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لقد كشؼ التاريخ مرة أخرى عف المظاىر المؤسفة لمجرائـ ضد اإلنسانية. وتشمؿ ىذه العبودية مف 
التعسفي أو تعذيب المعارضيف  خالؿ العمؿ القسري، وطرد الناس مف مناطؽ أجدادىـ، والسجف

السياسييف، وانتشار اغتصاب النساء العزؿ، والفصؿ العنصري، والمضايقات مف خالؿ القوانيف 
 واإلجراءات التمييزية.

مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الجرائـ ضد اإلنسانية عمى أنيا أفعاؿ  5ُتعرِّؼ المادة 
منيجي أو واسع النطاؽ عمى السكاف المدنييف عف عمـ. لذلؾ، فإف محددة ُترتكب كجزء مف ىجـو 

إثبات المسؤولية الجنائية الرتكاب جريمة ضد اإلنسانية يتطمب إثبات ارتكاب القتؿ العمد أو اإلبادة أو 
االسترقاؽ أو الطرد أو اليجرة القسرية أو االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو الدعارة القسرية. يجب 

كب ىذه األعماؿ كجزء مف ىجـو واسع النطاؽ أو منيجي عمى أي سكاف مدنييف مف قبؿ أف ُترت
الجاني وىو يعمـ بوجود اليجوـ ويتبع سياسة حكومية أو تقصيًرا حكومًيا. الجريمة ضد اإلنسانية 
أخطر مف جريمة الحرب؛ لذلؾ، فإف السموؾ اإلجرامي الوحيد، إذا تـ إدراجو في فئة الجرائـ ضد 

انية، سيؤدي إلى مزيد مف العقوبة. ي غضوف ذلؾ، اعتبر البعض، مستشيديف بنص النظاـ اإلنس
األساسي لممحاكـ الجنائية الدولية، أف االعتقاد بأف الجرائـ ضد اإلنسانية أخطر مف جرائـ الحرب ال 
ا أساس ليا مف الصحة، وأف اجتياد محكمة العدؿ الدولية نورمبرج وطوكيو الجنائية الدولية كم

كما أف ضحايا ىذه الجريمة مدنيوف وفًقا إلجراءات المحاكـ  استشيدت المحكمة بأدلة عمى دعواىـ.
الجنائية الدولية. يشير ىؤالء األشخاص إلى أولئؾ الذيف ليس لدييـ نشاط عمى أنيـ قوات عسكرية 

احية النفسية، في الحرب، ومف بينيـ أشخاص يدافعوف عف أنفسيـ أو مقاتميف يمقوف أسمحتيـ. مف الن
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مف الضروري أف يكوف مرتكب الجرائـ ضد اإلنسانية، باإلضافة إلى نيتو ارتكاب جرائـ أساسية، عمى 
عمـ بوجود ىجـو واسع النطاؽ أو منظـ عمى السكاف المدنييف ، وأف يعرؼ أف السموؾ ىو جزء مف 

.  مثؿ ىذا اليجـو
 الجرائـ ضد اإلنسانية، المحاكـ الجنائية الدولية، القانوف الحديث الكممات المفتاحیة:

The evolution of crimes against humanity in international criminal law 

Dr. Mohsin Qadeer:  maghadir@gmail.com / University of Qom / Iran 

Dr. Adel Sarikhani: adelsari@yahoo.com. / University of Qom / Iran 

Buthainah H. Abbas: Buthainah.abbas@uobasrah.edu.iq / University of Basra / Iraq 

Abstract: 

History has once again revealed the unfortunate manifestations of crimes 

against humanity; These include slavery through forced labor, expulsion of 

people from their ancestral areas, arbitrary imprisonment or torture of 

political opponents, widespread rape of defenseless women, apartheid, and 

harassment by discriminatory laws and measures. 

Article 7 of the Statute of the International Criminal Court defines crimes 

against humanity as specific acts committed as part of a systematic or 

widespread attack on a civilian population knowingly. Therefore, establishing 

criminal responsibility for committing a crime against humanity requires 

proving the commission of premeditated murder, annihilation, enslavement, 

expulsion or forced migration, rape, sexual slavery, forced prostitution. 

These acts must be committed as part of a large-scale or systematic attack on 

any civilian population by a perpetrator knowing that the attack exists and 

following a government policy or government omission. The crime against 

humanity is more serious than the war crime; Therefore, the single criminal 

behavior, if included in the category of crimes against humanity, will lead to 

more punishment. In the meantime, some, citing the text of the statutes of the 

International Criminal Courts, consider the belief that crimes against 

humanity are more serious than war crimes to be baseless, and the 

jurisprudence of the International Court of Justice The Nuremberg and Tokyo 

International Criminal Court also cited evidence of their claim. The victims 

of this crime are also civilians according to the procedure of international 

criminal courts. These people refer to those who have no activity as military 

forces in war and include people who defend themselves or fighters who lay 

down their weapons. From a psychological point of view, it is necessary for 

the perpetrator of crimes against humanity, in addition to the intent to commit 

basic crimes, to be aware of the existence of a widespread or organized attack 

on a civilian population and to know that his behavior is part of such an 

attack. 

Keywords: Crimes against Humanity, International Criminal Courts, Modern 

Law 
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 المقدمة 
أنصت اىتماـ القانوف الجنائي الدولي عمى حماية اإلنساف، واعتبر أف االعتداء الجسيـ 

الحرب أـ  عميو العتبارات معينة يشكؿ جريمة ضد اإلنسانية سواء وقعت في وقت
السمـ، ولعؿ أىـ االتفاقيات الدولية التي أبرمت لمواجية الجرائـ ضد اإلنسانية ىي 

ـ، واتفاقية 8726اتفاقية مكافحة إبادة الجنس البشري والعقاب عمييا التي أبرمت سنة 
مناىضة التعذيب وغيرىا مف ضروب المعاممة القاسية أو الميينة التي اعتمدتيا 

ـ ، كما أف ىناؾ أفعاال أخرى ظيرت أثناء 8726مـ المتحدة عاـ الجمعية العامة لأل
النزاعات المسمحة في القرف العشريف مثؿ ما حدث في يوغسالفيا السابقة وراوندا كيفتيا 
المحاكـ الجنائية الدولية عمى أنيا تمثال جرائـ ضد اإلنسانية منيا جريمة االغتصاب 

( مف النظاـ 5قسري، كما غطت المادة )واالستبعاد الجنسي، وجريمة االختفاء ال
األساسي لممحكمة الجنائية الدولية أحد عشر صنفا مف الجرائـ ضد اإلنسانية التي 

( مف 5نادى المجتمع الدولي بضرورة تجريميا منذ فترة طويمة وقد عرفت المادة )
 النظاـ األساسي معظـ ىذه الجرائـ. 

إلنسانية الذي أعدتو لجنة القانوف الدولي نص مشروع الئحة الجرائـ ضد السالـ وأمف ا
عمى أف الجريمة ضد السالـ  8732وقدمتو لمجمعية العامة لألمـ المتحدة في عاـ 

وأمف البشرية تعتبر جريمة أيضًا مف حيث القانوف الدولي يعاقب مف يقترفيا مف 
العامة لـ تصدر قرارًا نيائيًا بصدد . ورغـ أف الجمعية (0222)عبوسمطاف،  األشخاص

كؿ مف الوثيقتيف وتـ إرجاء بحثيا إلى ما بعد، إال أنيا لـ تقدـ اعتراضات عمى مبدأ 
المسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعييف عف الجرائـ الدولية وبذلؾ أصبحت ىذه 

امة في قرارىا الوثائؽ مصدرًا لمقانوف الجنائي الدولي. وينبغي ىنا القوؿ أف الجمعية الع
المتعمؽ بالئحة الجرائـ ضد السالـ وأمف البشرية )عممًا بأف مشروع القرار قد طرح مف 

دولة بما فييا االتحاد السوفيتي( كمفت األميف العاـ لألمـ المتحدة بالتوجو إلى  82قبؿ 
الدوؿ أعضاء المنظمة بطمب تقديـ تعميقاتيا ومالحظاتيا حوؿ مشروع لجنة القانوف 

عمى أف تعد السكرتاريا تقريرًا مناسبًا ليقدـ إلى  8757ديسمبر عاـ  18لي حتى الدو 
 .الدورة الجديدة لمجمعية العامة



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
137 

 ىي بما يمي:ا البحث مف أىـ الدراسات المرتبطة التي نستفيد منيا في إعداد ىذ
تحدي  -المحكمة الجنائية الدولية-محمد يوسؼ عمواف، الجرائـ ضد اإلنسانية -8

. ىذه 0220مجمة األمف والقانوف، العدد األوؿ، كانوف الثاني الحصانة، 
المقالة تطّرؽ إلی دور المحكمة الجنائية الدولية في تطبيؽ المعاىدات الدولية 
عمی الجنايات الواقعة في سوداف و کونغو افريقيا المرکزية ألجؿ مکافحتيا 

 إستانادًا إلی النظاـ األساسي لممحکمة الجنائية الدولية. 
درعاوي، داوود، تقرير حوؿ جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية: مسؤولية  -0

إسرائيؿ الدولية عف الجرائـ خالؿ انتفاضة األقصى، الييئة الفمسطينية المستقمة 
(. ىذا التقرير 02، سمسمة التقارير القانونية )0228لحقوؽ اإلنساف، راـ اهلل،

اـ األساسي لممحکمة الجنائية الرسمي يشمؿ تطبيؽ جنايات إسرائيؿ مع النظ
الدولية بالترکيز عمی ما ارتکب اسرائيؿ في فمسطيف مف الجنايات الدولية و 

ـّ الجرائـ ضد البشرية.   مف ث
مريـ ناصري،فعالية العقاب عمى اإلنتياكات الجسيمة لقواعد القانوف الدولي  -1

. ىذه األطروحة 0288،دار الفكر الجامعي،االسكندرية،8اإلنساني،ط
موضوعيا القتؿ العمدي واإلبادة الجماعية واإلسترقاؽ واإلغتصاب التي 
إرتکبيا رؤساء قوات المسمحة لبعض الدوؿ في دوؿ محتمة أخری والتي تعتبر 

 جناية ضدالبشرية. 
يبحث البحث عف ىذه األسئمة: ما ىي صور تطور الجريمة ضد اإلنسانية 

األوؿ إلی الجيؿ الرابع مف المحاکـ؟ ما  في سير المحاكـ الجنائيةالدولية مف الجيؿ
ما ىي أىـ مظاىر الجرائـ  ىي العالقة بيف الجرائـ ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية؟

ضد اإلنسانية وفؽ سير القضائي وعرؼ المحكمة الجنائية الدولية؟ما ىو موقؼ 
السموک الفقو الجزائي اإلسالمي )بالترکيز عمی الفقو الشيعي( في تحريـ و تجريـ 

ضد البشرية و ما ىي المصادرة اإلسالمية بيذا الخصوص التي ُتمِيـ التشريعات 
 الجنائية المدونة مثؿ القانوف العراقي لتطوير تجريـ ىذا الجناية؟ 
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تطور العنصر المادي لمجريمة ونطاقيا، وكذلؾ إدراج ظرؼ يفترض البحث أنّ 
ىماالصورتيف الرئيسيتيف  مشددة لمعقوبةيسّمی "ىجـو واسع النطاؽ أو منيجي"

لتطور الجريمة ضد اإلنسانية في سير المحاكـ الجنائية الدولية مف الجيؿ األوؿ 
)محاکـ منتصريف الحرب العالمي( إلی الجيؿ الرابع مف المحاکـ )المحکمة الجنائية 

الجرائـ ضد اإلنسانية ىي جرائـ جماعية ُترتكب  يفترض البحث أفّ الدولية(. کما 
ف المدنييف ويمكف اعتبار أخطر أشكاؿ ىذه الجرائـ قتؿ مجموعات مف ضد السكا

األشخاص عمى صمة وثيقة باإلبادة الجماعية. لكف الجرائـ ضد اإلنسانية ليا معنى 
أوسع مف اإلبادة الجماعية. في الجرائـ ضد اإلنسانية ، ليس مف الضروري 

المدنيوف ، بما في  استيداؼ مجموعة معينة، ولكف بشكؿ عاـ ، قد يكوف السكاف
 ذلؾ الجماعات السياسية ، وما إلى ذلؾ ، موضوع ىذه الجرائـ.

تعتقد بأّف العبودية القسرية، طرد الناس مف أراضي أجدادىـ،  ةىذه المقال
السجف التعسفي أو تعذيب المعارضيف السياسييف، وانتشار اغتصاب النساء العزؿ، 

قوانيف واإلجراءات التمييزية، کميا مف أبرز واالختفاء القسري، والمضايقات مف قبؿ ال
صور الجرائـ ضد اإلنسانية وفؽ العرؼ القضائي لممحاکـ الجنائي الدولية ومحکمة 

ICC تری الباحثة بأّف الفقو الجنائي اإلسالمي، باستخداـ آيات وتقاليد وتعاليـ . کما
آليات القانوف عممية قيمة، لديو قدرة كبيرة عمى تصحيح أوجو القصور في أدوات و 

 الجنائي الدولي في الحد واإلحتراز مف الجرائـ ضد اإلنسانية والمعاقبة عمييا.
والبحث عف  لمجرائـ ضد اإلنسانية التاريخي التطور تحميؿييدؼ البحث 

 الجرائـ ضد اإلنسانية مف طرؼ المحاکـ الجنائية الدولية اليجينة مرتکبي معاقبة
مالحقة الجرائـ ضد إالنسانية إعماال لمبدأ االختصاص القضائي وتحميؿ کيفية 

سياؽ إرتکاب الجرائـ ضداإلنسانية في نطاؽ شرح ؛ کما يشرح المقالة العالمي
وصؼ تحميمي عف التطور التاريخي دساتير المحاکـ الجنائية الدولية؛ و نوصؼ 

دور اإلسالـ عف لممسئولية الجنائية إلرتکاب الجريمة ضد إالنسانية، کما نبحث 
والدوؿ اإلسالمي في تطوير القانوف والمحاکـ الجنائية الدولية في الوقاية والمعاقبة 

 .مف الجرائـ ضد اإلنسانية
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لقد واجيتنا مجموعة آخر مف الصعوبات في بحثنا اواًل صعوبة الحصوؿ 
عمى تقارير رسمية معتبرة عف إحصائيات جرائـ ضداإلنسانية بشکؿ عاـ وايضا في 

لنزاعات المسمحة مف السمطات الوطنية والدولية.  ثانيًا قمة المصادر والجيود ا
القانوني وقمة القرارات القضائية، کميا بسبب أف ىذا موضوع رائع وبحثية لـ يسبؽ 

 بسابقة. 
في إطار المنيج التحميمي الوصفي سنتولى تحميؿ منيج البحث، مف حيث 

أحكاـ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة وقواعد اإلجراءات واإلثبات 
الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، التي تتعمؽ بضمانات المتيـ أماـ تمؾ المحكمة. 

الضمانات التي يتمتع بالنسبة لممنيج المقارف سنستعيف بو مف حيف آلخر لمقارنة 
بيا المتيـ أماـ المحكمة الجنائية الدولية مع تمؾ الضمانات الموجودة في التشريعات 
الوطنية، وذلؾ لمعرفة إذا ماكانت الضمانات المنصوص عمييا في نظاـ  روما 

 األساسي ذات بعد عالمي.
لرکف المادي البحث اإلنتقادي عف سير تطوير اوأما جانب اإلبداع في ىذا البحث فيو 

لجريمة ضد اإلنسانية وتوسيع الرکف المعنوي ليا مف أنواع العمد إلی أنواع التقصير 
اإلجرامي، باإلضافة إلی إستخداـ السياؽ والمنيج التحميمي لمفقة الشيعي في تطوير 

 القانوف الجنائي لحماية ضحايا الجرائـ ضد اإلنسانية. 
  اإلنسانیةالتعّرف عمی الجرائم ضد  األول:المبحث 

تعد الجرائـ ضد اإلنسانية مف أكثر الجرائـ الدولية انتشارا في الوقت الراىف، فيي 
ترتكب في النزاعات المسمحة الدولية وكذلؾ الداخمية، كما أنيا ترتكب في أوقات السمـ 
. وأورد نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية تفاصيؿ عديدة ألنواع الجرائـ 

ف الرابط الذي يربط بيف ىذه الجرائـ، ىو أف ترتكب في إطار ىجـو ضد اإلنس انية وا 
واسع النطاؽ أو منيجي موجو ضد أية مجموعة مف السكاف المدنيف وعف عمـ 

 ، و الجرائـ التي حددىا نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ىي:(8)باليجوـ

                                                           

 ( من النظام االساسى للمحكمة .7المادة ) )1
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ويجدر الذكر أف القتؿ العمد المقصود في ىذه المادة يختمؼ عف ذلؾ  القتل العمد:.8
عمي نية  الذي يعتبر ركنَا في جريمة اإلبادة الجماعية كوف األخير يجب أف يرتكب بناءً 

في إبادة مجموعة عرقية أو أثنية أو دينية أو عنصرية، بينما القتؿ في الجريمة ضد 
شخاص اعتداء عمي حقيـ في الحياة دوف اإلنسانية يكفي فيو قتؿ مجموعة مف األ

 .(0220)شعباف،  اشتراط اتصافيـ بصفة معينة أو اشتراكيـ في سمات خاصة
تشمؿ اإلبادة تعمد فرض أحواؿ معيشة، مف بينيا الحرماف مف الحصوؿ  اإلبادة:.0

ف كانت جريمة اإلبادة ال تعتبر  عمي الطعاـ و الدواء، بقصد إىالؾ جزء مف السكاف. وا 
جريمة ضد اإلنسانية إال إذا انتفي عنصر "نية اإلبادة" الذي يميز جريمة إبادة الجنس 

قمة، بمعني أخر أنو متى حدثت جريمة إبادة البشري و يجعؿ منيا جريمة دولية مست
مجموعة مف األشخاص ميما كبر عددىـ ولـ تكف لدي مف أرتكب ىذه الجريمة نية 
إبادة ىؤالء األشخاص بسبب عوامؿ عرقية أو دينية أو قومية فإنيا تخرج مف نطاؽ 

 .(8777)محمود،  جريمة اإلبادة الجماعية و تدخؿ في نطاؽ الجرائـ ضد اإلنسانية
: و يعني ممارسة أي مف السمطات المترتبة عمي حؽ الممكية أو ىذه االسترقاق.1

السمطات جميعيا عمي شخص ما، بما في ذلؾ ممارسة ىذه السمطات في سبيؿ 
 االتجار باألشخاص و السيما النساء و األطفاؿ.

نقؿ األشخاص المعنىيف قسرًا مف يعني  إبعاد السكان أو النقل القسري لمسكان:.2
المنطقة التي يوجد بيا بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعؿ قسري أخر دوف مبررات 
يسمح بيا القانوف الدولي. والنقؿ القسري أو اإلبعاد لمسكاف المدنييف محظور مطمقًا، 
وسواء أكاف مف داخؿ الدولة إلي دولة أخري، أو مف مكاف إليأخر في ذات الدولة، 
طالما أف ىذا  تـ رغمًا عف إرادة ىؤالء السكاف و سواء أرغموا عمي ذلؾ بالقوة المادية 

 .(0223)أبوحجازة،  أو عف طريؽ التيديد باقتراؼ أفعاؿ إجرامية قبميـ
عمي أي نوع أخر مف الحرية البدنية بما يخالؼ القواعد  السجن أو الحرمان الشدید.3
ساسية لمقانوف الدولي. السجف أو تقييد الحرية عمومًا مف العقوبات السالبة لمحرية األ

وىي التي تحقؽ إيالميا عف طريؽ حرماف المحكوـ عميو مف حقو في التمتع بحريتو، 
ما أف يكوف الحرماف  إذ تسمبو العقوبة ذلؾ الحؽ، إما نيائيًا في السجف مدي الحياة، وا 
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الصادر بحقو. ومف ثـ فال يتصور قياميا إف تمت تنفيذًا ألجؿ معموـ يحدده الحكـ 
لحكـ قضائي مف محكمة مختصة عف جريمة ارتكابيا المحكوـ عميو وبالتالي فال تقـو 
إال إذا كاف السجف أو الحرماف مف الحرية البدنية قد تـ بصورة مغالي فييا ودوف سند 

 التعسفي.وىو ما يسمي باالحتجاز  مف الشرعية أو القانوف،
وتعني تعمد إلحاؽ ألـ شديد أو معاناة شديدة بدنيًا أو عقميًا بشخص موجود  التعذیب:.4

تحت إشراؼ المتيـ أو سيطرتو، ولكنو ال يشمؿ أي ألـ أو معاناة ينجماف فحسب عف 
عقوبات قانونية أو يكوناف جزءًا منيا أو نتيجة ليا. ويعتبر التعذيب مف أقصي صور 

نساف، ففيو اعتداء عمي حؽ اإلنساف في السالمة الجسدية، وفي انتياؾ حقوؽ اإل
بعض األحياف قد يؤدي إلي فقداف الحؽ في الحياة ذاتو، ىذا فضاًل عما في أساليب 

 التعذيب مف استيانة لكرامة اإلنساف و إىدار ألدميتو.
 ، أو الحمؿ القسري، أواالغتصاب أو االستبعاد الجنسي أو اإلكراه عمي البغاء.5

التعقيـ القسري أو أي شكؿ أخر مف أشكاؿ العنؼ الجنسي عمي مثؿ ىذه الدرجة مف 
الخطورة. و مما يسجؿ لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية أنو قد وسع في 
المفاىيـ السابقة الذكر و جعميا عمي إطالقيا، دوف اشتراط كونيا عمي المرأة وحدىا، 

سة أي مف األفعاؿ المعينة المنصوص عمييا يعتبر بؿ يفيـ مف إطالؽ النص أف ممار 
جريمة ضد اإلنسانية سواء ارتكب عمي رجؿ أو امرأة عمي حد سواء، طالما توافر فيو 

. و (0224)عتمـ،  اليجوـ الواسع النطاؽ و العمـ بكوف الفعؿ جزءًا مف ىذا اليجوـ
الحمؿ القسري" كانت محؿ مفاوضات طويمة و دقيقة ننوه في ىذا المقاـ، أف جريمة "

ذلؾ أف الوفود العربية و وفود الدوؿ التي تديف بالكاثوليكية و كذا دولة الفاتيكاف رأت 
بأف ىذه الجريمة قد تفسر، بحيث تعني إلزاـ الدوؿ بالسماح بإجياض النساء المواتي 

 ،(0221)الرشيدي،  ه الدوؿيجبرف عمي الحمؿ و ىو ما يتعارض و المعتقد الديني ليذ
ولذلؾ توصؿ المفاوضوف إلي تعريؼ الحمؿ القسري بكونو إكراه المرأة عمي الحمؿ سرًا 
و عمي الوالدة غير المشروعة بقصد التأثير عمي التكويف العرقي ألي مجموعة مف 
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الدولي، و ال يجوز بأي حاؿ تفسير السكاف أو ارتكاب انتياكات خطيرة أخري لمقانوف 
 (8)ىذا التعريؼ عمي نحو يمس القوانيف الوطنية المتعمقة بالحمؿ.

.اضطياد أية جماعة محددة أو مجموع محدد مف السكاف ألسباب سياسية أو عرقية 6
أو  1أو قومية أو أثنية أو دنية أو متعمقة بنوع الجنس عمي النحو المعروؼ في الفقرة 

مف المسمـ عالميًا فأف القانوف الدولي ال يجيزىا وذلؾ فيما يتعمؽ بأي  ألسباب أخري
فعؿ مشار إليو في ىذه الفقرة أو فإنو جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة وينصرؼ 
معني االضطياد ىنا إلي حرماف جماعة مف السكاف أو مجموع السكاف حرمانًا متعمدًا 

قانوف الدولي وذلؾ بسبب ىوية الجماعة أو و شديدًا مف الحقوؽ األساسية بما يخالؼ ال
وتعتبر جريمة االضطياد ىي الوحيدة مف بيف الجرائـ ضد اإلنسانية التي  (0)المجموع.

تعتمد عمي أساس تميزي حيث ترتكب ضد المجموعات العنصرية أو العرقية أو غيرىا  
،  أو ضد جنس دوف أخر  .(0280)األشـر

ويعني إلقاء القبض عمي أي أشخاص أو احتجازىـ أو  االختفاء القسري لألشخاص،.7
اختطافيـ مف قبؿ دولة أو منظمة سياسية أو بأذف أو دعـ منيا ليذه الفعؿ أو سكوتيا 
عميو و رفضيا اإلقرار بحرماف ىؤالء األشخاص مف حريتيـ أو إعطاء معمومات عف 

نيـ مف حماية القانوف لفترة زمنية قصرىـ أو عف أماكف و جودىـ بيدؼ حرما
 (1)طويمة.

وتضـ كؿ فعؿ مف األفعاؿ غير اإلنسانية، يرتكب في  جریمة الفصل العنصري.82
سياؽ نظاـ مؤسس قوامو االضطياد المنيجي أو السيطرة المنيجية مف جانب جماعة 

ي ذلؾ عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخري و ترتكب بنية اإلبقاء عم
و تعتبر العنصرية عمى مدي اإلخالؿ بروح اإلخاء و المساواة بيف البشر و  (2)النظاـ

 تتعارض و القيـ اإلنسانية.

                                                           

 ( من النظام االساسى للمحكمة.2\7المادة ) 1

 ز( من النظام االساسى للمحكمة.\2\7المادة ) 2

 ط( من النظام االساسى للمحكمة.\2\7المادة ) (3

 ح( من النظام االساسى للمحكمة.\2\7المادة ) (4
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.األفعاؿ الالءنسانية األخرى ذات الطابع المماثؿ التي تتسبب عمدًا في معاناة 88
لنا مدي  وتبدو (8)شديدة أو في أذي خطير يمحؽ بالجسـ أو الصحة العقمية أو البدنية.

عمومية و إطالؽ ىذا النص، حيث تتمكف المحكمة مف بسط اختصاصيا عمي العديد 
مف األمثاؿ التي يمكف إدخاليا ضمف ىذه المادة و اعتبارىا جرائـ ضد اإلنسانية. و 
بالتمعف في نص المادة السابعة يتبيف أنيا قد أضافت إلي األفعاؿ التي تشكؿ صور 

سانية، أفعاًل جديدة لـ يتضمنيا أي نص مف األنظمة الركف المادي لمجريمة اإلن
األساسية لممحاكـ الخاصة السابقة، مثؿ جريمة اإلخفاء القسري و جريمة التفرقة 
العنصرية حيث يشكؿ ارتكاب أي مف ىاتيف الجريمتيف إذا تـ بطريقة واسعة النطاؽ أو 

سابقة لـ تشرط العتبار منيجية،جريمة ضد اإلنسانية. وباإلضافة إلي ذلؾ إف المادة ال
الجريمة مف الجرائـ ضد اإلنسانية، أف ترتكب أثناء المنازعات المسمحة األمر الذي 
يعني إمكانية وقوعيا في وقت الحرب و السمـ عمي حد سواء و بيذا يؤكد النظاـ 

)الفميت،  األساسي عمي مبدأ حماية السكاف مف تعسؼ األنظمة الدكتاتورية و القمعية
. وأخيرًا تجدر مالحظة أف المادة السابقة في فقرتيا )ؾ ( قد توسعت في (0280

إنسانية األخرى "كأحد األفعاؿ المكونة لمجريمة ضد اإلنسانية  اإلشارة إلي األفعاؿ الال
إذا توافرت عناصر قياميا و ىذه بدوره يشكؿ تطورًا ىامًا في إطار الحماية الجنائية 
لحقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ، حيث تمتد المسئولية الجنائية، في ىذه الحالة إلي كؿ 

جسـ اإلنساف أو صحتو العقمية أو األفعاؿ التي تسبب معاناة أو أذي خطير تمحؽ  ب
 البدنية أو المعنوية.

يمكف مواصمة قائمة القوانيف والوثائؽ واالتفاقيات التي تضبط بصورة مباشرة القانوف 
الجنائي الدولي وتعتبر مصادر لو. مع ذلؾ يمكف استخالص استنتاج مف اآلف مؤداه 

قانوف الدولي بصورة عامة. إال أنو رغـ كوف ىذه االتفاقيات تثبت المبادئ األساسية لم
أنيا تضبط المسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعييف في الزمف والمجاؿ وبيذا تصبح 

وتنص االتفاقيات والمعاىدات العديدة  .ىذه المبادئ مصادر لمقانوف الجنائي الدولي
قوانيف عمى التزاـ الدوؿ المشاركة فييا بتمرير عبر ىيئاتيا التشريعية وفي حالة نقص ال

                                                           

 كمة.ك( من النظام االساسى للمح\2\7المادة ) (1
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الجنائية الوطنية إجراءات ضرورية لمقاضاة الجرائـ المنصوص عمييا في ىذه القوانيف. 
وجاء في بعض االتفاقيات أف الحكومة تتعيد بمعاقبة مف يخالؼ تنفيذ االلتزامات وذلؾ 

 .(0227)غيباتي،  بحرماف المسؤوليف مف الحرية وغيرىا مف أصناؼ العقاب
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية والتي يحكميا نظاـ روما األساسي، أوؿ محكمة دائمة 
أسست بناًء عمى معاىدة تـ إنشاؤىا لمحاسبة مرتكبي أكثر الجرائـ خطورة عمى 
المستوى العالمي مثؿ جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية، وجرائـ اإلبادة الجماعية، 

، اختتمت أعماؿ المؤتمر الدبموماسي المعني 8776عاـ  ففي السابع عشر مف تموز
)لموقع  بإنشاء محكمة جنائية دولية بالموافقة عمى تبني نظاـ المحكمة األساسي

، والمحكمة الجنائية الدولية ىي مؤسسة (0281اإللكتروني لممحكمة الجنائية الدولية، 
أحد أقساـ منظمة األمـ المتحدة، ويوضح النظاـ األساسي بأف دائمة ومستقمة وال تعتبر 

الميمة الرئيسية في مالحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائـ تقع عمى عاتؽ الدوؿ األطراؼ، 
والمحكمة تكمؿ تمؾ الجيود، ىذا وتعتبر المحكمة النقطة المحورية لتطبيؽ نظاـ العدالة 

ة، والمحاكـ الدولية والمحاكـ التي تضـ الجنائية الدولية، بحيث تشمؿ المحاكـ الوطني
عناصر وطنية ودولية، فقد كاف لتزايد حدة الصراعات الدولية والحروب في بقاع كثيرة 

، أثرًا في زيادة ارتكاب جرائـ الحرب ضد المدنييف وارتفاع (0226)مطر،  مف العالـ
ؿ غياب آلية مناسبة يتبناىا المجتمع الدولي معدالت انتياكات حقوؽ اإلنساف، في ظ

لمحد مف ىذه االنتياكات ومعاقبة مف يقوموف بيا أو مف يقفوف خمفيـ ومحاكمتيـ، 
 سواء كانوا أفراد أو دوؿ أو منظمات أو حكومات.

( مف النظاـ األساسي المذكور تعتبر جرائـ ضد اإلنسانية تمؾ األفعاؿ 4وفؽ المادة )
مجموعة مف السكاف المدنييف وتتضمف مثؿ ىذه اأَلفعاؿ القتؿ  التي ترتكب ضد أية

العمد، واإلبادة، واالغتصاب، والعبودية الجنسية، واإلبعاد أو النقؿ القسري لمسكاف 
وجريمِة التفرقة العنصرية وغيرىا. اإلبادة الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية عرضة 

"  (8)َأو الحرب. لمعقاب بصرؼ النظر عف ارتكابيا وقت "السالـِ

                                                           

 ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.6المادة ) )1
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( مف النظاـ األساسي عمى األفعاؿ الال إنسانية التي تدخؿ في 5وقد نصت المادة )
اختصاص المحكمة وىي: القتؿ، اإلبادة، االسترقاؽ، إبعاد السكاف أو النقؿ القسري 
لمسكاف، السجف أو الحرماف الشديد عمى نحو آخر مف الحرية البدنية بما يخالؼ 

مقانوف الدولي، والتعذيب، واالغتصاب أو االستعباد الجنسي، أو القواعد األساسية ل
اإلكراه عمى ألبغاء أو الحمؿ ألقسري أو التعقيـ ألقسري أو أي شكؿ آخر مف أشكاؿ 
العنؼ الجنسي عمى مثؿ ىذه الدرجة مف ألخطورة واالختفاء القسري لألشخاص وجريمة 

ت الطابع المماثؿ التي تسببت عمدًا الفصؿ العنصري، واألفعاؿ الال إنسانية األخرى ذا
في معاناة شديدة أو أي أذى خطير يمحؽ بالجسـ أو بالصحة العقمية أو البدنية. 
اضطياد أية جماعة محددة أو مجموع محدد مف السكاف ألسباب سياسية أو عرقية أو 
قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية متعمقة بنوع الجنس أو ألسباب أخرى، و مف 

 عروؼ عالميًا أف القانوف ال يجيزىا.الم
  تطور التجریم الدولي لمجنایات العالمیةالمبحث الثاني: 

بعد محاكمات طوكيو ونورمبرغ في تسعينات  ُأنشئت أولى المحاكـ الجنائية الدولية 
القرف الماضي لمرد عمى الفظائع التي ارتكبت خالؿ النزاع في يوغوسالفيا السابقة 

القتؿ الجماعي في رواندا. وأنشأ مجمس األمف كاًل مف المحكمة الدولية  وعمىأعماؿ
ومنذ . .(ICTR) والمحكمة الدولية المماثمة ليا لرواندا (ICTY) ليوغوسالفيا السابقة

ذلؾ الحيف، بدأت المحاكـ الخاصة تتأسس أيضًا لمتابعة الجرائـ المرتكبة عمى 
عمى أمثمة عف ىذه المحاكـ المختمطة في  الصعيديف الوطني والدولي. ويمكف االطالع

كوسوفو، والبوسنة واليرسؾ، وتيمور الشرقية، وسيراليوف، وكمبوديا، وفي لبناف في 
ويبقى وضع ىذه اآلليات القانونية جانبًا ىامًا مف بعض سيناريوىات .اآلونة األخيرة

ضرورة العمؿ  مرحمة ما بعد انتياء النزاعات. وىي تساىـ في دعـ النقاش الجاري حوؿ
عمى تحقيؽ السمـ والمصالحة في بمد أو مجتمع محمي مقابؿ المطالبات المنادية 

 .بإنصاؼ ضحايا االنتياكات الجماعية لحقوؽ اإلنساف
وتستند الحجج المؤيدة إلجراء محاكمات في مرحمة ما بعد انتياء النزاع، حيف تبرز 

الجرائـ ضد اإلنسانية، إلى ضرورة أو جرائـ الحرب أو  االتيامات باإلبادة الجماعية 
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وجود رادع يحوؿ دوف ارتكاب المزيد مف الجرائـ، وضرورة إنصاؼ الضحايا 
وضرورة إظيار حقيقة ما حدث باعتبارىا جزءًا مف أي عممية لتحقيؽ  والمجتمع، 

التعايش السممي في المستقبؿ.ومف غير الممكف في ىذه المرحمة تقييـ األثر 
اكـ الخاصة في منع حدوث جرائـ في المستقبؿ. وال توجد أدلة كافية ليذه المح الرادع 

تثبت ذلؾ. ويصدؽ القوؿ نفسو عمى االدعاءات التي تزعـ بأف ىذه المحاكـ تظير 
أما النظرة إلى إقامة العدالة فيي أكثر وضوحًا لمجميور، إال أف مشكمة تحديد .الحقيقة

 .محاكـ ال تزاؿ مشكمة مطروحةالمشتبو في ارتكابيـ جرائـ وتقديميـ إلى ال
ويعتقد المحاموف العامموف مع المجنة الدولية أف محاكـ كتمؾ التي أنشئت ليوغوسالفيا 
السابقة تدؿ عمى التقدـ خطوة ميمة في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني. فيذه المحاكـ قد 

لبعض  ساىمت في تطور القانوف الدولي اإلنساني مف خالؿ تأكيد الطابع العرفي
المبادئ، وتقميص الفجوة القائمة في القواعد المطبقة في النزاعات المسمحة الدولية وغير 
الدولية، ومواءمة المزيد مف األحكاـ التقميمدية في القانوف الدولي اإلنساني مع الواقع 

وترحب المجنة الدولية لمصميب األحمر .المعاصر مف خالؿ تفسيرىا بشكؿ أكثر مرونة
جيات كما ترحب بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية باعتبارىا مكممة لممحاكـ بيذه التو 
 .الخاصة

كما تدعـ المجنة الدولية لمصميب األحمربصفتيا راعية لمقانوف الدولي اإلنساف الجيود 
الرامية إلى وضع حد لحاالت اإلفالت مف العقاب، وذلؾ مف خالؿ إقامة عدالة جنائية 

شجيع الدوؿ عمى تنفيذ التشريعات المطموبة بحيث يمكف دولية، سواء عف طريؽ ت
مكافحة اإلفالت مف العقاب في الجرائـ الدولية عمى المستوى المحمي، أو كذلؾ عف 
طريؽ دعـ التوجو نحو إضفاء الطابع الدولي عمى المسؤولية الفردية في اإلبادة 

 الجماعية وجرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية.
سي ومجازر بعد تفكؾ يوغسالفيا في البوسنة واليرسؾ والمجازر التي فما حصؿ مف ما

كؿ ذلؾ أشعؿ الفتيؿ مف جديد محركًا   شيدتيا رواندا في أفريقيا اثر خالؼ عرقي،
وانتيى   الدعوات إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب،
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ا إلى قرارات مجمس األمف الدولي األمر إلى إنشاء محاكـ جنائية دولية مؤقتة استناد
 ، خصصت لمحاكمة مجرمي الحرب في تمؾ الدوؿ.8771/8772لعاـ 

 وألىمية ىاتيف المحكمتيف سنتناوؿ كؿ منيما في البنود التالية: 
المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة: كاف لإلحداث الدولية الدامية  -8

ية يوغسالفيا السابقة وما جرى فييا مف أحداث وفظائع التي حدثت بعد انييار جميور 
يندى ليا جبيف اإلنسانية، وما ارتكبت مف جرائـ التطيير العرقي، والتي كانت ىدؼ 

باإلضافة إلى أعماؿ العنؼ التي اتخذت عدة  الحرب وليس نتيجتيا غير المقصودة،
بعاد المدنييف أشكاؿ منيا اإلبادة الجماعية واالغتصاب المنظـ والمجازر وال تعذيب وا 

 الجماعي.
كؿ ذلؾ أدى إلى أف ينيض مجمس األمف بمسؤوليتو باعتباره حارسا عمى امف 
اإلنسانية وسمميا كرد فعؿ لالنتياكات الصارخة لمقانوف الدولي اإلنساني وحقوؽ 

وتمثؿ دوره مف خالؿ إصدار   اإلنساف التي ارتكبت في أراضي يوغسالفيا السابقة،
القرارات التي تتعمؽ بالحالة في يوغسالفيا السابقة باعتبارىا تمثؿ تيديدا العديد مف 

 لمسمـ واألمف الدولييف.
واستنادا إلى التقارير المرفوعة إلى مجمس األمف والتي تقرر وجود ممارسات بشعة 
وانتياكات لمقانوف الدولي اإلنساني. فاف مجمس األمف اخذ ذلؾ بنظر االعتبار واصدر 

القاضي بإحداث محكمة جنائية دولية لمحاكمة  8771/ 00/0في  626رقـ قراره الم
المتيميف المسؤوليف عف االنتياكات الخطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني المرتكبة في 

. وبموجب ىذا القرار فقد تـ تكميؼ األميف 8778أراضي يوغسالفيا السابقة منذ عاـ 
األساسي لممحكمة حيث اعتمده المجمس العاـ لألمـ المتحدة بإعداد مشروع النظاـ 

وقد أجريت العديد مف التعديالت عمى النظاـ  ،03/3/8771في  605بقراره المرقـ 
 .(0288)شبؿ،  األساسي ليذه المحكمة

ومف ناحية أخرى فانو عمى الرغـ مف االنتياكات التي ارتكبت مف قبؿ حمؼ الناتو 
، إال أف المحكمة الدولية لـ تمفت النظر 8776أثناء الحممة الجوية عمى يوغسالفيا عاـ 

لمثؿ ىذه االنتياكات، والكوارث ))حيث اخذ المدعي العاـ لممحكمة بتوصية غير ممزمة 
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بعدـ تحريؾ دعوى بسبب  82/3/8777كاف قد شكميا في  أصال لمجنة التحقيؽ التي
رغـ وقوع العديد مف االنتياكات لقواعد القانوف الدولي  –عدـ الوضوح في القانوف  –

اإلنساني وقواعد قانوف النزاعات المسمحة، والتي جاءت ىذه المحكمة لمالحقة مرتكبييا 
 في ىذه المنطقة مف العالـ ((.

الدولية الخاصة برواندا: كاف لممجازر التي شيدتيا رواندا في المحكمة الجنائية   -0
أفريقيا اثر خالؼ عرقي وما جرى فييا مف العديد مف جرائـ القتؿ والتنكيؿ الجماعي 

، والتي حصدت أرواح أكثر مف مميوف 8772التي ارتكبت مف قبؿ )اليوتو( عاـ 
. كؿ ذلؾ دفع (0282)بشوى،  ونصؼ المميوف شخص مف قبائؿ ))التوتسي واليوتو ((

حكومة رواندا أف تمجا إلى مجمس األمف الذي كاف قد شكؿ لجنة مف الخبراء لمتحقيؽ 
 .8772( عاـ 713بموجب قراره المرقـ ) 8772في الجرائـ المرتكبة في رواندا عاـ 

( في 733دـ فاف مجمس األمف اصدر قراره المرقـ )واستنادا لما تق (0220)ىيبؿ، 
مستندا في ذلؾ بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ ألمتحدة  86/88/8772

 باعتبار إف الحالة في رواندا تشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف.
عقد مؤتمر األمـ ألمتحدة الدبموماسي لممفوضيف المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية 

/تموز )يوليو 85/حزيراف )يونيو ( إلى 83روما )ايطاليا ( في الفترة الواقعة مف في 
في مقر منظمة األغذية والزراعة الدولية، وبموجب الوثيقة الختامية لممؤتمر  8776(/

( مف المنظمات والكيانات الدولية 84( دولو، وحضر المؤتمر)842فقد شاركت فيو )
بيف مف بينيا )اإلتحاد الدولي لجمعيات الصميب التي مثمت في المؤتمر بصفو مراق

،  األحمر واليالؿ األحمر وجامعة الدوؿ العربية ( ( 3، وكذلؾ )(0280)األشـر
(ىيئات 7وكاالت متخصصة باإلضافة إلى ىيئات وبرامج تابعة لألمـ المتحدة عددىا )

اف والمحكمتاف الدوليتاف ليوغسالفيا السابقة مف بينيا المفوضية السامية لحقوؽ اإلنس
 ( منظمة غير حكومية مثمت بصفة مراقبيف.800ورواندا، وكذلؾ حضر المؤتمر )

  المطمب األول: التطور التاریخي لمجرائم ضد اإلنسانیة
لكف ارتكابيا قديـ قدـ التأريخ ،  ،يعد مصطمح الجريمة ضد اإلنسانية حديث الظيور

فمطالما كانت عالقات اإلغريؽ مع الشعوب األخرى مبنية عمى القوة المفرطة والتسمط 
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ألف اإلغريؽ كانوا يعدوف انفسيـ فوؽ الشعوب األخرى وعدوا اف مف حقيـ شف 
 الحروب والقياـ بالفتوحات لذا فاف منطؽ القسوة المفرطة والتصرفات العدائية كاف ىو
المنظـ لتمؾ العالقات وفي خضـ العالقات المبنية عمى القوة كاف مف الطبيعي اف 

، وىذا دعا رجاؿ (0224)الموسى،  ترتكب جرائـ دولية بما فييا جرائـ ضد اإلنسانية
الفمسفة وبعض القديسيف الى دعوة األطراؼ المتحاربة الى نبذ العنؼ والعمؿ عمى 

حوار مف أجؿ احالؿ السالـ بينيـ ، فضال عف بعض المحاوالت لتنظيـ عادات ال
 . الحرب ومنع ارتكاب جرائـ ضد المدنييف العزؿ

وضع الفقيو اليولندي غروسيوس كتابًا سماه )كتب ثالث في قانوف الحرب( بحث فيو 
سالـ عادات الحروب وأعرافيا، وطالب بمعاقبة مرتكبي جرائـ الحرب والجرائـ ضد ال

والجرائـ ضد االنسانية، كما أّيد الفقيو الفرنسي فاتيؿ التدخؿ العسكري ألسباب إنسانية، 
 8642وىذا ما حدث حينما تدخمت الدوؿ األوربية عسكريًا ضد الدولة العثمانية عاـ 

عمى أثر قتؿ آالؼ المسيحييف في سوريا ولبناف، وقياـ الواليات المتحدة األمريكية 
. اما في الواليات المتحدة األمريكية فقد 8724مانيا لصالح الييود عاـ بالتدخؿ لدى رو 

ـ، التي صاغيا الفقيو 8644أصدر الرئيس )ابراىاـ لينكولف( تعميمات )ليبر( عاـ 
األمريكي مف أصؿ ألماني )فرانسيس ليبر( وأمر الرئيس لينكولف بأف تطبؽ مف 

ت ليبر األساس لمعاىدات القانوف الجيوش الفيدرالية عند القتاؿ وقد أصبحت تعميما
 . الدولي االنساني

أسست دوؿ الحمفاء لجنة لمتحقيؽ في جرائـ الحرب التي  ، وبعد الحرب العالمية األولى
ارتكبيا األلماف وفقًا التفاقية فرساي، لكف المجنة وجدت أف األتراؾ ارتكبوا جرائـ مخالفة 

ف في الحرب العالمية األولى ، لكف الواليات لقوانيف اإلنسانية ألنيـ قتموا السكاف األرم
المتحدة والياباف اعترضتا عمى تجريـ ىذه األعماؿ واحتجتا بأف تمؾ الجرائـ تخالؼ 

 .(0224)الموسى،  القانوف األخالقي ال القانوف الوضعي
حينما ُأنشئت منظمة األمـ المتحدة وامتمكت صالحيات  ، وبعد الحرب العالمية الثانية

أوسع مما امتمكتيا عصبة األمـ ، وأجاز ميثاقيا التدخؿ في الدوؿ لحماية السكاف مف 
انتياكات حقوؽ اإلنساف اذ لـ يُعد ذلؾ انتياكًا لسيادة الدولة والمساس باستقالليا 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
150 

اإلنساف أعمى مف مبدأ سيادة  وشؤونيا الداخمية فأصبح مبدأ تدخؿ الدوؿ لحماية حقوؽ
الدولة الف االوؿ اصبح مف مبادئ القانوف الدولي التي تعد اسمى مف القوانيف الوطنية 
، وتـ تقنيف الجرائـ ضد اإلنسانية واسُتعِمَؿ ىذا المصطمح في النظاـ األساسي لكؿ مف 

يت اتيامات لمجرمي الحرب بارتكاب جرائ ـ حرب محكمتي نورمبيرغ وطوكيو ، فُوجِّ
 . وجرائـ عدواف وجرائـ ضد االنسانية

وتوالى االىتماـ الدولي بيذه الجرائـ فورد ذكرىا في المادة الثانية مف مشروع قانوف 
االعتداء عمى السمـ واإلنسانية الذي وضعتو لجنة القانوف الدولي في األمـ المتحدة عاـ 

نسانية الذي وضعتو لجنة وكذلؾ في مشروع مدونة األفعاؿ المخمة بالسالمة اإل 8738
وأصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دورتيا الثالثة  8774القانوف الدولي عاـ 

والعشريف قرارًا باعتماد اتفاقية منع تقادـ جرائـ الحرب والجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية ، 
سميـ قرارًا يقضي بوجوب التعاوف الدولي لتعقب ومالحقة وت 8751كما أصدرت عاـ 

 . ومعاقبة مرتكبي جرائـ الحرب والجرائـ ضد االنسانية
لكف جميع ىذه  ، وتعددت االتفاقيات الدولية التي وضعت تعاريفًا لمجرائـ ضد اإلنسانية

التعاريؼ تؤدي الى نفس المعنى ، فالمادة السادسة مف ميثاؽ المحكمة العسكرية 
)محكمة نورمبرغ( تعّرؼ الجرائـ لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في أوربا ، التي تسمى 

ضد االنسانية بأّنيا )القتؿ ، االبادة ، االستعباد ، االبعاد ، واألفعاؿ غير االنسانية 
االخرى ، التي ترتكب ضد السكاف المدنييف قبؿ أو عند الحرب أو عمى أساس ديني أو 

في عنصري أو سياسي ، تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة سواء أكانت معاقبًا عمييا 
القانوف المحمي لمدولة التي ارتكبت فييا أـ ال. وىذا التعريؼ نفسو جاء في ميثاؽ 
المحكمة العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرؽ األقصى، التي سميت محكمة 

 . (0222)بسيوني،  طوكيو لكف مع بعض التغييرات الطفيفة
ومع التقدـ الذي حققو المجتمع الدولي في تعريؼ ىذه الجرائـ ، جاء في نظاـ المحكمة 

انو  8771الجنائية الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب في يوغسالفيا السابقة الصادر سنة 
باإلمكاف معاقبة مرتكبي الجرائـ ضد اإلنسانية عند النزاعات المسّمحة الدولية وغير 

الخامسة مف النظاـ األساسي تكوف لممحكمة سمطة محاكمة  وفقًا لممادةالدولية.
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األشخاص المسؤوليف عف الجرائـ ضد اإلنسانية ، سواء ارتكبت في نزاع كاف ذو طابع 
ورغـ أّف ىذا التعريؼ لـ يشترط ارتباط الجرائـ  ، دولي اـ داخمي ضد السكاف المدنييف

ضد االنسانية بالجرائـ األخرى إلمكانية المعاقبة عمييا مما يوسع نطاؽ صالحياتيا ، 
لكف يؤخذ عمى التعريؼ أنو يشترط وقوع الجرائـ ضد االنسانية عند اي نزاع مسمح ، 

 دث ذلؾ النزاع.في حيف أنو مف الممكف وقوع الجريمة المذكورة مف دوف أف يح
، فمـ يختمؼ الوضع  8772أّما في نظاـ المحكمة الجنائية الدولية رواندا الصادر عاـ 

كثيرًا عف محكمة يوغسالفيا سوى أف نظاـ محكمة رواندا لـ يشترط ارتباط الجرائـ ضد 
االنسانية بنزاع مسمح ، لكنو اشترط أف تقع ضمف ىجوـ واسع النطاؽ، أّما األفعاؿ 

 عمييا فيي نفسيا في نظاـ محكمة يوغسالفيا السابقة.المعاقب 
 : الجرائم ضد اإلنسانیة في أعقاب الحربین العالمیتین األولی والثانیةالمطمب الثاني

تـ إعداد اتفاقية دولية تنص عمى عدـ خضوع جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية 
ه االتفاقية لمتوقيع لمتقادـ المنصوص عميو في القوانيف الداخمية وقد عرضت ىذ

)د ػ  2391والتصديؽ واالنضماـ إلييا بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 
، تتكوف ىذه االتفاقية مف (8774)الفار،  1968نوفمبر سنة  26( المؤرخ بتاريخ 23

حدى عشرة مادة، حيث أكدت الديباجة عمى أف جرائـ الحرب والجرائـ ضد  ديباجة وا 
 اإلنسانية ىي مف أخطر الجرائـ في القانوف الدولي. 

فكاف  بداية يمكف القوؿ باف المجتمع الدولي قد عرؼ نوعيف مف المحاكـ المؤقتة،
ة إف شكموا محاكـ لتتبع الخارجيف عف أحكاـ لممنتصريف بعد الحرب العالمية الثاني

ثـ تكفؿ مجمس األمف بتكويف محاكـ جنائية دولية خاصة لنفس  القانوف الدولي،
 الغرض.ولذلؾ سنتناوؿ ىذه المحاكـ الدولية بالدراسة مف خالؿ األتي:

 ا : محاكـ المنتصريف ))محكمتي نورمبرغ وطوكيو((
عمى الرغـ مف إبراـ العديد مف معاىدات السالـ بعد الحرب العالمية األولى كمعاىدة 

، إال إنيا لـ تنجح في ترسيخ السالـ عمى ركائز ثابتة ومتينة، ولـ 8787فرساي عاـ 
تستطع عصبة األمـ وقؼ التدىور الحاصؿ عمى المستوى الدولي واإلخالؿ بالسمـ 

الصادرة مف المسؤوليف تشكؿ أساسا جديدا لممسؤولية لذلؾ باتت التصريحات   العالمي،
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/تشريف األوؿ  03. ففي (0288)الفتالوى،  عف الجرائـ الدولية خاصة في وقت الحرب
صرح الرئيس األمريكي روزفمت " باف اإلرىاب والترويع ال يمكف أف  8728)أكتوبر(/

انو ال يفعؿ شيئًا سوى بث الحقد الذي سيؤدي يوما ما   أوربا،يجمب السالـ إلى دوؿ 
إلى قصاص رىيب " وفي الوقت نفسو صرح رئيس الوزراء البريطاني ونستوف تشرشؿ " 
باف الجزاء عمى الجرائـ المرتكبة يعد مف اآلف مف المقاصد الرئيسية لمحرب". وفي 

دوؿ أوربية. باف ىذه  أكد تصريح ساف جيمس باالس والصادر عف تسع 81/8/8721
الدوؿ تضع مف بيف أىدافيا ومقاصدىا ضرورة توقيع العقاب مف خالؿ قنوات عادلة 
ومنظمة عمى المجرميف و المسؤوليف عف جرائـ الحرب وجرائـ ضد اإلنسانية سواء 
أمروا بيا أو نفذوىا أو ساىموا في ارتكابيا. وبمقتضى ىذا التصريح فقد تـ تشكيؿ لجنة 

( دولة ممثمة 85ر في جرائـ الحرب المرتكبة وتتكوف ىذه المجنة مف ) خاصة لمنظ
 بأعضاء عنيا. وقد أطمؽ عمى ىذه المجنة ))لجنة األمـ ألمتحدة لجرائـ الحرب((.

/ 12ومف ابرز التصريحات التي صدرت خالؿ ىذه الفترة ىو تصريح موسكو في
ستاليف ((. فقد  –شرشؿ ت –الصادر عف الرؤساء )) روزفمت  8721تشريف األوؿ عاـ 

أرسى ىذا التصريح قواعد أكثر تحديدا في مجاؿ المسؤولية الجنائية الدولية ومحاكمة 
يجب أف تطاؿ المحاكمة كؿ مف  -أي التصريح –إذ بموجبو  المجرميف بشكؿ حاسـ،

 ارتكب جريمة دولية أو جرائـ ضد اإلنسانية.
المحکمتین الجنائیتین الدولیتین  : الجرائم ضد اإلنسانیة في نظاميالمطمب الثالث

  لیوغوسالفیا السابقة ورواندا
كاف لممجازر التي شيدتيا رواندا في أفريقيا اثر خالؼ عرقي وما جرى فييا مف العديد 

، والتي 8772مف جرائـ القتؿ والتنكيؿ الجماعي التي ارتكبت مف قبؿ )اليوتو( عاـ 
 ص مف قبائؿ ))التوتسي واليوتو ((حصدت أرواح أكثر مف مميوف ونصؼ المميوف شخ

. كؿ ذلؾ دفع حكومة رواندا أف تمجا إلى مجمس األمف الذي كاف قد (0282)بشوى، 
بموجب قراره  8772شكؿ لجنة مف الخبراء لمتحقيؽ في الجرائـ المرتكبة في رواندا عاـ 

. واستنادا لما تقدـ فاف مجمس األمف اصدر (0220)ىيبؿ،  8772( عاـ 713المرقـ )
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مستندا في ذلؾ بموجب الفصؿ السابع مف  86/88/8772( في 733قراره المرقـ )
 ميثاؽ األمـ ألمتحدة باعتبار إف الحالة في رواندا تشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف.

 ام المحکمة الجنائیة الدولیة في کوسوفو  : الجرائم ضد اإلنسانیة في نظالمطمب الرابع
أعمنت محكمة خاصة في الىاي أنيا ستبدأ في منتصؼ أيموؿ/سبتمبر محاكمة قائد 

وصالح .سابؽ لممقاتميف االستقاللييف األلباف متيـ بارتكاب جرائـ حرب في كوسوفو
التي مصطفى القائد السابؽ لػ"جيش تحرير كوسوفو" ىو أوؿ مف يحاكـ أماـ المحكمة 

إلى  0284وجيت اتيامات في الماضي إلى ىاشـ تاجي رئيس كوسوفو مف 
وصالح مصطفى متيـ باحتجاز ستة مدنييف عمى األقؿ بشكؿ تعسفي .0202

في زالش في  8777ومعاممتيـ بوحشية وتعذيبيـ في مركز اعتقاؿ في نيساف/ابريؿ 
رير كوسوفو، وكاف مصطفى ناشطا بصفتو عضوا في جيش تح.كوسوفو، وبقتؿ سجيف

خالؿ الحرب في شماؿ ىذه المنطقة. وترأس بعد ذلؾ جياز استخبارات "قوة أمف 
كوسوفو"، وىي قوة مزودة بأسمحة خفيفة انبثقت عف جيش تحرير كوسوفو بعد نزع 

 .سالحو
أيموؿ/سبتمبر، بخطاب مف  83وقالت المحكمة إف محاكمة مصطفى ستبدأ في 

 02يبدأ االستماع إلى الشيود اعتبارا مف المدعي العاـ ومحامي الضحايا. وس
ويواجو رئيس كوسوفو السابؽ والزعيـ السياسي السابؽ لجيش تحرير .أيموؿ/سبتمبر

وثالثة  0202كوسوفو ىاشـ تاجي الذي استقاؿ في الخامس مف تشريف الثاني/نوفمبر 
 8776 مشتبو بيـ آخريف، تيما بارتكاب جرائـ حرب وجرائـ ضد اإلنسانية ارتكبت بيف

وجرى النزاع .، حسب نص االتياـ. لكف لـ يحدد بعد موعد محاكمتيـ8777و
ألؼ قتيؿ بيف المتمرديف المؤيديف لالستقالؿ  81(، الذي سقط فيو 8776-8777)

 .ضد القوات الصربية في كوسوفو التي كانت إقميما تابعا لصربيا
والمحكمة الخاصة لكوسوفو ىيئة تعمؿ وفؽ قانوف كوسوفو ومؤلفة مف قضاة دولييف. 
وىي مكمفة التحقيؽ في جرائـ ارتكبيا "جيش تحرير كوسوفو" أثناء النزاع وبعده، 

وأنشئت ىذه .وخصوصا ضد صرب وغجر ومعارضيف كوسوفييف لمتمرد المسمح
الذيف يتعرضوف لضغوط  في ىولندا لحماية الشيود 0283المحكمة الخاصة في 
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، 0283، التي أنشئت في بكوسوفو اتيـ مدعي عاـ المحكمة الخاصة.وتيديدات
الرئيس الكوسوفي ىاشـ تاجي، الزعيـ السابؽ لممقاتميف االنفصالييف، بارتكاب جرائـ 

 .القرف المنصـرحرب وجرائـ ضد اإلنسانية خالؿ النزاع مع صربيا أواخر تسعينات 
ومقرىا الىاي، مفّوضة التحقيؽ  0283والمحكمة الخاصة بكوسوفو التي أنشئت في 

في جرائـ يشتبو في أف مقاتميف انفصالييف مف ألباف كوسوفو ينتموف إلى "جيش تحرير 
كوسوفو"، ارتكبوىا واستيدفت خصوصا الصرب، وغجر الروما ومعارضيف إباف النزاع 

 .، وبعده8777و 8767الذي دار بيف عامي 
نيساف/أبريؿ، ومّتيـ  02وأعمنت المحكمة أف تاجي يواجو عشر تيـ ُقدَِّمت لوائحيا في 

، بما فييا القتؿ واإلخفاء القسري حرب جرائـخصوصا بػ"ارتكاب جرائـ ضد اإلنسانية و 
 .واالضطياد والتعذيب" خالؿ النزاع مع صربيا

وتشمؿ االّتيامات قدري فيسيمي، القائد الحالي لحزب كوسوفو الديمقراطي، فضال عف 
والمشتبو بيـ اآلخريف  وبحسب الئحة االتياـ، يتحّمؿ تاجي وفيسيمي.أشخاص آخريف

في األثناء، يتولى قاض في المحكمة "النظر .مسؤولية جزائية عف نحو مئة جريمة قتؿ
في التيـ، التخاذ قرار بشأف تأكيدىا"، في خطوة مف شأنيا أف تؤدي إلى توجيو االّتياـ 

 ، أف0284واألربعاء أعمف مكتب الرئيس الكوسوفي الذي يتولى الحكـ منذ العاـ .رسميا
األخير "قطع" زيارتو إلى واشنطف حيث كاف مقررا أف يشارؾ في قمة مع صربيا، وأنو 
سيعود إلى كوسوفو. وأشارت المحكمة الخاصة إلى أّف تاجي وفيسيمي "قادا حممة سرية 
عاقة عمميا"، وذلؾ لضماف عدـ مثوليما أماـ  إلبطاؿ القانوف الذي أنشأ المحكمة وا 

ات. وقاؿ إف "بياف المدعي العاـ محاولة جديدة إلعادة ورفض فيسيمي االتيام.القضاء
 ."كتابة التاريخ"، متيما إياه بأف لديو دوافع "سياسية

وسبؽ أف نفى تاجي وفيسيمي القائداف السابقاف في "جيش تحرير كوسوفو"، أي توّرط 
 8776وبيف عامي .ليما في جرائـ حرب خالؿ النزاع الذي دار في أواخر التسعينات

، أسفرت حرب كوسوفو بيف االنفصالييف األلباف والقوات الصربية عف أكثر 8777و
واعتبر رئيس .ألؼ كوسوفي ألباني وألفي صربي 88 ألؼ قتيؿ، منيـ حوالي 81مف 

جمعية المحاربيف القدامى في كوسوفو حسني غوكاتي أف المحكمة "ارتكبت خطأ" 

https://www.france24.com/ar/20180317-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://www.france24.com/ar/20180317-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://www.france24.com/ar/20190719-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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واصفا الخطوة بأنيا "مسّيسة باإلعالف عف االتياـ قبيؿ قمة بيف كوسوفو وصربيا، 
واعتبر فيغاف كورولي بروفسور الحقوؽ في جامعة بريشتينا أف اإلعالف عف ."بالكامؿ

حزيراف/يونيو "حيث يمكف أف تشمؿ  05التيـ قد يكوف مرتبطا بالقمة المقررة في 
وشّدد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قبضتو ."المحادثات حؿ المحكمة الخاصة

ة األحد بعد تحقيؽ حزبو فوزًا كبيرًا في االنتخابات التشريعية عمى حساب عمى السمط
 .المعارضة

: الجرائم ضد اإلنسانیة في الوثائق القانونیة الدولیة وفق نظام روما المطمب الخامس
  األساسي لممحکمة الجنائیة الدولیة

نسبيًا في القانوف يمكف اعتبار اف مفيوـ )الجرائـ ضد االنسانية( مفيـو حديث العيد 
الدولي الجنائي . ولكف الحداثة ال يعني اف مصطمح )الجريمة ضد االنسانية( لـ يكف 
معروفًا نيائيًا وانما المقصود بو عدـ وجود تنظيـ ليذه الجريمة في معاىدة دولية تعرؼ 

عمى أثر المجازر  8783وتحدد اركاف ىذه الجريمة، فقد ورد ىذا المصطمح في عاـ 
عرض ليا الشعب االرمني عمى يد االتراؾ ولـ يعاقب مرتكبوىا بسبب اعتراض التي ت

كؿ مف الواليات المتحدة والياباف بقوة عمى تجريـ مثؿ ذاؾ التصرؼ عمى اساس اف 
الجرائـ ضد االنسانية تمثؿ انتياكات لمقانوف االخالقي وليس القانوف الوضعي وبذلؾ 

مف ضرورة معاقبة مرتكبي ىذه  8787لعاـ رفضتا ما انتيت اليو لجنة المسؤوليات 
الجرائـ ، ولكف عندما اقتضت مصمحتيا معاقبة الزعماء االلماف بعد الحرب العالمية 
الثانية غيرت الواليات المتحدة موقفيا مف ىذه الجريمة وأيدت ادراجيا في ميثاؽ 

ف مف الحرب المحكمة العسكرية )نورمبرغ( التي أنشأتيا مع حمفائيا لمحاكمة الميزومي
العالمية الثانية عممًا انو لـ يحصؿ أي تطور قانوني دولي بشأف ىذه الجريمة بيف 

 . (0220)بسيوني،  لكي يكوف تفسيرًا ليذا التغير في الموقؼ 8723-8787االعواـ 
ؼ اف ورغـ ذلؾ فاف مفيوـ الجرائـ ضد االنسانية بقى غامضًا النو كما ىو معرو 

المحكمة العسكرية )محكمة نورمبرغ( تـ إنشاؤىا بمناسبة الحرب العالمية الثانية لذلؾ 
مما ادى الى تتداخؿ مفيوـ   اشترط الميثاؽ اف ترتكب ىذه الجريمة اثناء الحرب فقط

 ئـ ضد االنسانية مع جرائـ الحرب.الجرا
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كاف محاًل لممناقشات  ورغـ اف مفيوـ الجرائـ ضد االنسانية بعد قياـ االمـ المتحدة
العديدة في لجنة القانوف الدولي ونشاط العديد مف المنظمات غير الحكومية واألوساط 

لـ يؤدي الى إبراـ أية   األكاديمية، االاف ىذا االىتماـ المتزايد بالجرائـ ضد االنسانية
)فرجاهلل،  في وثيقة دولية رسمية  معاىدة دولية خاصة بيا او وضع تعريؼ دولي ليا

. لذلؾ فاف الطابع الغالب عمى ىذه الجرائـ كما يقوؿ د. محمود شريؼ بسيوني (0222
 ، ىو الطابع العرفي الكثر مف نصؼ قرف ومشار اليو في قرارات المحاكـ الوطنية

 . (0202)بسيوني، 
ومف اىـ التعريفات التي أوردتيا المحاكـ الوطنية لمجرائـ ضد االنسانية نذكر تعريؼ 

بمناسبة محاكمة )كالوس باربي( إذ  8763محكمة استئناؼ مدينة ليوف الفرنسية عاـ 
عرفتيا المحكمة بانيا )أعماؿ غير إنسانية واضطيادات تمت باسـ الدولة تمارس 

كابيا بشكؿ منيجي ليس فقط ضد اشخاص بسبب سياسة ىيمنة ايديولوجية وتـ ارت
ميما كانت شكؿ انتمائيـ العرقي او الديني وانما أيضًا ضد خصـو سياسييف 

 معارضتيـ.
ويعرؼ الفقو الجرائـ ضد اإلنسانية بانيا )الجرائـ التي تصدـ ضمير اإلنسانية جميعًا 

يعيا ضحية ىذه بفعؿ طبيعتيا المنتشرة والمنظمة الى حد اف تعتبر االنسانية جم
. ولقد بدأت المحاوالت الجدية مف قبؿ الدوؿ لتنظيـ ىذه (0220)ساكسوف،  الجريمة(

الجريمة في إطار دولي في التسعينات مف القرف العشريف بعدما اصبحت )عبارة 
ص مثمما الجريمة ضد االنسانية( صورة بشعة لألفعاؿ الوحشية التي ارتكبت ضد اشخا

حدث في معسكرات الموت وحمالت التطيير العرقي التي نفذت في البوسنة واليرسؾ 
 . شرواثناء مجزرة التوتسي في رواندا التي راح ضحيتيا مئات اآلالؼ مف الب

حيث بدأت الدوؿ تشعر بخطورة ىذه الجريمة وضرورة المعاقبة عمييا فتـ النص عميو 
( منيا ، 3في النظاـ االساسي لممحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا السابقة في المادة )

( مف نظاـ 1كما تـ النص عمييا في النظاـ االساسي لمحكمة رواندا في المادة )
لى الجرائـ ضد االنسانية في مشروع مدونة الجرائـ المخمة المحكمة ، ثـ تمت االشارة ا
( مف المدونة انيا ارتكاب 86إذ نصت المادة ) 8774بسمـ االنسانية وامنيا لعاـ 
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لمجموعة مف االفعاؿ وبشكؿ منتظـ او عمى نطاؽ واسع ، ولكف يعد االتفاؽ الذي وقع 
أىـ الخطوات في مجاؿ  مف 8776في روما ال نشاء المحكمة الدولية الجنائية عاـ 

تطوير مفيوـ الجرائـ ضد االنسانية حيث جرى والوؿ مرة في التاريخ تعريؼ الجرائـ 
ضد االنسانية في معاىدة دولية جرى اعتمادىا مف غالبية الدوؿ، إذ تشكؿ ىذه 
المعاىدة نقمة نوعية ميمة سواء عمى صعيد تحديد مصطمح )الجرائـ ضد االنسانية( او 

( مف النظاـ االساسي لممحكمة الدولية 5واستخداماتو إذ بموجب المادة )في دالالتو 
الجنائية الدائمة غدت )الجرائـ ضد االنسانية( تشمؿ قائمة واسعة مف االعتداءات التي 
يتـ ارتكاب أي منيا بصورة منيجية وعمى نطاؽ واسع دوف اشتراط وجود نزاع مسمح ، 

السجف والحرماف مف الحرية  –عاد القسري لمسكاف االب –االسترقاؽ  –وىي )القتؿ العمد 
االجبار عمى  –االجبار عمى البغاء  –االستعباد الجنسي  –االغتصاب  –التعذيب  –

اضطياد مجموعة سياسية او عرقية  –الحمؿ او التعقيـ او شكؿ اخر لالعتداء الجنسي 
الفصؿ  –قسري لالشخاص االختفاء ال –االبادة  –او قومية او اثنية او ثقافية او دينية 

 .(8774)الفار،  العنصري(
تطور تجریم و عقاب الجرائم ضد اإلنسانیة تحت ضوء تطور  المبحث الثالث:

 القضاء الجنائي الدولي
تختص بالجرائـ الجنائية الدولية  –وحسب نظاميا األساسي  –المحكمة الجنائية الدولية 

التي تمثؿ جريمة اإلبادة الجماعية أو جرائـ ضد اإلنسانية أو جرائـ حرب، فأية جريمة 
مف ىذه الجرائـ تدخؿ ضمف اختصاص ىذه المحكمة يرى أف الضوابط أو القيود 

الختصاصيا يكاد أف يفرغ ىذه االختصاصات مف المفروضة عمى ممارسة المحكمة 
ىذا فضاًل عف  –حسبما سيرد عند التعميؽ عمى ىذه الموضوعات  –مضمونيا 

في صناعة القرار الدولي، ليذه  –المؤثرة  -مناىضة بعض القوى السياسية الدولية
المحكمة ومحاولة النيؿ منيا، نظرًا ألف الغرض مف إنشاء المحكمة حماية الشرعية 
الجنائية الدولية ومحاكمة ومعاقبة كؿ مف يخرج عمييا. وىو أمر ال يروؽ لمقوى 
السياسية المتفردة بمصير بمداف العالـ في الوقت الحالي.وليذا نشيد، ومنذ دخوؿ نظاـ 
المحكمة المذكورة حيز التنفيذ، سباقًا محموما مف بعض الدوؿ خاصة الواليات المتحدة 
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سرائيؿ والتي تحاوؿ عقد اجتماعات واتفاقيات ثنائية مع بمداف أخرى تضمف  األمريكية وا 
بمقتضاىا عدـ تسميـ مواطنييا أو جنودىا مف مثؿ ىذه البمداف في حالة ارتكابيـ جرائـ 
تدخؿ ضمف اختصاص ىذه المحكمة، متى ارتكبت الجريمة عمى أرض ىذه الدوؿ، 

يـ جنائيًا في الجرائـ التي وىو ما يعنى حضانة لمجناة مرتكبي ىذه الجرائـ ضد محاكمت
ورغـ ذلؾ فإف غالبية دوؿ المجتمع الدولي تؤازر نظاـ .تختص بيا ىذه المحكمة

 .المحكمة وتساعدىا عمى النيوض تحقيقًا لمغايات التي نشأت مف أجميا
ومما زاد مف أىمية وجود محكمة جنائية دولية تعدد وتنوع الجرائـ الدولية بؿ وأصبحت 

فمف يوغسالفيا السابقة إلى رواندا، ومف كمبوديا إلى  –تزايد مستمر تمؾ الجرائـ في 
الشيشاف، وصواًل إلى فمسطيف، والعراؽ والقائمة تطوؿ في ىذا المجاؿ، بحيث ارتكبت 
فييا أبشع جرائـ اإلبادة الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ الحرب وجرائـ العدواف، 

 .0224الشعب المبناني في يوليو  وأخيرًا جرائـ الحرب والعدواف ضد
ىذه الجرائـ قوضت الكثير مف معالـ الحضارة اإلنسانية، وجميعيا تـ النص عمييا في 
المواثيؽ، واالتفاقيات، واإلعالنات الدولية، بحيث يمكف القوؿ: إف معالـ القانوف 

فمنذ .الجنائي الدولي أصبحت واضحة ولكف غياب الجزاء قد عرقؿ بجدية تطبيقيا
انتياء الحرب العالمية األولى أدت المطالبة بالعدالة إلى انشاء عدد مف لجاف التحقيؽ 
الدولية الخاصة، وعدد مف المحاكـ الجنائية الدولية الخاصة، وكذلؾ عقد عدد مف 
المحاكمات والمجاف تحت أسماء قانونية مختمفة تبعًا اللتزامات متباينة، وجاءت العديد 

نشودًا منيا أصاًل، وتمؾ السياسة تعكس ظيور المسئولية والعدالة مف النتائج لما كاف م
عادة السالـ  .كقيـ دولية معترؼ بيا، او سياسات ضرورية لمنظاـ الدولي وا 

ونظرًا ألف تمؾ المحاكمات وقوانينيا قد حاكمت متيميف محدديف في نزاعات محددة، 
شرعية الدولية، واالعتبارات فقد أثارت تساؤالت جوىرية حوؿ مدى اتفاقيا مع مبادئ ال

العامة األخرى لمعدالة، باإلضافة إلى أف بعض المحاكمات اصطبغت بالطابع السياسي 
أكثر مف اصطباغيا بالطابع القانوني، وذلؾ لمسبب ذاتو، وىو معاقبة مف خسر كما أف 
 مباشرة العدالة الجنائية الدولية عمى أساس محاكـ جنائية دولية خاصة )مؤقتة( غير
مرض بالقدر الكافي، فبالرغـ مف إنشاء محاكـ )نورمبرخ، وطوكيو، ويوغسالفيا 
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السابقة، ورواندا(* فإف اإلجراء الدولي ذاتو لـ يتـ مباشرتو بعد انتياء الفظائع التي 
ارتكبت أثناء النزاع في : )كمبوديا والشيشاف(، والتي مازالت ترتكب في : فمسطيف 

 .(لبناف الجريحالمحتمة، والعراؽ المحتؿ، و 
وبالتالي لـ يعد مفيوـ العدالة الجنائية ذا منظور محمي ينطمؽ مف االتجاىات التشريعية 
المحمية، تمييدًا لتنفيذىا بمعرفة جياز العدالة، بؿ تعدى ىذا المفيـو إلى المجاؿ 

والحقيقة أف أي نظاـ .الدولي، مستيدفًا مف وراء ذلؾ استكماؿ منظومة العدالة الجنائية
قانوني يرجى لو الفاعمية، واالمتثاؿ التاـ ألحكامو، إنما يحتاج إلى جياز قضائي 
مستقؿ ودائـ، وذلؾ ضمانًا لمتطبيؽ القويـ لمتشريع، ومف ىنا جاء إقرار نظاـ )روما( 
األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ليمثؿ مفترؽ طرؽ تاريخي لمكفاح في سبيؿ إنياء 

 .بيا مقترفو الجرائـ الدولية الشنيعةالحضانة التي طالما تمتع 
وجاءت )المحكمة الجنائية الدولية( لتبمور الجيود الدولية المضنية، إلقرار نظاـ دولي 
يحظى بالقبوؿ لدى الجماعة الدولية، بيدؼ التغمب عمى مالحقة مرتكبي الجرائـ التي 

بح سيادة الدولة تمس الكياف البشري وتيدد سالمتو ومجازاتيـ، وعمى ىذا النحو لـ تص
ىي ذلؾ الحاجز المذيع الذي يختفي وراءه الحكاـ الطغاة، ويستتر خمفو كبار المجرميف 

 .الدولييف، تحت زعـ دفاعيـ عف المصمحة العامة لدوليـ
وتمؾ المحكمة مؤسسة دولية إجرامية مختصة، تنوب عف المجتمع الدولي في أداء 

ائي الدولي، وبوصفيا كذلؾ، فميا وحدىا أف ميمة التطبيؽ السميـ ألحكاـ القانوف الجن
تنظر الدعوى الجنائية الدولية، متى لـ يستطع القضاء المحمي النظر فييا، مستيدفة 
مف وراء ذلؾ المحافظة عمى كيانو وبقائو راسخًا قويا متطورًا ليس ليا في ذلؾ مف 

تطبيؽ تأثير مصمحة، بؿ ليس لوجودىا ذاتو مف عمة سواىا، دوف أف يكوف عمى ذلؾ ال
 .عمى تصرفاتيا

وىى لف تكوف عالجًا فعااًل لكؿ مساوئ اإلنسانية، ولف تقضي عمى الصراعات 
والمنازعات، أو تعيد المجنى عمييـ لمحياة، ولف تعيد لذوييـ السعادة التي كانوا ينعموف 
بيا، ولف تطبؽ العدالة عمى كؿ المجرميف الدولييف، ولكف يمكنيا منع وقوع بعض 

قامة العدالة الجنائية عمى بعض المجرميف الجرا ئـ الدولية، وتقميص عدد الضحايا، وا 
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 )بسيوني، (الدولييف، األمر الذي سيساعد في النياية عمى بسط السالـ واألمف الدولييف
 (0222 الدولية، الجنائية لممحكمة االساسي النظاـ تقييـ

أف يكؼ العالـ عف أف يصبح مكانًا آمنًا لمجبابرة، وأف تكؼ  إنيا بداية الطريؽ نحو
السياسة عف أف تكوف مرتعًا لمجرائـ الدولية، وأف تكؼ الدبموماسية عف أف تكوف حص 

ومف ىنا .المجرميف، وموطنيـ الحصيف، وأف تتجو اإلنسانية نحو التحرر مف ىمجيتيا
لبشرية منذ نياية القرف التاسع عشر كانت المحكمة الجنائية الدولية حممًا، ظؿ يراود ا

الذي أقر النظاـ  8776وحتى نياية القرف العشريف حيث كاف مؤتمر روما عاـ 
األساسي لممحكمة الجنائية الدولية وفتح باب التصديؽ فاتحًا الباب أماـ سرياف ىذا 

عؿ النظاـ عند اكتماؿ النصاب القانوني لعدد الدوؿ المصدقة وبدأ سرياف نظاميا بالف
حيث كانت شكمت ىيئتيا وعيف فرع عاـ لدييا، حيث تشرع في  0220في يوليو 

 .ممارسة اختصاصات حسب النظاـ األساسي ليذه المحكمة
ومنذ مطمع القرف العشريف واألحداث الدولية الساخنة تتوالى والحرب بيف القوى العظمى 

اب األخرى، أو سجاؿ، إذ سعت كؿ منيا ومنذ البداية إلى توسيع حدودىا عمى حس
اكتساب مناطؽ نفوذ ومستعمرات داخؿ القارة أو في القارات األخرى. ومف المالحظ أف 
التطور العممي الذي شمؿ مختمؼ المياديف، وخاصة الميداف العسكري أدى إلى ازدياد 
مخاطر الحرب، حيث اتسع نطاقيا وامتد ليشمؿ مختمؼ بقاع العالـ، األمر الذي بدأ 

وأماـ تعاظـ مخاطر الحرب والفظائع .لخسائر البشرية واالقتصاديةينذر بمزيد ـ ا
الناشئة عنيا، تكاتفت الجيود الدولية الرامية إلنشاء لجاف أو محاكـ تنظر في جرائـ 

نظرت محكمة التحكيـ الدولية في االنتياكات الناشئة عف  8722الحرب، ففي عاـ 
 .ويالتدخؿ الجيوش اإلنجميزية واأللمانية في شئوف فنز 
تعديؿ اتفاقية جنيؼ الخاصة 8724وتأكيدا ليذا التوجو القضائي، جرى في عاـ 

( الذي لـز الدوؿ 06، حيث استحدث نص المادة )8642بمعاممة جرحى الحرب لعاـ 
األطراؼ في االتفاقية بإدراج نصوص خاصة في تشريعاتيا الجنائية تحـر كؿ عمؿ 

الحرب ما لـ تكف ىذه القوانيف تتضمف ينطوي عمى خرؽ لنصوص االتفاقية في وقت 
 .(8755)عبيد،  سمفا مثؿ ىذه النصوص(
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 النتائج
القانوف الجنائي الدولي ىو أحد فروع القانوف التي تتناوؿ ، مف بيف أمور أخرى ، 

الجرائـ األعماؿ اإلجرامية التي يرتكبيا رؤساء الدوؿ عمى مستوى كبير ومنظـ. ومف 
الدولية التي يخضع ليا القانوف الجنائي الدولي الجريمة ضد اإلنسانية والتي تشمؿ 
أمثمة وأركاف محددة ومحددة مف قتؿ واستعباد واستئصاؿ وسجف وتعذيب، وذكر العنؼ 
الجنسي واالختفاء القسري لألشخاص. إف لمجريمة ضد اإلنسانية وتعريفيا اليوـ أساس 

 عرفي دولي قوي.
ة طويمة لـ يكف ىناؾ تعريؼ لمفيوـ الجرائـ ضد اإلنسانية حتى سد النظاـ لفتر 

الفجوة مف خالؿ سرد قضايا ىذه  5األساسي لممحكمة الجنائية الدولية في المادة 
الجريمة. الجريمة ضد اإلنسانية ىي السموؾ الذي ينطوي، أو يؤدي في نياية المطاؼ، 

ا يتـ ارتكاب ىذه الجريمة بطريقة منظمة إلى انتياؾ خطير لحقوؽ اإلنساف. عادة م
مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الجرائـ ضد  5ومنيجية. ُتعرِّؼ المادة 

اإلنسانية عمى أنيا أفعاؿ محددة ُترتكب كجزء مف ىجوـ منيجي أو واسع النطاؽ عمى 
ب جريمة ضد السكاف المدنييف عف عمـ. لذلؾ ، تتطمب المسؤولية الجنائية الرتكا

اإلنسانية إثباتًا لمقتؿ العمد أو اإلبادة أو االسترقاؽ أو الطرد أو اليجرة القسرية أو 
االغتصاب أو العبودية أو الدعارة القسرية. يجب أف تكوف ىذه األعماؿ قد ارتكبت 
كجزء مف ىجوـ واسع النطاؽ أو منيجي عمى أي سكاف مدنييف، مف قبؿ الجاني عمى 

 اليجوـ واتباع سياسة حكومية أو امتناع حكومي عف ذلؾ.عمـ بوجود ىذا 
مف أىـ الجرائـ الدولية، التي أدينت مراًرا وتكراًرا في اجتياد المحكمتيف الجنائيتيف 
الدوليتيف لرواندا ويوغوسالفيا السابقة، الجرائـ ضد اإلنسانية. في األحكاـ الصادرة عف 

ريمة، ارتكاب إحدى الجرائـ األساسية ، في ىذه المحاكـ ، يكوف الركف المادي ليذه الج
إطار ىجوـ واسع النطاؽ أو منظـ ، عمى الرغـ مف أف بعض المحاكـ تعتبر الظروؼ 
 ،الواسعة والمنظمة ضرورية ، والبعض اآلخر ، مع احتراـ القانوف الدولي العرفي

وجود أي منيما كاٍؼ. كما أف ضحايا ىذه الجريمة مدنيوف وفًقا إلجراءات  واعتبار
المحاكـ الجنائية الدولية. يشير ىؤالء األشخاص إلى أولئؾ الذيف ليس لدييـ نشاط 
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عمى أنيـ قوات عسكرية في الحرب، ونتيجة لذلؾ، يشمموف األشخاص الذيف يدافعوف 
تيـ. مف الناحية النفسية، مف الضروري أف عف أنفسيـ أو المحاربيف الذيف ألقوا أسمح

يكوف مرتكب الجرائـ ضد اإلنسانية، باإلضافة إلى نية ارتكاب الجرائـ األساسية، عمى 
عمـ بوجود ىجوـ واسع النطاؽ أو منظـ عمى السكاف المدنييف ، وأف يعرؼ أف سموكو 

 جزء مف مثؿ ىذا اليجوـ.
تسميتيا بالء القرف العشريف ومأساة القرف  لقد أدت الجرائـ ضد اإلنسانية ، التي يمكف

الحالي ، إلى كوارث بشرية مروعة في المجتمعات البشرية. إف ارتفاع عدد القتمى 
والضحايا نتيجة ىذه الجرائـ ، التي تشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف ، يجعؿ مف 

اإلنسانية ،  الضروري إيجاد سبؿ لوقؼ ومنع ىذه الجرائـ. في مجاؿ منع الجرائـ ضد
وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة ليذه الجرائـ ، مف المستحيؿ محاولة تحقيؽ خطة شاممة 
وشاممة. لكف في الوقت نفسو ، ال ينبغي أف يمنعنا ىذا مف محاولة التوصؿ إلى حموؿ 

 لمنع ىذه الجرائـ.
ير عادية الجرائـ ضد اإلنسانية ىي انتياكات جسيمة لمقانوف الجنائي الدولي وأشكاؿ غ

مف العنؼ الجماعي التي تجاىميا عمماء الجريمة منذ فترة طويمة ألسباب متنوعة ؛ 
ومع ذلؾ ، بما أنو لـ يتـ منع تكرار محاكمة مرتكبي ىذه الجرائـ ومحاكمتيـ ومعاقبتيـ 
، فإف التحقيؽ الجنائي ليذه الجرائـ لتحديد أسباب وعوامؿ ارتكابيا يمكف أف يكوف 

معدالة الجنائية في التعامؿ معيا. بوعي وتحقيؽ سياسة جنائية فعالة. مساعدة فعالة ل
في منع مثؿ ىذه الجرائـ. وعميو تـ في ىذه الرسالة فحص العوامؿ الداخمية المؤثرة في 
ارتكاب ىذه الجرائـ. وتشمؿ العوامؿ الداخمية دراسة دور الحكومة الحاكمة ، والبنى 

ة ، ودور اإلعالـ الوطني في ظيور ىذه الجرائـ الثقافية ، والظروؼ المعيشية الصعب
 التي تـ تناوليا.

ثارت إحالة قضية العقوبات األمريكية مف قبؿ الحكومة الفنزويمية إلى المحكمة الجنائية 
الدولية مسألة ما إذا كاف يمكف اعتبار العقوبات االقتصادية كجريمة ضد اإلنسانية 

لمرة األولى التي تثار فييا مقاضاة ضمف اختصاص المحكمة. وبما أف ىذه ىي ا
العقوبات كجريمة دولية أماـ المحاكـ الجنائية الدولية ، فإف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ال 
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يمكف العثور عمييا صراحة في الفقو القانوني. ومع ذلؾ ، فإف جريمة المعاممة 
ؿ تمؾ )ؾ( مف نظاـ روما األساسي تشم 5الالإنسانية المنصوص عمييا في المادة 

 العقوبات االقتصادية التي تسبب معاناة أو ضرًرا خطيًرا لصحة المواطنيف.
تطور العنصر المادي لمجريمة ونطاقيا، وكذلؾ إدراج ظرؼ مشددة لمعقوبة يسّمی 
"ىجوـ واسع النطاؽ أو منيجي" ىماالصورتيف الرئيسيتيف لتطور الجريمة ضد اإلنسانية 

مف الجيؿ األوؿ )محاکـ منتصريف الحرب العالمي(  في سير المحاكـ الجنائية الدولية
إلی الجيؿ الرابع مف المحاکـ )المحکمة الجنائية الدولية(. الجرائـ ضد اإلنسانية وىي 
عبارة عف جرائـ ُترتكب كجزء مف ىجوـ واسع النطاؽ أو منظـ ضد المدنييف في أوقات 

اؽ )العبودية( والترحيؿ أو السمـ أو الحرب، وتشمؿ االختفاء القسري والقتؿ واالسترق
وحوكـ مرتكبي جرائـ .النقؿ القسري لمسكاف وعمميات االغتصاب الجماعي الممنيجة

الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية خالؿ الحرب العالمية الثانية مف قبؿ المحكمتيف 
وطوكيو. وىاتاف المحكمتاف المتاف تـ إنشاؤىما  نورمبرغ الدوليتيف العسكريتيف في

عمى التوالي، إذ قامتا  8724و 8723لغرض خاص مف قبؿ الحمفاء في عامي 
بمحاكمة عدد مف أفراد القوات المسمحة في الدوؿ الميزومة ممف ارتكبوا مثؿ تمؾ 

 .الجرائـ
جرائـ جماعية ُترتكب ضد السكاف المدنييف ويمكف اعتبار  الجرائـ ضد اإلنسانية ىي

أخطر أشكاؿ ىذه الجرائـ قتؿ مجموعات مف األشخاص عمى صمة وثيقة باإلبادة 
الجماعية. لكف الجرائـ ضد اإلنسانية ليا معنى أوسع مف اإلبادة الجماعية. في الجرائـ 

لكف بشكؿ عاـ ، قد ضد اإلنسانية ، ليس مف الضروري استيداؼ مجموعة معينة، و 
يكوف السكاف المدنيوف ، بما في ذلؾ الجماعات السياسية ، وما إلى ذلؾ ، موضوع 

العبودية القسرية، طرد الناس مف أراضي أجدادىـ، السجف التعسفي أو إف  ىذه الجرائـ.
تعذيب المعارضيف السياسييف، وانتشار اغتصاب النساء العزؿ، واالختفاء القسري، 
والمضايقات مف قبؿ القوانيف واإلجراءات التمييزية، کميا مف أبرز صور الجرائـ ضد 

 .ICCي الدولية ومحکمة اإلنسانية وفؽ العرؼ القضائي لممحاکـ الجنائ
إف الفقو الجنائي اإلسالمي، باستخداـ آيات وتقاليد وتعاليـ عممية قيمة، لديو قدرة 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/ar/article/nuremberg-laws
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ar/article/nuremberg-laws
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كبيرة عمى تصحيح أوجو القصور في أدوات وآليات القانوف الجنائي الدولي في الحد 
 واإلحتراز مف الجرائـ ضد اإلنسانية والمعاقبة عمييا.

يقتصر االختصاص الموضوعي لممحكمة عمي أشد الجرائـ خطورة و التي تكوف 
موضوع اىتماـ المجتمع الدولي بأسره و ىي جريمة اإلبادة الجماعية، الجرائـ ضد 
اإلنسانية ، جرائـ الحرب، جريمة العدواف. لکف لـ تشرط  المادة السابعة العتبار 

ب أثناء المنازعات المسمحة األمر الذي الجريمة مف الجرائـ ضد اإلنسانية، أف ترتك
يعني إمكانية وقوعيا في وقت الحرب و السمـ عمي حد سواء و بيذا يؤكد النظاـ 
األساسي عمي مبدأ حماية السكاف مف تعسؼ األنظمة الدكتاتورية و القمعية. أما أف 

انية المادة السابعة  في فقرتيا )ؾ ( قد توسعت في اإلشارة إلي األفعاؿ الال إنس
األخرى "كأحد األفعاؿ المكونة لمجريمة ضد اإلنسانية إذا توافرت عناصر قياميا و 
ىذه بدوره يشكؿ تطورًا ىامًا في إطار الحماية الجنائية لحقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ، 
حيث تمتد المسئولية الجنائية، في ىذه الحالة إلي كؿ األفعاؿ التي تسبب معاناة أو 

 اإلنساف أو صحتو العقمية أو البدنية أو المعنوية.أذي خطير تمحؽ  بجسـ 
البحث اإلنتقادي عف سير تطوير الرکف وأما جانب اإلبداع في الرسالة فيو کاف 

المادي لجريمة ضد اإلنسانية و توسيع الرکف المعنوي ليا مف أنواع العمد إلی أنواع 
ميمي لمفقة الشيعي في التقصير اإلجرامي، باإلضافة إلی إستخداـ السياؽ والمنيج التح

تطوير القانوف الجنائي لحماية ضحايا الجرائـ ضد اإلنسانية. كما أنو استحدث أفعااًل 
اعتبرىا جرائـ ضد اإلنسانية كاستحداث جريمة النقؿ القسري لمسكاف ، ووسع في مفيـو 

ؼ جرائـ أخرى كتوسيع مفيـو السجف ليشمؿ الحرماف الشديد مف الحرية البدنية بما يخال
 مبادئ القانوف الدولي.

أخيرًا ىو لـ يحصر األفعاؿ التي تعد جرائـ ضد االنسانية إنما ترؾ المجاؿ إلضافة 
أفعاؿ أخرى ذات الطابع المماثؿ لما أوردىا في النص ، وفي رأينا المتواضع ىذا 
يخرجنا عف مبدأ مستقر في القوانيف الجنائية )سواءًا أكانت وطنية أـ دولية( وىو مبدأ 
ال جريمة وال عقوبة ااّل بنص مما قد يجعؿ المحكمة تدخؿ أفعااًل ال ترقى في جسامتيا 
الى الجرائـ ضد اإلنسانية بؿ أف قضاة المحكمة قد يختمفوف بينيـ في شأف جريمة لـ 
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يرد ذكرىا في المادة وكاف األفضؿ حصر األفعاؿ التي يعتبر ارتكابيا جرائـ ضد 
نأرادت الدوؿ ا  ألطراؼ توسيع نطاؽ المادة فذلؾ يكوف بتعديميااإلنسانية وا 

 توصی الباحثة عدة توصيات:
 التشريع الوطني الخاص بالجرائـ ضد اإلنسانية مف قبؿ البرلماف العراقي،  -1
انضماـ حكومة جميورية العراؽ إلى المعاىدات الدولية لتعزيز تفاعؿ القانوف  -2

 لجرائـ ضد اإلنسانية، المحمي والقانوف الدولي في معاقبة مرتكبي ا
زيادة االىتماـ التعاليـ الدينية لمنع الجرائـ التكفيري اإلرىابي ىو مثاؿ عمى جريمة  -3

 ضد اإلنسانية
 

 المصادر 
، إدماج قرارات مجمس األمف الصادرة طبقًا لمفصؿ السابع أشرؼ عرفات أبوحجازة .8

مف الميثاؽ وتنفيذىا في النظـ القانونية الداخمية لمدوؿ االعضاء، المجمة المصرية 
 . 0223(، القاىرة، 48لمقانوف الدولي، الجمعية المصرية لمقانوف الدولي، العدد)

عة األولى، دار الثقافة، بدر الديف محمد شبؿ، القانوف الجنائي الموضوعي، الطب .0
 .0288عماف، 

حاـز محمد عتمـ ،نظـ االدعاء إماـ المحكمة الجنائية الدولية ، المحكمة الجنائية  .1
الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية  مشروع قانوف نموذجي ،اعداد شريؼ 

 .0224،بالمكاف طبع ،2عتمـ،ط
،موقؼ القانوف ال .2 دولي مف سمطة االحتالؿ حسف محمد القيوجي وسامي األشـر

عف أعماؿ القتؿ العمد،بحث غير منشور قدـ استكماال لمتطمبات مادة القانوف 
الدولي االنسانى ،جامعة األزىر بغزة،  الدراسات العميا ،قسـ القانوف العاـ 

،0280. 
،موقؼ القانوف الدولي مف سمطة االحتالؿ  .3 حسف محمد القيوجي وسامي األشـر

مد،بحث غير منشور قدـ استكماال لمتطمبات مادة القانوف عف أعماؿ القتؿ الع
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الدولي االنسانى ،جامعة األزىر بغزة،  الدراسات العميا ،قسـ القانوف العاـ، 
0280. 

حسيف عبيد، القضاء الدولي الجنائي، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة  .4
 .8755األولى، 

محكمة الجنائية الدولية، دراسات في حمود شريؼ بسيوني، تقييـ النظاـ االساسي لم .5
القانوف الدولي االنساني تقديـ االستاذ الدكتور مفيد شياب، دار المستقبؿ العربي، 

 .0222الطبعة االولى 
داف ساكسوف، السرقة باالكراه ضد االنسانية، معاممة الجريمة ضد االنسانية في  .6

ماعية، منتدى حوؿ القانوف االنساني الدولي كأساس لالضطياد واالبادة الج
(، العدد االوؿ، المركز المعني بمنع االجراـ الدولي، 0الجريمة والمجتمع، المجمد )

 . 0220االمـ المتحدة، نيويورؾ، كانوف االوؿ 
، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانوف الدولي الجنائي، الطبعة زياد غيباتي .7

 . 0227األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 
سمعاف بطرس فرج المة، الجرائـ ضد االنسانية، ابادة الجنس وجرائـ الحرب،  .82

مفيد .وتطور مفاىيميا، ضمف كتاب دراسات في القانوف الدولي االنساني، تقديـ د
 .0222ب، دار المستقبؿ العربي، القاىرة الطبعة االولى،شيا

ضاري خميؿ محمود، المبادئ الجنائية العامة في النظاـ األساسي لممحكمة  .88
(، 8(، السنة )0الجنائية الدولية، مجمة دراسات قانونية، بيت الحكمة، العدد )

 .8777بغداد، 
وقية عربية إلشكاالت عبد الحسيف شعباف، المحكمة الجنائية الدولية قراءة حق .80

(، مر كز 03(، السنة )068منيجية وعممية، مجمة المستقبؿ العربي، العدد )
 . 0220دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

عبد الواحد الفار، الجرائـ الدولية وسمطة العقاب عمييا. دار النيضة العربية،  .81
 . 8774القاىرة، 
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الجنائي في حماية حقوؽ اإلنساف، عبداهلل عمي عبوسمطاف: دور القانوف الدولي  .82
 .0222دار دجمة، عماف، األردف، الطبعة األولى، 

عصاـ عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة،  .83
 .0226اإلسكندرية، 

لندة معمر بشوى، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتيا، الطبعة األولى،  .84
 .0282الثقافة، عماف، اإلصدار الثاني، دار 

محمد التمبانى وحسف الفميت،جريمة اإلبعاد في ضوء القانوف الدولي االنسانى  .85
دراسة تطبيقية،بحث غير منشور قدـ  8745إبعاد إسرائيؿ لمفمسطينييف منذ عاـ 

استكماال لمادة القانوف الدولي االنسانى ، جامعة األزىر بغزة ، الدراسات 
 .0280ـ ،العميا،قسـ القانوف العا

الحقوؽ المحمية، الجزء : القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف :محمد خميؿ الموسى .86
 .0224الثاني، دار الثقافة، عماف، األردف، الطبعة األولى، 

محمود شريؼ بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشاتيا ونظاميا االساسي مع  .87
ة الدولية السابقة، نادي دراسة لتاريخ لجاف التحقيؽ الدولية والمحاكـ الجنائي

 .0220القضاة، القاىرة، الطبعة الثالثة ، 
مدوس فالح الرشيدي ،آلية تحديد االختصاص وانعقاده في نظر الجرائـ الدولية  .02

، مجمة الحقوؽ الكويتية، جامعة 8776وفقا التفاؽ روما لعاـ
 .0221(، 05(،السنة)0الكويت،العدد)

المحكمة  -ب في نظاـ روما األساسيىيبؿ، ىرماف فوف، تعريؼ جرائـ الحر  .08
 .0220مجمة األمف والقانوف،  -تحدي الحصانة -الجنائية الدولية


