  القسري

هذه الجریمة   یشترط في ، ولم )4(بالطرد أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات یسمح بها القانون

                                                 
  .397سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص   )1(
  .242بق، ص سلوان علي الكسار، المرجع السا )2(
  .115عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص  )3(
  .189سهیل حسن الفتالوي، المرجع السابق، ص  )4(
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یستخدمها كالتهدید الناشيء عن الخوف من العنف أو اَالضطهاد النفسي أو استعمال السلطة ضد 

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة  7من المادة ) د/1(، كما نصت الفقرة )1(أشخاص شخص أو

على هذه الجریمة بوصفها من الجرائم ضد االنسانیة، والتي ورد فیها إبعاد السكان أو النقل القسري 

  :للسكان، وتتمثل أركان هذه الجریمة في

اخرى أو مكان آخر بالطرد أو أن یرحل المتهم أو ینقل قسرا شخصا أو اكثر إلى دولة  .1

 .بأي فعل قسري آخر ألسباب ال یقرها القانون الدولي

أن یكون الشخص أو األشخاص المعنیون موجودین بصفة مشروعة في المنطقة التي   .2

 .أبعدوا أن نقلوا منها على هذا النحو

 .وجودأن یكون المتهم ملما بالظروف الواقعیة التي تقررت على أساسها مشروعیة هذا ال .3

  .)2(أن یرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي .4

  :جریمة السجن والحرمان من الحریة الشخصیة: الفرع الثالث

كفلت القوانین الوطنیة والمواثیق الدولیة حق اإلنسان في سالمة جسده واعتبرتها من الحقوق 

بسالمة اإلنسان الجسدیة؛ إذ نصت األساسیة، وقد حضر نظام المحكمة الجنائیة الدولیة المساس 

  :من النظام المذكور على أنه شّكل جریمة ضد اإلنسانیة 7من المادة ) ه/1(الفقرة 

السجن والحرمان الشدید على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد  .1

 .األساسیة للقانون الدولي

  :نظام األساسي كما یليولقد تمثلت شروط وقوع هذه الجریمة الواردة في ملحق ال

أن یسجن المتهم شخصا أو أكثر أو یرحم شخصا أو أكثر حرمانا شدیدا من الحریة  - 

 .الشخصیة بصورة أخرى

 .أن تصل جسامة التصرف إلى الحد الذي یشكل انتهاكا للقواعد األساسیة للقانون الدولي .1

 .أن یكون المتهم ملما بالظروف الواقعة التي تثبت قیامه بتصرف .2

یرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان أن  .3

 .)3(المدنیین

والسجن عموما من العقوبات السالبة للحریة التي یتحقق إیالمها عن طریق حرمان المحكوم 

علیه من حقه في التمتع بحریته إذا تسلبه العقوبة ذلك الحق، إما نهائیا كسجن مدى الحیاة أو 

                                                 
  .200لندا معمریشوي ، المرجع السابق، ص  )1(
  .277خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  )2(
  .17محمود شریف بسیوني، المرجع السابق، ص  )3(
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مؤقتة كقضاء العقوبة، كما أن هناك حاالت االعتقال بخطورة الشخص للمجتمع، وال یعد بصفة 

السجن أو سلب الحریة جریمة ضد اإلنسانیة إال إذا كانت عملیة السجن تشكل خرقا لقواعد القانون 

الدولي؛ إذ تعد وال فترة السجن التي یقضیها  المحكوم لعقوبة على جریمة حكم علیه فیها بجریمة 

الزعیم اإلفریقي بجنوب " نلسون ماندیال"ضد االنسانیة، ومن أمثلة هذه الجرائم ما ُقضى به ضد 

عاما بسبب نضاله السیاسي ومطالبته بالقضاء على المیز  26إفریقیا الذي سجن أكثر من 

  .)1(العنصري

  :جریمة االختفاء القسري: الفرع الرابع

من نظام  7ط من المادة / 1ا ضمن الفقرة وهي من الجرائم ضد اإلنسانیة التي نص علیه

المحكمة الجنائیة الدولیة االختفاء القسري لألشخاص یعني إلقاء القبض على أي أشخاص 

احتجازهم أو اختطافهم من قبیل دولة أو منظمة سیاسیة أو بإذن أو بدعم منها أو سكوتها علیه، ثم 

عطاء معلومات عن مصیرهم أو أماكن رفضها اإلقرار بحرمان هؤالء األشخاص من حریتهم أو إ

، وغالبا ما تتركب هذه الجریمة ضد )2(وجودهم بهدف حرمانهم من حمایة القانون لفترة زمنیة طویلة

  .المعارضین السیاسیین الذین یثیرون قلق القادة السیاسیین والحكام

  :ومن شروط هذه الجریمة

 .ر باحتجازه أو اختطافهأن یقوم مرتكب الجریمة بإلقاء القبض على شخص أو أكث .1

أن یرفض اإلقرار بحرمان هؤالء األشخاص من حریتهم أو إعطاء معلومات عن  .2

 .مصیرهم

أن یرتكب التصرف باسم الدولة أو منظمة سیاسیة أو بإذن أو دعم لهذا التصرف أو  .3

 .إقرار به

المنظمات السیاسیة والمالحظ أن هذه الجریمة من الجرائم التي ترتكبها الدولة نفسها أو إحدى 

، وهذه الجریمة تعد من الجرائم المنتشرة في كثیر من )3(دعما للدولة، وقد یرتكبها األفراد دعما للدولة

بلدان العالم وخاصة األنظمة الشمولیة والعسكریة التي ال تعترف بالنظام الدیمقراطي وحریة الرأي 

  .والتعبیر

    

                                                 
  .559: بیومي، المرجع السابق، صحجازي عبد الفتاح  )1(
  .243: حسن سعید عبد اللطیف، المرجع السابق، ص )2(
  .243: المرجع نفسه، ص  )3(
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  :األفعال االنسانیة األخرىجرائم التمییز العنصري و : المطلب الثالث

ُتعد التفرقة العنصریة هي األساس الذي تقوم علیه هذه الجرائم كونها تقوم في سیاق نظام 

مؤسسي قوامه االضطهاد المنهجي والسیطرة المنهجیة من جانب جماعة عرقیة واحدة، إزاء أي 

جماعة أو جماعات عرقیة أخرى، وترتكب بنیة اإلبقاء على ذلك النظام؛ فالعنصریة تفهم في ضوء 

ون الدولي بالمعنى العام الموجود في نصوص العهود والمواثیق الدولیة التي تقوم بمجرد التمییز القان

أصل عرقي أو األصل القومي أو اللون أو عقیدة سواء كانت  ینتمونفي معاملة األفراد الذین 

ند ألي أوكلوها فأي تمییز تست .)1(سیاسیة أو دینیة أو ثقافیة أو فكریة وحرمانهم من بعض الحقوق

أساس من هذه األسس یعد في نظر القانون الدولي تمییزا عنصریا حیث نصت المادة األولى 

  .)2(من إعالن األمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمییز العنصري

  :جرائم التمییز العنصري: الفرع األول

  األفعال الالإنسانیة األخرى: الفرع الثاني

    

                                                 
  .181، دار الكتب القانونیة، مصر، ص الجرائم الدولیة في ضوء القانون الدولي الجنائي والشریعة اإلسالمیةأحمد عبد الحكیم عثمان،  )1(
یحضر على أي دولة أو مؤسسة أو جماعة أي تمییز كان في میدان " م المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمییزإعالن األممن  2المادة  )2(

  ".حقوق االنسان والحریات األساسیة في معاملة األشخاص والمؤسسات بسبب العرق أو اللون أو األصل
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  :التمییز العنصريجرائم : الفرع األول

سوف نتناول في هذا الفرع جریمتین تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة هما 

  .جریمة االضطهاد وجریمة الفصل العنصري

ُتعد جریمة االضطهاد أكثر الجرائم ضد اإلنسانیة أهمیة واشدها خطورة، : االضطهاد/ أوال

ة؛ مما دعا البعض لتسمیتها بجرائم الكره، ولقد نظرا لما تنطوي علیه من تمییز شدید في المعامل

بقي المفهوم الدقیق لهذه الجریمة غامضا على الرغم من ذكرها في جمیع في جمیع قوائم الجرائم 

ضد اإلنسانیة ؟؟عدم اإلهتمام بحسن صیاغة تعریفها، كما ساهم عدم وجود جریمة تحت هذا 

  .)1(التأخیر في تحدید أهم معالم هذه الجریمة االسم في أي أنظمة العدالة الجنائیة الكبرى في

: من النظام األساسي على أنه ُیعد جریمة ضد االنسانیة 7من المادة ) ح/1(نصت الفقرة 

اضطهاد أیة جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان ألسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة أو 

وألسباب أخرى من المسلم عالمیا بأن القانون  )3(متعلقة بنوع الحبس على النحو المعرف في الفقرة 

الدولي ال یجیزها، وذلك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیه في هذه الفقرة أو بأي جریمة تدخل في 

  .اختصاص الجنائیة، ومن شروط وقوع هذه الجریمة

أن یتسبب مرتكب الجریمة في حرمان شخص أو اكثر حرمانا شدیدا من حقوقهم  .1

 .لف القانون الدولياألساسیة بما یخا

 .أن یستهدف المتهم ذلك الشخص أو األشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة .2

أن یكون االستهداف على أسسي سیاسیة أو عرقیة أو وطنیة أو دینیة أو یتعلق بنوع  .3

 .الجنس

 .7أن یرتكب التصرف فیما یتصل بأي فعل مشار إلیه في الفقرة االولى من المادة  .4

 .هذا التصرف في إطار هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنیینأن یكون  .5

  :جریمة الفصل العنصري/ ثانیا

تعتبر هذه الجریمة من المفاهیم العمیقة في التاریخ، فقد عثرفت عند اإلغریق الذین أنكروا 

في المساواة بینهم وبین الشعوب األخرى، وادعى الرومان نفوقهم عن األجناس األخرى والتي 

–، وقال الیهود أنهم شعب اهللا المختار، وُسمي العرب قبل االسالم "البرابرة"وا علیها اسم أطلق

                                                 
  .476سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  )1(
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 ﴿غیرهم بالعجم، وظلوا كذلك إلى أن جاء االسالم، وأزال هذه العنصریة  مصداقا لقوله تعالى 
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أما في العصر الحدیث فقد ظهرت أوجه أخرى للعنصریة، فظهرت فكرة تفوق العنصر 

  .)2(  األبیض على األسود، والشعب المتحضر على األقل حضارة

من النظام األساسي للمحكمة الدولیة على ) 07(من المادة ) ب) (1(لقد نصت الفقرة 

  :نیة وجاء نصها كما یليجریمة الفصل العنصري باعتبارها إحدى الجرائم ضد االنسا

یتضمن نظام المحكمة یشكل أي فعل من األفعال التالیة جریمة ضد االنسانیة مت ما  .1

ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان 

 .المدنیین، وعن علم بالهجوم

أفعال ال إنسانیة جریمة الفعل العنصري من أیة ) 7(ج من المادة ) 2(كما عرفت الفقرة 

وترتكب في سیاق نظام مؤسسي قواعد ) 1(تماثل في طابعها األفعال المشار إلیها في الفقرة 

  .االضطهاد والسیطرة العرقیة األاخرى، وترتكب بنیة اإلبقاء على ذلك النظام

  :ولكي تتم هذه الجریمة البد من توفر الشروط اآلتیة

 .خص أو أكثرأن یتركب المتهم فعال ال إنسانیا ضد ش .1

من النظام ) 7(من المادة ) 1(أن یكون هذا الفعل من األفعال المشار إلیها في الفقرة  .2

 .األساسي

 .أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت طبیعة ذلك الفعل .3

أن یرتكب التصرف في إطار نظام مؤسس قائم على القمع والسیطرة بصورة منهجیة  .4

 .رقیة ضد جماعة أو مجموعات عرقیة أخرىمن جماعة ع

  :اإلضطهاد/ أوال

إن جریمة االضطهاد جریمة عنصریة ضد اإلنسانیة تعمد فیها الجاني بحرمان المجني 

علیهم من السكان المدنیین أو مجموعة من هؤالء السكان من حقوقهم األساسیة التي كفلتها 

بالتنقل، وحریتهم في الرعایة الصحیة، وحریته المواثیق والمعاهدات الدولیة، ومنها حق االنسان 

                                                 

  ].13[سورة الحجرات، اآلیة  ) 1(

  .140علي القهوجي، مرجع سابق، ص  ) 2(
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في التقاضي أمام المحاكم، وحریته في التعبیر وٕابداء الرأي، وتكلیفه بأعمال تفوق طاقته، وتهدد 

  .حیاته أو التمییز بینهم على أساس العرق او الطوائق

ل ولعل ما تقوم به روسیا في الشیشان من مجازر والحرمان من الحقوق السیاسیة یمث

  .)1(صورة واضحة لهذه الجریمة

وكذلك أعمال االضطهاد في البوسنة والهرسك من حرمان الشعب البوسني من حقوقه 

األساسیة في الحیاة والحریة وما یجري للشعب الفلسطیني من اضطهاد وٕاذالل على أیدي 

  .)2(االحتالل

  :ومن شروط وقوع هذه الجریمة

أو أكثر حرمانا شدیدا من حقوقه أن یتسبب مرتكب الجریمة في حرمان شخص  .1

 .األساسیة لما یخالف القانون الدولي

 .أن یستهدف المتهم ذلك الشخص أو األشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة واحدة .2

أن یكون ذلك االستهداف على أسس سیاسیة أو عرقیة أو وطنیة أو ثقافیة أو دینیة  .3

من النظام ) 07(ن المادة م) 3(تتعلق بنوع الجنس حسب ما ُعرف في الفقرة 

 .األساسي

) 07(أن یرتكب التصرف فیما یتصل بأي فعل مشار إلیه في الفقرة األولى من المادة  .4

 .من النظام األساسي أو بأي جریمة تقع ضمن اختصاص المحكمة

أن یكون ذلك التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان  .5

 .بذلكالمدنیین، وأن یعلم المتهم 

إن جریمة االضطهاد جریمة عنصریة ضد االنسانیة یتعمد فیها الجاني حرمان  .6

المجني علیه من حقوقهم األساسیة التي كفلتها المواثیق والمعاهدات الدولیة، ومنها 

 .حق االنسان في الشغل

أن یرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنیین، وأن  .7

 .)3(كیكون على علم بذل

                                                 

، دار الكتب القانونیة، الجرائم الدولیة على ضوء القانون الجنائي والشریعة االسالمیةأحمد عبد الحكیم عثمان،  ) 1(

  .181مصر، بدون سنة طبع، ص 

  .217عصام عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  ) 2(

، 2005، إیتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةأبو الخیر السید مصطفى،  ) 3(

  .321ص 
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ومن صور جریمة  الفعل العنصري ومن امثلتها ما كانت تمارسه ألمانیا النازیة من تمییز 

عنصري ضد شعوب الدول األخرى، وكذلك ما كان ُیماَرس من تفرقة عنصریة في جنوب 

إفریقیا قبل انهیار نظام الفعل العنصري وعودة الحكم لألغلبیة السوداء في دولة جنوب 

  .)1(إفریقیا

  :األفعال االنسانیة األخرى: ع الثانيالفر 

ظهرت األفعال االنسانیة في قوائم الجرائم ضد االنسانیة في نهایتها في جمیع مواثیق 

المحاكم الجنائیة الدولیة، ابتداء من میثاق نورمبروغ، وبالرغم من أن جرائم األفعال االنسانیة لم 

) 01(التعذیب عرِّفت في المادة األولى في القانون الدولي؛ إال أن المعاناة أو  ینص علیها

بمعاهدة التعذیب وضد العقوبات األخرى أو المعاملة الوحشیة وغیر االنسانیة والمذلة والتي 

وأقرتها الجمعیة العامة لمنظمة األمم المتحدة، وبدأ العمل بها عام ) 1948(أبرمت في عام 

1987)2(.  

من النظام األساسي ) ك/01(الفقرة  وقد نصت على شروط وقوع هذه الجریمة في ملحق

  :للمحكمة الجنائیة الدولیة كما یلي

أن یلحق بالمتهم بارتكابه فعال الإنسانیا بسبب معاناة شدیدة أو ضرر بالغ بالجسم  .1

 .والصحة العقلیة أو البدنیة

من ) 01(أن یكون ذلك الفعل ذو طابع مماثل ألي فعل آخر مشار إلیه في الفقرة  .2

 .07المادة 

 .یكون مرتكب الجریمة عالم بالظروف الواقعیة التي تثبت طبیعة الفعل أن .3

أن یرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان  .4

 .المدیین

أن یعلم مرتكب الجریمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه  .5

من ذلك الهجوم، ونالحظ من ضد سكان مدنیین أو ینوي أن یكون هذا السلوك جزء 

                                                 

  .633حجازي عبد الفتاح بیومي، مرجع سابق، ص  ) 1(

  

أو عذاب  أى عمل ینتج عنھ ألم' بالتعذیب 'ألغراض ھذه االتفاقیة،یقصد  .من معاهدة التعذیب) 01(أنظر المادة  ) 2(

شدید ،جسدیا كان أم عقلیا،یلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من ھذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات 
أو على اعتراف ،أو معاقبتھ على عمل ارتكبھ أو یشتبھ في انھ ارتكبھ ،ھو أو شخص ثالث أوتخویفھ أو ارغامھ ھو أو 

عذاب ألى سبب یقوم على التمییز ایا كان نوعھ،أو یحرض علیھ أو أو عندما یلحق مثل ھذا األلم أو ال -أى شخص ثالث 
یوافق علیھ أو یسكت عنھ موظف رسمي أو أي شخص یتصرف بصفتھ الرسمیة وال یتضمن ذلك األلم أو العذاب 

  .الناشئ فقط عن عقوبات قانونیة أو المالزم لھذه العقوبات أو الذي یكون نتیجة عرضیة لھا
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صیاغة أركان هذه الجریمة أن النص علیه جاء عاما ومطلقا؛ بحیث یستوي أي فعل 

في طبیعة الجرائم ضد االنسانیة وخطورة هذه الجرائم، ولذلك أشار أي فعل یلحق 

المعاناة الشدیدة أو األذى الخطیر للجسم أو بالضحة العقلیة أو البدنیة بأنها جرائم 

نسانیة، وهذه األفعال قد تكون مادیة كالتعذیب، الحجز واالعتقال وتقیید ضد اال

الحریة بأي وضع من األوضاع أو باضطهاده أو بحرمانه من جقوقه األساسیة كحق 

المأكل والمشرب وغیرها من الحقوق األساسیة التي بدونها ُیعد المجني علیه مضطهد 

  .)1(أو یشعر بالمعاناة واألذى

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .264سلوان علي الكسار، مرجع سابق، ص  ) 1(
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  :البنیان القانوني للجرائم ضد االنسانیة: المبحث الثاني

تقوم الجرائم ضد االنسانیة على عدة أركان وهي الركن المادي والركن البشري بإضافة 

  .قائمةاالنسانیة الركن الدولي، فعند اكتمال هذه األركان تصبح الجریمة ضد 

  :التاليلهذا قسمنا هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو 

  .الركن المادي: المطلب األول

  .الركن الشرعي: المطلب الثاني

  .الركن المعنوي: المطلب الثالث

  .الركن الدولي: المطلب الرابع
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  :الركن المادي: المطلب األول

أن ،نستخلص من نص المادة السابقة من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

االنسانیة یتمثل في األعمال االعتداء الصارخ الذي یصیب المصالح الركن المادي لجریمة ضد 

الجوهریة لشخص أو المجموعة من األشخاص یجمعها رباط دیني أو سیاسي أو عنصري 

  .)1(واحد

هناك العدید من األفعال التي تشكل الجریمة ضد االنسانیة، وبالرغم من وجود بعض 

وجریمة اإلبادة الجماعیة؛ إال أن األولى أضیف نطاقا  الشبه بین األفعال والجرائم ضد االنسانیة

  .خإل...في أنها ترتكب ضد جماعة عرقیة أو اثنسة أو دینیة

القتل العمد، اإلبادة، : ومن أمثلة األفعال التي تشكل جریمة ضد االنسانیة األفعال التالیة

  .)2(االسترقاق

الحرمان الشدید على نحو آخر من وٕابعاد السكان أو النقل القسري للسكان السجن أو 

بما یخالف القواعد األساسیة للقانون الدولي، التعذیب، االغتصاب أو ؟؟الجنسي، أو  الحریة

اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه 

ري واألفعال اإلنسانیة ل العنصالدرجة من الخطورة االختفاء القسري لألشخاص جریمة الفص

العقلیة أو البدنیة، وباضطهاد أي جماعة  مبصحتهتمس  خرى ذات الطابع المماثل التي األ

  .)3(محددة أو مجموعة محددة من السكان ألسباب سیاسیة أو عرقیة

نساني الصارخ الذي یصیب فالركن المادي للجریمة ضد االنسانیة في أعمال االعتداء اإل

ة لشخص أو مجموعة من األشخاص یجمعها رباط دیني أو سیاسي أو المصالح الجوهری

  .)4(الخ...عنصري واحد كالقتل العمد واإلبادة واالسترقاق

                                                 
  .2008، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة، القضاء الجنائي الدولي، مبادئه، قواعدهعصام عبد الفتاح مطر،  )1(
ى أماكن في العصر الحدیث استمر الرق بشكله التقلیدي والذي تطور في عملیات االستعمارواسترقاق سكان المستعمرات، ثم ترحیلهم إل  )2(

  .بعیدة
  .135، ص 2011المركز الدولي لإلصدارات القانونیة، القاهرة،  المحاكم الدولیة وخصائصها،یوسف حسن یوسف،  )3(
  .551عبد الغني عبد المنعم محمد، المرجع السابق، ص  )4(
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ذن الركن المادي للجریمة ضد االنسانیة على مجموعة من األفعال الخطیرة التي إ یقوم

ذلك تنفیذا ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة السكان المدنیین و 

  .لسیاسة الدولة أو منظمة تهدف إلى ارتكاب مثل هذا الهجوم

جاسمة الفعل شرطا جوهریا لقیام الركن المادي، هذا ما نصت علیه المادة الثامنة ُتعد

عد من طرف لجنة القانون معشر من المشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم االنسانیة وامنها ال

  .)1(1996الدولي في سنة 

نص المادة السابعة من نظام روما األساسي، نجدها قد نصت في فقرتها  إلىرجوع وبال

  .)2(األولى على إحدى عشر فعال، ال إنسانیا، بحیث تشكل جرائم ضد االنسانیة

  :ضد االنسانیة إلى ثالث عناصر جوهریة رائم لركن المادي للجیتفرع ا

  االجرامي السلوك: الفرع األول

  :صور وهي بحیث یتخذ السلوك عدة

أي الحركة الصادرة في العضو من أعضاء الجسم، أي یكون الصفة : سلوك إیجابي/ أ

  .اإلرادیة لهذه الحركة

یتمثل في امتناع الشخص بصفة إرادیة على إتیان السلوك إیجابي : السلوك السلبي/ ب

  .)3(تیان في ظروف معینةن، كان من الواجب علیه قانونا المعی

المادي للجریمة ضد االنسانیة بالسلوك السلبي، إال إذا كان مخالفا وال یتحقق الركن 

، فیخالف الواجب ]السلوك اإلیجابي[للواجب القانوني یجب على الشخص أن یقوم به أي 

ومن امثلة الجرائم ضد االنسانیة المرتكبة بسلوك  یان السلوكالمفروض علیه بأن یمتنع عن إت

  .منظمات ترتكب جرائم ضد االنسانیة على إقلیمها امتناع الدولة على منح جماعات أو

   

                                                 
  .112ص 1996حولیة لجنة القانون الدولي لسنة : أنظر  )1(
  .، والتي تحدد الفعال التي تشكل جرائم ضد االنسانیة.روماإتفاقیة من  07: أنظر المادة )2(
  .551عبد الغني عبد المنعم محمد، المرجع السابق، ص  )3(



  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ماھیة الجرائم ضد االنسانیةالفصل األول ـــــــــــــــــــــــ
 

 
42 

  :السلوك السلبي الذي یؤدي إلى نتیجة إجرامیة/ ج

ترتكب في األصل بسلوك إیجابي، فهذا السلوك السلبي یتمثل في اإلمتناع عن إتیان 

لحیلولة دون تحقق نتیجة یجّرمها القانون ویترتب على امتناع سلوك معین من شأنه القیام به 

وث النتیجة التي یحرمها القانون، ویترتب على امتناع حدوث النتیجة التي یجرمها القانون حد

  .)1(دون أن تصدر عن الشخص أي السلوك اإلجرامي

  :النتیجة اإلجرامیة: الفرع الثاني

تتمثل وعلى غرار باقي الجرائم الدولیة األخرى، فیما یحدث السلوك اإلجرامي من تغییر 

العدوان الذي ینطوي على السلوك اإلجرامي : مادي تدركه الحواس ومدلول قانوني یتمثل في

  .)2(والنتیجة في الجرائم ضد االنسانیة تتحقق في أغلب صورها،

  :سببیةعالقة ال: الفرع الثالث

ن میة، عالقة سببیة، بمعنى ان یكو جراو النتیجةاإلن یكون بین السلوك اإلجرامي مفادها أ

جرامیة، وبذلك تكون إلى النتیجة اإل مؤدي سواء كان إیجابیا أو سلبیا هو السلوك الجاني 

ویكون هذا األخیر سبب حدوثه، ولهذا تجدر اإلشارة إلى  ،النتیجة ناتجة عن السلوك اإلجرامي

الضرورة أن یكون الفعل المفضي إلى النتیجة اإلجرامیة، فقد ارتكب إثر هجوم واسع النطاق أو 

حدى الحكومات أو منظمة او جماعة، فإن لم تتوفر هذه إبصورة منتظمة، وبتحریض من 

إثبات ا جریمة ضد اإلنسانیة، بالرغم من الشروط فإن تلك الجریم ال تتكیف على أساس أنه

جرامي للجاني والنتیجة اإلجرامیة وٕانما تكیف على أساس جریمة عالقة سببیة بین السلوك اإل

  .)3(أخرى

سم إنوع من الجریمةالمثل هذا طلق على راض خارجیة محضورة قانونیا، ویُ عأ تتسبب في

 يمستوى جماعي، كالتذیب واالضطهاد على الجریمة اإلیجابیة، ومن أمثلتها جرائم القتل والتع

                                                 
(1) Voir Art 8 du: statut du T-P-I-Y.   

دولي لحقوق االنسان، كلیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون النظام القانوني الدولي للجرائم ضد اإلنسانیة، حماز محمد، )2(

  .45الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
، ص 2007طبعة األولى، دار الثقافة، األردن، سنة موسوعة في القانون الدولي اإلنساني، الفتالوي، سهیل حسن وعماد محمد ربیع،  )3(

308.  
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في حق الجالیة الجزائریة بسبب " موریس بایون"ارتكبتها الشرطة الفرنسیة بواسطة رئیس الشرطة 

اكتوبر  17مظاهرات سلمیة ضد تعسف السلطات الفرنسیة وتأسیس الثورة الجزائریة في 

1961)1(.  

    

                                                 
، العدد 34، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة، الجزء ة االحتاللالفرنسي تجاه الجزائریین خالل فتر  جرائم االستعمارمانع علي،  )1(

  .1046، ص 1994، سنة 4
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  .مطلب الثاني الركن الشرعيال

ي النص القانوني الذي یصف هذا الفعل على أنه ،أیكون الفعل مؤثما ُیقصد به أن

جریمة؛ ففي القانون الجنائي الداخلي یحدد النص التشریعي األفعال المحضورة التي ُیعد اقترافها 

شخصیة وتحدد عقوبتها؛ إذ ینبغي أن یكون متضمنا في نص مكتوب؛ حیث تستبعد المصادر 

هذا هذا الشرط في القانون الدولي الجنائي نظرا لطیعة الجرائم ضد األخرى، بینما ال وجود لمثل 

العام االنسانیة الستنادها إلى قواعد عرقیة أرستها اإلتفاقیات الدولیة؛ حیث أن القانون الدولي 

إلى األعراف والعادات الدولیة، كما أن بعض الدول لیس لدیها قانون مكتوب،  هو كذلك مستندا

  ، )1(ةلقانون من السوابق القضائیساكسونیة؛ حیث یكون او لدول األنجلفي ا ال كما هو الح

إلى تغیر الفكرة القائلة إلى أن الجریمة  الراهنة للقانون الجنائي الدولي  أدت التطورات

الدولیة ال تتوفر على الركن الشرعي ألن مصدرها للجریمة الدولیة، وعلیه ال یجوز اعتبارها، 

بأنه شكل  علیه القانون ؛ وبالتالي فإن هذا الفعل یكون مباحا ال عقاب علیه؛ إذ لم ینص 

من مبدأ جریمة وال عقوبة إال بنص فإن أي  جریمة دولیة انطالقا من مبدأ جریمة دونها انطالقا

في قاعدة قانونیة فقاعدة التجریم تأثیم فعل أو سلوك ال یمكن اعتباره جریمة؛ إال إذا كان محل 

تطغى على سلوك محدد وصفا معینا ینقله من دائرة المشروعیة إلى دائرة عدم المشروعیة، 

  .)2(ة یتحقق علیه الجزاءفیصبح ذلك السلوك غیر مشروع، ومن الناحیة الجنائی

جاء النص على عدم مشروعیة األفعال المكونة للجرائم الدولیة في العدید من اإلتفاقیات 

والذي یعتبر " نورمبرج"من میثاق محكمة ) ج(المادة السادسة  فقرة : والمواثیق الدولیة نذكر منها

، والذي جاء فیه )3(یةعدم مشروعیة األفعال المكونة للجرائم ضد االنسانعلى أول من نص 

أعمال القتل، اإلبادة، أو االسترقاقات أو االضطهاد ألسباب  سیاسیة أو عرقیة أو دینیة أو أي 

عمل غیر انساني آخر ضد سكان مدنیین جریمة ضد اإلنسانیة سواء كانت تلك األفعال تشكل 

                                                 
  .21، ص 1987، منشأة المعارف، مصر، االسكندریة، القانون الدولي العامأبو الهیف، علي صادق،  )1(
  .182:، ص 2008االسكندریة، ، منشأة المعارف ، المحكمة الجنائیة الدولیةضاري خلیل محمود )2(
  .1945سنة  القانون الجزائي للنظام األساسي لمحكمة نورمبرج العسكریة الدولیةمن  60أنظر المادة  )3(
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لمجلس ) ج(لثانیة فقرة لمادة اأو ال تشكل إنتهاكا  للقانون الوطني للبلد الذي ارتكبت فیه، وا

  .)1(1945راقبة اللمانیا سنة ال

منه ) 5(كما اعتبر النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا سابقا في المادة 

القتل، اإلبادة، واالسترقاق والنفي، السجن، التعذیب، واالغتصاب واالضطهاد ألسباب : أن

، وكذلك المادة )2(غیر االنسانیة جریمة ضد االنسانیة سیاسیة وعرقیة أو دینیة، وسائر األفعال

الثانیة من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا التي أكدت على أن القتل وطرد 

السكان والحبس واالضطهاد وغیرها من ضروب األفعال الالإنسانیة تعتبر جرائم ضد 

  .)3(اإلنسانیة

صدار أحكامها إلمحكمة الجنائیة الدولیة، وهي بصدد أما عن نظام روما األساسي فإن ا

، فأكثرت من تفصیل األفعال )4("جریمة وال عقوبة إال بنصالوجدت نفسها ملزمة باحترام مبدأ 

القتل «غیر المشروعة المكونة للجرائم ضد االنسانیة، وذلك من خالل نص المادة السابعة وهي 

ان نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد العمدي، اإلبادة، االسترقاق، إبعاد السك

األساسیة للقانون الدولي، التعذیب، االغتصاب او االستبعاد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو 

الحمل القسري أو التحقیق القسري واضطهاد أي جماعة محددة أو إثنیة أو أردنیة، االختفاء 

) 22(، كما جاءت المادة ..."االنسانیة االخرىالقسري، وجریمة الفصل العنصري واألفعال 

ال یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام األساسي «لتؤكد على هذا المبدأ اختصت على أنه 

   .)5(»ما لم یشكل السلوك المعني وقت وقوعه جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

                                                 
  .1945بشأن معاقبة االشخاص المرتكبین لجرائم الحرب والجرائم ضد السالم سنة  10الفقرة ج من القانون رقم  2راجع نص المادة  )1(

(2) voir Art 05 du Statut du TP Y voir egalement de Rem??: la definitive de la population civil dans le cadre 

de cime centre humanité, commentative critique de l’arrét Martic RG.8, N° 1, 2010, P 39.  
(3) Voir art 02: de statut du T.P.Y.   

(4 ), Paris, 1994, onu, le droit international confisque, et la découverteOnet contre Ressbak Olivier:  

PP 76, 77.   
(5) Voir Art 7 et 22 du statut de rome de la C.P.I. 
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من النظام األساسي عدم جواز اعتبار أي فعل  من األفعال  22ُیفهم من نص المادة 

أي األخذ  بمبدأ  ،ذلك، مهما كان هذا الفعل األساسيجد نص قانوني یقضي بذا وُ إجریمة، إال 

  :همهاأتج مجموعة من اآلثار القانونیة المشروعیة، فإن ذلك ین

 .)1(األساسي إلى الماضي عدم جواز رجعیة األحكام الجنائیة للنظام .1

ال یسأل «: من الفصل األول من نظام روما األساسي) 24(هذا ما نصت علیه المادة 

، هذه القاعدة العامة، لكن »الشخص جنائیا بموجب هذا النظام عن سلوك سابق یبدأ نفاذ النظام

األصلح للمتهم بأثر رجعي في فقرتها الثانیة أوردتها استثناًء یستثني القانون أو النص ) 24(المادة 

  .)2(على الوقائع السابقة على صدوره

عدم جواز التوسع في تفسیر قواعد التجریم المنصوص علیها في النظام األساسي،  .2

وبالتالي تكون المحكمة ملزمة في إطار تفسیرها لنصوص النظام األساسي بعدم جواز 

توسع فیه كاستخدام المنطق العام استخدام القیاس أو أیة وسیلة أخرى لتفسیر یؤدي إلى ال

 .)3(..."من باب أولى"أو عبارة 

كما أكدت لجنة القانون الدولي في مختلف مشروعاتها لتقنین  الجرائم الدولیة على الصفة 

الفقرة ) 2(غیر المشروعة لألفعال المكونة  للجرائم ضد اإلنسانیة، وذلك من خالل نص المادة 

، وكذلك نص 1954من للبشریة لعام ئم المرتكبة ضد السلم واألمن مشروع مدونتها للجرا )4(1

؛ إذ 1996عدته سنة أمنها الذي أنسانیة و من مشروع مدونتها للجرائم المخلة بسلم اإل 18المادة 

القتل العمدي، اإلبادة، التعذیب، االسترقاق واالضطهاد ألسباب إثنیة أو دینیة «نصت على أن 

عسفي واالخفاء القسري لألشخاص واالغتصاب والدعارة القسریة أو اإلبعاد أو االحتجاز الت

واألشكال االخرى من االعتداء الجنسي، كلها أفعال غیر مشروعة وتشكل جرائم ضد االنسانیة 

                                                 
(1) Voir art 24 Al, 1 du statut de Rome de la C.P.T. 

ث تغیر في القانون المعمول به في قضیة معینة قبل صدور من نظام روما األساسي على أنه ، في حالة حدو  2الفقرة  24تنص المادة  )2(

  .الحكم النهائي یطبق القانون األصلح لشخص محل التحقیق أو المقاضاة اإلدانة
یؤول تعریف الجریمة تأویال دقیقا، دقیقا، وال یجوز توسیع نطاقه عن طریق القیاس في حالة الغموض، یفلسر : " 2الفقرة  22تنص المادة  )3(

  ".اتلعریف لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو االدانة
  .1954سنة مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین الجنایات ضد سالمة وأمن البشریةمن  1الفقرة  2انظر المادة  )4(
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عندما ُترتكب بشكل منظم أو على نطاق واضع ضد سكان مدنیین وبتحریض من إحدى 

  .)1(» الحكومات أو أیة منظمة أو جماعة

ما سبق ذكره، جاءت العدید من اإلتفاقیات الواردة بنصوص بتجریمه لألفعال  عالوة على

: المكونة للجرائم ضد االنسانیة، وتركز على سبیل المثال الجمعیة العامة لمنظمة األمم المتحدة رقم

، المتضمن لمبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال 1973دیسمبر  03: المؤرخ في 2803074

  .)2(بة األشخاص المدنیین بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانیةوتسلیم ومعاق

كما أكدت اإلتفاقیة لقمع جریمة الفعل المنصوص والمعاقبة علیها، والصادر عن الجمعیة 

على أن رد الفعل العنصري جریمة ضد   1973نوفمبر  30: العامة لألمم المتحدة، المؤرخ في

كونة لها تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وتشكل تهدیدا لألمن اإلنسانیة واألفعال التجریمیة الم

  .)3(»والسلم الدولیین

  الركن الدولي :لمطلب الثالثا

یتحقق الركن الدولي من  الجرائم ضد اإلنسانیة إذا تمت بناًء على خطة مرسومة من جانب 

بنفس جنسیة الدولة، إذ  دولة ضد أخرى أو ضد جماعة بشریة ذات عقیدة معینة، ولو كانت تتمتع

یستوي أن تكون تلك الجماعة تحمل جنسیة الدولة أو ال تحمل تلك الجنسیة؛ فالمجني علیه في تلك 

  .الجریمة یستوي أن یكون وطنیا او اجنبیا

، إذ )4(وطوكیو على أن هذه الجریمة تكون دولیة" نورمبرج"وقد أفصح نظاما محكمتي 

وقد تقع الجریمة الدولیة بناًء على أمر الدولة تشجیعا منها أو  ارتكبت في صورة فعل غیر انساني،

رضائها بذلك السلوك اإلجرامي أو السماح بارتكابه، كما قد یتم بناًء على تخطیط مدیر من الدولة 

                                                 
  .96، المرجع السابق، ص 1996حولیة القانون الدولي سنة  )1(
مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسلیم ومعاقبة األشخاص   ، 1973دیسمبر  03المؤرخ في  28/ 3074قرار الجمعیة العامة رقم  )2(

     المدنیین بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانیة، 
                   

: ن الجمعیة العامة بقرارها رقمعاإلتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفعل العنصري والمعاقبة علیها الصادرة راجع المادة األولى من   )3(

  .1973نوفمبر  28: المؤرخ في 3068/28

  
  .588محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص   )4(
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یمة دولیة، فإن هذا ر جقوتهم ووسائلهم الخاصة، وقاموا بأو مجموعة من الدول باالعتماد على 

  .)1(هاعنرف یكون باسم الدولة كوكالء التص

سیما  إال أن إعطاء وصف جریمة دولیة على أي نوع من الجرائم بناًء على ما سبق ذكره ال

، االعتراف بالفرد العادي كشخصیة دولیة یجعل هذه الجرائم تعد إلىفي ظل وجود إتجاه حدیث 

بحق جماعة من السكان تتمتع دولیة، حتى ولو تقع بناًء على خطة مرسومة من جانب الدولة 

بنفس جنسیة هذه الدولة، ولعل احسن مثال على ذلك الجرائم المرتكبة في النزاع الرواندي سنة 

  .)2(مواطن رواندي 500,000، والتي ذهب ضحیتها حوالي 1994

كما یعتمد البعض على معیار المصلحة في تحدید السلوك االجرامي الذي یجب أن ینتهك 

  .)3(حمیها القانون الدولي الجنائي، اما إذا لم یكن هذا السلوك فال تعتبر جریمة دولیةمصلحة دولیة ی

الركن الدولي للجریمة یمكن أن یتوفر في طبیعة «بأن "  تبین لناتأسیسا على ما سبق، ی

ك التي السلوك المخالف بالذات أو في الضحیة المقصودة أو حتى في النتیجة المترتبة على السلو 

للمجتمع الدولي، وتهدد سلم وأمن البشریة نظرا لخطورة وجسامة السلوك   الح اأمنتمس بمص

  .)4(»المخالف

ففي النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فنجد أن المادة الخامسة منه تنص على عدد 

، وبموجب )5(من الجرائم الدولیة التي تشكل األفعال المكونة لها انتهاكا جسیما لقواعد القانون الدولي

هذه األخیرة تحدد شرعیة الفعل من عدمه دون النظر إلى قواعد القانون الداخلي للدولة؛ إذ ُیعد 

في القانون الداخلي هذالفعل الیجرم  الفعل جریمة دولیة في نظر القانون الجنائي الدولي، وٕان كان 

  .)6(وال یعاقب علیه

                                                 
  .142عبد اهللا سلمان سلمان، المرجع السابق، ص  )1(
  .142، 141: ، ص1997، دار النهضة العربیة القاهرة ، ،  القضاء الدوليحسین إبراهیم صالح عبید )2(
  .222، ص 2001، مؤسسة الثقافة، االسكندریة، مصر، اإلجراءات الدولیة بین النظریة والتطبیقالسید أبو عطیة،   )3(
  .462، ص 1998بسیوني محمد الشریف، التجریم في القانون الدولي وحمایة حقوق االنسان، دار العلم للمالیین، لبنان،  )4(
  .جرائم الحرب، جریمة العدوان-جرائم ضد االنسانیة-جریمة اإلبادة"على أنواع الجرائم وهي  5نصت المادة   )5(
، دار النهضة اإلطار العام للقانون الدولي الجبائي في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الدولیةصافي ، یوسف محمد،   )6(

  .68: ، ص2002العربیة
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رام دولیة بطبیعتها نظرا لطبیعة الحقوق التي وعلیه یمكننا القول أن الجرائم ضد اإلنسانیة ج

یتم االعتداء علیها، والتي ترتكب جمیعا ضد االنسان، وبذلك یحرص المجتمع الدولي على القضاء 

  .)1(علیها

                                                 
  .131:ر سعید حمودة، المرجع السابق، ص منتص )1(
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  .رابع الركن المعنويالمطلب ال

أو النفسي للجریمة؛  ،یتمثل الركن المنعوي للجرائم ضد اإلنسانیة في ذلك الجانب الشخصي

أي ال تقوم هذه األخیرة بمجرد حدوث الواقعة المادیة؛ بل البد أن تصدر هذه الواقعة عن إرادة 

  .)1(فاعلها، وترتبط به ارتباطا معنویا

فهو تلك  ،وعلیه فإن الركن المعنوي لیس إال انعكاسا لمادیات الجریمة في نفسیة الجانین

  .)2(إلرادة التي تصدر عنها؛ أي القوة المحركة لهذا السلوكالرابطة المعنویة بین السلوك ل

إذن فالركن المعنوي قوامه عالقة نفسیة ترتبط بین مادیات الجریمة وشخصیة الجاني وجوهر 

هذه العالقة هي اإلرادة، وبذلك یتخذ الركن المعنوي في الجرائم ضد االنسانیة في صورة القصد 

  .)3(الجنائي

كما أن جوهر الركن المعنوي  في الجریمة ینطوي على إتجاه فیه الفاعل إلى تحقیق 

نیة ارتكاب تسمي اإلجرامیة، التي یرید تحقیقها عن طریق ارتكابه األفعال المؤدیة لها، ولذلك النتیجة

یار، فإذا الجریمة بأنها النیة اإلثیمیة، وهذه األخیرة عبارة عن قوة نفسیة تقوم على اإلدراك، واالخت

توفر اإلدراك السلیم للشخص عند إتمام األهلیة، وسالمة التكوین العقلي والنفسي من األمراض، وٕاذا 

توفرت حریة االختیار بعدم وجود عارض یؤثر علیه اإلكراه أو الضرورة، وهنا بكون الشخص أهال 

دولي، وهذا ما اكدته المادة للمساءلة الجنائیة فیما یرتكبه من األفعال اإلجرامیة یحرمها القانون ال

  .)4(من نظام روما 1فقرة  30

  :عنصر اإلرادة: الفرع األول

فهي التي توجه الجاني  جزائهألیه في جمیع مراحله وكافة هي التي تحرك السلوك وتسیطر ع

جرامیة، وبذلك فإن اإلرادة قوة نفسیة كیانها في الجهاز النفسي العصبي لإلنسان؛ النتیجة اإلنحو 

                                                 
  .306الفتالوي سهیل، وعماد محمد رسیم، المرجع السابق، ص  )1(
  .115، ص 1997عبید حسین إبراهیم صالح ، المرجع السابق ،  )2(
  .25، ص 2002، دار المطبوعات الجامعیة، االسكندریة، القانون الدولي الجنائيالقهوجي علي عبد القادر،  )3(

(4) Voir Art 30 Al 1 de Statut de Rome de la C.P.I. 
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غیر مشروع؛ أي نحو المساس عضاء الجسم، أو بعضها نحو تحقیق غرض أ توجه كلأن أي 

  .)1(مصلحة یحمیها القانون الجنائيبحق أو 

" عنصر اإلرادة"قد أوردت تعریفا لمصطلح  30بالرجوع إلى نظام روما األساسي نجد المادة 

  :لألغراض هذه المادة یتوافر القصد لدى الشخص عندما: )2(فجاء فیها

 .یقصد هذا الشخص فیما یتعلق بسلوكه ارتكاب هذا السلوك .1

أو یدرك أنها ستحدث   بالنتجة التسبب في یلك النتیجة یقصد هذا الشخص فیما یتعلق .2

 ".في المسار العادي لالحداث

بذلك فإن عنصر اإلرادة یتحقق إذا أراد الشخص ارتكاب السلوك اإلجرامي بالمشاركة فیه، أو 

  .وفق المسار العادي لألحداثأنها ستحدث نتیجة اإلجرامیة أو كان یدرك إذا أراد تحقیق ال

على الشروع  عتبار أن الشخص یعاقبأنواع الجرائم ضد االنسانیة، وب لإلشارة فإن مختلف

رتكاب إأن إرادة الجاني في المشاركة في جرامیة، كما اإللنتیجة اتحقق م  تفي ارتكابها، ولو ل

القرینة على إرادته في تحقیق النتیجة، فال أهمیة بذلك إلرادته في تحقیق السلوك اإلجرامي تعتبر 

  .)3(النتیجة اإلجرامیة

 عنصر العلم: الفرع الثاني

یتطلب القانون الجنائي الدولي كما یتطلب القانون الجنائي الداخلي وجوب علم الجاني 

  .)4(بالوقائع اإلجرامیة لقیام القصد الجنائي

بأنه  ) 5( 30من المادة  1998األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة فقد عّرف النظام 

األغراض هذه المادة تعني أن لفظة العلم أن یكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف أو ...«

تبعا لذلك؛ كي " عن علم"و" علم"ستحدث نتائج في المسار االعتیادي لألحداث، وتفسیر لفظتها بـ

                                                 
، فرع القانون الدولي، )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق (دور منظمة األمم المتحدة في الحد من جریمة العدوانسیدي عمر،  )1(

  .44، ص 2010جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، بن عكنون، 
(2) Voir Art30 Part 2 et 1 de statut de Rome de la C.P.I. 

  .301محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  )3(
  .136عبد اهللا سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص  )4(

(5) Voir Art 30 par3 de Statut de Rome de la C.P.I.  
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القصد الجنائي إلى جانب اإلرادة، فإنه یتعین أن یحیط الجاني علما  یتوفر العلم الذي یقوم به

بجمیع العناصر القانونیة للجریمة، فإذا انقضى العلم بأحد تلك العناصر بسبب الجهل أو الغلط 

  .)1(انتهى القصد بدوره

جریمة اإلبادة الجماعیة «بأن  6مثال عن القصد في النظام األساسي ما نصت علیه المادة  

  .»رتكب بإخضاع الجماعة عمدا ألحوال معیشیة، یقصد به إهالكها الفعلي كلیا أو جزئیات

ا ففرض حصارا على الشعب العراقي یشمل كل نواحي الحیاة وأساسیاتها  ذلك ثالمو 

الغذائیة والصحیة بناًء على اإلدراك الكامل في تفصیل حكم المادة األولى في العهد الدولي 

 .)2( االجتماعیة والثقافیةللحقوق االقتصادیة و 

  .)3(عهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةموال

والذي یقضي كل واحد منهما بعدم جواز حرمان أي شعب من التمتع بثرواته وموارده 

الطبیعیة، ومن أسباب عبثه، یعد بمثابة تعمد ارتكاب تلك الجریمة، إلى جانب القصد 

  .)4(العمدي

من الفرع ب یمكننا القول بانها  2في فقرتها  30المادة جال ومن خالل موفي هذا ال

میزت في ارتكاب الجریمة، بناًء على الخطأ غیر الواعي، فأقرت المسؤولیة عن ارتكاب الجرائم 

المنصوص علیها بالنظام األساسي؛ في حین استحدث مساءلة الفاعل إذا ارتكب هذه الجرائم 

  .فر عنصر الخطر في األول وانعدامه في الثانيبناًء على الخطأ الواعي تأسیسا على توا

بناًء علیه فإن العلم بنصیب على كافة عناصر الواقعة المادیة؛ أي كافة مراحل السلوك 

فیكون الجاني على علم بأن سلوكه جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة 

التي تبین لنا من خاللها أن  مامن نظام رو  7ما أكدته المادة من السكان المدنیین، وهنذا 

                                                 
  .302عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  محمد )1(
المعتمد والمعروض للتوضیح والتصدیق بقرار  من العقد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةلى أنظر المادة األو  )2(

  .1966دیسمبر  16: المؤرخ في 2200الجمعیة العامة 
(3) Voir 1 de pact internation relative aux droits civiles et politique, adapte par l’ensembléés generale de 

l’O.N.U dans sa resolution 2200 a (Xxi) du 16 Decembre 1986.   
(4) Voir art 30 Part Al B de Statut de Rome de la C.P.I .  
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عنصر العلم مرتبط  بالسلوك اإلجرامي أكثر من أن یكون مرتبط بالنتیجة اإلجرامیة، بمعنى أن 

یكون الشخص على درایة بانه یشارك في ارتكاب سلوك إجرامي غیر مشروع وال یهم إن تحققت 

  .)1(النتیجة أو لم تتحقق

                                                 
  .2002: 89دمشق، ص ، منشورات جامعةد االنسانیةالجرائم ضعلوان محمد یوسف،  )1(
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رتكبة ضد االنسانیة ، حیث بینا التطور التاریخي الذي مئم البعد أن تحدثنا عن الجرا

 ني لها ، سوف نتحدث في هذا الفصلوالبنیان القانو  ، وصورها ، ومفهومها مرت هذه الجرائم ،

التي اصبح نظامها األساسي هو الذي یمثل  ،عن مراحل الدعوة ،أمام المحكمة  الجنائیة الدولیة

بنص ،ویجمع نظام روما الالركن الشرعي لهذه الجرائم ،إنطالقا من مبدأالجریمة والعقوبة إ

 والوجاهیة،األساسي بین اإلتهام لألصول الجزائیة ،وضمناته التي تتلخص بالعلنیة ،والشفویة 

 .رینعنص ىلاقسمه إاجل الخوض في الموضوع إرتأیت أن أ ومن

  

 ) .كمبحث أول ( مرحلة ماقبل المحاكمة .1

 ) .مطلب ثاني (مرحلة المحاكمة .2
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  :خاتمة

تسعى دول العالم، على إختالف قوتها أو مكانتها، سعیا حثیثا إلى الظهور بمظهر من یحترم 

والسلم الدولیتین القانون الدولي ویمثل ألحكامه، كأـنها تحاول إقرار العدالة الدولیة والحفاظ على األمن 

وقد حاولت ذلك عن طریق الهیئات الدولیة المختلفة التي إنشاؤها لكن تأكدنا أن شعار ومنظومة 

العدالة الجنائیة الدولیة التي یسعى إلیها المجتمع الدولي لن نكتمل بالقواعد واإلتفاقیات والمعاهدات 

ة دولیة تقوم تحتاج إلى وجود محكمة جنائی الدولیة، أو بإنشاء محاكم إقلیمیة، فقواعد القانون الدولي

بتنفیذ قواعد القانون الدولي اإلنساني ومحاكمة المتهمین وقد أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا 

وهو الحلم الذي راود الحقوقین والقانونیین في العالم منذ عام  1998للنظام األساسي إلتفاقیة روما 

1948.  

صة إلنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وممارستها لمهامها بالعدید من المخللقد إصطدمت الجهود 

إال أن هذا  العقبات التي كان من أهمها وجود إتجاه أرضي بشدة فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي دائم

مما جعل  01/07/2002لم یمتع في النهایة من دخول النظام األساسي للمحكمة حیز التنفیذ في 

واقعة وفرض على الجمیع التعامل مع هذه الحقیقة وبها خفي المجمع الدولي  وجود المحكمة حقیقة

ذه الجرائم التي وردت في نظامها األساسي ومنها الجرائم ضد خطوات كبیر ومتقدمة للحد من ه

االنسانیة التي تعد ابشع الجرائم التي ترتكب  في العصر احلدیثن خاصة بعد انتهاء التوازن الدولي 

تحاد السوفیاتي، وتنفرد الوالیات المتحدة في توجیه سیاسة العالم، ویمكن القول أن العصر بانهیار اال

  .الراهن  اتصف بمیزة انتشار الجرائم ضد االنسانیة

تُتهم بارتكاب الجرائم ضد االنسانسیة كالوالیات المتحدة األمریكیة  نأسف له أن الدولما و 

كمة اجلنائیة واستطاعت بواسطة نفوذها الدولي على واسرائیل لم توقع على انلظام األساسي للمح

  .استمالة الدول، وخاصة منها العربیة إلى توقیع اتفاقیات تحصن جنودها ضد تسلیمهم إلى المحكمة

وتشتمل هذه الخاتمة على أهم النتائج التي احتوت علیها الرسالة، وكذلك التوصیات والمقترحات 

  .التي توصلت إلیها هذه الرسالة

  : النتائج/ أوال

  :إن أهم النتائج التي یمكن أن نستخلصها من هذه الدراسة تتمثل في اآلتي
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إن االهتمام الكبیر الذي أواله مشرعوا شرح القانون الدولي االنساني لتطویر مفهوم الجرائم  .1

خلفته من لما ضد االنسانیة یعود لخطورتها وانتشارها مؤخرا في كثیر من بلدان العالم، 

 .أصابت البشریة وهزت الضمیر االنساني كوارثو  دمار

إن المحاكمات التي جرت بعد الحرب العالمیة والمحاكمات التي أقیمت لمجرمي الحرب في  .2

نائیة الدولیة الدائمة بهدف الحد من جلكانت دفعة قویة النشاء المحكمة ارواندا ویوغسالفیا، 

 .الخطیرة لحقوق االنسان والتي ترتكب وقت السلم أو الحرب االنتهاكات

ة الدولیة الدائمة، تعریف الجرائم االنسانیة الواردة في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائی .3

 .ا یشمل أغلب الجرائم واكثرها خطورةواسعفقد جاء 

وبخاصة الفقرة التوظیف والتفسیر لمفهوم الجرائم ضد االنسانیة یتسم بكثیر من الغموض  .4

التي تحدث عن الجرائم الالانسانیة حیث وردت بصورة عامة ولم تحدد هذه ) 1/7) (ل(

 .الجرائم

سلطة مجلس االمن بخصوص اإلحالة للمحكمة الجنائیة الدولیة، وكذلك السلطة المتاحة  .5

للمجلس في إیقاف التحقیق؛ األمر الذي یشكك في ثقة الدول نحو المحكمة، وذلك من واقع 

التدخالت السیاسیة وقرارات مجلس األمن من بعض الدول الكبیرة ذات العضویة الدائمة 

 .لمجلس األمن

نظام لجرائم ضد االنسانیة المنصوص علیها في الإن عدم األخذ بعقوبة اإلعدام في ا .6

األساسي للمحكمة الجنائیة ادلولیة ال یتناسب مع خطورة بعض الجرائم كاإلبادة والقتل 

والترحیل القسري؛ مما یدل على أن التشریع الجنائي االسالمي كان أكثر جدیة وعمقا في 

 .الحد من الجرائم ضد االنسانیة

حكمة الجنائیة الدولیة والتوقیع على نظامها األساسي مم إلى الرفضت بعض الدول اإلنضما .7

خشیة التدخل في شؤونها الداخلیة، ویخشى بعضها أن تطال المحاكماة جیوشها التي ترتكب 

 .المجازر والفضائح، كما هو الحال لما تمارسه الوالیات المتحدة األمریكیة في مناطق العالم

ي العالم نجد أن المجتمع واألمم المتحدة ال تتحرك في كثیر من الصراعات التي حدثت ف .8

بالسرعة المطلوبة الحتواء هذا الصرع بل تأخر حتى ینتقل الصرع وتكثر الجرائم ضد 

 .االنسانیة

إن الجریمة التي ترتكب ضد شخص واحد تعد جریمة ضد االنسانیة، إذا كان ارتكابها بشكل  .9

 .منهجي ألسباب عرقیة أو دینیة أو قومیة



  ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة خ
  

 88 

یرا كخالصة لهذه الدراسة فإننا نرى بأن المجتمع الدولي، وعلى الرغم من حرصه واخ .10

المتناهي على إقرار العدالة الدولیة وجهوده إلقرار قواعد القانون ادلولي، وفرض احترامها 

دول العالم؛ إال أن الواقع العملي یثبت في كل یوم، إن فكرة قواعد القانون الدولي واحترامها 

ر شیئا فشیئا، وال تفرض إال على الدول الضعیفة، وبالتالي فإننا نعتقد أننا وصلنا دولیا تنها

إلى مرحلة یمكن أن أن نعید فیها صیاغة تعریف القانون الدولي، والقول أنه قانون ؟؟؟بمعنى 

 .أن المجتمع الدولي أصبح یخضع للقوة ولیس كما یفترض أن یكون أي یخضع للقانون

  :القتراحاتا /ثانیا

منع أي دولة أن تعقد إتفاقا مع أي دولة أخرى یقضي بعدم تسلیم المجرمین للمحكمة الجنائیة  .1

بالنسبة للوالیات المتحدة االمریكیة التي عقدت العدید من اإلتفاقیات الدولیة، كما هو الحال 

 .مع الدول بعدم تسلیم المجرمین األامریكان للمحكمة

ت لواء الجامعة العربیة، وتكون مماثلة للمحكمة إنشاء محكمة إقلیمیة عربیة تنطوي تح .2

الجنائیة الدولیة للمحاكمة في الجرائم ضد االنسانیة تفصل في مثل هذه الجرائم بعد حجز 

حكمة الجنائیة ادلولیة في حالة مالقضاء الوطني الفصل فیها، ثم بعد ذلك یمكن اللجوء إلى ال

 .فشل المحكمة الجنائیة اإلقلیمیة

االعتبار حق األشخاص الذین یتعرضون لجرائم ضد االنسانیة إلقامة دعواهم أمام األخذ بعین  .3

 .المحكمة الجنائیة الدولیة وكفالة حقهم بذلك

توجیه الدعوة إلى كافة الدول ؟؟؟ وخاصة العربیة التي لم تصدق للتصدیق واإلنضمام إلى  .4

تدخل على النظام  النظام األساسي لیكون لها دور فاعل في التعدیالت التي یمكن أن

األساسي، كحصر إتصال المحكمة بمجلس األمن في أضیق الحدود، وذلك لضمان استقاللها 

 .وحیادها، وغیرها من التعدیالت

حكمة ملیكون اختصاص ال دراج نصوص تعالج الجرائم الدولیة التي یرتكبها األحداثإضرورة  .5

 .عامال وشامال

 .أنزل اهللا في المنازعات التي تحدث بین المسلمینالتمسك بالشریعة االسالمیة والحكم بما  .6

تأهیل المحاكم الوطنیة وتدریب قضاتها، وجعل الجرائم ضد االنسانیة من أولویاتها األساسیة  .7

في القضاء، وذلك تقادیا للتدخالت الدولیة، ولجوء المجني علیهم للمحكمة الدولیة أو مجلس 

 .األمن الدولي
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لمحكمة اجلنائیة الدولیة أن تكون تشریعاتها الداخلیة متقاربة ول األعضاء في ادلعلى ایجب  .8

مع نصوص المحكمة الجنائیة الدولیة، وهذا ما یؤكد سمو القانون الجنائي الدولي على القانون 

 .الداخلي

الدعوة إلى احترام القوانین الجنائیة والمحاكم الوطنیة لمعالجة القضایا المتعلقة بحقوق  .9

 .االنسان

أن یكون للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤسسات اإلصالحیة التابعة لها تحت إشرافها ضرورة .10

 .مرتكبي هذه الجرائم لمعاقبة

وختاما لهذه الدراسة المتواضعة فإننا نقول أنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والمشاكل التي 

كون النظام األساسي لها قد  وجهتها المحكمة الجنائیة الدولیة ، وقد توجهها مستقبال، وعلى الرغم من

جاء هشا بعض الشيء وتتخلله بعض الثغرات القانونیة؛ إال أنه ال یمكن االنتقاص من أهمیة هذه 

المحكمة لكونها أول خطوة نحو دفع النظام القضائي الدولي تجاه تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة وردع 

ظلما هناك عراقیل تضعها الدول في طریقها فإنه  كافة االنتهاكات لقواعد ونظم المجتمع الدولي، لكن

سیظل أمامها الكثیر لتناظل من أجل تحقیقه وذلك بمساندة من یؤمنون بالعدالة الدولیة وبضرورة نیل 

  .المجرم للعقاب



   

   

 

 

 

 املصادر 

 واملراجع
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:قائمة المصادر والمراجع   

  النصوص القانونیة/أوال

  :یةاإلتفاقیات الدول

اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسیة او الألنسانیةأو المهینة  .1

جوان 216،التي دخلت حیز النفاذ في 1984دیسمبر 10عن الجمعیة العامة بتاریخ  الصادرة

1987:  

اإلتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفعل العنصري والمعاقبة علیها الصادرة عن الجمعیة العامة  .2

  .1973نوفمبر  28: المؤرخ في 3068/28: بقرارها رقم

دخلت حیز  1968نوفمبر 26إتفاقیة عدم تقادم جرائم الحربوجرائم ضد االنسانیة المؤرخ في  .3

  .1970نوفمبر14التنفیذ في 

  .1954مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین الجنایات ضد سالمة وأمن البشریة سنة .4

جویلیة  17الخاص بإنشاء المحكمة الجنائیة  الدولیة الموقع بتاریخ  نظام روما االساسي .5

  ..2002جویلیة1دخل حیز التنفیذ في  1998

  الكتب / ثانیا 

I /باللغة العربیة  
أبو الهیف، علي صادق، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، مصر، االسكندریة،  .6

1987.  

أحمد عبد الحكیم عثمان، الجرائم الدولیة في ضوء القانون الدولي الجنائي والشریعة  .7

 اإلسالمیة، دار الكتب القانونیة، مصر

 .2009لفرد، دار هومة، الجزائر، أحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة  الدولیة ل .8

، دار المطبوعات الجامعیة، االسكندریة، القانون الدولي الجنائيالقهوجي علي عبد القادر،  .9

2002. 

السید أبو عطیة، اإلجراءات الدولیة بین النظریة والتطبیق، مؤسسة الثقافة، االسكندریة،  .10

 .2001مصر،

ص 20040لبنان. دار الكتاب الجدید.الجنائيالطاهر مختار علي سعد، القانون الدولي  .11

  .190.89ص

براء منذر كمال عبد اللطیف، النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الحامد للنشر  .12

  .2000عمان ،  1وتوزیع ، ط

بكة سوسن تمرخان،الجرائم ضد اإلنسانیة في ضوء أحكام النظام الألساسي للمحكمة  .13

 2006ات الحلبي الحقوقیة بیروت،ط،الجنائیة الدولیة،منشور 
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السید رشاد یوسف عارف، المسؤولیة الدولیة عن أضرار الحروب االسرائیلیة، دار الفرقان،  .14

 1994عمان، 

لم للمالیین، بسیوني محمد الشریف، التجریم في القانون الدولي وحمایة حقوق االنسان، دار الع .15

   .1998لبنان، 

 ، 1999حق االنسان من السالمة الجسدیة، دار النهضة، حسن سعد سند، الحمایة الدولیة ل .16
  ، 2001خالد مصطفى فهمي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر العربي، مصر،  .17

زیاد عتاني ،المحكمة اجلنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي ، منشورات دار الحلبي  .18

 . 2009الحقوقیة ، بیروت 

ر العام للقانون الدولي الجبائي في ضوء أحكام النظام األساسي صافي یوسف محمد ، اإلطا .19

 .2002، للمحكمة الدولیة، دار النهضة العربیة

 :، ص 2008ضاري خلیل محمود، المحكمة الجنائیة الدولیة، منشأة المعارف االسكندریة،  .20

 للنشرلندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة   .21

 .2010والتوزیع، األردن، 

دار الجامعة الجدیدة، للنشر، االسكندریة، ، المحكمة الجنائیة الدولیةمنتصر سعید حمودة،  .22

2006، 

محمود شریف بیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة نشأتها ونظامها األساسي، مطابع روز یوسف  .23

 ،2002ا لجدیدة، 

  .4ص 1998في قانون العقوبات، عمان محمد كامل السعید، شرح االحكام العامة  .24

دار الثقافة .درلسة تحلیلیة المحكمة الجنائیة الدولیة.مرشد أحمد السید القضاء الدولي الجنائي  .25

 2008عمان  1االردن ط، العلمیة

 1ط ،الثقافة وتوزیع علي یوسف شكري،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر ، دار .26

  .2008عمان،

مركز الدراسات مفهوم الجرائم ضد االنسانیة في القانون الدولي، ج، نصار ولیم نجیب جور  .27

 2008الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 

عامر علي سمیر الدلیمي، االستجواب في مرحلة التحقیق االبتدائي لتوجیه الدعوى الجنائیة،  .28

  .172، ص2012دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

 ،1978ام الدولي، مطبوعات جامعة الكویت، عبد الوهاب حومد، اإلجر  .29

عبد المنعم عبد الغني محمد،الجرائم الدولیةفي القانون الدولي الجنائي دار الجامعة  .30

 .2007.االسكندریة.الجدیدة

 مفهوم الجرائم ضد االنسانیة، في ضوء القانون الجنائي والقوانین الوطنیة، عبد القادر البقیرات، .31

 یة،الجزائرالجامع دیوان المطبوعات
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 الملخص 

  

تعتبر الجرائم ضد اإلنسانیة من أخطر الجرائم في القانون الدولي  لمساسیھا بصفة مباشرة  

باإلنسان ھذا مادفع بالشرع الدولي إلي بذل جھود متعددة في سیبل قمعھا  وذلك من خالل إخضاعھا  إلي 

مكانزمات دولیة  معتبرة أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة  إذ بدأت قواعده وأسسھ تستقر من خالل 

تمثلت أساسا في قضاء المحاكم  الجنائیة العسكریة المؤقة   لنورمبروغ و یوغسالفیا وروندا  و المحكمة 

اإلتفاقیات  الدولیة  في مجال إقرار وترسیخ  مبدأ المسؤولیة إلي افة ضباإل 1998الجنائیة  الدولیة عام 

ضد اإلنسانیة  ،لمنع مرتكبي ھذه اإلجرام  من اإلفالت من العقاب الجنائیة  الدولیة  الفرد في الجرائم 

  .الدولي عبر العاموحمایة لحقوق اإلنسان  وحریاتھ الألساسیة تحقیقا لسلم واإلستقرار 

ورغم كل ھذه الجھود المبذولة وحرص المجتمع الدولي الالمتناھي علي إقرار العدالة  الدولیة  

أن الواقع العملي یثبت وكل یوم  حترامھا علي الدول ،إالاون الدولي وفرض وجھوده إلقرار قواعد القان

،أن فكرة قواعد القانون الدولي واحترامھا دولیا تنھار شیئا فسیئا ، وال تفرض إال علي الدول الضعیفة ، 

ول أنھ وبتالي ،فإننا نعتقد أننا وصلنا إلي مرحلة یمكن أن نعید فیھا صیاغة تعریف القانون الدولي والق

 .ولیس كما یفترض أ ن یخضع القانون" للقوة"بمعني أن المجتمع  الدولي أصبح یخضع  " قانون القوة"


