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 ػػةػػػالمقػػػػػػػدمػػػ

مسػػا ؿ التػػي لػػار جػػدؿ ل ػػ ن ا و  مسػػا ؿ التػػي لػػار جػػدؿ ل ػػ ن ا و  تعػػد مػػف قكلػػر التعػػد مػػف قكلػػر ال  ةػػداـةػػداـمػػف المعمػػـو قف ةقولػػة اإلمػػف المعمػػـو قف ةقولػػة اإل
يتعػػارض مػػ  يتعػػارض مػػ    الغا ػػأل هنػػألالغا ػػأل هنػػأليومنػػا هػػذا لػػيف مػػف يػػر   ػػرورة يومنػػا هػػذا لػػيف مػػف يػػر   ػػرورة إلػػ  إلػػ    زاؿ هػػذا الجػػدؿ مسػػتمرا  زاؿ هػػذا الجػػدؿ مسػػتمرا  

مف ػػـو ال ػػؽ فػػي ال يػػاة لاةتلػػارا مػػف  قػػوؽ اإلنسػػاف اهساسػػية التػػي   يجػػوز سػػملأل منػػأل مف ػػـو ال ػػؽ فػػي ال يػػاة لاةتلػػارا مػػف  قػػوؽ اإلنسػػاف اهساسػػية التػػي   يجػػوز سػػملأل منػػأل 
م مػا كانػػت الملػررات مػػف نا يػة وةػػدـ جػدو  هػػذا العقولػة فػػي ت قيػؽ إ ػػ ح الم كػػـو م مػا كانػػت الملػررات مػػف نا يػة وةػػدـ جػدو  هػػذا العقولػة فػػي ت قيػؽ إ ػػ ح الم كػػـو 

ميأل وت قيؽ الردع لنوةيأل وكذلؾ  عولة العػدوؿ ةػف هػذا العقولػة قو اسػتلدالأل لػ  ر  ميأل وت قيؽ الردع لنوةيأل وكذلؾ  عولة العػدوؿ ةػف هػذا العقولػة قو اسػتلدالأل لػ  ر  ةة
ومف ير  ل رورة اإللقاء ةم  هػذا ومف ير  ل رورة اإللقاء ةم  هػذا , , في  اؿ اكت اؼ  ط  في فر أل مف نا ية ا ر في  اؿ اكت اؼ  ط  في فر أل مف نا ية ا ر 

هنػػأل ي قػػؽ الػػردع العػػاـ ويػػوفر ةدالػػة العقولػػة ويػػامف الػػدفاع ا جتمػػاةي هنػػأل ي قػػؽ الػػردع العػػاـ ويػػوفر ةدالػػة العقولػػة ويػػامف الػػدفاع ا جتمػػاةي   ةػػداـةػػداـةقولػػة اإلةقولػػة اإل
يػدة و  سػيما مػف النا يػة ا دت ػادية دياسػا  لمعقولػات يػدة و  سػيما مػف النا يػة ا دت ػادية دياسػا  لمعقولػات ةف م الح المجتم  ولأل فوا ػد ةدةف م الح المجتم  ولأل فوا ػد ةد

 ساللة ال رية.ساللة ال رية.

إف هػػػذا ال ػػػ ؼ كػػػاف فق يػػػا  فػػػي لدايػػػة اهمػػػر ولكػػػف مػػػ  تطػػػور مفػػػاهيـ  قػػػوؽ إف هػػػذا ال ػػػ ؼ كػػػاف فق يػػػا  فػػػي لدايػػػة اهمػػػر ولكػػػف مػػػ  تطػػػور مفػػػاهيـ  قػػػوؽ   
اإلنسػػػػػاف ون ػػػػػوء العديػػػػػد مػػػػػف المنظمػػػػػات الدوليػػػػػة والمنظمػػػػػات الدوليػػػػػة  يػػػػػر ال كوميػػػػػة اإلنسػػػػػاف ون ػػػػػوء العديػػػػػد مػػػػػف المنظمػػػػػات الدوليػػػػػة والمنظمػػػػػات الدوليػػػػػة  يػػػػػر ال كوميػػػػػة 
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النطاؽ النطاؽ إل  إل    ؿ هذا ال  ؼؿ هذا ال  ؼوماسسات المجتم  المدني منذ مطم  القرف التاس  ة ر قنتقوماسسات المجتم  المدني منذ مطم  القرف التاس  ة ر قنتق
الدولي  يث روج النا طوف المدافعوف ةف  قػوؽ اإلنسػاف فػي قرودػة قةمػاؿ المنظمػات الدولي  يث روج النا طوف المدافعوف ةف  قػوؽ اإلنسػاف فػي قرودػة قةمػاؿ المنظمػات 

هػػػذا العقولػػػة لتعار ػػػ ا مػػػ  جػػػوهر مف ػػػـو  قػػػوؽ اإلنسػػػاف و رياتػػػأل هػػػذا العقولػػػة لتعار ػػػ ا مػػػ  جػػػوهر مف ػػػـو  قػػػوؽ اإلنسػػػاف و رياتػػػأل   إلغػػػاءإلغػػػاءالدوليػػػة فكػػػرة الدوليػػػة فكػػػرة 
, , هػػػذا العقولػػػة فػػػي دوانين ػػػا الوطنيػػػةهػػػذا العقولػػػة فػػػي دوانين ػػػا الوطنيػػػة  إلغػػػاءإلغػػػاءولالفعػػػؿ لػػػدقت العديػػػد مػػػف الػػػدوؿ لولالفعػػػؿ لػػػدقت العديػػػد مػػػف الػػػدوؿ ل, , اهساسػػػيةاهساسػػػية
  ت العديد مف الولا ؽ الدولية التي ت دد  والط لفرض هذا العقولػة وق ػر  تػدةوت العديد مف الولا ؽ الدولية التي ت دد  والط لفرض هذا العقولػة وق ػر  تػدةوو در و در 
 ور ـ كؿ ذلؾ   زالت هذا العقولة معموؿ ل ا في دوؿ ةديدة ق ر .ور ـ كؿ ذلؾ   زالت هذا العقولة معموؿ ل ا في دوؿ ةديدة ق ر ., , الغا  االغا  اإل  إل  

 أوال: مشكمة البحثأوال: مشكمة البحث

م ػػػكمة الل ػػػث تكمػػػف فػػػي قف مودػػػؼ الق ػػػاء الػػػدولي الجنػػػا ي لنوةيػػػأل المادػػػت م ػػػكمة الل ػػػث تكمػػػف فػػػي قف مودػػػؼ الق ػػػاء الػػػدولي الجنػػػا ي لنوةيػػػأل المادػػػت   
قو القا ػأل فمػف نا يػة نجػد قو القا ػأل فمػف نا يػة نجػد   ةػداـةػداـةقولػة اإلةقولػة اإل  إلغػاءإلغػاءطعػي فػي طعػي فػي متذلذب و ير  اسـ ودمتذلذب و ير  اسـ ود  والدا ـوالدا ـ

قف التجػػػػػارب التاري يػػػػػة لمق ػػػػػاء الػػػػػدولي الجنػػػػػا ي المادػػػػػت المتملػػػػػؿ لم كمتي نػػػػػورملرغ قف التجػػػػػارب التاري يػػػػػة لمق ػػػػػاء الػػػػػدولي الجنػػػػػا ي المادػػػػػت المتملػػػػػؿ لم كمتي نػػػػػورملرغ 
الق ػػػاء الق ػػػاء   قمػػػاقمػػػا, , ةمػػػ  المت مػػػيف المػػػالميف قمام ػػػاةمػػػ  المت مػػػيف المػػػالميف قمام ػػػا  ةػػػداـةػػػداـوطوكيػػػوق قدػػػرت وطلقػػػت ةقولػػػة اإلوطوكيػػػوق قدػػػرت وطلقػػػت ةقولػػػة اإل

ة الدوليػػػػة الجنا يػػػػة ة الدوليػػػػة الجنا يػػػػة الم كمػػػػالم كمػػػػ  م كمتي يو سػػػػ فيا وروانػػػػداق وم كمتي يو سػػػػ فيا وروانػػػػداق والػػػػدولي الجنػػػػا ي المعا ػػػػر الػػػػدولي الجنػػػػا ي المعا ػػػػر 
الدا مػةق فإنػأل ر ػـ قف اهنظمػة اهساسػية ل ػذا الم ػاكـ جػاءت لتاكػد ل ػكؿ  ػريح ةػػدـ الدا مػةق فإنػأل ر ػـ قف اهنظمػة اهساسػية ل ػذا الم ػاكـ جػاءت لتاكػد ل ػكؿ  ػريح ةػػدـ 

إ  قنأل مف الم  ظ قف هذا العقولة يمكف فر  ا إ  قنأل مف الم  ظ قف هذا العقولة يمكف فر  ا , , جواز ايقاع هذا العقولة في ا كام اجواز ايقاع هذا العقولة في ا كام ا
مف دلؿ الق اء الوطني المعني لالجرا ـ الدا مة فػي ا ت ػاص هػذا الم ػاكـ فػي إطػار مف دلؿ الق اء الوطني المعني لالجرا ـ الدا مة فػي ا ت ػاص هػذا الم ػاكـ فػي إطػار 

 وع مف ا  ت اص الم ترؾ او التكامؿ ليف هذا الم اكـ والم اكـ الوطنية.وع مف ا  ت اص الم ترؾ او التكامؿ ليف هذا الم اكـ والم اكـ الوطنية.وجود نوجود ن
 ثانيًا: فرضية البحث:ثانيًا: فرضية البحث:

فر ية الل ث تنطمؽ مف نقطة اساسية وهي قف مودػؼ الق ػاء الػدولي الجنػا ي فر ية الل ث تنطمؽ مف نقطة اساسية وهي قف مودػؼ الق ػاء الػدولي الجنػا ي   
ل ػػكؿ دػػاط  ةمػػ  اهدػػؿ فػػي ل ػػكؿ دػػاط  ةمػػ  اهدػػؿ فػػي   ةػػداـةػػداـةقولػػة اإلةقولػػة اإل  إلغػػاءإلغػػاءالمعا ػػر لػػـ يكػػف موفقػػا  فػػي مسػػ لة المعا ػػر لػػـ يكػػف موفقػػا  فػػي مسػػ لة 

فمػػا  ػدث فػي نػورملرغ وطوكيػػو فمػػا  ػدث فػي نػورملرغ وطوكيػػو , , المعنيػػة ل  كػاـ هػذا الق ػاءالمعنيػػة ل  كػاـ هػذا الق ػاءالع دػة لين ػا ولػيف الػدوؿ الع دػة لين ػا ولػيف الػدوؿ 
يعػػد جػػزءا  مػػف التطػػور التػػاري ي ل ػػذا الق ػػاء و   ػػؾ قف د ػػاء هػػاتيف الم كمتػػيف كػػاف يعػػد جػػزءا  مػػف التطػػور التػػاري ي ل ػػذا الق ػػاء و   ػػؾ قف د ػػاء هػػاتيف الم كمتػػيف كػػاف 
فيأل العديد مف ا نتقادات  وؿ  رةيت ما وظروؼ ن  ت ما وا كام ما ا نتقا ية ولالتالي فيأل العديد مف ا نتقادات  وؿ  رةيت ما وظروؼ ن  ت ما وا كام ما ا نتقا ية ولالتالي 

و ال ػػديث ةن مػػا هنػػا فػػي معػػرض و ال ػػديث ةن مػػا هنػػا فػػي معػػرض   انت ػػت هػػذا الم ػػاكـ لمػػا في ػػا مػػف مسػػاو  وانتقػػاداتانت ػػت هػػذا الم ػػاكـ لمػػا في ػػا مػػف مسػػاو  وانتقػػادات
ولكػػف مػػا ي منػػا ولكػػف مػػا ي منػػا , , ةػػداـةػػداـالتطػػور التػػاري ي لمودػػؼ الق ػػاء الػػدولي الجنػػا ي مػػف ةقولػػة اإلالتطػػور التػػاري ي لمودػػؼ الق ػػاء الػػدولي الجنػػا ي مػػف ةقولػػة اإل
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فم كمتي يو س فيا ورواندا فم كمتي يو س فيا ورواندا , , لاهساس هنا مودؼ الق اء الدولي الجنا ي الموجود  اليا  لاهساس هنا مودؼ الق اء الدولي الجنا ي الموجود  اليا  
ف ف ولكػػف يلػػدو قولكػػف يلػػدو ق  ةػػداـةػػداـنػػص نظامي مػػا اهساسػػياف ةمػػ  ةقولػػات لػػيس مػػف لين ػػا ةقولػػة اإلنػػص نظامي مػػا اهساسػػياف ةمػػ  ةقولػػات لػػيس مػػف لين ػػا ةقولػػة اإل

قمػػا قمػػا , , ا  ت ػاص الم ػػترؾ لين ػػا ولػػيف الق ػػاء الػػوطني دػػد يسػػمح لتطليػػؽ هػػذا الجريمػػةا  ت ػاص الم ػػترؾ لين ػػا ولػػيف الق ػػاء الػػوطني دػػد يسػػمح لتطليػػؽ هػػذا الجريمػػة
د ػاء الم كمػػة الدوليػػة الجنا يػػة الدا مػة فملػػدق التكامػػؿ يمػػنح الػدوؿ اهطػػراؼ  ػػؽ ايقػػاع د ػاء الم كمػػة الدوليػػة الجنا يػػة الدا مػة فملػػدق التكامػػؿ يمػػنح الػدوؿ اهطػػراؼ  ػػؽ ايقػػاع 
هػػذا العقولػػة ولالتػػالي كػػاف مػػف ال ػػرورل لمػػا ل ػػذا الم ػػاكـ مػػف سػػطوة دوليػػة قف ت ػػير هػػذا العقولػػة ولالتػػالي كػػاف مػػف ال ػػرورل لمػػا ل ػػذا الم ػػاكـ مػػف سػػطوة دوليػػة قف ت ػػير 

 يؽ هذا العقولة  را ة  ت  مف دلؿ الق اء الوطني.يؽ هذا العقولة  را ة  ت  مف دلؿ الق اء الوطني.ةدـ امكانية تطلةدـ امكانية تطلإل  إل     را ة را ة
 ثالثًا: أهمية البحث وأسباب اختياره:ثالثًا: أهمية البحث وأسباب اختياره:

قهمية الل ث ت تي مف قف التطرؽ ل ذا لمو وع مودػؼ الق ػاء الػدولي الجنػا ي قهمية الل ث ت تي مف قف التطرؽ ل ذا لمو وع مودػؼ الق ػاء الػدولي الجنػا ي   
لـ ي ظ  لا هتماـ الكافي مف دلؿ الكتاب والم ت يف المعنػيف لالقػانوف لـ ي ظ  لا هتماـ الكافي مف دلؿ الكتاب والم ت يف المعنػيف لالقػانوف   ةداـةداـةقولة اإلةقولة اإل

 يث قف المالفات المتداولة في هػذا ال قػؿ مػف  قػوؿ القػانوف  يث قف المالفات المتداولة في هػذا ال قػؿ مػف  قػوؿ القػانوف   ,,والق اء الدولي الجنا يوالق اء الدولي الجنا ي
الػػػػػدولي العػػػػػاـ تركػػػػػز ةمػػػػػ  المسػػػػػا ؿ ذات ال ػػػػػمة لت ػػػػػكيؿ الم ػػػػػاكـ الدوليػػػػػة الجنا يػػػػػة الػػػػػدولي العػػػػػاـ تركػػػػػز ةمػػػػػ  المسػػػػػا ؿ ذات ال ػػػػػمة لت ػػػػػكيؿ الم ػػػػػاكـ الدوليػػػػػة الجنا يػػػػػة 

دوف ال ػػػوض فػػػي مو ػػػوع العقولػػػات ال ػػػادرة ةن ػػػا إ  ل ػػػكؿ يسػػػير دوف ال ػػػوض فػػػي مو ػػػوع العقولػػػات ال ػػػادرة ةن ػػػا إ  ل ػػػكؿ يسػػػير , , وا ت ا ػػػات اوا ت ا ػػػات ا
لق ػاء الػدولي لق ػاء الػدولي ممػا قدت ػ  منػا اهمػر التطػرؽ ل ػذا المو ػوع وليػاف مودػؼ اممػا قدت ػ  منػا اهمػر التطػرؽ ل ػذا المو ػوع وليػاف مودػؼ ا, , وم ت روم ت ر

الجنا ي مف هذا العقولة وذلؾ مف   ؿ الت ميؿ العميؽ والدديؽ لمن وص ذات ال ػمة الجنا ي مف هذا العقولة وذلؾ مف   ؿ الت ميؿ العميؽ والدديؽ لمن وص ذات ال ػمة 
لالعقولات الواردة في النظاـ اهساسي لمم اكـ الدوليػة الجنا يػة لػيف ال ظػر التػاـ لفػرض لالعقولات الواردة في النظاـ اهساسي لمم اكـ الدوليػة الجنا يػة لػيف ال ظػر التػاـ لفػرض 
هذا العقولة مف نا ية وامكانيػة تطليقػأل مػف الػدوؿ فػي ة دت ػا ل ػذا الم ػاكـ مػف نا يػة هذا العقولة مف نا ية وامكانيػة تطليقػأل مػف الػدوؿ فػي ة دت ػا ل ػذا الم ػاكـ مػف نا يػة 

 ق ر .ق ر .
 رابعًا: هدؼ البحث:رابعًا: هدؼ البحث:

ليػػاف مودػؼ الق ػاء الػدولي الجنػػا ي التقميػدل والمعا ػر مػػف ليػػاف مودػؼ الق ػاء الػدولي الجنػػا ي التقميػدل والمعا ػر مػػف إلػ  إلػ    ي ػدؼ الل ػثي ػدؼ الل ػث  
  ةػداـةػداـالمق ػود لعقولػة اإلالمق ػود لعقولػة اإل, , نقاط قساسيةنقاط قساسية  وفي سياؽ ذلؾ ن اوؿ لياف ةدةوفي سياؽ ذلؾ ن اوؿ لياف ةدة  ةداـةداـةقولة اإلةقولة اإل

إلػػ  إلػػ    وال ػػ ؼ لػػيف مايديػػأل ومعار ػػيأل و ػػوالط هػػذا العقولػػة وفر ػػ ا ومػػف لػػـ التطػػرؽوال ػػ ؼ لػػيف مايديػػأل ومعار ػػيأل و ػػوالط هػػذا العقولػػة وفر ػػ ا ومػػف لػػـ التطػػرؽ
الجنػا ي مػف هػذا العقولػة لػدق  مػف مودػؼ الق ػاء الػدولي الجنػا ي الجنػا ي مػف هػذا العقولػة لػدق  مػف مودػؼ الق ػاء الػدولي الجنػا ي   مودؼ الق اء الػدوليمودؼ الق اء الػدولي

وال ػػدؼ مػػف كػػؿ ذلػػؾ تو ػػيح المسػػا ؿ ذات وال ػػدؼ مػػف كػػؿ ذلػػؾ تو ػػيح المسػػا ؿ ذات , , المودػػت لػػـ الق ػػاء الػػدولي الجنػػا ي الػػدا ـالمودػػت لػػـ الق ػػاء الػػدولي الجنػػا ي الػػدا ـ
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ال ػػمة ل ػػذا العقولػػة فػػي ةمػػؿ الم ػػاكـ الدوليػػة الجنا يػػة وفػػي قطػػار ة دت ػػا لالم ػػاكـ ال ػػمة ل ػػذا العقولػػة فػػي ةمػػؿ الم ػػاكـ الدوليػػة الجنا يػػة وفػػي قطػػار ة دت ػػا لالم ػػاكـ 
 الوطنية.الوطنية.

 خامسًا: منهجية البحث:خامسًا: منهجية البحث:

  ةػػداـةػػداـو ػػوع مت ػػعب ولػػأل ةػػدة م ػػاور مػػف  يػػث مف ػػـو ةقولػػة اإلو ػػوع مت ػػعب ولػػأل ةػػدة م ػػاور مػػف  يػػث مف ػػـو ةقولػػة اإلنظػػرا  هف المنظػػرا  هف الم  
, , والمودػؼ الفق ػي منػأل و ػوالطأل ومودػؼ الق ػاء الػدولي الجنػا ي المتعمػؽ ل ػذا العقولػةوالمودػؼ الفق ػي منػأل و ػوالطأل ومودػؼ الق ػاء الػدولي الجنػا ي المتعمػؽ ل ػذا العقولػة

 فمف ال رورل ا ستعانة لمن جيف في كتالة هذا الل ث.فمف ال رورل ا ستعانة لمن جيف في كتالة هذا الل ث.

المػػن ا الت ميمػػيال وا سػػتعانة ل ػػذا المػػن ا الغايػػة منػػأل ت ميػػؿ الن ػػوص القانونيػػة المػػن ا الت ميمػػيال وا سػػتعانة ل ػػذا المػػن ا الغايػػة منػػأل ت ميػػؿ الن ػػوص القانونيػػة    -11
 في اهنظمة ا ساسية لمم اكـ الدولية الجنا ية.في اهنظمة ا ساسية لمم اكـ الدولية الجنا ية.  ةداـةداـت ال مة لعقولة اإلت ال مة لعقولة اإلذاذا

  التطػػػور التػػػاري يالتطػػػور التػػػاري يإلػػػ  إلػػػ    المػػػن ا التػػػاري يال  يػػػث نسػػػتعيف ل ػػػذا المػػػن ا فػػػي التطػػػرؽالمػػػن ا التػػػاري يال  يػػػث نسػػػتعيف ل ػػػذا المػػػن ا فػػػي التطػػػرؽ -22
لدايػػػة مػػػف مودػػػؼ م كمتػػػي لدايػػػة مػػػف مودػػػؼ م كمتػػػي   ةػػػداـةػػػداـلمودػػػؼ الق ػػػاء الػػػدولي الجنػػػا ي مػػػف ةقولػػػة اإللمودػػػؼ الق ػػػاء الػػػدولي الجنػػػا ي مػػػف ةقولػػػة اإل

لمودػػؼ الم كمػػة الدوليػػة لمودػػؼ الم كمػػة الدوليػػة   نت ػػاء  نت ػػاء  وروانػػدا واوروانػػدا وا  نػػورملرغ وطوكيػػو لػػـ م كمتػػي يو سػػ فيانػػورملرغ وطوكيػػو لػػـ م كمتػػي يو سػػ فيا
 الجنا ية الدا مة.الجنا ية الدا مة.

 سادسًا: خطة البحث:سادسًا: خطة البحث:

نقسػػـ نقسػػـ   سػػوؼسػػوؼ  ةػػداـةػػداـاإلاإل  ةقولػػةةقولػػة  مػػفمػػف  الجنػػا يالجنػػا ي  الػػدوليالػػدولي  الق ػػاءالق ػػاء  مودػػؼمودػػؼ  فيػػألفيػػأل  لغػػرض ليػػافلغػػرض ليػػاف
 الالملا ثملا ث  ةةل لل لإل  إل    هذا الل ثهذا الل ث

 ..  ةداـةداـاإلاإل  لعقولةلعقولة  التعريؼالتعريؼال ال اهوؿاهوؿ  المل ثالمل ث

 ..  اـاـةدةداإلاإل  ةقولةةقولة  مفمف  المادتالمادت  الجنا يالجنا ي  الدوليالدولي  الق اءالق اء  مودؼمودؼال ال اللانياللاني  المل ثالمل ث

 ..  ةداـةداـاإلاإل  ةقولةةقولة  مفمف  الدا ـالدا ـ  الجنا يالجنا ي  الدوليالدولي  الق اءالق اء  مودؼمودؼال ال اللالثاللالث  المل ثالمل ث

 األول املبحث
 عدا اإل بعقىبت التعزيف 

مػف ال ػرورل دلػؿ التطػرؽ لمو ػوع مودػػؼ الق ػاء الػدولي الجنػا ي مػف ةقولػػة مػف ال ػرورل دلػؿ التطػرؽ لمو ػوع مودػػؼ الق ػاء الػدولي الجنػا ي مػف ةقولػػة   
لياف مف ومػأل وال ػ ؼ الفق ػي الػذل دار لػيف الفقػأل ل  ػوص الغا ػأل قو اإللقػاء لياف مف ومػأل وال ػ ؼ الفق ػي الػذل دار لػيف الفقػأل ل  ػوص الغا ػأل قو اإللقػاء   ةداـةداـاإلاإل
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كمػػا تو ػػيح ال ػػوالط ال ا ػػة لتنفيػػذ هػػذا العقولػػة فػػي  ػػاؿ إيقاة ػػا وذلػػؾ مػػف كمػػا تو ػػيح ال ػػوالط ال ا ػػة لتنفيػػذ هػػذا العقولػػة فػػي  ػػاؿ إيقاة ػػا وذلػػؾ مػػف , , يػػأليػػألةمةم
   ؿ مطمليف.  ؿ مطمليف.

 األول املطلب
 واخلالف حىله عدا مفهى  عقىبت اإل

كمػػا قف تعريػػؼ كمػػا قف تعريػػؼ , , ةػػداـةػػداـهنػػاؾ ةػػدة تعػػاريؼ قوردهػػا الفقػػأل الجنػػا ي ل ػػ ف ةقولػػة اإلهنػػاؾ ةػػدة تعػػاريؼ قوردهػػا الفقػػأل الجنػػا ي ل ػػ ف ةقولػػة اإل  
ف ق ػػر  كانػػت هػػذا ف ق ػػر  كانػػت هػػذا ومػػومػػ, , هػػذا العقولػػة وردت فػػي لعػػض الت ػػريعات الجنا يػػة مػػف نا يػػةهػػذا العقولػػة وردت فػػي لعػػض الت ػػريعات الجنا يػػة مػػف نا يػػة

العقولة م ؿ   ؼ وجدؿ كلير ليف الفقأل مف  يث إلقا أل قو الغا أل ولكؿ اتجػاا  ججػأل العقولة م ؿ   ؼ وجدؿ كلير ليف الفقأل مف  يث إلقا أل قو الغا أل ولكؿ اتجػاا  ججػأل 
 وال  ؼ الفق ي  ولأل في فقرتيفالوال  ؼ الفق ي  ولأل في فقرتيفال  ةداـةداـوسنو ح تعريؼ ةقولة اإلوسنو ح تعريؼ ةقولة اإل, , فيما يراافيما يراا

 عدامعدامأوال: تعريؼ عقوبة اإلأوال: تعريؼ عقوبة اإل

التػي التػي ور ػـ ا ػت ؼ التعػالير ور ػـ ا ػت ؼ التعػالير   ةػداـةػداـكما دمنا هناؾ تعاريؼ ةديػدة ل ػ ف ةقولػة اإلكما دمنا هناؾ تعاريؼ ةديػدة ل ػ ف ةقولػة اإل  
م ػػموف التعػػػاريؼ   م ػػموف التعػػػاريؼ   يسػػت دم ا الكتػػاب والم ت ػػػيف لمد لػػة ةمػػ  هػػػذا العقولػػة إ  قف يسػػت دم ا الكتػػاب والم ت ػػػيف لمد لػػة ةمػػ  هػػػذا العقولػػة إ  قف 

الػػذل الػػذل   -الجػػانيالجػػاني-هػػو ازهػػاؽ روح الم كػػـو ةميػػألهػػو ازهػػاؽ روح الم كػػـو ةميػػأل  ل نػػألل نػػأل  ةػػداـةػػداـ يػػث ةػػرؼ اإل يػػث ةػػرؼ اإل, , ت تمػػؼ كليػػرا  ت تمػػؼ كليػػرا  
 رتكالػػأل جريمػػة  طيػػرة يػػنص ةمي ػػا  رتكالػػأل جريمػػة  طيػػرة يػػنص ةمي ػػا , , ةػػداـةػػداـ ػػدر  ػػدا  كػػـ مػػف م كمػػة م ت ػػة لاإل ػػدر  ػػدا  كػػـ مػػف م كمػػة م ت ػػة لاإل

 ..قق1  القانوفقالقانوفق

وهػػو يعػػد لػػذلؾ وهػػو يعػػد لػػذلؾ , , هػػو ازهػػاؽ روح الم كػػـو ةميػػألهػػو ازهػػاؽ روح الم كػػـو ةميػػأل  ل نػػألل نػػأل  ةػػداـةػػداـكمػػا ةػػرؼ ةػػرؼ اإلكمػػا ةػػرؼ ةػػرؼ اإل  
 ..قق2  ةقولة است  اؿ إذ ي دؼ استلعاد مف يود  ةميأل مف المجتم  ل فة ن ا يةقةقولة است  اؿ إذ ي دؼ استلعاد مف يود  ةميأل مف المجتم  ل فة ن ا يةق

تنفيػػذا  ل كػػـ تنفيػػذا  ل كػػـ , , جػػزاء يودػػ  لإسػػـ المجتمػػ جػػزاء يودػػ  لإسػػـ المجتمػػ   هػػوهػػو  ةػػداـةػػداـوفػػي تعريػػؼ ق ػػر ديػػؿ قف اإلوفػػي تعريػػؼ ق ػػر ديػػؿ قف اإل  
ـ ـ وهػػي كػػذلؾ جػػزاء ينطػػول ةمػػ  قلػػـ لػػالمجر وهػػي كػػذلؾ جػػزاء ينطػػول ةمػػ  قلػػـ لػػالمجر , , د ػػا ي لمػػف تللػػت مسػػاوليتأل ةػػف الجريمػػةد ػػا ي لمػػف تللػػت مسػػاوليتأل ةػػف الجريمػػة

 ..قق3  نظير م الفتأل ن ي القانوف قو قمراقنظير م الفتأل ن ي القانوف قو قمراق

                                                           

 هن  هن , , 11ؽؽ, , واررا هرٙرردهل ًهوا رروىواررا هرٙرردهل ًهوا رروى, , ّنظررد  م مٞ ررل ارران هواررورِ ًهو ررلن  واررِ ٝ ررْ  ؽٌهوٌررَّنظررد  م مٞ ررل ارران هواررورِ ًهو ررلن  واررِ ٝ ررْ  ؽٌهوٌررَ  (((1

 مم253253صص, , 19911991, , و ونو ون, , هو  ْدٍ وانشد ًهوٌْزّع ًهوطٌووَهو  ْدٍ وانشد ًهوٌْزّع ًهوطٌووَ

 مم6363صص, , 20052005, , هو وىدٍهو وىدٍ, ,  هن هونيؼَ هوادًَْ هن هونيؼَ هوادًَْ, , 11ؽؽ, , مٌو ئ هوا وىمٌو ئ هوا وى, , ّنظد  م وو ن َّّْٞنظد  م وو ن َّْٞ  (((2

, , مطروًع هودارووَمطروًع هودارووَ, , ّنظد  م واِ ٝ ْ  خاف ً م منذن هوشوًُ هو ٌو ئ هواومَ فِ قرورٌن هوا ًٌروُّنظد  م واِ ٝ ْ  خاف ً م منذن هوشوًُ هو ٌو ئ هواومَ فِ قرورٌن هوا ًٌروُ  (((3

 مم405405ص ص , , 19121912, , هوكٌِّهوكٌِّ
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وكػػػذلؾ ديػػػؿ وكػػػذلؾ ديػػػؿ   قق1  إزهػػػاؽ روح الم كػػػـو ةميػػػألقإزهػػػاؽ روح الم كػػػـو ةميػػػألق  ل نػػػألل نػػػأل  ةػػػداـةػػػداـكمػػػا هنػػػاؾ مػػػف ةػػػرؼ اإلكمػػػا هنػػػاؾ مػػػف ةػػػرؼ اإل  
 ..قق2  إزهاؽ روح الم كوـ ةميأل لوسيمة ي ددها القانوفقإزهاؽ روح الم كوـ ةميأل لوسيمة ي ددها القانوفق  ل نألل نأل

تعريػػؼ الم ػػرع تعريػػؼ الم ػػرع إلػػ  إلػػ    فن ػػير هنػػافن ػػير هنػػا  ةػػداـةػػداـقمػػا لالنسػػلة لمتعريػػؼ الت ػػريعي لعقولػػة اإلقمػػا لالنسػػلة لمتعريػػؼ الت ػػريعي لعقولػػة اإل  
 ..قق3   نؽ الم كوـ ةميأل  ت  الموتق نؽ الم كوـ ةميأل  ت  الموتق   ن ا ن االعرادي ل ذا العقولة لالعرادي ل ذا العقولة ل

وقي ػػا  وقي ػػا  , , قق4   ػػنؽ الم كػػـو ةميػػألق ػػنؽ الم كػػـو ةميػػألق  ل ن ػػال ن ػػا  ةػػداـةػػداـوتعريػػؼ الم ػػرع اهردنػػي لعقولػػة اإلوتعريػػؼ الم ػػرع اهردنػػي لعقولػػة اإل  
 ..قق5  ي نؽقي نؽق  ةداـةداـكؿ م كوـ ةميأل لاإلكؿ م كوـ ةميأل لاإل  تعريؼ الم رع الم رل ل ذا العقولة ل ن اتعريؼ الم رع الم رل ل ذا العقولة ل ن ا

تعنػي إن ػاء  ػؽ الم كػـو ةميػأل فػي ال يػاة تعنػي إن ػاء  ػؽ الم كػـو ةميػأل فػي ال يػاة   ةػداـةػداـويلدو لنا مما تقدـ قف ةقولة اإلويلدو لنا مما تقدـ قف ةقولة اإل  
جػراء ادترافػأل ه ػػد  الجػرا ـ ال طيػرة التػػي ي  ػص ل ػا القػػانوف هػذا العقولػة ولالطريقػػة جػراء ادترافػأل ه ػػد  الجػرا ـ ال طيػرة التػػي ي  ػص ل ػا القػػانوف هػذا العقولػة ولالطريقػػة 

 التي ي ددها القانوف لتنفيذها.التي ي ددها القانوف لتنفيذها.

 عدامعدامثانيًا: الخالؼ الفقهي حول عقوبة اإلثانيًا: الخالؼ الفقهي حول عقوبة اإل

منػذ زمػف طويػؿ و تػ  الودػت ال ا ػر م ػؿ  ػ ؼ كليػر منػذ زمػف طويػؿ و تػ  الودػت ال ا ػر م ػؿ  ػ ؼ كليػر   ةػداـةػداـكانت ةقولة اإلكانت ةقولة اإل  
 ..ليف الفقأل الجنا ي ليف مايد لأل ومعارض لفر ألليف الفقأل الجنا ي ليف مايد لأل ومعارض لفر أل

فالمايديف لفر أل يعتلروف قف هذا العقولة ل ا  فة رادةػة والتػي   تت قػؽ لػ ل فالمايديف لفر أل يعتلروف قف هذا العقولة ل ا  فة رادةػة والتػي   تت قػؽ لػ ل   
, , ف ػػي تملػػؿ قد ػػ   ػػا ت الػػردع ل  ػػريفف ػػي تملػػؿ قد ػػ   ػػا ت الػػردع ل  ػػريف, , ةقولػػة ق ػػر  كػػال لس قو السػػجف قو  يػػراةقولػػة ق ػػر  كػػال لس قو السػػجف قو  يػػرا

ومػػف لػػـ فمػػيس ل ػػا مػػف لػػديؿ ل دت ػػاص ومػػف لػػـ فمػػيس ل ػػا مػػف لػػديؿ ل دت ػػاص , , وقد ػػ   ػػا ت ا ست  ػػاؿ لممجػػـر ال طيػػروقد ػػ   ػػا ت ا ست  ػػاؿ لممجػػـر ال طيػػر
 ..قق6  ت ـ الجريمة لآلارها المادية والمعنويةت ـ الجريمة لآلارها المادية والمعنويةوإلر اء  عور العدالة ومف ق الوإلر اء  عور العدالة ومف ق ال, , مف الجانيمف الجاني

وكذلؾ فإف هذا العقولػة تعػد  ػرورة اجتماةيػة لمػدفاع ةػف المجتمػ  فػي مواج ػة وكذلؾ فإف هذا العقولػة تعػد  ػرورة اجتماةيػة لمػدفاع ةػف المجتمػ  فػي مواج ػة   
ويللت ةػدـ ويللت ةػدـ , , ال طورة ا جرامية لد  طا فة المجرميف الذيف يرتكلوف ق د الجرا ـ  طورةال طورة ا جرامية لد  طا فة المجرميف الذيف يرتكلوف ق د الجرا ـ  طورة

                                                           

, ,  هن هونيؼررَ هوادًْررَ هن هونيؼررَ هوادًْررَ, , 55ؽؽ, , هو  ررا هواررولهو  ررا هواررول, , ارردٛ قررورٌن هوا ًٌرروُارردٛ قررورٌن هوا ًٌرروُ, , نظررد  م مٞ ررٌ  رْٚرري ٝ ررنِنظررد  م مٞ ررٌ  رْٚرري ٝ ررنِّّ  (((1

 مم690690صص, , 19121912, , هو وىدٍهو وىدٍ

 مم463463صص, ,  مُ مُ, , 11ؽؽ, , هألٝكول هواومَ فِ قورٌن هوا ًٌوُهألٝكول هواومَ فِ قورٌن هوا ًٌوُ, , ّنظد  م موىد وٌل اٌّشّنظد  م موىد وٌل اٌّش  (((2

 هو النمهو النم  19691969و نَ و نَ   111111( م  قورٌن هوا ًٌوُ هوادهقِ ( م  قورٌن هوا ًٌوُ هوادهقِ 1616))ّنظد رض هو و ٍّنظد رض هو و ٍ  (((3

 مم19601960( م  قورٌن هوا ًٌوُ هرن رِ و نَ ( م  قورٌن هوا ًٌوُ هرن رِ و نَ 1111د رض هوف دٍ هألًوَ م  هو و ٍ)د رض هوف دٍ هألًوَ م  هو و ٍ)ّنظّنظ  (((4

 مم19311931و نَ و نَ   ( م  قورٌن هوا ًٌوُ هو ظدُ( م  قورٌن هوا ًٌوُ هو ظد1919ُّنظد رض هو و ٍ)ّنظد رض هو و ٍ)  (((5

مٚررل هو سا ررَ هوٚوماْررَ والنهارروُ مٚررل هو سا ررَ هوٚوماْررَ والنهارروُ , , هو  ررا هواررولهو  ررا هواررول, , ارردٛ قررورٌن هوا ًٌرروُارردٛ قررورٌن هوا ًٌرروُ, , ّنظررد  مارر ْد وووْررَّنظررد  مارر ْد وووْررَ  (((6

 مم453453صص, , 20022002, , ًْدًًُْدًُ, , ًهونشد ًهوٌْزّعًهونشد ًهوٌْزّع
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رض هػػذا رض هػػذا كمػػا هنػػاؾ جػػدو  ادت ػػادية مػػف فػػكمػػا هنػػاؾ جػػدو  ادت ػػادية مػػف فػػ, , فعاليػػة قسػػاليب اإل ػػ ح والت ػػذيب مع ػػـفعاليػػة قسػػاليب اإل ػػ ح والت ػػذيب مع ػػـ
 ..قق1  العقولة  يث   تكمؼ الدولة نفقات كليرة اذا ما دورنت لالعقولات الساللة لم ريةالعقولة  يث   تكمؼ الدولة نفقات كليرة اذا ما دورنت لالعقولات الساللة لم رية

فيػػػروف لػػػ ف هػػػذا العقولػػػة تتعػػػارض مػػػ  قهػػػداؼ فيػػػروف لػػػ ف هػػػذا العقولػػػة تتعػػػارض مػػػ  قهػػػداؼ   ةػػػداـةػػػداـقمػػػا المعار ػػػيف لعقولػػػة اإلقمػػػا المعار ػػػيف لعقولػػػة اإل  
وهػػي اهػػداؼ تلتغي ػػا إ ػػ ح وهػػي اهػػداؼ تلتغي ػػا إ ػػ ح , , الجػػزاء الجنػػا ي ملممػػا تسػػت مص مػػف الت ػػريعات الجنا يػػةالجػػزاء الجنػػا ي ملممػػا تسػػت مص مػػف الت ػػريعات الجنا يػػة

ةػػادة ت هميػػ ةػػادة ت هميػػالم كػػوـ ةميػػأل واة كمػػا قف إيقػػاع هػػذا الجريمػػة   يػػادل  تمػػا  كمػػا قف إيقػػاع هػػذا الجريمػػة   يػػادل  تمػػا  , , أل فػػي المجتمػػ أل فػػي المجتمػػ الم كػػوـ ةميػػأل واة
 يػػػث ر ػػػـ ايقػػػاع هػػػذا العقولػػػة فػػػإف ذلػػػؾ   ي ػػػوؿ دوف ارتكػػػاب  يػػػث ر ػػػـ ايقػػػاع هػػػذا العقولػػػة فػػػإف ذلػػػؾ   ي ػػػوؿ دوف ارتكػػػاب , , لت قيػػػؽ الػػػردع العػػػاـلت قيػػػؽ الػػػردع العػػػاـ

 يػػث لػػيس ه ػػد ال ػػؽ فػػي قف  يػػث لػػيس ه ػػد ال ػػؽ فػػي قف   هػػذا ف ػػ   ةػػف قف هػػذا العقولػػة ليسػػت  ػػرةيةهػػذا ف ػػ   ةػػف قف هػػذا العقولػػة ليسػػت  ػػرةية, , الجػػرا ـالجػػرا ـ
مػػا مػػا إلػػ  إلػػ      تسػػتجيب  تسػػتجيب  كمػػا قن ػػا ةقولػػة  يػػر ةادلػػة هن ػػاكمػػا قن ػػا ةقولػػة  يػػر ةادلػػة هن ػػا, , يسػػمب إنسػػانا   قػػأل فػػي ال يػػاةيسػػمب إنسػػانا   قػػأل فػػي ال يػػاة

, , قو مػد   طػورت ـقو مػد   طػورت ـ, , هنالؾ مف فػوارؽ لػيف الجنػاة مػف  يػث مػد  مػا ق ػدلوا مػف  ػررهنالؾ مف فػوارؽ لػيف الجنػاة مػف  يػث مػد  مػا ق ػدلوا مػف  ػرر
 يػػػث لػػػيس فػػػي هػػػذا العقولػػػة  ػػػد ادنػػػ  و ػػػد اةمػػػ  يمكػػػف لمقا ػػػي ال كػػػـ لموجلػػػأل لمػػػا  يػػػث لػػػيس فػػػي هػػػذا العقولػػػة  ػػػد ادنػػػ  و ػػػد اةمػػػ  يمكػػػف لمقا ػػػي ال كػػػـ لموجلػػػأل لمػػػا 

ة وة ةم  كؿ ذلؾ فإف هذا العقولة   يمكف العدوؿ ةن ػا ة وة ةم  كؿ ذلؾ فإف هذا العقولة   يمكف العدوؿ ةن ػا , , يتناسب م   طورة الجانييتناسب م   طورة الجاني
 ..قق2   ا وظ رت لراءة الم كوـ ةميأل ا وظ رت لراءة الم كوـ ةميألإذا ما تليف  ط  توديعإذا ما تليف  ط  توديع

ولكػػف ر ػػـ كػػؿ مػػا ذكرنػػاا ةػػف ال ػػ ؼ الفق ػػي ل ػػ ف تطليػػؽ هػػذا العقولػػة مػػػف ولكػػف ر ػػـ كػػؿ مػػا ذكرنػػاا ةػػف ال ػػ ؼ الفق ػػي ل ػػ ف تطليػػؽ هػػذا العقولػػة مػػػف   
قف هػذا العقولػة مػا زالػت معمػوؿ ل ػا فػي العديػد مػف الػدوؿ قف هػذا العقولػة مػا زالػت معمػوؿ ل ػا فػي العديػد مػف الػدوؿ إلػ  إلػ    فإف الوادػ  ي ػيرفإف الوادػ  ي ػير, , ةدمألةدمأل

ولة ولة ور ـ قف  اللية الدوؿ اليوـ دد الغت هذا العقولة ولالتالي نستطي  القوؿ قف هذا العقور ـ قف  اللية الدوؿ اليوـ دد الغت هذا العقولة ولالتالي نستطي  القوؿ قف هذا العق
ولكػػف تلقػػ  فػػي لمػػداف ق ػػر  ةقولػػة دانونيػػة يمكػػف فر ػػ ا ل كػػـ ولكػػف تلقػػ  فػػي لمػػداف ق ػػر  ةقولػػة دانونيػػة يمكػػف فر ػػ ا ل كػػـ , , فػػي إن سػػار وتراجػػ فػػي إن سػػار وتراجػػ 

 ..3د ا يد ا ي

                                                           

 مم6161  -6464صص, , مظلن اوًقمظلن اوًق, , نظد  موو ن َّْٞنظد  موو ن َّّّْٞ  (((1

مٚرررل هو سا رررَ هوٚوماْرررَ مٚرررل هو سا رررَ هوٚوماْرررَ , , 11ؽؽ, , ًهوٚررر ه ًهوٚررر ه   أطرررٌن وارررا ه ٙررردهلأطرررٌن وارررا ه ٙررردهل, , ّنظرررد  م اررراْ ون وٌرررل هو رررنااّنظرررد  م اررراْ ون وٌرررل هو رررناا  (((2

 مم449449-441441صص, , 19961996, , ًْدًًُْدًُ, , والنهاوُ ًهونشد ًهوٌْزّعوالنهاوُ ًهونشد ًهوٌْزّع

فررِ فررِ   وررلهلوررلهلأوغررِ أرٖررد مرر  ٕاٖررِ  ًن هواررووا هٓن و ًٌررَ ه أوغررِ أرٖررد مرر  ٕاٖررِ  ًن هواررووا هٓن و ًٌررَ ه , , ٝ رري صٝظررومَْ منظ ررَ هوافررٌ هولًوْررَٝ رري صٝظررومَْ منظ ررَ هوافررٌ هولًوْررَ  (((3

  9191هو ررورٌن ًهو  وناررَم ًهألوررله  ىررِ رووْووِلهوررلًن هوْررِ أوغررِ هوا ًٌررَ ًوون ررٌَ وٚ ْررع هوٚرردهمال هو ررورٌن ًهو  وناررَم ًهألوررله  ىررِ رووْووِلهوررلًن هوْررِ أوغررِ هوا ًٌررَ ًوون ررٌَ وٚ ْررع هوٚرردهمال 

ورل  ورل    3535هولًن هوْرِ أوغرِ هوا ًٌرَ و اْرو ل هولًن هوْرِ أوغرِ هوا ًٌرَ و اْرو ل   11هولًن هوِْ أوغِ هوا ًٌَ ًوون ٌَ واٚدهما هواو َّ ف ؾل هولًن هوِْ أوغِ هوا ًٌَ ًوون ٌَ واٚدهما هواو َّ ف ؾل 

ّنظرد ّنظرد , , 5151ا ًٌرَل ا ًٌرَل ول  هولًن هو ٌ ْرَ وارَ هوول  هولًن هو ٌ ْرَ وارَ هو  140140هولًن هوِْ أوغِ هوا ًٌَ فِ هو ورٌن ًهو  وناَلهولًن هوِْ أوغِ هوا ًٌَ فِ هو ورٌن ًهو  وناَل

 ذوك م  مٌقع هو نظ َ واَ هو ٌقع هوْووِلذوك م  مٌقع هو نظ َ واَ هو ٌقع هوْووِل

http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-

countries مم20122012-1212-2929ّونّخ هو ّونٍ ّونّخ هو ّونٍ     

http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries
http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries
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قف هنػاؾ العديػد مػف الم ػاو ت الدوليػة التػي لػذلت مػف قجػؿ قف هنػاؾ العديػد مػف الم ػاو ت الدوليػة التػي لػذلت مػف قجػؿ إلػ  إلػ    وتجدر اإل ػارةوتجدر اإل ػارة  
  ومػف قلػرز الولػا ؽ الدوليػة التػي تلنػت هػذا المودػؼ ن ػيرومػف قلػرز الولػا ؽ الدوليػة التػي تلنػت هػذا المودػؼ ن ػير, , ال د مف هذا العقولة والغا  اال د مف هذا العقولة والغا  ا

اللػػػػاني المم ػػػػؽ لالع ػػػػد الػػػػدولي ال ػػػػاص لػػػػال قوؽ المدنيػػػػة اللػػػػاني المم ػػػػؽ لالع ػػػػد الػػػػدولي ال ػػػػاص لػػػػال قوؽ المدنيػػػػة   تيػػػػارلتيػػػػارلا  ا  اللروتوكػػػػوؿ اللروتوكػػػػوؿ إلػػػػ  إلػػػػ  
والػػذل جػػاء فػػي ديلاجتػػأل إف الػػدوؿ والػػذل جػػاء فػػي ديلاجتػػأل إف الػػدوؿ   ةػػداـةػػداـةقولػػة اإلةقولػػة اإل  إلغػػاءإلغػػاءوالسياسػػية ل ػػدؼ العمػػؿ ةمػػي والسياسػػية ل ػػدؼ العمػػؿ ةمػػي 
يسػ ـ فػي تعزيػز الكرامػة يسػ ـ فػي تعزيػز الكرامػة   ةػداـةػداـةقولة اإلةقولة اإل  إلغاءإلغاءإذ تامف ل ف إذ تامف ل ف , , اهطراؼ في هذا اللرتوكوؿاهطراؼ في هذا اللرتوكوؿ

مػػػف اإلةػػػ ف مػػػف اإلةػػػ ف   33ذ ت ػػػير إلػػػي المػػػادة ذ ت ػػػير إلػػػي المػػػادة واة واة , , اإلنسػػػانية والتطػػػوير التػػػدريجي ل قػػػوؽ اإلنسػػػافاإلنسػػػانية والتطػػػوير التػػػدريجي ل قػػػوؽ اإلنسػػػاف
مػػف مػػف   66والمػػادة والمػػادة , , 19481948كػػانوف اهوؿ/ديسػػملر كػػانوف اهوؿ/ديسػػملر   1111العػػالمي ل قػػوؽ اإلنسػػاف المعتمػػد فػػي العػػالمي ل قػػوؽ اإلنسػػاف المعتمػػد فػػي 

كػانوف اهوؿ/ديسػملر كػانوف اهوؿ/ديسػملر   1616الع د الدولي ال اص لال قوؽ المدنيػة والسياسػية المعتمػد فػي الع د الدولي ال اص لال قوؽ المدنيػة والسياسػية المعتمػد فػي 
ذ ت  ػػظ قف المػػادة , , 19661966 ذ ت  ػػظ قف المػػادة واة ية ية مػػف الع ػػد الػػدولي ال ػػاص لػػال قوؽ المدنيػػة والسياسػػمػػف الع ػػد الػػدولي ال ػػاص لػػال قوؽ المدنيػػة والسياسػػ  66واة

, , قمػػر مست ػػوبقمػػر مست ػػوب  لغػػاءلغػػاءلعلػػارات تػػو ي ل ػػدة لػػ ف هػػذا اإللعلػػارات تػػو ي ل ػػدة لػػ ف هػػذا اإل  ةػػداـةػػداـةقولػػة اإلةقولػػة اإل  إلغػػاءإلغػػاءت ػػير إلػػي ت ػػير إلػػي 
تقػػدما تقػػدما   ةػػداـةػػداـةقولػػة اإلةقولػػة اإل  إلغػػاءإلغػػاءوادتناةػػا من ػػا ل نػػأل ينلغػػي اةتلػػار جميػػ  التػػدالير الراميػػة إلػػي وادتناةػػا من ػػا ل نػػأل ينلغػػي اةتلػػار جميػػ  التػػدالير الراميػػة إلػػي 

ور لػػػػة من ػػػػا فػػػػي قف ت  ػػػػذ ةمػػػػي ةاتق ػػػػا لموجػػػػب هػػػػذا ور لػػػػة من ػػػػا فػػػػي قف ت  ػػػػذ ةمػػػػي ةاتق ػػػػا لموجػػػػب هػػػػذا , , فػػػػي التمتػػػػ  لػػػػال ؽ فػػػػي ال يػػػػاةفػػػػي التمتػػػػ  لػػػػال ؽ فػػػػي ال يػػػػاة
 ق.ق.ةداـةداـةقولة اإلةقولة اإل  إلغاءإلغاءللاللرتوكوؿ التزاما دوليا اللرتوكوؿ التزاما دوليا 

فػػي فػػي   ةػػداـةػػداـةقولػػة اإلةقولػػة اإل  إلغػػاءإلغػػاءالجمعيػػة العامػػة ل مػػـ المت ػػدة ةنيػػت لمسػػ لة الجمعيػػة العامػػة ل مػػـ المت ػػدة ةنيػػت لمسػػ لة   كمػػا قفكمػػا قف  
  ل مػـل مػـ  العامػةالعامػة  الجمعيػةالجمعيػة  تلنػتتلنػت, , 21182118وو  21172117  اهوؿاهوؿ  كػانوفكػانوف//ففي ديسملرففي ديسملر, , درارات ةديدةدرارات ةديدة

   ظػر ظػر  فػرضفػرضإلػ  إلػ    دةيادةيا  المذيفالمذيف, , 168168//6363وو  149149//6262  القراريفالقراريفق ق العامةالعامة  الجمعيةالجمعية    المت دةالمت دة
تلنػػػػػػػػػػت الجمعيػػػػػػػػػػة تلنػػػػػػػػػػت الجمعيػػػػػػػػػػة   21122112ديسػػػػػػػػػػملر ديسػػػػػػػػػػملر   2121وفػػػػػػػػػػي وفػػػػػػػػػػي , , ةػػػػػػػػػػداـةػػػػػػػػػػداـاإلاإل  ةقولػػػػػػػػػػةةقولػػػػػػػػػػة  اسػػػػػػػػػػت داـاسػػػػػػػػػػت داـ  ةمػػػػػػػػػػ ةمػػػػػػػػػػ 
  ةمػػػ ةمػػػ   الت ػػػويتالت ػػػويت  نتػػػا انتػػػا ا  إجمػػػاليإجمػػػالي  هػػػذا العقولػػػة  يػػػث جػػػاءهػػػذا العقولػػػة  يػػػث جػػػاء  إلغػػػاءإلغػػػاءق ل ػػػ ف ق ل ػػػ ف 6767//176176  القػػػرارالقػػػرار
  دولػػػةدولػػػة  4141   ػػػوتت ػػػوتت  فيمػػػافيمػػػا, , القػػػرارالقػػػرار  ل ػػػالحل ػػػالح   ػػػوتت ػػػوتت  دولػػػةدولػػػة  111111ال ال اآلتػػػياآلتػػػي  الن ػػػوالن ػػػو  ةمػػػ ةمػػػ   القػػػرارالقػػػرار
 . . الت ويتالت ويت  ةفةف  ق ر ق ر   دولةدولة  3434  وامتنعتوامتنعت, ,  دا دا

 الثاني املطلب
 عدا ضىابط عقىبت اإل

 ية يجوز إيقاة ا لموجب الت ريعاتية يجوز إيقاة ا لموجب الت ريعات  زالت ةقولة دانون  زالت ةقولة دانون  ةداـةداـر ـ قف ةقولة اإلر ـ قف ةقولة اإل  



 عدا اإل عقوبة من الجنائي الدولي القضاء موقف 
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إ  قف ذلػػػؾ   يعنػػػي قف الػػػدوؿ المطلقػػػة ل ػػػذا العقولػػػة  ػػػرة فػػػي إ  قف ذلػػػؾ   يعنػػػي قف الػػػدوؿ المطلقػػػة ل ػػػذا العقولػػػة  ػػػرة فػػػي , , الجنا يػػػة لػػػلعض الػػػدوؿالجنا يػػػة لػػػلعض الػػػدوؿ
 فر  ا وتنفيذها لؿ هناؾ  والط يجب التقييد ل ا في  اؿ ال كـ ل ا وتنفيذها.فر  ا وتنفيذها لؿ هناؾ  والط يجب التقييد ل ا في  اؿ ال كـ ل ا وتنفيذها.

وال ػػ ؼ الػػػذل   ػػػؿ وال ػػ ؼ الػػػذل   ػػػؿ   ةػػػداـةػػػداـل ػػدد ةقولػػػة اإلل ػػدد ةقولػػػة اإلونظػػرا  لمػػػا دار مػػف نقػػػاش طويػػػؿ ونظػػرا  لمػػػا دار مػػف نقػػػاش طويػػػؿ   
فإف فرض هذا العقولة م كوـ لمجموةة مف ال والط الدوليػة والدا ميػة وهػذا مػا فإف فرض هذا العقولة م كوـ لمجموةة مف ال والط الدوليػة والدا ميػة وهػذا مػا , , ل  نألل  نأل

 سنلينأل في فرةيف.سنلينأل في فرةيف.
 عدامعدامالضوابط الدولية لعقوبة اإلالضوابط الدولية لعقوبة اإل: : الفرع األولالفرع األول

ةقولػة ةقولػة   إلغػاءإلغػاءر ـ قف الع د الدولي لم قوؽ المدنية والسياسية التي لـ ينص ةمػ  ر ـ قف الع د الدولي لم قوؽ المدنية والسياسية التي لـ ينص ةمػ    
ولكنأل و   ل ا لعض ال والط التي يجب ةم  الدوؿ التقييد ل ا ةنػد فر ػ ا ولكنأل و   ل ا لعض ال والط التي يجب ةم  الدوؿ التقييد ل ا ةنػد فر ػ ا , , ةداـةداـاإلاإل

 . . قق1  نظرا  لكونأل تمس  ؽ قساسي مف  قوؽ اإلنساف اهساسية وهو ال ؽ في ال ياةنظرا  لكونأل تمس  ؽ قساسي مف  قوؽ اإلنساف اهساسية وهو ال ؽ في ال ياة

 يث قنأل طلقا  لممادة السادسة مف هذا الع د   يجػوز تنفيػذ هػذا العقولػة إ  لعػد  يث قنأل طلقا  لممادة السادسة مف هذا الع د   يجػوز تنفيػذ هػذا العقولػة إ  لعػد   
ال ػؽ فػي طمػب ال ػؽ فػي طمػب   ةػداـةػداـلكػؿ م كػـو لاإللكػؿ م كػـو لاإل  ويكػوفويكػوف, ,  دور  كـ ن ا ي ةف م كمػة م ت ػة دور  كـ ن ا ي ةف م كمػة م ت ػة

ةم  ا  اص ةم  ا  اص   ةداـةداـو  يجوز ل ل  اؿ مف اه واؿ ال كـ لاإلو  يجوز ل ل  اؿ مف اه واؿ ال كـ لاإل, , العفو او ت فيؼ العقولةالعفو او ت فيؼ العقولة
 ..قق2  سنة و  يجوز تنفيذ ال كـ لالمرقة ال امؿسنة و  يجوز تنفيذ ال كـ لالمرقة ال امؿ  1818تقؿ اةمارهـ ةف تقؿ اةمارهـ ةف 

                                                           

منشررٌنهُ هو سا ررَ منشررٌنهُ هو سا ررَ , , 22ؽؽ, , هوٞدّرروُ هواومررَ ًٝ ررٌا هرر ررونهوٞدّرروُ هواومررَ ًٝ ررٌا هرر ررونصوررَ صوررَ   مررلخ مررلخ , , ّنظررد  مخؼررد خؼرردّنظررد  مخؼررد خؼررد  (((1

 مم291291صص, , 20442044, , وٌنونوٌنون, , ؽدهًاسؽدهًاس, , هوٞلَّٖ واكْوىهوٞلَّٖ واكْوى

م هوٞرق فرِ هوْٞروٍ ٝرق مرازل وكر  م هوٞرق فرِ هوْٞروٍ ٝرق مرازل وكر  11))( مر  هوايرل هورلًوِ واٞ رٌا هو لرْرَ وارَ هررو( مر  هوايرل هورلًوِ واٞ رٌا هو لرْرَ وارَ هررو66ّنض هو و ٍ)ّنض هو و ٍ)(2) 

م ر ّٚرٌز فرِ م ر ّٚرٌز فرِ 22ز ٝدمون أٝل م  ْٝوّرو ّا رفومز ٝدمون أٝل م  ْٝوّرو ّا رفومصر ونم ًواَ هو ورٌن أن ّٞ َ ىذه هوٞقم ًر ٌّٚصر ونم ًواَ هو ورٌن أن ّٞ َ ىذه هوٞقم ًر ٌّٚ

أن ّٞكا ًيذه هوا ًٌَ صر ٙر ه  وارَ أارل هوٚردهما خطرٌنٍ ًف رو أن ّٞكا ًيذه هوا ًٌَ صر ٙر ه  وارَ أارل هوٚردهما خطرٌنٍ ًف رو , , ولهلولهلهوٌالهن هوِْ وا ّاغ و ًٌَ ه هوٌالهن هوِْ وا ّاغ و ًٌَ ه 

َْ منع ٙدّ رَ ه ًرو ٍ َْ منع ٙدّ رَ ه ًرو ٍ ّفوقّفوقواْشدّع هونوفذ ًقِ هنّكوى هوٚدّ َ ًغْد هو خووف ألٝكول ىذه هوايل ًرواْشدّع هونوفذ ًقِ هنّكوى هوٚدّ َ ًغْد هو خووف ألٝكول ىذه هوايل ًر

ٌٚز ّطٌْق ىذه هوا ًٌَ صر ً  ْؼَ ٝكا ريومِ طو ن و  مٞك َ ٌٚز ّطٌْق ىذه هوا ًٌَ صر ً  ْؼَ ٝكا ريومِ طو ن و  مٞك َ هوٚ ووَْ ًهو اوقٌَ واْيوم ًر ّهوٚ ووَْ ًهو اوقٌَ واْيوم ًر ّ

ّكرٌن مر  هو فيرٌل ّكرٌن مر  هو فيرٌل , , م ْٝ  ّكٌن هوٞدمون م  هوْٞوٍ ٙدّ َ م  ٙردهما ه ًرو ٍ هوٚ ووْرَم ْٝ  ّكٌن هوٞدمون م  هوْٞوٍ ٙدّ َ م  ٙردهما ه ًرو ٍ هوٚ ووْر33َمخْظَممخْظَم

ًلهىَ أرو وْس فِ ىذه هو و ٍ أُ رض ّْٚ  ألَّ  ًوَ ؽدف فِ ىذه هوايل أن ّافَ رف ريو وارَ أّرَ ًلهىَ أرو وْس فِ ىذه هو و ٍ أُ رض ّْٚ  ألَّ  ًوَ ؽدف فِ ىذه هوايل أن ّافَ رف ريو وارَ أّرَ 

ْررَ منررع ٙدّ ررَ ه ًررو ٍ هوٚ ووْررَ ْررَ منررع ٙدّ ررَ ه ًررو ٍ هوٚ ووْررَ هّفوقهّفوقٌّررو واْيررو ً  ْؼررَ أٝكررول ٌّررو واْيررو ً  ْؼررَ أٝكررول طررٌنٍ مرر  أُ هوْرر هل ّكررٌن مْدطررٌنٍ مرر  أُ هوْرر هل ّكررٌن مْد

ٝرق هوْ رو  هوافرٌ هوخروص أً صًرلهن هوا ًٌرَم ٝرق هوْ رو  هوافرٌ هوخروص أً صًرلهن هوا ًٌرَم   ورلهلورلهلم ألُ ارخض ٝكرا واْرو ًو م ألُ ارخض ٝكرا واْرو ًو 44ًهو اوقٌَ واْيرومًهو اوقٌَ واْيروم

م ر ّٚرٌز م ر ّٚرٌز 55فرِ ٙ ْرع هوٞرورُمفرِ ٙ ْرع هوٞرورُم  ورلهلورلهلًٌّٚز منٜ هوافٌ هوارول أً هوافرٌ هوخروص أً صًرلهن و ًٌرَ ه ًٌّٚز منٜ هوافٌ هوارول أً هوافرٌ هوخروص أً صًرلهن و ًٌرَ ه 

ًر ّنفْرذ ىرذه ًر ّنفْرذ ىرذه , , دهما هنّكٌيرو أارخوص  ًن هوٖومنرَ وشردٍ مر  هوا رددهما هنّكٌيرو أارخوص  ًن هوٖومنرَ وشردٍ مر  هوا ردوارَ ٙروارَ ٙر  ورلهلورلهلهوٞكا ًا ًٌَ ه هوٞكا ًا ًٌَ ه 

و ًٌررَ و ًٌررَ   صوغررو صوغررو م وررْس فررِ ىررذه هو ررو ٍ أُ ٝكررا ّٚررٌز هوْررذن  ًررو وْرر خْد أً منررع م وررْس فررِ ىررذه هو ررو ٍ أُ ٝكررا ّٚررٌز هوْررذن  ًررو وْرر خْد أً منررع 66هوا ًٌررَ ًووٌٞهمرر مهوا ًٌررَ ًووٌٞهمرر م

 م  قٌ  أَّ  ًوَ ؽدف فِ ىذه هوايلمم  قٌ  أَّ  ًوَ ؽدف فِ ىذه هوايلم  ولهلولهله ه 



   ((91329132لعا  )لعا  )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اللعلو  القانونية والسياسيةللعلو  القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون مجلة كلية القانون 
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هػذا هػذا   إلغػاءإلغػاءإلػ  إلػ    وفي هذا السياؽ فقد  در ةف منظمة العفو الدوليػة والتي تػدةووفي هذا السياؽ فقد  در ةف منظمة العفو الدوليػة والتي تػدةو  
ق وفي  وء التعميقات ال ادرة ةف المجنة المعنية ل قػوؽ اإلنسػاف التالعػة ق وفي  وء التعميقات ال ادرة ةف المجنة المعنية ل قػوؽ اإلنسػاف التالعػة العقولة ق    العقولة ق    

, , ق مػػػػف الع ػػػػد الػػػػدولي لم قػػػػوؽ المدنيػػػػة والسياسػػػػيةق مػػػػف الع ػػػػد الػػػػدولي لم قػػػػوؽ المدنيػػػػة والسياسػػػػية66ل مػػػػـ المت ػػػػدة ل  ػػػػوص المػػػػادة ل مػػػػـ المت ػػػػدة ل  ػػػػوص المػػػػادة 
 الالقق1  مجموةة مف المعايير التي يجب التقييد ل ا ل  وص هذا العقولة وهيمجموةة مف المعايير التي يجب التقييد ل ا ل  وص هذا العقولة وهي

تفادة مػف اإل ػ  ات تفادة مػف اإل ػ  ات ةدـ جواز فرض هذا العقولة ل لر رجعي مػ  ال ػؽ فػي ا سػةدـ جواز فرض هذا العقولة ل لر رجعي مػ  ال ػؽ فػي ا سػ -11
 القانوف اه مح لممت ـق.القانوف اه مح لممت ـق.  الت ريعيةالت ريعية

يجب اف فرض هذا العقولة ةم  نطاؽ م دد يقت ػر ةمػ  ق ػد الجػرا ـ  طػورة و  يجب اف فرض هذا العقولة ةم  نطاؽ م دد يقت ػر ةمػ  ق ػد الجػرا ـ  طػورة و   -22
  ةػػػداـةػػػداـلػػػد مػػػف التقمػػػيص المطػػػرد لعػػػدد الجػػػرا ـ التػػػي يجػػػوز ال كػػػـ ةمػػػ  مرتكلي ػػػا لاإللػػػد مػػػف التقمػػػيص المطػػػرد لعػػػدد الجػػػرا ـ التػػػي يجػػػوز ال كػػػـ ةمػػػ  مرتكلي ػػػا لاإل

 تم يدا  إللغا  ا ن ا يا .تم يدا  إللغا  ا ن ا يا .
جانػب جانػب إل  إل     يث قنأل يث قنأل, , ةمي ـةمي ـ  ةداـةداـض اإلض اإلتوسي  ف ات اه  اص الذيف   يجوز فر توسي  ف ات اه  اص الذيف   يجوز فر    -33

يجػػػػػب كػػػػػذلؾ ةػػػػػدـ تنفيػػػػػذا ةمػػػػػ  المسػػػػػنيف والمعػػػػػوديف ذهنيػػػػػا  يجػػػػػب كػػػػػذلؾ ةػػػػػدـ تنفيػػػػػذا ةمػػػػػ  المسػػػػػنيف والمعػػػػػوديف ذهنيػػػػػا  , , اه ػػػػػداث وال وامػػػػػؿاه ػػػػػداث وال وامػػػػػؿ
 والمر عات.والمر عات.

ال  ػوؿ ةمػ  م ػاـ كػؼء وال ػػؽ ال  ػوؿ ةمػ  م ػاـ كػؼء وال ػػؽ   ا لتػزاـ ال ػاـر لجميػ   قػوؽ الم اكمػة العادلػػةا لتػزاـ ال ػاـر لجميػ   قػوؽ الم اكمػة العادلػػة -44
وال ػػؽ فػػي اتمػػاـ وال ػػؽ فػػي اتمػػاـ , , فػي ال  ػػوؿ ةمػػ  ودػػت كػػاؼ وتسػػ ي ت مناسػػلة إلةػػداد الػػدفاعفػي ال  ػػوؿ ةمػػ  ودػػت كػػاؼ وتسػػ ي ت مناسػػلة إلةػػداد الػػدفاع

ال ػؽ فػي التمػاس العفػو ال ػؽ فػي التمػاس العفػو , , ال ػؽ فػي ا سػت ناؼال ػؽ فػي ا سػت ناؼ, , ءات دوف تػ  ير   ملػرر لػألءات دوف تػ  ير   ملػرر لػألاإلجرااإلجرا
وتنفيػػػذا ل ػػػدؼ وتنفيػػػذا ل ػػػدؼ   ةػػػداـةػػػداـ ػػػرورة مػػػرور ودػػػت كػػػاؼ لػػػيف  ػػػدور ال كػػػـ لاإل ػػػرورة مػػػرور ودػػػت كػػػاؼ لػػػيف  ػػػدور ال كػػػـ لاإل, , والت فيػػػؼوالت فيػػػؼ

النػاء النػاء   ةػداـةػداـةػدـ جػواز تنفيػذ ال كػـ لاإلةػدـ جػواز تنفيػذ ال كػـ لاإل, , إةطاء ودت لطمب الرقفة والتمػاس الت فيػؼإةطاء ودت لطمب الرقفة والتمػاس الت فيػؼ
 اص الم كػػػػـو ةميػػػػأل  اص الم كػػػػـو ةميػػػػأل معاممػػػػة اه ػػػػمعاممػػػػة اه ػػػػ, , نظػػػػر دةػػػػو  ا سػػػػت ناؼ او التماسػػػػات العفػػػػونظػػػػر دةػػػػو  ا سػػػػت ناؼ او التماسػػػػات العفػػػػو

 قلناء السجف لا تراـ لمكرامة المت  مة في اإلنسافق.قلناء السجف لا تراـ لمكرامة المت  مة في اإلنسافق.  ةداـةداـلاإللاإل
ةػػدـ ةػػدـ إلػ  إلػ    دػد ق ػػارتدػد ق ػػارت  19891989يػػة  قػوؽ الطفػػؿ لعػاـ يػػة  قػوؽ الطفػػؿ لعػاـ اتفاداتفادوالػ  جانػب مػػا تقػدـ فػإف والػ  جانػب مػػا تقػدـ فػإف   

 ق ق 2  جواز فرض هذا العقولة ةم  اهطفاؿ.جواز فرض هذا العقولة ةم  اهطفاؿ.
                                                           

وْر  هو ٞور روُ هواو ورَ وْر  هو ٞور روُ هواو ورَ قرورٌن هو رٌٚن ً قرورٌن هو رٌٚن ً , , وا  ّل م  هوْفظْ  ّنظرد  م ر ردّ  وٌرل هوٞ ْرل رٌْرووا  ّل م  هوْفظْ  ّنظرد  م ر ردّ  وٌرل هوٞ ْرل رٌْرو  (((1

  -409409صص, , 20092009, , ه اركنلنَّه اركنلنَّ, , مكٌْرَ هوٌفرو  هو ورٌرْرَمكٌْرَ هوٌفرو  هو ورٌرْرَ, , 11ؽؽ, , هوظو نٍ و  منظ رَ هوافرٌ هولًوْرَهوظو نٍ و  منظ رَ هوافرٌ هولًوْرَ

 مم425425

َْ ٝ ٌا هوطف  واَ هرو)ّكف  هولًن هألؽردهفل)أ( أر ّاردع أُ ؽفر  َْ ٝ ٌا هوطف  واَ هرو)ّكف  هولًن هألؽردهفل)أ( أر ّاردع أُ ؽفر  هّفوقهّفوق( م  ( م  3131ّنض هو و ٍ)ّنض هو و ٍ)  (((2

  ==واصر رورَْ أً هو يْنرَم ًر ّفردعواصر رورَْ أً هو يْنرَم ًر ّفردعواْاذّي أً وغْده م  ػردًى هو اومارَ أً هوا ًٌرَ هو وارَْ أً هواْاذّي أً وغْده م  ػردًى هو اومارَ أً هوا ًٌرَ هو وارَْ أً ه
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كما قف المجمس ا دت ادل وا جتماةي التال  لمنظمة اهمـ المت دة اةتمد فػي كما قف المجمس ا دت ادل وا جتماةي التال  لمنظمة اهمـ المت دة اةتمد فػي   
والتػي وج ػت والتػي وج ػت , , ةػداـةػداـاإلاإل  ةقولػةةقولػة  يواج ػوفيواج ػوف  الػذيفالػذيف   قػوؽ قػوؽ   ماية ماية  تكفؿتكفؿ   مانات مانات  19841984ةاـ ةاـ 

تػػوفير لعػػض ال ػمانات اهساسػػية ل  ػػ اص الم كػػـو ةمػػي ـ ل ػػذا تػػوفير لعػػض ال ػمانات اهساسػػية ل  ػػ اص الم كػػـو ةمػػي ـ ل ػػذا إلػػ  إلػػ    لموجل ػا الػػدوؿلموجل ػا الػػدوؿ
 ..قق1  العقولةالعقولة

إلػػػ  إلػػػ    ةػػػداـةػػػداـلقػػي قف ن ػػػير فػػػي سػػياؽ ال ػػػوالط الدوليػػػة ال ا ػػػة لفػػرض ةقولػػػة اإللقػػي قف ن ػػػير فػػػي سػػياؽ ال ػػػوالط الدوليػػػة ال ا ػػػة لفػػرض ةقولػػػة اإل
التعسػفي قو التعسػفي قو   ةداـةداـ ارج نطاؽ القانوف قو اإل ارج نطاؽ القانوف قو اإل  ةداـةداـمس لة في  اية اههمية وهي  ظر اإلمس لة في  اية اههمية وهي  ظر اإل

 يػػػػث قنػػػػأل تفاديػػػػا  لكػػػػؿ ذلػػػػؾ ق ػػػػدرت المجمػػػػس ا دت ػػػػػادل  يػػػػث قنػػػػأل تفاديػػػػا  لكػػػػؿ ذلػػػػؾ ق ػػػػدرت المجمػػػػس ا دت ػػػػػادل , , لػػػػدوف م اكمػػػػةلػػػػدوف م اكمػػػػة  ةػػػػداـةػػػػداـاإلاإل
  الفعػػػػػاليفالفعػػػػػاليف  والتق ػػػػػيوالتق ػػػػػي  المنػػػػػ المنػػػػػ    ملػػػػػاد  ملػػػػػاد   19891989وا جتمػػػػػاةي لمنظمػػػػػة اهمػػػػػـ المت ػػػػػدة ةػػػػػاـ وا جتمػػػػػاةي لمنظمػػػػػة اهمػػػػػـ المت ػػػػػدة ةػػػػػاـ 

لم د مف لم د مف م اكمةق م اكمةق   دوفدوف  ةداـةداـواإلواإل  التعسفيالتعسفي  ةداـةداـواإلواإل  القانوفالقانوف  نطاؽنطاؽ   ارج ارج  ةداـةداـاإلاإل  لعممياتلعمميات
هػػػذا الظػػػواهر وتػػػذكير الػػػدوؿ لمسػػػاوليت ا فػػػي ةػػػدـ السػػػماح لػػػذلؾ والت قيػػػؽ فيػػػأل وات ػػػاذ هػػػذا الظػػػواهر وتػػػذكير الػػػدوؿ لمسػػػاوليت ا فػػػي ةػػػدـ السػػػماح لػػػذلؾ والت قيػػػؽ فيػػػأل وات ػػػاذ 

 . . قق2  اإلجراءات القانونية لمنع ااإلجراءات القانونية لمنع ا

                                                                                                                                                      

أً هو رٚ  مرلُ هوْٞروٍ ً رٌي ٙرردهما ّدّكٌيرو أارخوص ّ ر  أو رونىا ور  ٕ ررورِ أً هو رٚ  مرلُ هوْٞروٍ ً رٌي ٙرردهما ّدّكٌيرو أارخوص ّ ر  أو رونىا ور  ٕ ررورِ   ورلهلورلهلو ًٌرَ ه و ًٌرَ ه ==

 وشدٍ انَ  ًن ًٌٙ  صمكورَْ وإلفدهٗ ونيامممم(وشدٍ انَ  ًن ًٌٙ  صمكورَْ وإلفدهٗ ونيامممم(
ِ ِ صر فرصر فر  ورلهلورلهلر ّٚرٌز أن ّفردع و ًٌرَ ه ر ّٚرٌز أن ّفردع و ًٌرَ ه , , ورلهلورلهلم فِ هوٌالهن هوِْ وا ّارغ و ًٌرَ ه م فِ هوٌالهن هوِْ وا ّارغ و ًٌرَ ه ))ًىذه هوؼ وروُ ىِل ًىذه هوؼ وروُ ىِل   (((1

أخطد هوٚدهما واَ أن ّكٌن مفيٌمو أن رطوقيو ّنٌغِ أر ّْالٍ هوٚدهما هو ْا لٍ هوِْ ّ رفد رْروم٘ م ْْرَ أً أخطد هوٚدهما واَ أن ّكٌن مفيٌمو أن رطوقيو ّنٌغِ أر ّْالٍ هوٚدهما هو ْا لٍ هوِْ ّ رفد رْروم٘ م ْْرَ أً 

صر فررِ ٝووررَ ٙدّ ررَ ّررنض صر فررِ ٝووررَ ٙدّ ررَ ّررنض   وررلهلوررلهلم ر ّٚررٌز أن ّفرردع و ًٌررَ ه م ر ّٚررٌز أن ّفرردع و ًٌررَ ه 22غْررد ذوررك مرر  هونْرروم٘ هوٌووغررَ هوخطررٌنٍمغْررد ذوررك مرر  هونْرروم٘ هوٌووغررَ هوخطررٌنٍم

أررو صذه أطرٌٜ ٝكرا هو رورٌن ّ ؼرَ أررو صذه أطرٌٜ ٝكرا هو رورٌن ّ ؼرَ وارَ أن ّكرٌن مفيٌمرو وارَ أن ّكرٌن مفيٌمرو , , واَ و ًٌَ هو ٌُ فْيوواَ و ًٌَ هو ٌُ فْيو, , ًقِ هنّكوًيوًقِ هنّكوًيو, , هو ورٌنهو ورٌن

م ر ّٞكا ًوو ٌُ واَ هألاخوص هوذّ  م ر ّٞكا ًوو ٌُ واَ هألاخوص هوذّ  33هاْفو  هو ٚدل م  ذوكمهاْفو  هو ٚدل م  ذوكم, , ًال هنّكوى هوٚدّ َ ًفدع و ًٌَ أخفًال هنّكوى هوٚدّ َ ًفدع و ًٌَ أخف

ًووٌٞهمر  أً ًوألميروُ هوٞرلّٖوُ ًووٌٞهمر  أً ًوألميروُ هوٞرلّٖوُ   ورلهلورلهلوا ٌّاغٌه ا  هوٖومنَ وشردٍ ًقرِ هنّكروى هوٚدّ رَ ًر ّنفرذ ٝكرا ه وا ٌّاغٌه ا  هوٖومنَ وشردٍ ًقرِ هنّكروى هوٚدّ رَ ًر ّنفرذ ٝكرا ه 

صر ْٝن ررو صر ْٝن ررو   ورلهلورلهلم ر ّٚررٌز فردع و ًٌرَ ه م ر ّٚررٌز فردع و ًٌرَ ه 44ّ  و رٌهىا هوا اْرَمّ  و رٌهىا هوا اْرَمهورٌر ٍ ًر ًوألارخوص هورذّ  أطررٌٌٞه فوقرلهورٌر ٍ ًر ًوألارخوص هورذّ  أطررٌٌٞه فوقرل

م ر ّٚرٌز م ر ّٚرٌز 55ّكٌن ذري هوشخض هو ْيا قوم و واَ  وْ  ًهػٜ ًم نع ر ّل  مٚور ألُ ّف ْد ًرلّ  واٌقرومعمّكٌن ذري هوشخض هو ْيا قوم و واَ  وْ  ًهػٜ ًم نع ر ّل  مٚور ألُ ّف ْد ًرلّ  واٌقرومعم

صر ً ٌٙري ٝكرا ريررومِ طرو ن ور  مٞك ررَ مخْظرَ ًارل صٙررده هُ قورٌرْرَ ّرٌفد ررر  صر ً ٌٙري ٝكرا ريررومِ طرو ن ور  مٞك ررَ مخْظرَ ًارل صٙررده هُ قورٌرْرَ ّرٌفد ررر    وررلهلوررلهلّنفْرذ و ًٌرَ ه ّنفْرذ و ًٌرَ ه 

مر  هوايرل مر  هوايرل   1414م وٕارَ وارَ هألقر  واؼر وروُ هورٌهن ٍ فرِ هو رو ٍ م وٕارَ وارَ هألقر  واؼر وروُ هورٌهن ٍ فرِ هو رو ٍ , , وْر مْ  مٞور رَ وو ورَوْر مْ  مٞور رَ وو ورَ  هوؼ وروُ هو  كنرَهوؼ وروُ هو  كنرَ

ً و فِ ذوك ٝق أُ اخض مشٌْو فِ هنّكوًرو ٙدّ رَ ّ كر  أن ً و فِ ذوك ٝق أُ اخض مشٌْو فِ هنّكوًرو ٙدّ رَ ّ كر  أن , , هولًوِ هوخوص ًووٞ ٌا هو لرَْ ًهو ْواَْهولًوِ هوخوص ًووٞ ٌا هو لرَْ ًهو ْواَْ

أً مرررْيا ًونّكوًيررو فرررِ هوٞظرررٌن واررَ م ررروولٍ قورٌرْررَ روفْرررَ فررِ رررر  مدهٝررر  أً مرررْيا ًونّكوًيررو فرررِ هوٞظرررٌن واررَ م ررروولٍ قورٌرْررَ روفْرررَ فررِ رررر  مدهٝررر    وررلهلوررلهلّكررٌن و ًٌْيرررو ه ّكررٌن و ًٌْيرررو ه 

ًّنٌغرِ هّخروذ هوخطرٌهُ ًّنٌغرِ هّخروذ هوخطرٌهُ , , هوٞق فِ هرارْننوف ورلٍ مٞك رَ أوارَهوٞق فِ هرارْننوف ورلٍ مٞك رَ أوارَ  ولهلولهلم وك  م  ّٞكا واْو ًو م وك  م  ّٞكا واْو ًو 66هو ٞور َمهو ٞور َم

أً ّخفْرف أً ّخفْرف , , هوٞرق فرِ هوْ رو  هوافرٌهوٞرق فرِ هوْ رو  هوافرٌ  ورلهلورلهلم وكر  مر  ّٞكرا واْرو ًو م وكر  مر  ّٞكرا واْرو ًو 11هوكفْاَ ًٚا  ىرذه هرارْننوف صٌٙونّرومهوكفْاَ ًٚا  ىرذه هرارْننوف صٌٙونّروم

أن أن صورَ صورَ   ورلهلورلهلر ّنفذ و ًٌَ ه ر ّنفذ و ًٌَ ه   مم11ممولهلولهلًٌّٚز منٜ هوافٌ أً ّخفْف هوٞكا فِ ٙ ْع ٝورُ و ًٌَ ه ًٌّٚز منٜ هوافٌ أً ّخفْف هوٞكا فِ ٙ ْع ٝورُ و ًٌَ ه , , هوٞكاهوٞكا

م ٝرْ  ّٞرلٓ و ًٌرَ م ٝرْ  ّٞرلٓ و ًٌرَ 99ّْا هوفظ  فِ صٙده هُ هراْننوف أً أَّ صٙرده هُ ّْظر  ًرووافٌ أً ّخفْرف هوٞكرامّْا هوفظ  فِ صٙده هُ هراْننوف أً أَّ صٙرده هُ ّْظر  ًرووافٌ أً ّخفْرف هوٞكرام

 ّنفذ ًْٞٔ ر ّ فد صر و  هوٞل هأل رَ هو  ك  م  هو اوروٍ(مّنفذ ًْٞٔ ر ّ فد صر و  هوٞل هأل رَ هو  ك  م  هو اوروٍ(م, , ولهلولهله ه 

ٙ ْرع و اْروُ ٙ ْرع و اْروُ , , ورٌنورٌنً ٌٙري هو رً ٌٙري هو ر, , ( م  ىرذه هو ٌرو ئ أررو)ّٞظد هوٞكٌمروُ( م  ىرذه هو ٌرو ئ أررو)ّٞظد هوٞكٌمرو11ُْٝٔ ٙو  فِ هو و ٍ)ْٝٔ ٙو  فِ هو و ٍ)  (((2

ًّكف  هوٌْون ىرذه هوا اْروُ ًّكف  هوٌْون ىرذه هوا اْروُ , ,  ًن مٞور َ ًن مٞور َ  ولهلولهلهوْا فِ ًه هوْا فِ ًه   ولهلولهلخونٗ رطوا هو ورٌن ًه خونٗ رطوا هو ورٌن ًه   ولهلولهله ه 

ّاوقي واْيو ًا ًٌوُ منواٌَ ّدهوِ خطٌنّيوم ًر ٌّٚز هوْرذن  ّاوقي واْيو ًا ًٌوُ منواٌَ ّدهوِ خطٌنّيوم ًر ٌّٚز هوْرذن  , , ٙدهما ً ٌٙي قٌهرْنيو هوٚنومَْٙدهما ً ٌٙي قٌهرْنيو هوٚنومَْ

  ==أً ورلل هرارْ دهن هو ْوارِأً ورلل هرارْ دهن هو ْوارِ, , دىدىً و فِ ذوك ٝوورَ هوٞردى أً هوْيلّرل ًرووًٞ و فِ ذوك ٝوورَ هوٞردى أً هوْيلّرل ًرووٞ, , ًووٞورُ هراْٖنومًَْووٞورُ هراْٖنومَْ
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 عدامعدامالضوابط الداخمية لعقوبة اإلالضوابط الداخمية لعقوبة اإل: : الفرع الثانيالفرع الثاني

هػػػي مػػػف قدسػػػ  العقولػػػات التػػػي يمكػػػف فر ػػػ ا ةمػػػ  هػػػي مػػػف قدسػػػ  العقولػػػات التػػػي يمكػػػف فر ػػػ ا ةمػػػ    ةػػػداـةػػػداـنظػػػرا  هف ةقولػػػة اإلنظػػػرا  هف ةقولػػػة اإل  
عات الجنا يػػػة رسػػػمت لفر ػػػأل عات الجنا يػػػة رسػػػمت لفر ػػػأل فػػػإف الت ػػػريفػػػإف الت ػػػري, , رو ػػػألرو ػػػأل  الم كػػػـو ةميػػػأل ويترتػػػب ةميػػػأل إزهػػػاؽالم كػػػـو ةميػػػأل ويترتػػػب ةميػػػأل إزهػػػاؽ

دػػد  ػػدر ل ػػكؿ ةػػادؿ مػػف م كمػػة دػػد  ػػدر ل ػػكؿ ةػػادؿ مػػف م كمػػة   ةػػداـةػػداـيجػػب قف يكػػوف ال كػػـ ال ػػادر لاإليجػػب قف يكػػوف ال كػػـ ال ػػادر لاإل  إذإذ, , وتنفيػػذاوتنفيػػذا
, , م ت ة لذلؾ وفؽ اه وؿ المرسومة إل دار اإل كاـ في دػوانيف اإلجػراءات الجنا يػةم ت ة لذلؾ وفؽ اه وؿ المرسومة إل دار اإل كاـ في دػوانيف اإلجػراءات الجنا يػة

قو الطعػػف قو الطعػػف ويكػػوف متا ػػا  لمطعػػف ةمػػ  اه كػػاـ الغياليػػة قذا كانػػت دػػد  ػػدر ل ػػذا ال ػػكؿ ويكػػوف متا ػػا  لمطعػػف ةمػػ  اه كػػاـ الغياليػػة قذا كانػػت دػػد  ػػدر ل ػػذا ال ػػكؿ 
ةادة الم اكمة ةادة الم اكمةلالتمييز وت  يح القرار التمييزل واة  ..قق1  لالتمييز وت  يح القرار التمييزل واة

يجب يجب   ةداـةداـفإف الم كوـ ةميأل لاإلفإف الم كوـ ةميأل لاإل, , ةداـةداـإجراءات تنفيذ ال كـ لاإلإجراءات تنفيذ ال كـ لاإل  فيما ي صفيما ي صقما قما   
 يػػػػػث معػػػػػاممت ـ ال ػػػػػ ية  يػػػػػث معػػػػػاممت ـ ال ػػػػػ ية , , ألألةدامػػػػػةدامػػػػػقف ي ظػػػػػ  لمعاممػػػػػة  سػػػػػنة قلنػػػػػاء سػػػػػجنأل تم يػػػػػدا  إلقف ي ظػػػػػ  لمعاممػػػػػة  سػػػػػنة قلنػػػػػاء سػػػػػجنأل تم يػػػػػدا  إل

ةميػػأل لػػلعض اه ػػ اص دلػػؿ ةميػػأل لػػلعض اه ػػ اص دلػػؿ كمػػا يجػػوز السػػماح لالتقػػاء الم كػػـو كمػػا يجػػوز السػػماح لالتقػػاء الم كػػـو , , والمعي ػػية والرو يػػةوالمعي ػػية والرو يػػة
 ..قق2  تنفيذ ال كـ ةميأل ملؿ اهدرلاء قو اهطلاء قو رجاؿ الديفتنفيذ ال كـ ةميأل ملؿ اهدرلاء قو اهطلاء قو رجاؿ الديف

وزيػر العػدؿ وزيػر العػدؿ إلػ  إلػ    يجػب إرسػالأليجػب إرسػالأل  ةػداـةػداـولعد م ػاددة م كمػة التمييػز ةمػ   كػـ اإلولعد م ػاددة م كمػة التمييػز ةمػ   كػـ اإل  
ر يس الجم وريػة إل ػدار مرسػـو لالتنفيػذ وهػذا اهمػر معمػوؿ لػأل فػي ر يس الجم وريػة إل ػدار مرسػـو لالتنفيػذ وهػذا اهمػر معمػوؿ لػأل فػي إل  إل    ليتول  إرسالألليتول  إرسالأل

وزير العدؿ ولدورا وزير العدؿ ولدورا إل  إل    عد ت ديؽ م كمة التمييز يرف عد ت ديؽ م كمة التمييز يرف العراؽ وكذلؾ في اهردف  يث لالعراؽ وكذلؾ في اهردف  يث ل
ر ػػيس مجمػػس الػػوزراء الػػذل يعر ػػأل ةمػػ  المجمػػس ويلديػػأل رقيػػأل فيػػأل لوجػػوب ر ػػيس مجمػػس الػػوزراء الػػذل يعر ػػأل ةمػػ  المجمػػس ويلديػػأل رقيػػأل فيػػأل لوجػػوب إلػػ  إلػػ    يرفع ػػايرفع ػػا

                                                                                                                                                      

ىرذهم ًر ّٚرٌز ّنفْرذ و اْروُ ىرذهم ًر ّٚرٌز ّنفْرذ و اْروُ   ورلهلورلهلوٌْدّد و اْوُ ه وٌْدّد و اْوُ ه , , هولهخاِ أً أُ ٝووَ ؽٌهنئ وومَ أخدُهولهخاِ أً أُ ٝووَ ؽٌهنئ وومَ أخدُ==

وارِ ارٌْ  هو ٖرون ر وارِ ارٌْ  وارِ ارٌْ  هو ٖرون ر وارِ ارٌْ  , , ْٝرَ فرِ هوظردًف هوْرِ ّؼراْٝرَ فرِ هوظردًف هوْرِ ّؼرا, , ىذه أّرو روررِ هوظردًفىذه أّرو روررِ هوظردًف  ولهلولهله ه 

ٌنٍ مفدؽرَ أً مخووفرَ وا رورٌن ٌنٍ مفدؽرَ أً مخووفرَ وا رورٌن ًٝورُ هاْخلهل هو ٌٍ ًظًٝورُ هاْخلهل هو ٌٍ ًظ, , ٝورُ هون ه  هو  اٜ هولهخاِٝورُ هون ه  هو  اٜ هولهخاِ, , هوٞظدهوٞظد

أً مرر  ٙوررري اررخض أً مرر  ٙوررري اررخض , , مرر  ٙوررري مٌمررف و ررٌمِ أً أُ اررخض بخررد ّْظرردف ًظررفْو هودارر َْمرر  ٙوررري مٌمررف و ررٌمِ أً أُ اررخض بخررد ّْظرردف ًظررفْو هودارر َْ

ًٝرورُ هوٌفروٍ إٔنرو  هرْٝٚروزم ًّكرٌن ىرذه ًٝرورُ هوٌفروٍ إٔنرو  هرْٝٚروزم ًّكرٌن ىرذه , , ّا ر  ًْٞردّغ أً ً ٌهف رَ طردَّٞ أً ػر نَْ منروّا ر  ًْٞردّغ أً ً ٌهف رَ طردَّٞ أً ػر نَْ منرو

 هوٞظد أقٌُ فِ مفاٌوو م  هو دهاْا هوِْ ّظلنىو هو اطَ هوٞكٌمَْ(مهوٞظد أقٌُ فِ مفاٌوو م  هو دهاْا هوِْ ّظلنىو هو اطَ هوٞكٌمَْ(م

فِ هو ٌهرْ  فِ هو ٌهرْ    ولهلولهلو ًٌَ ه و ًٌَ ه , , هوْفظْ  و  ذوك ّنظد  م روطد ردّ ش خؼد هوٌٚنهرِهوْفظْ  و  ذوك ّنظد  م روطد ردّ ش خؼد هوٌٚنهرِ  وا  ّل م وا  ّل م   (((1

 م م 161161  -141141صص, , 20092009, , و ونو ون, ,  هن هوٞومل وانشد ًهوٌْزّع هن هوٞومل وانشد ًهوٌْزّع, , 11ؽؽ, , هوادًَْهوادًَْ

  وررلهلوررلهلّْفرروًُ هوْشرردّاوُ هوٚنومْررَ فررِ هألاررخوص هوررذّ  ّٚررٌز ويررا هروْ ررو  ًرروو ٞكٌل واْررو ًو ّْفرروًُ هوْشرردّاوُ هوٚنومْررَ فررِ هألاررخوص هوررذّ  ّٚررٌز ويررا هروْ ررو  ًرروو ٞكٌل واْررو ًو   (((2

ًو  هو ٞكٌل واْو ًنٙ  هولّ  هذه رون  ّورَ هو ٞكٌل واْو ّفدع ًو  هو ٞكٌل واْو ًنٙ  هولّ  هذه رون  ّورَ هو ٞكٌل واْو ّفدع فوو شد  هوادهقِ ّْٚ  ذوك ألقدفوو شد  هوادهقِ ّْٚ  ذوك ألقد

أمررررو هو ررررورٌن أمررررو هو ررررورٌن , , هو اررررلنهو اررررلن  19111911( مرررر  قررررورٌن هطررررٌن هو ٞور رررروُ هوادهقررررِ ( مرررر  قررررورٌن هطررررٌن هو ٞور رررروُ هوادهقررررِ 291291ل ل ))هروْرررردهفهروْرررردهف

( م  قورٌن هو ٌٚن ( م  قورٌن هو ٌٚن 3434لل))فٌْٚز واطٌْي ًنٙون هولّ  ًهو ْف لّ ( هروْ و  ًوو ٞكٌل واْوفٌْٚز واطٌْي ًنٙون هولّ  ًهو ْف لّ ( هروْ و  ًوو ٞكٌل واْو))هألن رِهألن رِ

 مم261261مظلن اوًق صمظلن اوًق ص, , رِ ًهو لن  واِ ٝ   ؽٌهوٌَرِ ًهو لن  واِ ٝ   ؽٌهوٌَهرن رِ ر ا  و   م مٞ ل اان هواوهرن رِ ر ا  و   م مٞ ل اان هواو
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تنفيػػذا او الغا ػػأل او الدالػػأل ويرفػػ  القػػرار لػػذلؾ م ػػفوةا  لليػػاف الػػرقل لمممػػؾ الػػذل لػػأل  ػػؽ تنفيػػذا او الغا ػػأل او الدالػػأل ويرفػػ  القػػرار لػػذلؾ م ػػفوةا  لليػػاف الػػرقل لمممػػؾ الػػذل لػػأل  ػػؽ 
 . . قق1  ت فيؼ العقولة والعفو ال اصت فيؼ العقولة والعفو ال اص

فتػػرة فتػػرة إلػػ  إلػػ    لعػػد الو ػػ لعػػد الو ػػ إلػػ  إلػػ    لػػالمرقة ال امػػؿلػػالمرقة ال امػػؿ  ةػػداـةػػداـذ  كػػـ اإلذ  كػػـ اإلكمػػا يجػػب ت جيػػؿ تنفيػػكمػػا يجػػب ت جيػػؿ تنفيػػ  
.ومنػػػ  .ومنػػػ  قق2   ػػػددها الم ػػػرع العرادػػػي ل رلعػػػة ق ػػػ ر والم ػػػرع ا ردنػػػي لل لػػػة ق ػػػ ر ػػػددها الم ػػػرع العرادػػػي ل رلعػػػة ق ػػػ ر والم ػػػرع ا ردنػػػي لل لػػػة ق ػػػ ر  م ػػػددةم ػػػددة

فػػػػي لعػػػػض اهيػػػػاـ كالمناسػػػػلات الدينيػػػػة من ػػػػا اهةيػػػػاد ال ا ػػػػة فػػػػي لعػػػػض اهيػػػػاـ كالمناسػػػػلات الدينيػػػػة من ػػػػا اهةيػػػػاد ال ا ػػػػة   ةػػػػداـةػػػػداـالم ػػػػرع تنفيػػػػذ اإلالم ػػػػرع تنفيػػػػذ اإل
  ةػداـةػداـمكػاف وسػيمة تنفيػذ اإلمكػاف وسػيمة تنفيػذ اإل. قمػا ةػف . قمػا ةػف 3لالم كوـ ةميأل واهةيػاد الوطنيػة والعطػؿ الرسػميةلالم كوـ ةميأل واهةيػاد الوطنيػة والعطػؿ الرسػمية

ف ناؾ وسا ؿ ةديدة ي دد في العادة القػانوف الوسػيمة ال ا ػة لػذلؾ ففػي العػراؽ واهردف ف ناؾ وسا ؿ ةديدة ي دد في العادة القػانوف الوسػيمة ال ا ػة لػذلؾ ففػي العػراؽ واهردف 
قمػػا مكػػاف التنفيػػذ فػػي العػػراؽ فإنػػأل يكػػوف فػػي السػػجف قو قل مكػػاف ي ػػدد قمػػا مكػػاف التنفيػػذ فػػي العػػراؽ فإنػػأل يكػػوف فػػي السػػجف قو قل مكػػاف ي ػػدد , , 4يكػػوف لال ػػنؽيكػػوف لال ػػنؽ

م ػؿ م ػؿ طلقا  لمقانوف وفي اهردف ينفذ دا ؿ لناية السجف قو قل م ؿ ق ػر إذا ةػيف هػذا الطلقا  لمقانوف وفي اهردف ينفذ دا ؿ لناية السجف قو قل م ؿ ق ػر إذا ةػيف هػذا ال
 ..قق5  في اإلرادة الممكيةفي اإلرادة الممكية

فيجػػػب قف يكػػػوف مػػػف  ػػػ ؿ هي ػػػة  ا ػػػة مكمفػػػة فيجػػػب قف يكػػػوف مػػػف  ػػػ ؿ هي ػػػة  ا ػػػة مكمفػػػة   ةػػػداـةػػػداـقمػػػا ةػػػف تنفيػػػذ  كػػػـ اإلقمػػػا ةػػػف تنفيػػػذ  كػػػـ اإل  
لاإل راؼ ةم   ػ ة تنفيػذا وت تمػؼ دػوانيف اإلجػراءات الجنا يػة لمػدوؿ فػي ت ػكيؿ هػذا لاإل راؼ ةم   ػ ة تنفيػذا وت تمػؼ دػوانيف اإلجػراءات الجنا يػة لمػدوؿ فػي ت ػكيؿ هػذا 
المجنػػػة ففػػػي العػػػراؽ تت ػػػكؿ ال ي ػػػة مػػػف ق ػػػد د ػػػاة الجػػػنح وق ػػػد قة ػػػاء ا دةػػػاء العػػػاـ المجنػػػة ففػػػي العػػػراؽ تت ػػػكؿ ال ي ػػػة مػػػف ق ػػػد د ػػػاة الجػػػنح وق ػػػد قة ػػػاء ا دةػػػاء العػػػاـ 

الدا مية ومدير السجف وطليػب سػواء  هكػاف طليػب السػجف او طليػب الدا مية ومدير السجف وطليػب سػواء  هكػاف طليػب السػجف او طليػب ومندوب ةف وزارة ومندوب ةف وزارة 
قمػػا فػػي اهردف فػػإف ال ي ػػة تت ػػكؿ مػػف النا ػػب العػػاـ او ا ػػد قمػػا فػػي اهردف فػػإف ال ي ػػة تت ػػكؿ مػػف النا ػػب العػػاـ او ا ػػد , , منتػػدب مػػف وزارة ال ػػ ةمنتػػدب مػػف وزارة ال ػػ ة

مسػػػاةديأل وكاتػػػب الم كمػػػة التػػػي ا ػػػدرت ال كػػػـ وطليػػػب الماسسػػػة العقاليػػػة او طليػػػب مسػػػاةديأل وكاتػػػب الم كمػػػة التػػػي ا ػػػدرت ال كػػػـ وطليػػػب الماسسػػػة العقاليػػػة او طليػػػب 

                                                           

 م مٞ رل اران  م مٞ رل اران   ًررذوكًررذوك  ( مر  قرورٌن أطرٌن هو ٞور روُ هوٚ همْرَ هوادهقرِ( مر  قرورٌن أطرٌن هو ٞور روُ هوٚ همْرَ هوادهقر216216ِ))ّنظد رض هو و ٍّنظد رض هو و ٍ  (((1

 مم260260مظلن اوًق صمظلن اوًق ص, , هواورِ ًهو لن  واِ ٝ   ؽٌهوٌَهواورِ ًهو لن  واِ ٝ   ؽٌهوٌَ

ٌن ٌن ( مر  قرورٌن هطر( مر  قرورٌن هطر351351/أ( م  قورٌن أطٌن هو ٞور وُ هوادهقِ ًهو و ٍ)/أ( م  قورٌن أطٌن هو ٞور وُ هوادهقِ ًهو و ٍ)211211ّنظد رض هو و ٍ)ّنظد رض هو و ٍ)  (((2

 مم19611961و نَ و نَ   99هو ٞور وُ هوٚ همَْ هرن رِ نقا هو ٞور وُ هوٚ همَْ هرن رِ نقا 

( مر  قرورٌن ( مر  قرورٌن 290290( م  قورٌن أطٌن هو ٞور وُ هوٚ همَْ هرن رِ ًهو رو ٍ)( م  قورٌن أطٌن هو ٞور وُ هوٚ همَْ هرن رِ ًهو رو ٍ)251251))ّنظد رض هو و ٍّنظد رض هو و ٍ  (((3

 هطٌن هو ٞور وُ هوٚ همَْ هوادهقِمهطٌن هو ٞور وُ هوٚ همَْ هوادهقِم

( مر  قرورٌن ( مر  قرورٌن 1111( مر  قرورٌن هطرٌن هو ٞور روُ هوٚ همْرَ هوادهقرِ ًهو رو ٍ)( مر  قرورٌن هطرٌن هو ٞور روُ هوٚ همْرَ هوادهقرِ ًهو رو ٍ)1616))ّنظد ررض هو رو ٍّنظد ررض هو رو ٍ  (((4

 هو ٞور وُ هوٚ همَْ هرن رِمهو ٞور وُ هوٚ همَْ هرن رِم  هطٌنهطٌن

 م مٞ رل اران  م مٞ رل اران   ( مر  قرورٌن هطرٌن هو ٞور روُ هوٚ همْرَ هوادهقرِ ًررذوك( مر  قرورٌن هطرٌن هو ٞور روُ هوٚ همْرَ هوادهقرِ ًررذوك211211ّنظد رض هو و ٍ)ّنظد رض هو و ٍ)  (((5

 مم260260مظلن اوًق صمظلن اوًق ص, , هواورِ ًهو لن  واِ ٝ   ؽٌهوٌَهواورِ ًهو لن  واِ ٝ   ؽٌهوٌَ



   ((91329132لعا  )لعا  )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اللعلو  القانونية والسياسيةللعلو  القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون مجلة كلية القانون 
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لم كػـو ةميػأل ومػدير الماسسػػة لم كػـو ةميػأل ومػدير الماسسػػة المركػز وا ػد رجػاؿ الػديف مػف الطا فػة التػي ينتمػي الي ػا االمركػز وا ػد رجػاؿ الػديف مػف الطا فػة التػي ينتمػي الي ػا ا
 ..قق1  العقالية او نا لأل ودا د ال رطة في العا مة او دا د المنطقةالعقالية او نا لأل ودا د ال رطة في العا مة او دا د المنطقة

 املبحث الثاني
 عدا عقىبت اإلمن مىقف القضاء الدويل اجلنائي املؤقت 

الق ػػاء الػػدولي الجنػػا ي المادػػت هػػي تمػػؾ الم ػػاكـ الدوليػػة الجنا يػػة التػػي قن ػػ  ا الق ػػاء الػػدولي الجنػػا ي المادػػت هػػي تمػػؾ الم ػػاكـ الدوليػػة الجنا يػػة التػػي قن ػػ  ا 
ه ػػ اص المػػرتكليف لمجػػرا ـ الدوليػػة ال طيػػرة التػػي ه ػػ اص المػػرتكليف لمجػػرا ـ الدوليػػة ال طيػػرة التػػي المجتمػػ  الػػدولي مػػف قجػػؿ م  قػػة االمجتمػػ  الػػدولي مػػف قجػػؿ م  قػػة ا

تنت ػػػؾ  قػػػوؽ اإلنسػػػاف و رياتػػػأل اهساسػػػية وهػػػي جػػػرا ـ اإللػػػادة الجماةيػػػة والجػػػرا ـ  ػػػد تنت ػػػؾ  قػػػوؽ اإلنسػػػاف و رياتػػػأل اهساسػػػية وهػػػي جػػػرا ـ اإللػػػادة الجماةيػػػة والجػػػرا ـ  ػػػد 
ودػد ودػد , , اإلنسانية وجرا ـ ال رب التي ودعت في قرا ي دوؿ معينة وفي فتػرة زمنيػة م ػددةاإلنسانية وجرا ـ ال رب التي ودعت في قرا ي دوؿ معينة وفي فتػرة زمنيػة م ػددة

نػػورملرغ وطوكيػػو نػػورملرغ وطوكيػػو كم كمتػػي كم كمتػػي , ,  ػػ دت المجتمػػ  الػػدولي قكلػػر مػػف م كمػػة مػػف هػػذا القليػػؿ ػػ دت المجتمػػ  الػػدولي قكلػػر مػػف م كمػػة مػػف هػػذا القليػػؿ
وم كمتػػي يو سػػ فيا وروانػػدا فػػي العقػػد اه يػػر مػػف القػػرف وم كمتػػي يو سػػ فيا وروانػػدا فػػي العقػػد اه يػػر مػػف القػػرف , , لعػػد ال ػػرب العالميػػة اللانيػػةلعػػد ال ػػرب العالميػػة اللانيػػة

إلػػػ  إلػػػ    نقسػػػـ هػػػذا المل ػػػثنقسػػػـ هػػػذا المل ػػػثسس  ةػػػداـةػػػداـذا الم ػػػاكـ مػػػف ةقولػػػة اإلذا الم ػػػاكـ مػػػف ةقولػػػة اإلولليػػػاف مودػػػؼ هػػػولليػػػاف مودػػػؼ هػػػ, , الع ػػػريفالع ػػػريف
 مطمليف.مطمليف.

 املطلب األول
 عدا من عقىبت اإل وطىكيىنىرمربغ  مىقف حمكمتا

اللانيػة قن ػ ت الػدوؿ المنت ػرة فػي ال ػرب م كمتػيف اللانيػة قن ػ ت الػدوؿ المنت ػرة فػي ال ػرب م كمتػيف   لعد انت اء ال ػرب العالميػةلعد انت اء ال ػرب العالميػة  
ةف ما ارتكلوا مف جرا ـ ل ػؽ ةف ما ارتكلوا مف جرا ـ ل ػؽ   لم اكمة مجرمي ال رب مف اهلماف واليالانييف و مفا  ـلم اكمة مجرمي ال رب مف اهلماف واليالانييف و مفا  ـ
وسػػػنليف مودػػػؼ الم كمتػػػيف مػػػف وسػػػنليف مودػػػؼ الم كمتػػػيف مػػػف , , المػػػدنييف والعسػػػكرييف مػػػف دوؿ ال مفػػػاء قلنػػػاء ال ػػػربالمػػػدنييف والعسػػػكرييف مػػػف دوؿ ال مفػػػاء قلنػػػاء ال ػػػرب

 مف   ؿ فرةيف.مف   ؿ فرةيف.  ةداـةداـةقولة اإلةقولة اإل

 عدامعدامبرغ من عقوبة اإلبرغ من عقوبة اإلموقؼ محكمة نورمموقؼ محكمة نورم: : الفرع األولالفرع األول

مػا قف   ػت ل ػػا ر ن ػر ال مفػاء ةمػػ  دوؿ الم ػور فػي ال ػػرب العالميػة اللانيػػة مػا قف   ػت ل ػػا ر ن ػر ال مفػاء ةمػػ  دوؿ الم ػور فػي ال ػػرب العالميػة اللانيػػة 
لمت اور في   ف وجوب م اكمة مجرمي ال رب العالمية لمت اور في   ف وجوب م اكمة مجرمي ال رب العالمية , ,  ت  قجتم  ال مفاء في لندف ت  قجتم  ال مفاء في لندف

                                                           

( مر  ( مر  359359( م  قورٌن أطٌن هو ٞور روُ هوٚ همْرَ هوادهقرِ ًررض هو رو ٍ)( م  قورٌن أطٌن هو ٞور روُ هوٚ همْرَ هوادهقرِ ًررض هو رو ٍ)211211ّنظد رض هو و ٍ)ّنظد رض هو و ٍ)  (((1

 و ٞور وُ هوٚ همَْ هألن رِمو ٞور وُ هوٚ همَْ هألن رِمقورٌن أطٌن هقورٌن أطٌن ه



 عدا اإل عقوبة من الجنائي الدولي القضاء موقف 
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دولػػػي إلدامػػػة م كمػػػة دولػػػي إلدامػػػة م كمػػػة   اتفػػػاؽاتفػػػاؽودػػػدـ منػػػدوب الو يػػػات المت ػػػدة اهمريكيػػػة م ػػػروع ودػػػدـ منػػػدوب الو يػػػات المت ػػػدة اهمريكيػػػة م ػػػروع , , اللانيػػػةاللانيػػػة
وم ػػروع ق ػػر وم ػػروع ق ػػر , , قمام ػػا مجرمػػو ال ػػرب التػػالعوف لػػدوؿ الم ػػور ا ورولػػيقمام ػػا مجرمػػو ال ػػرب التػػالعوف لػػدوؿ الم ػػور ا ورولػػيي ػػاكـ ي ػػاكـ , , دوليػػةدوليػػة

يت مف ا فعاؿ التي تعد جػرا ـ دوليػة معادػب ةمي ػا. لػـ تقػدـ منػدوب ا ت ػاد السػوفيتي يت مف ا فعاؿ التي تعد جػرا ـ دوليػة معادػب ةمي ػا. لػـ تقػدـ منػدوب ا ت ػاد السػوفيتي 
قل ؽ لػأل م ػروع الم كمػة العسػكرية الدوليػة. و ػذا قل ؽ لػأل م ػروع الم كمػة العسػكرية الدوليػة. و ػذا , , دولي ل ذا   وصدولي ل ذا   وص  اتفاؽاتفاؽلم روع لم روع 

فقػػػػدـ كػػػػؿ من ػػػػا م ػػػػروةا  ل ػػػػذا فقػػػػدـ كػػػػؿ من ػػػػا م ػػػػروةا  ل ػػػػذا , , القيفالقيفالوفػػػػداف اللريطػػػػاني والفرنسػػػػي  ػػػػذو الوفػػػػديف السػػػػالوفػػػػداف اللريطػػػػاني والفرنسػػػػي  ػػػػذو الوفػػػػديف السػػػػ
إلػ  إلػ    وقنت   المطاؼ ل ـوقنت   المطاؼ ل ـ, , ال  وص. ودار النقاش في ماتمر لندف  وؿ هذا الم اري ال  وص. ودار النقاش في ماتمر لندف  وؿ هذا الم اري 

 ػػاص لم اكمػػة ومعادلػػة مجرمػػي ال ػػرب العالميػػة اللانيػػة التػػالعيف  ػػاص لم اكمػػة ومعادلػػة مجرمػػي ال ػػرب العالميػػة اللانيػػة التػػالعيف   اتفػػاؽاتفػػاؽالتوديػػ  ةمػػ  التوديػػ  ةمػػ  
ذلػؾ ذلػؾ وكػاف وكػاف , , وةم  الميلػاؽ ال ػاص لنظػاـ الم كمػة العسػكرية الدوليػةوةم  الميلػاؽ ال ػاص لنظػاـ الم كمػة العسػكرية الدوليػة, , لمم ور ا وروليلمم ور ا ورولي

يف تػـ ت ػكيؿ م كمػة جنا يػة ةسػكرية دوليػة فػي يف تػـ ت ػكيؿ م كمػة جنا يػة ةسػكرية دوليػة فػي تفػادتفػادوةم  قلػر هػذيف ا وةم  قلػر هػذيف ا   19451945قب قب   فيفي
 ..قق1  نورملرغ لم اكمة كلار مجرمي ال رب لالم ور ا ورولي نورملرغ لم اكمة كلار مجرمي ال رب لالم ور ا ورولي 

ية لندف ةم  قف  تن ػ  م كمػة ةسػكرية دوليػة لعػد ية لندف ةم  قف  تن ػ  م كمػة ةسػكرية دوليػة لعػد اتفاداتفادون ت المادة اهول  مف ون ت المادة اهول  مف 
الػذيف لػيس لجػرا م ـ مودػ  الػذيف لػيس لجػرا م ـ مودػ  لم اكمة مجرمػي ال ػرب لم اكمة مجرمػي ال ػرب –است ارة مجمس الردالة في المانيا است ارة مجمس الردالة في المانيا 

جغرافػػػي معػػػيف سػػػواء ل ػػػفت ـ الفرديػػػة قو ل ػػػفت ـ قة ػػػاء فػػػي منظمػػػات قو هي ػػػات قو جغرافػػػي معػػػيف سػػػواء ل ػػػفت ـ الفرديػػػة قو ل ػػػفت ـ قة ػػػاء فػػػي منظمػػػات قو هي ػػػات قو 
ةمػػ  قف إن ػػاء تمػػؾ الم كمػػة ةمػػ  قف إن ػػاء تمػػؾ الم كمػػة   تفػػاؽتفػػاؽ. كمػػا ن ػػت المػػادة اللانيػػة مػػف هػػذا ا . كمػػا ن ػػت المػػادة اللانيػػة مػػف هػػذا ا قق2  ل ػػاتيف معػػا  ل ػػاتيف معػػا  

ف تمػػؾ ال   ػػة تعتلػػر   تفػػاؽتفػػاؽوا ت ا ػػ ا ووظا ف ػػا تػػنص ةمي ػػا ال   ػػة المم قػػة لا وا ت ا ػػ ا ووظا ف ػػا تػػنص ةمي ػػا ال   ػػة المم قػػة لا  ف تمػػؾ ال   ػػة تعتلػػر واة واة
 ..قق3   يتجزق منأل يتجزق منألجزءا   جزءا   

فإن ػا دػد ق ػذت ل ػذا العقولػة فػي فإن ػا دػد ق ػذت ل ػذا العقولػة فػي   ةداـةداـقما ةف مودؼ هذا الم كمة مف ةقولة اإلقما ةف مودؼ هذا الم كمة مف ةقولة اإل
  لعػد المداولػةلعػد المداولػة  ق كام ا ود ت لأل ةم  لعػض المجػرميف مػف اهلمػاف وةمػ  الن ػو اهتػيق كام ا ود ت لأل ةم  لعػض المجػرميف مػف اهلمػاف وةمػ  الن ػو اهتػي

-1111-11و تػػػ  و تػػػ    99-3131ق ػػػدرت الم كػػػـ  كم ػػػا  ػػػ ؿ الجمسػػػات اه يػػػرة التػػػداء  مػػػف ق ػػػدرت الم كػػػـ  كم ػػػا  ػػػ ؿ الجمسػػػات اه يػػػرة التػػػداء  مػػػف 
 نقا  ةم  قلني ة ر مت ما  هػـ كػؿ مػف  نقا  ةم  قلني ة ر مت ما  هػـ كػؿ مػف   ةداـةداـكـ لاإلكـ لاإلال ال , , وكاف مف ليف اه كاـوكاف مف ليف اه كاـ  19461946

                                                           

ىْ نرَ هو رورٌن هل ىْ نرَ هو رورٌن هل , , هو ٞك رَ هوٚنومْرَ هولًوْرَهو ٞك رَ هوٚنومْرَ هولًوْرَ, , ّنظد ر  م   مػونُ خاْ  مٞ ٌ  ًًواْ  ٌّافّنظد ر  م   مػونُ خاْ  مٞ ٌ  ًًواْ  ٌّاف  ((1))

هوٚردهما هوٚردهما , , ً موٌرل هوٌهٝرل مٞ رل هوفرونً موٌرل هوٌهٝرل مٞ رل هوفرون  3434مص مص 20032003, , , , ًْرِ هوٞك رًَْرِ هوٞك رَ, , ًغرله ًغرله , , 11ؽؽ, , قورٌن هويْ نرَقورٌن هويْ نرَ

 م م 102102-100100صص, , 19961996  ,,هو وىدٍهو وىدٍ, ,  هن هونيؼَ هوادًَْ هن هونيؼَ هوادًَْ, , هولًوَْ ًااطَ هوا وى واْيوهولًوَْ ًااطَ هوا وى واْيو

منشرٌنهُ منشرٌنهُ , , 11ؽؽ, , هىرا هوٚردهما هولًوْرَهىرا هوٚردهما هولًوْرَ, , هو رورٌن هورلًوِ هوٚنرومِهو رورٌن هورلًوِ هوٚنرومِ, , ّنظد  مواِ وٌلهو و ن هو يرٌِّٙنظد  مواِ وٌلهو و ن هو يرٌِٙ  ((2))

 م م 221221صص, , 20012001, , ًْدًًُْدًُ, , هوٞاٌِ هوٞ ٌقَْهوٞاٌِ هوٞ ٌقَْ

 م م 103103صص, , مظلن هو وًقمظلن هو وًق, , هوٚدهما هولًوَْ ًااطَ هوا وى واْيوهوٚدهما هولًوَْ ًااطَ هوا وى واْيو, , ّنظد  موٌلهوٌهٝل مٞ ل هوفونّنظد  موٌلهوٌهٝل مٞ ل هوفون  ((3))



   ((91329132لعا  )لعا  )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اللعلو  القانونية والسياسيةللعلو  القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون مجلة كلية القانون 
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  -جودؿجودؿ  -سوكؿسوكؿ  - تري ر تري ر  –فريؾ فريؾ   –فرانؾ فرانؾ   -روزنلرجروزنلرج  -كالتنلرونركالتنلرونر-ريلنتروبريلنتروب  -جورناجورنا
 ..قق1  كيتؿقكيتؿق  -لورمافلورماف  -سايس انكارتسايس انكارت

 عدامعداممن عقوبة اإلمن عقوبة اإل  موقؼ محكمة طوكيوموقؼ محكمة طوكيو: : الفرع الثانيالفرع الثاني

  طوكيػػوطوكيػػو  كمػػةكمػػةلم لم   والمعروفػػةوالمعروفػػة  اهد ػػ اهد ػػ   لم ػػرؽلم ػػرؽ  الدوليػػةالدوليػػة  العسػػكريةالعسػػكرية  الم كمػػةالم كمػػة  تتقن ػػ قن ػػ   
  لم اكمػػػةلم اكمػػػة, , 19461946//11//1919  قرلػػػر فػػػيقرلػػػر فػػػي  اهمريكػػػي مػػػاؾاهمريكػػػي مػػػاؾ  الجنػػػراؿالجنػػػراؿ  ق ػػػدراق ػػػدرا  ت ػػػريحت ػػػريح  ةمػػػ ةمػػػ   لنػػػاء  لنػػػاء  

 يػػث  يػػث , , دػػلم ـدػػلم ـ  مػػفمػػف  ارتكلػػتارتكلػػت  التػػيالتػػي  والمجػػازروالمجػػازر  الفظػػا  الفظػػا    ةػػفةػػف  اليالػػانييفاليالػػانييف  الكلػػارالكلػػار  ال ػػربال ػػرب  مجرمػػيمجرمػػي
ت ػػكمت الم كمػػة وتػػـ ت ديػػد مدينػػة طوكيػػو لم اكمػػة مجرمػػي ال ػػرب مػػف دوؿ الم ػػور ت ػػكمت الم كمػػة وتػػـ ت ديػػد مدينػػة طوكيػػو لم اكمػػة مجرمػػي ال ػػرب مػػف دوؿ الم ػػور 

يذ اه كاـ فقد سارت الم اكمة قماـ هذا الم كمة وفقػا  يذ اه كاـ فقد سارت الم اكمة قماـ هذا الم كمة وفقػا  قما ل  ف الم اكمة وتنفقما ل  ف الم اكمة وتنف, , ال رديال ردي
لمقواةػد اإلجرا يػة المعمػػوؿ ل ػا امػاـ م كمػػة نػورملرغ مػف  يػػث اجػراء الم اكمػة وسػػماع لمقواةػد اإلجرا يػة المعمػػوؿ ل ػا امػاـ م كمػػة نػورملرغ مػف  يػػث اجػراء الم اكمػة وسػػماع 

, , وكاف ةم  الم كمة قف تقوـ لتسليب ق كام اوكاف ةم  الم كمة قف تقوـ لتسليب ق كام ا, , ال  ود وا دةاء والدفاع والنطؽ لال كـال  ود وا دةاء والدفاع والنطؽ لال كـ
قو قيػػة ةقولػػة قو قيػػة ةقولػػة   ةػػداـةػػداــ لعقولػػة اإلـ لعقولػػة اإلوقجػػاز دػػانوف الم كمػػة إ ػػدار ق كػػاـ م تمفػػة ملػػؿ ال كػػوقجػػاز دػػانوف الم كمػػة إ ػػدار ق كػػاـ م تمفػػة ملػػؿ ال كػػ

وذلػػؾ اةتلػػارا  مػػف وذلػػؾ اةتلػػارا  مػػف , , ودػػد اسػػتغردت الم اكمػػة  ػػوالي سػػنتيف ون ػػؼودػػد اسػػتغردت الم اكمػػة  ػػوالي سػػنتيف ون ػػؼ, , ق ػػر  تراهػػا ةادلػػةق ػػر  تراهػػا ةادلػػة
مت مػػا  وةودلػػوا لعقولػػات   مت مػػا  وةودلػػوا لعقولػػات     2626وتمػػت إدانػػة وتمػػت إدانػػة , , 19481948  -1111-1212 تػػ   تػػ    1919-44-19461946

 ..قق2  ت تمؼ ةما تـ لأل العمؿ في م كمة نورملرغت تمؼ ةما تـ لأل العمؿ في م كمة نورملرغ

 املطلب الثاني
 عدا من عقىبت اإل ايىغسالفيا ورواند يف حمكمتمىق

 ػػػد  ػػػد   نتيجػػػة ل ػػػذا الممارسػػػة الو  ػػػية مػػػف دلػػػؿ القػػػوات ال ػػػرلية ل ػػػورة  ا ػػػةنتيجػػػة ل ػػػذا الممارسػػػة الو  ػػػية مػػػف دلػػػؿ القػػػوات ال ػػػرلية ل ػػػورة  ا ػػػة
المسػػمميف فػػي اللوسػػنة وال رسػػػؾ قهتػػز الػػرقل العػػػاـ الػػدولي ةمػػ  قلػػػر مػػا تنادمتػػأل وسػػػا ؿ المسػػمميف فػػي اللوسػػنة وال رسػػػؾ قهتػػز الػػرقل العػػػاـ الػػدولي ةمػػ  قلػػػر مػػا تنادمتػػأل وسػػػا ؿ 

ووجػدت اهمػػـ المت ػدة نفسػ ا م ػػطرة ووجػدت اهمػػـ المت ػدة نفسػ ا م ػػطرة , , ا ةػ ـ العػالمي مػػف تقػارير  ػوؿ هػػذا المجػازرا ةػ ـ العػالمي مػػف تقػارير  ػوؿ هػػذا المجػازر
  وو    د  نت اكات القانوف الدولي اإلنسػاني و قػوؽ اإلنسػافوو    د  نت اكات القانوف الدولي اإلنسػاني و قػوؽ اإلنسػافلمتد ؿ في هذا ال راع لمتد ؿ في هذا ال راع 

و ػػػممت هػػػذا و ػػػممت هػػػذا , , 19921992ةلػػػر سمسػػػمة مػػػف القػػػرارات ال ػػػادرة مػػػف مجمػػػس ا مػػػف منػػػذ ةػػػاـ ةلػػػر سمسػػػمة مػػػف القػػػرارات ال ػػػادرة مػػػف مجمػػػس ا مػػػف منػػػذ ةػػػاـ 

                                                           

 مم251251صص, , مظلن اوًقمظلن اوًق, , و ن هو يٌِٙو ن هو يٌِٙ مواِ وٌلهو  مواِ وٌلهو   ّنظدّنظد  (((1

 هن هوكْروى هوٚلّرل  هن هوكْروى هوٚلّرل , , هوٚر ه هُ هولًوْرَهوٚر ه هُ هولًوْرَ, , هو رورٌن هورلًوِ هوٚنرومِهو رورٌن هورلًوِ هوٚنرومِ, , ّنظد هوطوىد مخْرون وارِ ارالّنظد هوطوىد مخْرون وارِ ارال  (((2

 مم131131صص, , 20012001, , 11, ؽ, ؽًْدًًُْدًُ, , هو ْٞلٍهو ْٞلٍ



 عدا اإل عقوبة من الجنائي الدولي القضاء موقف 
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وت ػػػديد العقولػػػات ةمػػػ  وت ػػػديد العقولػػػات ةمػػػ  , , القػػػرارات  ظػػػرا ةسػػػكريا كػػػام  ةمػػػ  مػػػرور  ػػػ نات اهسػػػم ةالقػػػرارات  ظػػػرا ةسػػػكريا كػػػام  ةمػػػ  مػػػرور  ػػػ نات اهسػػػم ة
مدف التالعة للوسػنة مدف التالعة للوسػنة إدامة مناطؽ قمنة في لعض الإدامة مناطؽ قمنة في لعض الإل  إل    إ افةإ افة, , واإل الة الدوليةواإل الة الدولية, ,  رليا رليا

ونتيجػػػة ل نت اكػػػات ال ػػػار ة لمقػػػوانيف واهةػػػراؼ الدوليػػػة المتعمقػػػة ل قػػػوؽ ونتيجػػػة ل نت اكػػػات ال ػػػار ة لمقػػػوانيف واهةػػػراؼ الدوليػػػة المتعمقػػػة ل قػػػوؽ , , قق1  وال رسػػػؾوال رسػػػؾ
  1111//  66فقػػػد ا ػػػدر مجمػػػس اهمػػػف فػػػي فقػػػد ا ػػػدر مجمػػػس اهمػػػف فػػػي   اإلنسػػػاف ومػػػا تػػػـ مػػػف ارتكػػػاب مػػػف جػػػرا ـ دوليػػػةاإلنسػػػاف ومػػػا تػػػـ مػػػف ارتكػػػاب مػػػف جػػػرا ـ دوليػػػة

لموجلأل لجنة ال لراء ال ا ة لالت قيؽ وجم  اهدلة لموجلأل لجنة ال لراء ال ا ة لالت قيؽ وجم  اهدلة   قن ئقن ئوالذل والذل 781781درارا ردـ درارا ردـ   19921992//
ت الجسيمة لمعاهدات جنيػؼ وا نت اكػات اه ػر  لمقػانوف الػدولي اإلنسػاني ت الجسيمة لمعاهدات جنيػؼ وا نت اكػات اه ػر  لمقػانوف الػدولي اإلنسػاني مف الم الفامف الم الفا

ودػػػد ةممػػػت لجنػػػة ال لػػػراء مػػػف قجػػػؿ تقػػػديـ تقريػػػر ودػػػد ةممػػػت لجنػػػة ال لػػػراء مػػػف قجػػػؿ تقػػػديـ تقريػػػر , , قق2  ةمػػػ  قرا ػػػي يو سػػػ فيا السػػػالقةةمػػػ  قرا ػػػي يو سػػػ فيا السػػػالقة
ةمػػ  قسػػاس جمػػ  المعمومػػات واهدلػػة لمم كمػػة المتعمقػػة ةمػػ  قسػػاس جمػػ  المعمومػػات واهدلػػة لمم كمػػة المتعمقػػة   لممجمػػس ةػػف هػػذا ا نت اكػػاتلممجمػػس ةػػف هػػذا ا نت اكػػات

ولنػػاء ةمػػ  ولنػػاء ةمػػ  , , قق3  دود إمكانيات ػػا ودػػدرات ادود إمكانيات ػػا ودػػدرات الانت اكػػات القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني وذلػػؾ فػػي  ػػلانت اكػػات القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني وذلػػؾ فػػي  ػػ
هػػػذا التقريػػػر وجػػػد مجمػػػس اهمػػػف انػػػأل  لػػػد مػػػف ت ػػػكيؿ م كمػػػة دوليػػػة جنا يػػػة لم اكمػػػة هػػػذا التقريػػػر وجػػػد مجمػػػس اهمػػػف انػػػأل  لػػػد مػػػف ت ػػػكيؿ م كمػػػة دوليػػػة جنا يػػػة لم اكمػػػة 

وهػػػذا مػػا سنعر ػػػأل فػػػي الفػػػرةيف وهػػػذا مػػا سنعر ػػػأل فػػػي الفػػػرةيف , , اه ػػ اص المسػػػاوليف ةػػػف هػػذا المػػػذالح وا نت اكػػػاتاه ػػ اص المسػػػاوليف ةػػػف هػػذا المػػػذالح وا نت اكػػػات
 اآلتييفالاآلتييفال

                                                           

هًْرله   هًْرله   , , ووو٘ هو ٚاس هون ه  فِ ٌّغ افْو هو وً َ قٌ  هرشومو وا ٞك رَ وٌرد اا رَ مر  هو ردهنهُووو٘ هو ٚاس هون ه  فِ ٌّغ افْو هو وً َ قٌ  هرشومو وا ٞك رَ وٌرد اا رَ مر  هو ردهنهُ  (1)

ًهوررذُ فرردع ً ٌٌٙررو هوٞظررد واررَ  خررٌن هرارراَٞ ألنهػررِ ىررذه ًهوررذُ فرردع ً ٌٌٙررو هوٞظررد واررَ  خررٌن هرارراَٞ ألنهػررِ ىررذه   19911991//55//2525فررِفرر113113ًِرروو دهنًرروو دهن

 ًن هرٌد وا ٚ ٌوَ هرًنًَْ وٞ  هون ه  اا ْو  ًن هرٌد وا ٚ ٌوَ هرًنًَْ وٞ  هون ه  اا ْو صوَ صوَ   ً وو فْوً وو فْو19911991//55//3030فِف151151ًِهو دهنًهو دهن, , هولًوَهولًوَ

فررررِ فررررِ 164164ًهو رررردهنًهو رررردهن, , هن هوٌػررررع ىنررررود ًرررروُ ّيررررل  هو رررراا ًهرمرررر  هوررررلًوْْ هن هوٌػررررع ىنررررود ًرررروُ ّيررررل  هو رررراا ًهرمرررر  هوررررلًوْْ صوررررَ صوررررَ   مررررع هراررررونٍمررررع هراررررونٍ

فرِ هونر ه  فرِ هونر ه  19491949ْروُ ٙنْرف هرنًارَ وارول ْروُ ٙنْرف هرنًارَ وارول هّفوقهّفوقوْٝدهل وْٝدهل ًؽووي فْو هؽردهف هونر ه  ًرًؽووي فْو هؽردهف هونر ه  ًر19921992//11//1313

فْرو هو ٚارس قا رو مر  هو ااٌمروُ هورٌهن ٍ فْرو هو ٚارس قا رو مر  هو ااٌمروُ هورٌهن ٍ   ًهوذُ هًلًٍهوذُ هًل19921992ٍ//1010//66فِ فِ 111111ًهو دهن ًهو دهن , , هولهمد ًْنياهولهمد ًْنيا

هوخروص هوخروص 110110فِ فِ 110110ًهو دهن ًهو دهن , , ًش ن هررْيوروُ هوٚ ْ َ وا ورٌن هولًوِ هرر ورِ ًٝ ٌا هرر ونًش ن هررْيوروُ هوٚ ْ َ وا ورٌن هولًوِ هرر ورِ ًٝ ٌا هرر ون

ُ ًهوْ رل م  هر وو هُ هوخوطَ ًٌٙرٌ  هررْيورروُ وارَ ُ ًهوْ رل م  هر وو هُ هوخوطَ ًٌٙرٌ  هررْيورروُ وارَ ًورشو  وٚنَ ّٞ ْق  ًوَْ وٚ ع هو ااٌموًورشو  وٚنَ ّٞ ْق  ًوَْ وٚ ع هو ااٌمو

هوخروص ًْكاْرف هرمرْ  هوارول وامرا هو ْٞرلٍ هوخروص ًْكاْرف هرمرْ  هوارول وامرا هو ْٞرلٍ 19931993//22//2222فرِ فرِ 101101  ٕا هو ردهنٕا هو ردهن, , هنهػِ ىذه هولًوَهنهػِ ىذه هولًوَ

وا  ّرل مر  وا  ّرل مر  , , ً وله  م ٌ ٍ مشردً  هونظرول هراوارِ وا ٞك رَ هولًوْرَ هوٚنومْرَ وٌْغ رافْو هو روً ًَ وله  م ٌ ٍ مشردً  هونظرول هراوارِ وا ٞك رَ هولًوْرَ هوٚنومْرَ وٌْغ رافْو هو روً َ

 .http//www.un.orgمٌقع هرما هو ْٞلٍ واَ هررْدرِلمٌقع هرما هو ْٞلٍ واَ هررْدرِلهوْفظْ  و  هو دهنهُ هو وً َ ّنظد هوْفظْ  و  هو دهنهُ هو وً َ ّنظد 

ؽاي مٚاس هألم  م  اكدّْد هواول ًْشكْ  وٚنَ مٞوّلٍ مر  هوخٌرده  ّكرٌن مي ْيرو ّ رْا ًّٞاْر  ؽاي مٚاس هألم  م  اكدّْد هواول ًْشكْ  وٚنَ مٞوّلٍ مر  هوخٌرده  ّكرٌن مي ْيرو ّ رْا ًّٞاْر    (((2

ًٙ ع مااٌمروُ أخردٍ مر  ًٙ ع مااٌمروُ أخردٍ مر  , , ًهو دهن هوٞووًِهو دهن هوٞووِ  19921992واول واول   111111هو ااٌموُ هون هىَ واَ هٕد هو دهن هو ااٌموُ هون هىَ واَ هٕد هو دهن 

ن هو خووفوُ هوٚ ْ َ وا اوىلهُ ٙنْرف ًهررْيورروُ هألخردٍ ن هو خووفوُ هوٚ ْ َ وا اوىلهُ ٙنْرف ًهررْيورروُ هألخردٍ هٙ  ّ دّد ريومِ وا كدّْد هواول ٌٝهٙ  ّ دّد ريومِ وا كدّْد هواول ٌٝ

ًو  ّرل ّنظرد   ممٞ رٌ  ًو  ّرل ّنظرد   ممٞ رٌ  , , وا ورٌن هولًوِ ه ر رورِ ًهوْرِ هنّكٌرِ فرِ أنهػرِ ٌّغ رافْو هو روً َوا ورٌن هولًوِ ه ر رورِ ًهوْرِ هنّكٌرِ فرِ أنهػرِ ٌّغ رافْو هو روً َ

, , مطٌارَ نًز هوٌْارف هوٚلّرلٍمطٌارَ نًز هوٌْارف هوٚلّرلٍ, , رشر ّيو ًرظرول أاواريورشر ّيو ًرظرول أاواريو, , هو ٞك َ هوٚنومْرَ هولًوْرَهو ٞك َ هوٚنومْرَ هولًوْرَ  للادّف ً ٌْرِادّف ً ٌْرِ

 مم  5050صص, , 20022002واول واول , , هو وىدٍهو وىدٍ

ًقوورلٍ مااٌمروُ وْظرنْف ّارك ًقوورلٍ مااٌمروُ وْظرنْف ّارك , , أورف طرفَٞ مر  هو  رْنلهُأورف طرفَٞ مر  هو  رْنلهُ  6565ًقل أارفدُ ٙيرٌ  هواٚنرَ ور  ًقل أارفدُ ٙيرٌ  هواٚنرَ ور  ( ( (3

فؼا ور  ّؼر نو فؼا ور  ّؼر نو , , اووَ م  ادهمؾ هوفْلٌّاووَ م  ادهمؾ هوفْلٌّ((300300ًمو ّ ّل واَ )ًمو ّ ّل واَ ), , هو ااٌموُ هوٌهن ٍ ًوو  ْنلهُهو ااٌموُ هوٌهن ٍ ًوو  ْنلهُ

و  ّرل ّنظرد   ممٞ رٌ  و  ّرل ّنظرد   ممٞ رٌ  , , طرفَٞ مر  هوْٞارْاُطرفَٞ مر  هوْٞارْاُ((33003300ماٝق هوْ دّد هونيومِ واٚنَ هوخٌده  مر  )ماٝق هوْ دّد هونيومِ واٚنَ هوخٌده  مر  )

 مم  5151صص, , مظلن اوًقمظلن اوًق, , ِِادّف ً ٌْرادّف ً ٌْر
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 عدامعدامعقوبة اإلعقوبة اإل  منمن  يوغسالفيايوغسالفياموقؼ محكمة موقؼ محكمة األول: األول: الفرع الفرع 

الػػذل دػػرر إن ػػاء م كمػػة الػػذل دػػرر إن ػػاء م كمػػة   19931993لعػػاـ لعػػاـ   818818مػػف دػػرارا المػػردـ مػػف دػػرارا المػػردـ ق ػػدر مجمػػس اهق ػػدر مجمػػس اه  
ليو سػػ فيا السػػالقة ودػػد طمػػب المجمػػس لموجػػب هػػذا القػػرار مػػف السػػكرتير العػػاـ قف يعػػد ليو سػػ فيا السػػالقة ودػػد طمػػب المجمػػس لموجػػب هػػذا القػػرار مػػف السػػكرتير العػػاـ قف يعػػد 

وتنفيػػذا لػػذلؾ وتنفيػػذا لػػذلؾ , , تقريػػرا  ػػوؿ إن ػػاء الم كمػػة الدوليػػة الجنا يػػة ال ا ػػة  ػػ ؿ سػػتيف يومػػاتقريػػرا  ػػوؿ إن ػػاء الم كمػػة الدوليػػة الجنا يػػة ال ا ػػة  ػػ ؿ سػػتيف يومػػا
اهساسػػي لمم كمػة وتعميقػػات اهساسػػي لمم كمػة وتعميقػػات   القػرار ا ػدر السػػكرتير العػاـ تقريػرا ت ػػمف م ػروع النظػاـالقػرار ا ػدر السػػكرتير العػاـ تقريػرا ت ػػمف م ػروع النظػاـ

القػػرار ردػػـ القػػرار ردػػـ   32173217وةمػ  الػػر ذلػػؾ ا ػدر مجمػػس اهمػػف لجمسػتأل ردػػـ وةمػ  الػػر ذلػػؾ ا ػدر مجمػػس اهمػػف لجمسػتأل ردػػـ , , ةمػ  مػػواد النظػػاـةمػ  مػػواد النظػػاـ
الػػػذل تػػػػـ لموجلػػػأل إدػػػػرار النظػػػاـ اهساسػػػػي لمم كمػػػة الدوليػػػػة الجنا يػػػة ليو سػػػػ فيا الػػػذل تػػػػـ لموجلػػػأل إدػػػػرار النظػػػاـ اهساسػػػػي لمم كمػػػة الدوليػػػػة الجنا يػػػة ليو سػػػػ فيا   827827

فػػػي مدينػػػة فػػػي مدينػػػة   19931993//  55//  2525ومػػػف لػػػـ اكتسػػػب الم كمػػػة وجودهػػػا القػػػانوني مػػػف ومػػػف لػػػـ اكتسػػػب الم كمػػػة وجودهػػػا القػػػانوني مػػػف , , السػػػالقةالسػػػالقة
  ررانت لت الجمعية العامة ل مـ المت دة ا ػد ة ػانت لت الجمعية العامة ل مـ المت دة ا ػد ة ػ  19931993//  1111//  1515دا وفي دا وفي  هال ل ولن هال ل ولن

ةممػا ةممػا , , قق1  دا يا لمم كمة وينتمي قول ؾ الق اة لجنسيات م تمفة ولنظـ دانونيػة م تمفػة دا يا لمم كمة وينتمي قول ؾ الق اة لجنسيات م تمفة ولنظـ دانونيػة م تمفػة 
وذلػػؾ لنػػاء ةمػػ  ا دتػػراح وذلػػؾ لنػػاء ةمػػ  ا دتػػراح , , لػػاف تعيػػن ـ تػػـ ةػػف طريػػؽ مجمػػس اهمػػف لمػػدة قرلػػ  سػػنواتلػػاف تعيػػن ـ تػػـ ةػػف طريػػؽ مجمػػس اهمػػف لمػػدة قرلػػ  سػػنوات

   ..قق2  ةمم ـ ل كؿ مستقؿ ةمم ـ ل كؿ مستقؿ ويلا روف ويلا روف   ــالمقدـ إليأل مف السكرتير العاالمقدـ إليأل مف السكرتير العا

فإف نظام ا اهساسي لػـ يت ػمف فإف نظام ا اهساسي لػـ يت ػمف   ةداـةداـقما ةف مودؼ هذا الم كمة مف ةقولة اإلقما ةف مودؼ هذا الم كمة مف ةقولة اإل
هػػذا العقولػػة مػػف لػػيف العقولػػات التػػي تفر ػػ ا الم كمػػة فػػي ق كام ػػا  يػػث هػػذا العقولػػة مػػف لػػيف العقولػػات التػػي تفر ػػ ا الم كمػػة فػػي ق كام ػػا  يػػث إلػػ  إلػػ    اإل ػػارةاإل ػػارة

   رفػػػة رفػػػة  دلػػػؿدلػػػؿ  مػػػفمػػػف  المفرو ػػػةالمفرو ػػػة  العقولػػػةالعقولػػػة  -11  ق مػػػف هػػػذا النظػػػاـ ةمػػػ  انػػػألق مػػػف هػػػذا النظػػػاـ ةمػػػ  انػػػأل2424ن ػػػت المػػػادة ن ػػػت المػػػادة 
  الم اكمػػةالم اكمػػة   رفػػة رفػػة  ةمػػ ةمػػ   السػػجفالسػػجف  مػػدةمػػدة  ولت ديػػدولت ديػػد  لالسػػجفلالسػػجف  م  ػػورةم  ػػورة  تكػػوفتكػػوف  افاف  يجػػبيجػػب  الم اكمػػةالم اكمػػة
  فػػرضفػػرض  ةنػػدةنػػد  -22..السػػالقةالسػػالقة  يو سػػ فيايو سػػ فيا  م ػػاكـم ػػاكـ  مػػفمػػف  السػػجفالسػػجف  لعقولػػةلعقولػػة  الفعميػػةالفعميػػة  لمتطليقػػاتلمتطليقػػات  الرجػوعالرجػوع
  الجريمػةالجريمػة  جسػامةجسػامة  من ػامن ػا  ةوامػؿةوامػؿ  ةػدةةػدة  ا ةتلػارا ةتلػار  لنظػرلنظػر  ا  ػذا  ػذ  الم اكمػةالم اكمػة   رفة رفة  ةم ةم   العقولاتالعقولات
  ا مػػػرا مػػػر  الم اكمػػةالم اكمػػة  لغرفػػةلغرفػػة  السػػجفالسػػجفإلػػ  إلػػ    ا ػػػافةا ػػػافة  -33..المػػدافالمػػداف  لم ػػ صلم ػػ ص  ال   ػػيةال   ػػية  والظػػروؼوالظػػروؼ
  طريػػػؽطريػػػؽ  ةػػػفةػػػف  المت  ػػػمةالمت  ػػػمة  ا مػػػواؿا مػػػواؿ   ػػػمن ا ػػػمن ا  ومػػػفومػػػف  الجريمػػػةالجريمػػػة  مػػػفمػػػف  المت  ػػػمةالمت  ػػػمة  ا مػػػواؿا مػػػواؿ  لإرجػػػاعلإرجػػػاع
 مالك اق.مالك اق.إل  إل    ا كرااا كراا

                                                           

, ,  هن ًهم  وانشرد ًهوٌْزّرع هن ًهم  وانشرد ًهوٌْزّرع, , 11ؽؽ, , وا نظ وُ هولًوَْوا نظ وُ هولًوَْ  هوٌمْفَ هو ؼومَْهوٌمْفَ هو ؼومَْللّنظد  ممٞ ل خاْ  هو ٌاَّنظد  ممٞ ل خاْ  هو ٌاَ  (((1

, , 211211صص, , مظررلن ارروًقمظررلن ارروًق, , ًرررذوك ّنظررد  مواررِ وٌررل هو ررو ن هو يررًٌِٙرررذوك ّنظررد  مواررِ وٌررل هو ررو ن هو يررٌِٙ, , , , 6161صص, , 20032003, , و ررونو ررون

 مم  219219صص

ًّنظررد   ممٞ ررٌ  ًّنظررد   ممٞ ررٌ  , , و هو رروً َو هو رروً َمرر  هونظررول هألاواررِ وا ٞك ررَ هولًوْررَ وٌْغ ررافْمرر  هونظررول هألاواررِ وا ٞك ررَ هولًوْررَ وٌْغ ررافْ  ((1212ّنظررد هو ررو ٍ )ّنظررد هو ررو ٍ )  (((2

 مم  5555صص, , مظلن اوًقمظلن اوًق, , ادّف ً ٌْرِادّف ً ٌْرِ



 عدا اإل عقوبة من الجنائي الدولي القضاء موقف 
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      ةػػػداـةػػػداـويلػػػدو وا ػػػ ا  مػػػف  ػػػ ؿ دػػػراءة المػػػادة المػػػذكورة وت ميم ػػػا قف ةقولػػػة اإلويلػػػدو وا ػػػ ا  مػػػف  ػػػ ؿ دػػػراءة المػػػادة المػػػذكورة وت ميم ػػػا قف ةقولػػػة اإل
ولات ولات يجوز ال كـ ل ا مف دلؿ الم كمة الدولية الجنا ية ليو س فيا السالقة  يث قف العقيجوز ال كـ ل ا مف دلؿ الم كمة الدولية الجنا ية ليو س فيا السالقة  يث قف العق

 التي يجوز النطؽ ل ا مف دلؿ الم كمة   تتجاوز السجف ك د قد  .التي يجوز النطؽ ل ا مف دلؿ الم كمة   تتجاوز السجف ك د قد  .

ق مػػف النظػػاـ ق مػػف النظػػاـ 99ولكننػػا نعتقػػد قنػػأل مػػف نا يػػة ق ػػر  لػػو دمنػػا لت ميػػؿ نػػص المػػادة ولكننػػا نعتقػػد قنػػأل مػػف نا يػػة ق ػػر  لػػو دمنػػا لت ميػػؿ نػػص المػػادة   
اهساسػػي لمم كمػػة المتعمقػػة لا  ت ػػاص الم ػػترؾ ل ػػذا الم كمػػة مػػ  الق ػػاء الػػوطني اهساسػػي لمم كمػػة المتعمقػػة لا  ت ػػاص الم ػػترؾ ل ػػذا الم كمػػة مػػ  الق ػػاء الػػوطني 

ف  ير ممكنػا  ةلػر د ػاء الم كمػة ف  ير ممكنػا  ةلػر د ػاء الم كمػة إف كاإف كا  ةداـةداـيمكننا القوؿ ل ف فرض ةقولة اإليمكننا القوؿ ل ف فرض ةقولة اإل, , لمدوؿلمدوؿ
إ  قف الق ػػػػية إذا كانػػػػت قمػػػػاـ الق ػػػػاء الػػػػوطني ه ػػػػد  الػػػػدوؿ التػػػػي تمػػػػارس إ  قف الق ػػػػية إذا كانػػػػت قمػػػػاـ الق ػػػػاء الػػػػوطني ه ػػػػد  الػػػػدوؿ التػػػػي تمػػػػارس , , الدوليػػػػةالدوليػػػػة

ا ت ا ػػ ا ةمػػ  الجػػرا ـ الدا مػػة لمم كمػػة وكػػاف دػػانوف تمػػؾ الدولػػة يػػنص ةمػػ  ةقولػػة ا ت ا ػػ ا ةمػػ  الجػػرا ـ الدا مػػة لمم كمػػة وكػػاف دػػانوف تمػػؾ الدولػػة يػػنص ةمػػ  ةقولػػة 
وهػػذا الفر ػػية وهػػذا الفر ػػية , , فإنػػأل يجػػوز إيقاةػػأل ةمػػ  ال ػػ ص المػػت ـ لارتكػػاب هػػذا الجػػرا ـفإنػػأل يجػػوز إيقاةػػأل ةمػػ  ال ػػ ص المػػت ـ لارتكػػاب هػػذا الجػػرا ـ  ةػػداـةػػداـاإلاإل
ق مػػف المػػادة المػػذكورة مػػف الم كمػػة ق مػػف المػػادة المػػذكورة مػػف الم كمػػة 22قػؽ مػػا لػػـ تطمػػب الم كمػػة الدوليػػة طلقػا  لمفقػػرة  قػؽ مػػا لػػـ تطمػػب الم كمػػة الدوليػػة طلقػا  لمفقػػرة  تت تت 

 . . قق1  الوطنية إ الة الق ية قمام االوطنية إ الة الق ية قمام ا
 عدامعدامعقوبة اإلعقوبة اإل  موقؼ محكمة رواندا منموقؼ محكمة رواندا من: : الفرع الثانيالفرع الثاني

النػزاع المسػمح النػزاع المسػمح إلػ  إلػ    لقد كانت قسلاب إن اء الم كمة الدولية الجنا ية لروانػدا ترجػ لقد كانت قسلاب إن اء الم كمة الدولية الجنا ية لروانػدا ترجػ 
وذلػؾ ةمػ  الػر وذلػؾ ةمػ  الػر , , ال كوميػة وميمي ػيات الجل ػة الوطنيػة الروانديػةال كوميػة وميمي ػيات الجل ػة الوطنيػة الروانديػةالذل ن ب لػيف القػوات الذل ن ب لػيف القػوات 

ودػد تػ لر اهمػف فػي روانػدا لسػلب ودػد تػ لر اهمػف فػي روانػدا لسػلب , , ةدـ السماح لم اركة دلا ؿ اه ػر  فػي نظػاـ ال كػـةدـ السماح لم اركة دلا ؿ اه ػر  فػي نظػاـ ال كػـ
ولػػػدقت الػػػدوؿ اهفريقيػػػة ولػػػدقت الػػػدوؿ اهفريقيػػػة , , المجػػػاورةالمجػػػاورة  الػػػدوؿ اهفريقيػػػةالػػػدوؿ اهفريقيػػػةإلػػػ  إلػػػ    هػػػذا النػػػزاع المسػػػمح وامتػػػد تػػػ لراهػػػذا النػػػزاع المسػػػمح وامتػػػد تػػػ لرا

إلػػ  إلػػ    وودػػؼ اهةمػػاؿ القتاليػػة التػػي تػػادلوودػػؼ اهةمػػاؿ القتاليػػة التػػي تػػادل ػػؿ لػػيف قطػػراؼ النػػزاع  ػػؿ لػػيف قطػػراؼ النػػزاع إلػػ  إلػػ    لمو ػػوؿلمو ػػوؿ  الوسػػاطةالوسػػاطة
 يث جاء إن اء هذا الم كمة نتيجة هسوق  ا ت  يث جاء إن اء هذا الم كمة نتيجة هسوق  ا ت , , قق2  زةزةة اهمف في القارة اهفريقية زةزةة اهمف في القارة اهفريقية 

                                                           

وا ٞك ررَ هولًوْررَ ًهو ٞررورا هوٌؽنْررَ وا ٞك ررَ هولًوْررَ ًهو ٞررورا هوٌؽنْررَ   -( مرر  هونظررول هألاواررِ وا ٞك ررَ واررَ هرررو)( مرر  هونظررول هألاواررِ وا ٞك ررَ واررَ هرررو)99ّررنض هو ررو ٍ)ّررنض هو ررو ٍ)  (((1

و ٞور ررَ هراررخوص ورر  هررْيوررروُ هوخطْرردٍ وا ررورٌن هوررلًوِ هرر ررورِ هوْررِ و ٞور ررَ هراررخوص ورر  هررْيوررروُ هوخطْرردٍ وا ررورٌن هوررلًوِ هرر ررورِ هوْررِ   هخْظرروص مشررْددهخْظرروص مشررْدد

وا ٞك ررَ هولًوْررَ هألًوٌّررَ مرر  ْٝررٔ وا ٞك ررَ هولًوْررَ هألًوٌّررَ مرر  ْٝررٔ   -22مم  19911991//11//11َ منررذ َ منررذ هنّكٌررِ واررَ هقاررْا ٌّغ ررافْو هو رروً هنّكٌررِ واررَ هقاررْا ٌّغ ررافْو هو رروً 

هرخْظوص واَ هو ٞورا هوٌؽنَْ, ًفِ أُ مدٝاَ م  مدهٝر  هورلوٌٍ, وا ٞك رَ هولًوْرَ هوطاري هرخْظوص واَ هو ٞورا هوٌؽنَْ, ًفِ أُ مدٝاَ م  مدهٝر  هورلوٌٍ, وا ٞك رَ هولًوْرَ هوطاري 

ًظررٌنٍ نارر َْ مرر  هو ٞك ررَ هوٌؽنْررَ هوْنرروزن ويررو ورر  هخْظوطرريو ً ٌٙرري هٝكررول ىررذه هو ررورٌن ًظررٌنٍ نارر َْ مرر  هو ٞك ررَ هوٌؽنْررَ هوْنرروزن ويررو ورر  هخْظوطرريو ً ٌٙرري هٝكررول ىررذه هو ررورٌن 

 ًقٌهول هرٙده هُ ًهرٌٕوُ وا ٞك َ هولًوَْ(مًقٌهول هرٙده هُ ًهرٌٕوُ وا ٞك َ هولًوَْ(م

, , 19931993//  11//44فررِ ملّنررَ أًناررو ًٚ يٌنّررَ ّن هرْررو فررِ فررِ ملّنررَ أًناررو ًٚ يٌنّررَ ّن هرْررو فررِ   هّفررواهّفررواًرٚررا ورر  هوٌارروؽَ ه فدّ ْررَ ًا ررل ًرٚررا ورر  هوٌارروؽَ ه فدّ ْررَ ًا ررل   (((2

ًقرل أّرل هو ْٚ رع هورلًوِ ىرذه ًقرل أّرل هو ْٚ رع هورلًوِ ىرذه , , ًقف هألو ون هو ْووَْ ًهقْ ول هو راطَ ًرْ  قٌْاْرِ هويٌّرٌ ًهوٌّْ رًِقف هألو ون هو ْووَْ ًهقْ ول هو راطَ ًرْ  قٌْاْرِ هويٌّرٌ ًهوٌّْ رِ

 ّ  مرر   ّ  مرر  برف هواٙنررْ  ًهو شرردبرف هواٙنررْ  ًهو شرردصوررَ صوررَ   ًاررونرو هوالّررل مرر  هوررلًن وْ ررلّا م رروولهُ صر ررورًَْاررونرو هوالّررل مرر  هوررلًن وْ ررلّا م رروولهُ صر ررورَْ  ّفررواّفررواهرهر



   ((91329132لعا  )لعا  )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اللعلو  القانونية والسياسيةللعلو  القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون مجلة كلية القانون 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

003 

إلػػادة اهجنػػاس فػػػي التػػاريل التػػػي   ػػمت الػػػر إسػػقاط الطػػػا رة التػػي كانػػػت تنقػػؿ ر يسػػػي إلػػادة اهجنػػاس فػػػي التػػاريل التػػػي   ػػمت الػػػر إسػػقاط الطػػػا رة التػػي كانػػػت تنقػػؿ ر يسػػػي 
مػػذيف  ػػاركا مػػذيف  ػػاركا الال, , 19941994ق لتػػاريل السػػادس مػػف الريػػؿ ةػػاـ ق لتػػاريل السػػادس مػػف الريػػؿ ةػػاـ الروانػػدل واللورونػػدلالروانػػدل واللورونػػدل  جم ػوريتيجم ػوريتي

 يث   د العالـ  يث   د العالـ , , وذلؾ ةند ادترال ا مف مطار كيغاليوذلؾ ةند ادترال ا مف مطار كيغالي, , في مفاو ات الس ـ في تنزانيافي مفاو ات الس ـ في تنزانيا
وةمػػ  وةمػػ  , , قق1  فػػي منطقػػة الل يػػرات لإفريقيػػافػػي منطقػػة الل يػػرات لإفريقيػػا, , قل ػػ  الجػػرا ـ الدوليػػة ل ػػؽ اإلنسػػانية فػػي روانػػداقل ػػ  الجػػرا ـ الدوليػػة ل ػػؽ اإلنسػػانية فػػي روانػػدا

والمنظمػػات ال كوميػػة والمنظمػػات ال كوميػػة   الػػر ـ مػػف ديػػاـ منظمػػة الو ػػدة اهفريقيػػة ووكػػا ت اهمػػـ المت ػػدةالػػر ـ مػػف ديػػاـ منظمػػة الو ػػدة اهفريقيػػة ووكػػا ت اهمػػـ المت ػػدة
ولػذؿ ج ػود كليػرة إلن ػاء القتػاؿ الػدا ر لػػيف ولػذؿ ج ػود كليػرة إلن ػاء القتػاؿ الػدا ر لػػيف , , ل كوميػة لتقػديـ المعونػات اإلنسػانيةل كوميػة لتقػديـ المعونػات اإلنسػانيةو يػر او يػر ا

وق ػػػل ت وق ػػػل ت , , الطػػػرفيف وال ػػػد مػػػف المجػػػازر التػػػي ترتكػػػب إ  قف قةمػػػاؿ العنػػػؼ لػػػـ تتودػػػؼالطػػػرفيف وال ػػػد مػػػف المجػػػازر التػػػي ترتكػػػب إ  قف قةمػػػاؿ العنػػػؼ لػػػـ تتودػػػؼ
وادتػرب اهمػر مػف م اولػة وادتػرب اهمػر مػف م اولػة , , واهتػز الػرقل العػاـ الػدوليواهتػز الػرقل العػاـ الػدولي, , رواندا  رلػة قكلػر ممػا هػي دولػةرواندا  رلػة قكلػر ممػا هػي دولػة
ردية  سلما ورد ذلؾ في تقرير مكتب المرادلة الدا ميػة ردية  سلما ورد ذلؾ في تقرير مكتب المرادلة الدا ميػة إلادة اهجناس لتدمير مجموةة ةإلادة اهجناس لتدمير مجموةة ة

 يػػث ودعػػت مجػػازر كليػػرة لػػيف دليمتػػي ال وتػػو  يػػث ودعػػت مجػػازر كليػػرة لػػيف دليمتػػي ال وتػػو , , قق  A//  5151//  789789  همػػـ المت ػػدة الوليقػػة همػػـ المت ػػدة الوليقػػة 
ونظػػػرا  رتكػػػاب قةمػػػاؿ إلػػػادة جماةيػػػػة ونظػػػرا  رتكػػػاب قةمػػػاؿ إلػػػادة جماةيػػػػة , , والتوتسػػػي لعػػػد إن ػػػار نظػػػاـ ال كػػػـ فػػػي روانػػػداوالتوتسػػػي لعػػػد إن ػػػار نظػػػاـ ال كػػػـ فػػػي روانػػػدا

, , قق2  جرا ـ  ػد اإلنسػانيةجرا ـ  ػد اإلنسػانيةلما في ذلؾ لما في ذلؾ , , وانت اكات منظمة وواسعة النطاؽ ل قوؽ اإلنسافوانت اكات منظمة وواسعة النطاؽ ل قوؽ اإلنساف
ونتيجة ل  داث والفظا   التي  دلت في رواندا طمب سفير  رواندا ق في اهمـ المت دة ونتيجة ل  داث والفظا   التي  دلت في رواندا طمب سفير  رواندا ق في اهمـ المت دة 
, , لإ ػػػػدار دػػػػرار ت ػػػػكيؿ م كمػػػػة ممالمػػػػة لمم كمػػػػة الدوليػػػػة الجنا يػػػػة ليو سػػػػ فيا السػػػػالقةلإ ػػػػدار دػػػػرار ت ػػػػكيؿ م كمػػػػة ممالمػػػػة لمم كمػػػػة الدوليػػػػة الجنا يػػػػة ليو سػػػػ فيا السػػػػالقة

ةمػػ  قسػػاس إف الجػػرا ـ المقترفػػة جػػاءت لنػػاء ةمػػ  قسػػاس إف الجػػرا ـ المقترفػػة جػػاءت لنػػاء , , لم اكمػػة المت مػػيف لارتكػػاب جػػرا ـ دوليػػةلم اكمػػة المت مػػيف لارتكػػاب جػػرا ـ دوليػػة
وهػػو مػػا ي رج ػػا ةػػف المف ػػـو التقميػػدل وهػػو مػػا ي رج ػػا ةػػف المف ػػـو التقميػػدل , , ةمػػ   طػػة من جيػػة اسػػت دفت اإللػػادة الجماةيػػةةمػػ   طػػة من جيػػة اسػػت دفت اإللػػادة الجماةيػػة

التػد ؿ لاةتلارهػا التػد ؿ لاةتلارهػا إلػ  إلػ    ول ذا ا طر مجمس اهمػفول ذا ا طر مجمس اهمػف, , لمجرا ـ التي ت    لمق اء الم ميلمجرا ـ التي ت    لمق اء الم مي
درارا درارا   وقهم اوقهم ا, , قق3  قف ال الة ت دد السمـ واهمف الدولييف وا در ةدة درارات متعمقة لروانداقف ال الة ت دد السمـ واهمف الدولييف وا در ةدة درارات متعمقة لرواندا

                                                                                                                                                      

, , ًوا  ّررل ّنظررد  مزّررو  وْْررورًِوا  ّررل ّنظررد  مزّررو  وْْررورِ, , هويرردى مرر  قْررون هو  رراٜهويرردى مرر  قْررون هو  رراٜصوررَ صوررَ   نًهرررله ًخونٙيررو هواررذّ  هػررطدًهنًهرررله ًخونٙيررو هواررذّ  هػررطدًه

ًْردًُ ًْردًُ , , 11, ؽ, ؽمنشٌنهُ هوٞاٌِ هوٞ ٌقَْمنشٌنهُ هوٞاٌِ هوٞ ٌقَْ, , هو ٞك َ هوٚنومَْ هولًوَْ ًّطٌن هو ورٌن هولًوِ هوٚنومِهو ٞك َ هوٚنومَْ هولًوَْ ًّطٌن هو ورٌن هولًوِ هوٚنومِ

 مم  126126صص, , 20092009واول واول , , وٌنونوٌنون–

ٌرْرَ و ردهنهُ مٚارس هألمر  فرِ مٚرون ٝ وّرَ ٌرْرَ و ردهنهُ مٚارس هألمر  فرِ مٚرون ٝ وّرَ هو ْ رَ هو ورهو ْ رَ هو ورلل( ّنظد و َ وٌرل هوٌروقِ مٞ رٌ  هوار هًُ( ّنظد و َ وٌرل هوٌروقِ مٞ رٌ  هوار هًُ(1

 مم  291291صص, , 20092009واول واول , , ًْدًًُْدًُ, , منشٌنهُ هوٞاٌِ هوٞ ٌقَْمنشٌنهُ هوٞاٌِ هوٞ ٌقَْ, , 11ؽؽ, , ٝ ٌا ه ر ونٝ ٌا ه ر ون

 مم  165165صص, , مظلن اوًقمظلن اوًق, , هوطوىد مخْون واِ ااْلهوطوىد مخْون واِ ااْلّنظد ّنظد   (((2

  19941994//  44//  55فرِ فرِ   9494//  909909ًهطلن مٚاس هألم  ولٍ قدهنهُ فِ ىذه هوش ن منيرو )هو ردهن نقرا ًهطلن مٚاس هألم  ولٍ قدهنهُ فِ ىذه هوش ن منيرو )هو ردهن نقرا   (((3

  19941994//  44//  2121فِ فِ   9494//  912912ًهو دهن نقا ًهو دهن نقا , , 19941994//  11//  2929ًرَّ هوٌاَٖ َْٝ ًرَّ هوٌاَٖ َْٝ   ًهوذُ ٝل  ً ٌٌٙوًهوذُ ٝل  ً ٌٌٙو

ًهورذُ أررل ً ٌٌٙرو ًهورذُ أررل ً ٌٌٙرو   19941994//  11//  33فرِ فرِ   9494//  925925ًهو ردهن نقرا ًهو ردهن نقرا , , ًهوذُ وارق ً ٌٌٙرو ًرّرَ هوٌاٖرًَهوذُ وارق ً ٌٌٙرو ًرّرَ هوٌاٖرَ

, , 269269صص, , مظلن اوًقمظلن اوًق, , ًوا  ّل ّنظد   مواِ وٌل هو و ن هو يًٌِٙوا  ّل ّنظد   مواِ وٌل هو و ن هو يٌِٙ, , واَ ٙ ْع هو دهنهُ هو وً َواَ ٙ ْع هو دهنهُ هو وً َ

 مم  161161صص, , مظلن اوًقمظلن اوًق, , ً  مهوطوىد مخْون واِ االً  مهوطوىد مخْون واِ اال
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والقا ػػػي لإن ػػػاء لجنػػػة دوليػػػة لمت قيػػػؽ وجمػػػ  المعمومػػػات والقا ػػػي لإن ػػػاء لجنػػػة دوليػػػة لمت قيػػػؽ وجمػػػ  المعمومػػػات   19919944فػػػي تمػػػوز فػػػي تمػػػوز   935935ردػػػـ ردػػػـ 
والت ريات المتعمقة في ا نت اكػات ال طيػرة لمقػانوف الػدولي اإلنسػاني التػي ارتكلػت قلنػاء والت ريات المتعمقة في ا نت اكػات ال طيػرة لمقػانوف الػدولي اإلنسػاني التػي ارتكلػت قلنػاء 
ال رب اههمية في رواندا لما في ذلؾ جرا ـ اإللادة الجماةية وت ديد المساولية الجنا يػة ال رب اههمية في رواندا لما في ذلؾ جرا ـ اإللادة الجماةية وت ديد المساولية الجنا يػة 

لناء ةمػ  هػذا القػرار إ  قن ػا تعر ػت لعػدة لناء ةمػ  هػذا القػرار إ  قن ػا تعر ػت لعػدة ومارست المجنة ةمم ا ومارست المجنة ةمم ا , , لكؿ اهطراؼ ةن الكؿ اهطراؼ ةن ا
واهػػػـ هػػػذا الم ػػػاكؿ القانونيػػػة هػػػو ت ديػػػد مػػػدة زمنيػػػة لػػػـ واهػػػـ هػػػذا الم ػػػاكؿ القانونيػػػة هػػػو ت ديػػػد مػػػدة زمنيػػػة لػػػـ , , م ػػػاكؿ دانونيػػػة وماديػػػة ةديػػػدةم ػػػاكؿ دانونيػػػة وماديػػػة ةديػػػدة

تجػػاوز قرلعػػػة ق ػػػ ر ل نت ػػاء مػػػف الت قيػػػؽ ف ػػ  ةػػػف ت ديػػػد جػػرا ـ معينػػػة دوف  يرهػػػا تجػػاوز قرلعػػػة ق ػػػ ر ل نت ػػاء مػػػف الت قيػػػؽ ف ػػ  ةػػػف ت ديػػػد جػػرا ـ معينػػػة دوف  يرهػػػا 
وا ػتماؿ الت قيػؽ وا ػتماؿ الت قيػؽ   ي مم ا الت قيؽ وهي جرا ـ اإللادة وانت اكات القانوف الدولي اإلنسػانيي مم ا الت قيؽ وهي جرا ـ اإللادة وانت اكات القانوف الدولي اإلنسػاني

لـ دارت مناد ات دا ؿ المجمس  وؿ لـ دارت مناد ات دا ؿ المجمس  وؿ , , لجرا ـ ارتكلت في لعض الدوؿ المجاورة لرواندالجرا ـ ارتكلت في لعض الدوؿ المجاورة لرواندا
ما إذا كاف مف اهف ؿ إن اء م كمة دولية جديدة لم اكمة المساوليف ةف الجرا ـ التي ما إذا كاف مف اهف ؿ إن اء م كمة دولية جديدة لم اكمة المساوليف ةف الجرا ـ التي 
تـ ارتكال ا في ظؿ هذا اه داث قـ انأل يمكف ا كتفاء لمػد ا ت ػاص الم كمػة الدوليػة تـ ارتكال ا في ظؿ هذا اه داث قـ انأل يمكف ا كتفاء لمػد ا ت ػاص الم كمػة الدوليػة 

ةمػ  إن ػاء ةمػ  إن ػاء   تفػاؽتفػاؽا ا إلػ  إلػ    وانت ت المناد اتوانت ت المناد ات, , وذلؾ ي مؿ تمؾ الجرا ـوذلؾ ي مؿ تمؾ الجرا ـ   فيا السالقة فيا السالقةليو سليو س
  1111//  44م كمػػة دوليػػة جديػػدة واسػػتنادا لمتقريػػريف المتػػاف دػػدمت ما لجنػػة ال لػػراء اهوؿ فػػي م كمػػة دوليػػة جديػػدة واسػػتنادا لمتقريػػريف المتػػاف دػػدمت ما لجنػػة ال لػػراء اهوؿ فػػي 

  88فػػػي فػػػي   955955ا ػػػدر مجمػػػس اهمػػػف القػػػرار ردػػػـ ا ػػػدر مجمػػػس اهمػػػف القػػػرار ردػػػـ , , 19941994//  1212//  99واللػػػاني فػػػي واللػػػاني فػػػي   19941994//
دولية الجنا ية في رواندا والذل جاء فيأل اف ما دولية الجنا ية في رواندا والذل جاء فيأل اف ما وال اص لإن اء الم كمة الوال اص لإن اء الم كمة ال  19941994//  1111//

ارتكلت في رواندا مف اةماؿ الادة الجنس و ير ذلؾ مف ا نت اكات المنتظمػة والواسػعة ارتكلت في رواندا مف اةماؿ الادة الجنس و ير ذلؾ مف ا نت اكات المنتظمػة والواسػعة 
       ..ق...ق.ؿ ت ديدا لمسمـ وا مف الدولييف.ؿ ت ديدا لمسمـ وا مف الدولييف.ت كت ك, , النطاؽ لمقانوف الدولي ا نسانيالنطاؽ لمقانوف الدولي ا نساني

ل ا  لمنظاـ اهساسي ل ا  لمنظاـ اهساسي هف النظاـ اهساسي لمم كمة الدولية لرواندا جاء م اهف النظاـ اهساسي لمم كمة الدولية لرواندا جاء م ا  ونظرا  ونظرا    
هو كذلؾ م الأل لمودػؼ هو كذلؾ م الأل لمودػؼ   ةداـةداـلم كمة يو س فيا فإف مودؼ هذا الم كمة مف ةقولة اإللم كمة يو س فيا فإف مودؼ هذا الم كمة مف ةقولة اإل

ق مػف النظػاـ اهساسػي لم كمػة روانػدا ق مػف النظػاـ اهساسػي لم كمػة روانػدا 2323  م كمة يو س فيا  يث   يجوز طلقػا  لممػادةم كمة يو س فيا  يث   يجوز طلقػا  لممػادة
ف قد   ةقولة هي ةقولة السجف ف قد   ةقولة هي ةقولة السجفال كـ ل ذا العقولة واة وكما هو ال اؿ في م كمة وكما هو ال اؿ في م كمة   ..قق1  ال كـ ل ذا العقولة واة

                                                           

ّ ْظد هوا ًٌوُ هوِْ ّفدػيو  همدٍ ّ ْظد هوا ًٌوُ هوِْ ّفدػيو  همدٍ   –  11))م  هونظول هراواِ وا ٞك َ واَ أروم  هونظول هراواِ وا ٞك َ واَ أرو  ((2323ّنض هو و ٍ)ّنض هو و ٍ)  (((1

مرو ىرٌ مٌْرع و ٌمرو فْ رو ّْاارق مرو ىرٌ مٌْرع و ٌمرو فْ رو ّْاارق صورَ صورَ   هو ٞور َ واَ هو ٚ م ًّدٙع هو ٞك َ فِ ّٞلّل ملٍ هو رٚ هو ٞور َ واَ هو ٚ م ًّدٙع هو ٞك َ فِ ّٞلّل ملٍ هو رٚ 

ر رَ ورلٍ ٌّقْرع هوا ًٌروُ هن ر رَ ورلٍ ٌّقْرع هوا ًٌروُ هن ّنٌغرِ ورلهمدِّ هو ٞوّنٌغرِ ورلهمدِّ هو ٞو  –  22ً ٝكول هو ٚ  هوِْ ّظلنىو مٞورا نًهرلهمً ٝكول هو ٚ  هوِْ ّظلنىو مٞورا نًهرلهم

  ورلهمدٍ هو ٞور رَ, ًو ػروفَورلهمدٍ هو ٞور رَ, ًو ػروفَ  –  33ّدهوِ وٌهم  ٙ ومَ هوٚدل ًهوظدًف هوشخظَْ وا ٞكٌل واْومّدهوِ وٌهم  ٙ ومَ هوٚدل ًهوظدًف هوشخظَْ وا ٞكٌل واْوم

هن ّ مد ً ن ّد  وا ووكْ  هوشدوْْ  هّرَ م ْاكروُ هً وٌهمرل ّرا هرارْْا  هن ّ مد ً ن ّد  وا ووكْ  هوشدوْْ  هّرَ م ْاكروُ هً وٌهمرل ّرا هرارْْا  , , ٌّقْع و ًٌَ هو ٚ ٌّقْع و ًٌَ هو ٚ صوَ صوَ 

 واْيو ً اٌد هٙدهمِ, ً و فِ ذوك هرردههمواْيو ً اٌد هٙدهمِ, ً و فِ ذوك هرردههم



   ((91329132لعا  )لعا  )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اللعلو  القانونية والسياسيةللعلو  القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون مجلة كلية القانون 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

033 

ق مػػف نظام ػػا اهساسػػي ل ػػا ا ت ػػاص ق مػػف نظام ػػا اهساسػػي ل ػػا ا ت ػػاص 88ا فػػإف م كمػػة روانػػدا لموجػػب المػػادة ا فػػإف م كمػػة روانػػدا لموجػػب المػػادة يو سػػ فييو سػػ في
م ػػػترؾ مػػػ  الم ػػػاكـ الوطنيػػػة فػػػي م اكمػػػة اه ػػػ اص المػػػرتكليف لمجػػػرا ـ الوادعػػػة ةمػػػ  م ػػػترؾ مػػػ  الم ػػػاكـ الوطنيػػػة فػػػي م اكمػػػة اه ػػػ اص المػػػرتكليف لمجػػػرا ـ الوادعػػػة ةمػػػ  

وهذا يعني إننا نسػتطي  قف نقػوؿ كمػا قسػمفنا لالنسػلة وهذا يعني إننا نسػتطي  قف نقػوؿ كمػا قسػمفنا لالنسػلة , , ارا ي رواندا والدوؿ المجاورة ل اارا ي رواندا والدوؿ المجاورة ل ا
  يجػػػوز فر ػػػأل مػػػف دلػػػؿ الم كمػػػة   يجػػػوز فر ػػػأل مػػػف دلػػػؿ الم كمػػػة   ةػػػداـةػػػداـاإلاإل  قنػػػأل قذا كانػػػت ةقولػػػةقنػػػأل قذا كانػػػت ةقولػػػة, , لم كمػػػة يو سػػػ فيالم كمػػػة يو سػػػ فيا

إ  انػػأل يمكػػف لمم ػػاكـ الوطنيػػة التػػي دػػد تمػػارس ا ت ا ػػ ا ةمػػ  هػػذا إ  انػػأل يمكػػف لمم ػػاكـ الوطنيػػة التػػي دػػد تمػػارس ا ت ا ػػ ا ةمػػ  هػػذا , , الدوليػػة لروانػػداالدوليػػة لروانػػدا
, , اذا كػاف دػػانوف دولػة الم كمػة الوطنيػػة تػنص ةمػػ  هػذا العقولػػةاذا كػاف دػػانوف دولػة الم كمػة الوطنيػػة تػنص ةمػػ  هػذا العقولػػة  ةػػداـةػػداـالجػرا ـ ال كػـ لاإلالجػرا ـ ال كػـ لاإل

   ..قق1  ولـ تطمب الم كمة الدولية من ا التنازؿ ل ا ةف ا ت ا  اولـ تطمب الم كمة الدولية من ا التنازؿ ل ا ةف ا ت ا  ا

القػػػػوؿ فػػػػي معػػػػرض التعميػػػػؽ ةمػػػػ  القػػػػوؿ فػػػػي معػػػػرض التعميػػػػؽ ةمػػػػ  إلػػػػ  إلػػػػ    هنػػػػاؾ مػػػػف يػػػػذهبهنػػػػاؾ مػػػػف يػػػػذهب  ياكػػػػد رقينػػػػا قفياكػػػػد رقينػػػػا قف  ومػػػػاومػػػػا  
  ةقولػػػػةةقولػػػػة    تفػػػػرض  تفػػػػرض  دوليػػػػةدوليػػػػة  ا  ت ػػػػاص الم ػػػػترؾ قنػػػػأل اهف ػػػػؿ لممت مػػػػيف هف الم كمػػػػةا  ت ػػػػاص الم ػػػػترؾ قنػػػػأل اهف ػػػػؿ لممت مػػػػيف هف الم كمػػػػة

  تطلػؽ هػذا العقولػةتطلػؽ هػذا العقولػة  ققروانػداروانػدا  تمػؾ فػيتمػؾ فػي  ملػؿملػؿ    الوطنيػةالوطنيػة  الم اكـالم اكـ  مفمف  العديدالعديد   يف يف  فيفي, , ةداـةداـاإلاإل
لي ػاكـ المػت ـ قمػػاـ لي ػاكـ المػت ـ قمػػاـ , , والمػػوتوالمػػوت  يػاةيػاةال ال   لػيفلػيف  الفػرؽالفػرؽإلػػ  إلػػ    لمغايػة ي ػؿلمغايػة ي ػؿ  كليػػرةكليػػرة  مزايػامزايػا  هنػاؾهنػاؾ  لػذلؾلػذلؾ

 . . قق2  الوطنيالوطني  الق اءالق اء  مفمف  لد لد   الدوليةالدولية  الم كمةالم كمة

ظؿ ةا قا  لسنوات طويمة لعػدـ إ الػة لعػض الق ػايا ظؿ ةا قا  لسنوات طويمة لعػدـ إ الػة لعػض الق ػايا   ةداـةداـولالفعؿ فإف ةقولة اإلولالفعؿ فإف ةقولة اإل  
كػػاف معمػػوؿ لػػأل فػػي هػػذا كػػاف معمػػوؿ لػػأل فػػي هػػذا   ةػػداـةػػداـالم ػػاكـ الوطنيػػة الروانديػػة هف ةقولػػة اإلالم ػػاكـ الوطنيػػة الروانديػػة هف ةقولػػة اإلإلػػ  إلػػ    والمت مػػيفوالمت مػػيف
مراةػػػاة  ػػػمانات الم اكمػػػة العادلػػػة مراةػػػاة  ػػػمانات الم اكمػػػة العادلػػػة إلػػػ  إلػػػ    ةػػػت روانػػػداةػػػت روانػػػداكمػػػا قف الجمعيػػػة العامػػػة دكمػػػا قف الجمعيػػػة العامػػػة د, , الدولػػػةالدولػػػة

 يػػػػػػث  يػػػػػػث   19971997ق فػػػػػػي ق فػػػػػػي 146146//5252 ػػػػػػ ي ة وذلػػػػػػؾ فػػػػػػي درارهػػػػػػا  ػػػػػػ ي ة وذلػػػػػػؾ فػػػػػػي درارهػػػػػػا   ةػػػػػػداـةػػػػػػداـليكػػػػػػوف ق كػػػػػػاـ اإلليكػػػػػػوف ق كػػػػػػاـ اإل
  الجماةيػػةالجماةيػػة  اإللػػادةاإللػػادة  جريمػػةجريمػػة  ارتكػػال ـارتكػػال ـ  فػػيفػػي  الم ػػتلألالم ػػتلأل  اه ػػ اصاه ػػ اص  م اكمػػاتم اكمػػات  للػػدءللػػدء  دالت تر ػػبدالت تر ػػب

  وتاكػػدوتاكػػد, , الم اكمػػاتالم اكمػػات  ةمميػػةةمميػػة  فػػيفػػي  ال ا ػػؿال ا ػػؿ  ولالت سػػيفولالت سػػيف, , روانػػداروانػػدا  فػػيفػػي  اإلنسػػانيةاإلنسػػانية   ػػد ػػد  وجػػرا ـوجػػرا ـ
                                                           

وا ٞك ررَ هولًوْررَ ودًهرررله وا ٞك ررَ هولًوْررَ ودًهرررله   –  11( مرر  هونظررول هألاواررِ و ٞك ررَ نًهرررله واررَ أرررو)( مرر  هونظررول هألاواررِ و ٞك ررَ نًهرررله واررَ أرررو)11ّررنض هو ررو ٍ)ّررنض هو ررو ٍ)( ( (1

ًهو ٞورا هوٌؽنَْ هخْظوص مشْدد فِ مٞور رَ هألارخوص هو  رسًوْ  ور  هررْيورروُ هوٚ رْ َ ًهو ٞورا هوٌؽنَْ هخْظوص مشْدد فِ مٞور رَ هألارخوص هو  رسًوْ  ور  هررْيورروُ هوٚ رْ َ 

وا رورٌن هرر رورِ هورلًوِ هوْرِ هنّكٌرِ فرِ هقارْا نًهررله ًهو رٌهؽنْ  هو  رسًوْ  ور  هنّكروى ىرذه وا رورٌن هرر رورِ هورلًوِ هوْرِ هنّكٌرِ فرِ هقارْا نًهررله ًهو رٌهؽنْ  هو  رسًوْ  ور  هنّكروى ىرذه 

ررورٌن هرًن / ررورٌن هرًن /   3131ً ً   19941994ررورٌن هوٖرورِ / ّنروّد ررورٌن هوٖرورِ / ّنروّد   11هولًن هو ٚوًنٍ, ًْ  هولًن هو ٚوًنٍ, ًْ    هررْيوروُ فِ هنهػِهررْيوروُ فِ هنهػِ

وا ٞك َ هولًوَْ ودًهرله هاٌ َْ وارَ هو ٞرورا وٚ ْرع هورلًنم ًّٚرٌز وا ٞك رَ وا ٞك َ هولًوَْ ودًهرله هاٌ َْ وارَ هو ٞرورا وٚ ْرع هورلًنم ًّٚرٌز وا ٞك رَ   –  2م21994م1994 ّ  ٌد  ّ  ٌد 

هو ٞرورا هوٌؽنْرَ هوْنروزن هو ٞرورا هوٌؽنْرَ هوْنروزن صوَ صوَ   هولًوَْ ودًهرله, فِ هَّ مدٝاَ م  مدهٝ  هولوٌٍ, هن ّطاي نا ْوهولًوَْ ودًهرله, فِ هَّ مدٝاَ م  مدهٝ  هولوٌٍ, هن ّطاي نا ْو

يو ًف و ويذه هونظول هراواِ ًوا ٌهول هرٙدهمَْ ًقٌهول هرٌٕوُ ًوو ٞك َ هولًوْرَ يو ًف و ويذه هونظول هراواِ ًوا ٌهول هرٙدهمَْ ًقٌهول هرٌٕوُ ًوو ٞك َ هولًوْرَ ويو و  هخْظوطويو و  هخْظوط

 ودًهرله(مودًهرله(م
))2) See Madeline H. Morris, The Trials of Concurrent Jurisdiction, The Case of 

Rwanda, http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/amdipl_6/morris2.html   

http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/amdipl_6/morris2.html
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  الم اكمػػةالم اكمػػة   ػػمانات ػػمانات  تعزيػػزتعزيػػز  لزيػػادةلزيػػادة  الج ػػودالج ػػود  لػػذؿلػػذؿ  روانػػداروانػػدا   كومػػة كومػػة  توا ػػؿتوا ػػؿ  قفقف   ػػرورة ػػرورة    ةمػػةمػػ
  المػت ـالمػت ـ  قفقف  سػيمماسػيمما  و و    ا ػة ا ػة  قهميػةقهميػة  مػفمػف  ل مػال مػا  لمػالمػا, , القػانونيالقػانوني  لمتمليػؿلمتمليػؿ  سػليؿسػليؿ  وتوفيروتوفير, , العادلةالعادلة

 ..قق1  ...ق...قةداـةداـاإلاإل  ةقولةةقولة  اإلدانةاإلدانة   الة الة  فيفي  يواجأليواجأل  دددد

 املبحث الثالث
 عدا اإلمن عقىبت  مىقف القضاء الدويل اجلنائي الدائم

نق ػػد لالق ػػاء الػػدولي الجنػػا ي الػػدا ـ الم كمػػة الدوليػػة الجنا يػػة الدا مػػة التػػي تػػـ نق ػػد لالق ػػاء الػػدولي الجنػػا ي الػػدا ـ الم كمػػة الدوليػػة الجنا يػػة الدا مػػة التػػي تػػـ 
سػنعطي سػنعطي   ةػداـةػداـمودؼ الم كمة مػف ةقولػة اإلمودؼ الم كمة مػف ةقولػة اإلإل  إل    ودلؿ التطرؽودلؿ التطرؽ, , 19981998إن ا  ا في ةاـ إن ا  ا في ةاـ 

 مطمليف.مطمليف.إل  إل    نلذة موجزة ةف ن  ت ا ةميأل سنقسـ هذا المل ثنلذة موجزة ةف ن  ت ا ةميأل سنقسـ هذا المل ث

 املطلب األول
 نبذة مىجزة عن نشأة احملكمت

كػػرة إن ػػاء م كمػػة دوليػػة جنا يػػة ليسػػت فكػػرة  ديلػػة لػػؿ هػػي فكػػرة  ػػغمت قراء كػػرة إن ػػاء م كمػػة دوليػػة جنا يػػة ليسػػت فكػػرة  ديلػػة لػػؿ هػػي فكػػرة  ػػغمت قراء ف فف فإإ
  18721872قالػػذل نػػاد  فػػي ةػػاـ قالػػذل نػػاد  فػػي ةػػاـ moynierفق ػػاء القػػانوف الػػدولي و سػػيما الفقيػػأل السويسػػرل فق ػػاء القػػانوف الػػدولي و سػػيما الفقيػػأل السويسػػرل 

إ  قف إ  قف , , لتنظػػػيـ د ػػػاء دولػػػي يعادػػػب ةمػػػ  كػػػؿ مػػػف يرتكػػػب جػػػرا ـ  ػػػد دػػػانوف ال ػػػعوبلتنظػػػيـ د ػػػاء دولػػػي يعادػػػب ةمػػػ  كػػػؿ مػػػف يرتكػػػب جػػػرا ـ  ػػػد دػػػانوف ال ػػػعوب
قليػر مو ػوع ت سػيس قليػر مو ػوع ت سػيس 19191919مػـ ةػاـمػـ ةػاـولعػد إن ػاء ة ػلة ا ولعػد إن ػاء ة ػلة ا , , لـ يكتػب لػأل النجػاحلـ يكتػب لػأل النجػاح ادترا ألادترا أل

قمػف ة ػد ة ػلة ا مػـ ةمػ  اف قمػف ة ػد ة ػلة ا مػـ ةمػ  اف 1414م كمة دولية جنا ية مف جديد  يث ق ارت المػادة م كمة دولية جنا ية مف جديد  يث ق ارت المػادة 
كمػػا يػػدةو لت سػػيس كمػػا يػػدةو لت سػػيس , , يتػػول  مجمػػس الع ػػلة اةػػداد م ػػروع ان ػػاء م كمػػة العػػدؿ الدا مػػةيتػػول  مجمػػس الع ػػلة اةػػداد م ػػروع ان ػػاء م كمػػة العػػدؿ الدا مػػة

الم كمة العميا ال ا ة لم اكمة ا   اص المسػاوليف ةػف الجػرا ـ الدوليػة او ا ةمػاؿ الم كمة العميا ال ا ة لم اكمة ا   اص المسػاوليف ةػف الجػرا ـ الدوليػة او ا ةمػاؿ 
ولـ يكتب ل ذا الدةوة النجاح اي ا  وذلؾ  سب الرقل ولـ يكتب ل ذا الدةوة النجاح اي ا  وذلؾ  سب الرقل , ,  دد السمـ وا مف الدولييف دد السمـ وا مف الدولييفالتي تالتي ت

قو  ةمػ  القػانوف قو  ةمػ  القػانوف   تفػاؽتفػاؽا ا إلػ  إلػ    السا د في ذلؾ الودت قف إن اء ملؿ هذا الم كمػة ي تػاجالسا د في ذلؾ الودت قف إن اء ملؿ هذا الم كمػة ي تػاج
                                                           

ورول ورول   ورلهلورلهلو ًٌَ ه و ًٌَ ه   إوغو إوغو ًرَْْٚ وذوك ًٙده  هو طووٌوُ هو ْكدنٍ م  هألما هو ْٞلٍ قومِ نًهرله ًًرَْْٚ وذوك ًٙده  هو طووٌوُ هو ْكدنٍ م  هألما هو ْٞلٍ قومِ نًهرله ً  (((1

  صوغرو صوغرو صن صن ))ًقل رقَ ذوك ّدٌْٝرو  مر  هو فٌػرَ هو رومَْ وٞ رٌا ه ر رون ورٌّ  بنًرٌن ً ٌويروًقل رقَ ذوك ّدٌْٝرو  مر  هو فٌػرَ هو رومَْ وٞ رٌا ه ر رون ورٌّ  بنًرٌن ً ٌويرو  20012001

صوررَ صوررَ   اْ رر ٜ ًْ رراْا هألاررخوص هوفررونّ  ًهو ْي ررْ  ًونّكرروى ٙرردهما صًررو ٍ ٙ ووْررَاْ رر ٜ ًْ رراْا هألاررخوص هوفررونّ  ًهو ْي ررْ  ًونّكرروى ٙرردهما صًررو ٍ ٙ ووْررَ  وررلهلوررلهله ه   و ًٌررَو ًٌررَ

ٝكٌمروّيا ٝكٌمروّيا صورَ صورَ   ًوو ٍ مو ّردفغ هورلًن ّ راْا هو شرٌْو ًيراًوو ٍ مو ّردفغ هورلًن ّ راْا هو شرٌْو ًيرا, , نًهرله و ٞور ْيا فِ هو ٞورا هوٌؽنَْنًهرله و ٞور ْيا فِ هو ٞورا هوٌؽنَْ

 مممم( وا  ّل ّنظد ّظدّٜ هو فٌػَ هو ومَْ واَ هو ٌقعلمممم( وا  ّل ّنظد ّظدّٜ هو فٌػَ هو ومَْ واَ هو ٌقعلولهلولهلً ٌي صمكورَْ مٌهٙيَ و ًٌَ ه ً ٌي صمكورَْ مٌهٙيَ و ًٌَ ه 

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=7649   ٍ11-22ّرررررررررونّخ هو ّرررررررررونٍ ّرررررررررونّخ هو ّرررررررررون-

 مم20132013

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=7649
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=7649
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ةمػػ  قسػػاس قف القػػانوف الػػدولي كػػاف يفتقػػد فػػي ذلػػؾ الودػػت ةمػػ  قسػػاس قف القػػانوف الػػدولي كػػاف يفتقػػد فػػي ذلػػؾ الودػػت , , الواجػػب التطليػػؽ مػػف دلم ػػاالواجػػب التطليػػؽ مػػف دلم ػػا
ة وا ػػػ ة المعػػػالـ يمكػػػف ا ةتمػػػاد ةمي ػػػا فػػػي التطليػػػؽ دوف ة وا ػػػ ة المعػػػالـ يمكػػػف ا ةتمػػػاد ةمي ػػػا فػػػي التطليػػػؽ دوف لوجػػػود دواةػػػد دانونيػػػة جنا يػػػلوجػػػود دواةػػػد دانونيػػػة جنا يػػػ

إن ػػاء م كمػػة دوليػػػة إن ػػاء م كمػػة دوليػػػة إلػػػ  إلػػػ    والداةيػػةوالداةيػػة  كمػػا قف كػػؿ الػػػدةوات وا دترا ػػات ال  قػػةكمػػا قف كػػؿ الػػػدةوات وا دترا ػػات ال  قػػة, ,  ػػ ؼ ػػ ؼ
ولعػػد ديػػاـ منظمػػة ا مػػـ المت ػػدة قهتمػػت هػػذا المنظمػػة ولعػػد ديػػاـ منظمػػة ا مػػـ المت ػػدة قهتمػػت هػػذا المنظمػػة , , قق1لػػـ يكتػػب ل ػػا النجػػاح لػػـ يكتػػب ل ػػا النجػػاح   جنا يػػةجنا يػػة

ا هتمػػاـ لت ػػكيؿ الجمعيػػة ا هتمػػاـ لت ػػكيؿ الجمعيػػة   ل ػػورة جديػػة لإن ػػاء م كمػػة دوليػػة جنا يػػة ولػػدقت لػػوادر هػػذال ػػورة جديػػة لإن ػػاء م كمػػة دوليػػة جنا يػػة ولػػدقت لػػوادر هػػذا
دولػػة ل ػػيا ة م ػػروع الم كمػػة الجنا يػػة دولػػة ل ػػيا ة م ػػروع الم كمػػة الجنا يػػة   1717مػػف مملمػػي مػػف مملمػػي   19531953العامػػة لجنػػة فػػي ةػػاـ العامػػة لجنػػة فػػي ةػػاـ 

ولكػػف لػػـ ت قػػؽ هػػذا المجنػػة قل تقػػدـ يػػذكر فػػي هػػذا المجػػاؿ  يػػث كػػاف ةمم ػػا ولكػػف لػػـ ت قػػؽ هػػذا المجنػػة قل تقػػدـ يػػذكر فػػي هػػذا المجػػاؿ  يػػث كػػاف ةمم ػػا , , الدوليػػةالدوليػػة
ل ػػػػ ف  ػػػػيا ة م ػػػػروع الم كمػػػػة متودفػػػػا  تمامػػػػا  لسػػػػلب و ػػػػ  المجتمػػػػ  الػػػػدولي قنػػػػذاؾ ل ػػػػ ف  ػػػػيا ة م ػػػػروع الم كمػػػػة متودفػػػػا  تمامػػػػا  لسػػػػلب و ػػػػ  المجتمػػػػ  الػػػػدولي قنػػػػذاؾ 

وقستمر هػذا وقستمر هػذا , , تيف رقسمالي وا تراكي وت ارع الم الح السياسية لين ماتيف رقسمالي وا تراكي وت ارع الم الح السياسية لين ماكتمكتمإل  إل    وانقسامألوانقسامأل
متالعػػة متالعػػة إلػػ  إلػػ    ةنػػدما دةػػت الجمعيػػة العامػػة لجنػػة القػػانوف الػػدوليةنػػدما دةػػت الجمعيػػة العامػػة لجنػػة القػػانوف الػػدولي  19891989ةػػاـ ةػػاـ إلػػ  إلػػ    ال ػػاؿال ػػاؿ

لموجػب ملػادرة  كومػة ترينػداد وتولػاكو لموجػب ملػادرة  كومػة ترينػداد وتولػاكو , , العمؿ المتعمؽ لإن اء الم كمة الدولية الجنا يةالعمؿ المتعمؽ لإن اء الم كمة الدولية الجنا ية
 يث طملت الجمعية العامة  يث طملت الجمعية العامة , , 19891989//  1212//  44في في   ل  ف إن اء الم كمة الدولية الجنا يةل  ف إن اء الم كمة الدولية الجنا ية

قف تدرس مو وع إمكانية إن اء م كمة دولية جنا ية يكوف ل ا قف تدرس مو وع إمكانية إن اء م كمة دولية جنا ية يكوف ل ا   مف لجنة القانوف الدوليمف لجنة القانوف الدولي
ودػػد دػػدمت ودػػد دػػدمت , , الػػذيف يرتكلػػوف الجػػرا ـ الدوليػػةالػػذيف يرتكلػػوف الجػػرا ـ الدوليػػة  ففا ت ػػاص لم اكمػػة اه ػػ اص الطليعيػػيا ت ػػاص لم اكمػػة اه ػػ اص الطليعيػػي

ت م ػػػروع ت م ػػػروع ةنػػػدما دػػػدمةنػػػدما دػػػدم19941994لجنػػػة القػػػانوف الػػػدولي ةػػػدة تقػػػارير ل ػػػذا ال ػػػ ف  تػػػ  ةػػػاـ لجنػػػة القػػػانوف الػػػدولي ةػػػدة تقػػػارير ل ػػػذا ال ػػػ ف  تػػػ  ةػػػاـ 
  19951995//  1212//  1111ق ال ػػادر فػػي ق ال ػػادر فػػي 5151//4646ولموجػػب القػػرار ولموجػػب القػػرار , , قق2  لمنظػاـ ا ساسػػي لمم كمػػةلمنظػاـ ا ساسػػي لمم كمػػة

قن ػػػ ت الجمعيػػػة العامػػػة لجنػػػة  ا ػػػة لمناد ػػػة الق ػػػايا المو ػػػوةية وا داريػػػة الر يسػػػية قن ػػػ ت الجمعيػػػة العامػػػة لجنػػػة  ا ػػػة لمناد ػػػة الق ػػػايا المو ػػػوةية وا داريػػػة الر يسػػػية 
اسػػتلدلت الجمعيػػة هػػذا المجنػػة اسػػتلدلت الجمعيػػة هػػذا المجنػػة   وهن ػػا لػػـ ت ػػطم  لػػ ل مفاو ػػات او  ػػيا ة ن ػػوصوهن ػػا لػػـ ت ػػطم  لػػ ل مفاو ػػات او  ػػيا ة ن ػػوص

فتو ػة لكػؿ الػدوؿ اهة ػاء فػي اهمػـ المت ػدة قو فتو ػة لكػؿ الػدوؿ اهة ػاء فػي اهمػـ المت ػدة قو لالمجنة الت  ػيرية تكػوف ة ػويت ا ملالمجنة الت  ػيرية تكػوف ة ػويت ا م

                                                           

, , ٙدّ رَ هوارلًهن ًمرلٍ هو  رسًوَْ هو ورٌرْرَ هولًوْرَ ونيروٙدّ رَ هوارلًهن ًمرلٍ هو  رسًوَْ هو ورٌرْرَ هولًوْرَ ونيرو, , ّنظد ر  م  صًدهىْا زىْرد هورلنهِّٙنظد ر  م  صًدهىْا زىْرد هورلنهِٙ  (((1

ً مصًرردهىْا مٞ ررل ً مصًرردهىْا مٞ ررل   943943صص, , 20022002ٙوماررَ وررْ  ارر سٙوماررَ وررْ  ارر س, , ْررَ هوٞ ررٌاْررَ هوٞ ررٌاراراصوررَ صوررَ   ناررووَ  رْررٌنهه م لمررَناررووَ  رْررٌنهه م لمررَ

 مم  215215ًصًص  241241صص, , 19911991, , هو وىدٍهو وىدٍ, ,  هن هونيؼَ هوادًَْ هن هونيؼَ هوادًَْ, , هونظول هولًوِ هرمنِهونظول هولًوِ هرمنِ, , هوانورِهوانورِ

ًهو ردهن ًهو ردهن , , 19931993//  55//  2222فرِ فرِ   101101ًفِ خان ىذه هوفْدٍ رون مٚاس هألم  قرل هطرلن قردهن نقرا ًفِ خان ىذه هوفْدٍ رون مٚاس هألم  قرل هطرلن قردهن نقرا   (((2

 ًوَْ ٙنومَْ و ٞور َ هألاخوص هو  رنٌوْ   ًوَْ ٙنومَْ و ٞور َ هألاخوص هو  رنٌوْ    هوخوص ًإرشو  مٞك َهوخوص ًإرشو  مٞك َ, , 19941994//  1111//  11فِ فِ   955955نقا نقا 

ورر  أو ررون صًررو ٍ هألٙنررو  ًغْدىررو مرر  هررْيوررروُ وا ررورٌن هوررلًوِ ه ر ررورِ هو دّكٌررَ فررِ صقاررْا ورر  أو ررون صًررو ٍ هألٙنررو  ًغْدىررو مرر  هررْيوررروُ وا ررورٌن هوررلًوِ ه ر ررورِ هو دّكٌررَ فررِ صقاررْا 

  11ًهو دّكٌَ فِ صقارْا نًهررله ًهورلًن هو ٚروًنٍ ويرو مر  هوفْردٍ ًهو دّكٌَ فِ صقارْا نًهررله ًهورلًن هو ٚروًنٍ ويرو مر  هوفْردٍ , , 19911991ٌّغ افْو هو وً َ منذ وول ٌّغ افْو هو وً َ منذ وول 

 و  مو  مر و أادرو اوً ر و أادرو اوً   19941994//  1212//  3131صوَ صوَ   19941994//  11//



 عدا اإل عقوبة من الجنائي الدولي القضاء موقف 
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وذلػؾ مػف اجػؿ وذلػؾ مػف اجػؿ , , قة اء في المنظمات المت   ة قو في الوكالة الدولية لمطادة الذريةقة اء في المنظمات المت   ة قو في الوكالة الدولية لمطادة الذرية
ل ػػث المسػػا ؿ المو ػػوةية واإلجرا يػػة التػػي يليرهػػا م ػػروع النظػػاـ اهساسػػي المقػػدـ مػػف ل ػػث المسػػا ؿ المو ػػوةية واإلجرا يػػة التػػي يليرهػػا م ػػروع النظػػاـ اهساسػػي المقػػدـ مػػف 

مػػف مػػف   الجمعيػة العامػةالجمعيػة العامػة    إلػإلػ  ودػد دػدمت المجنػػة الت  ػيرية تقريرهػاودػد دػدمت المجنػػة الت  ػيرية تقريرهػا, , قق1لجنػة القػانوف الػدولي لجنػة القػانوف الػدولي 
مت ػمنا التو ػية لػاف ت ػدد مت ػمنا التو ػية لػاف ت ػدد   19961996//  1111//  2828التػي ةقػدت فػي التػي ةقػدت فػي   5151  ؿ جمسػت ا ردػـ   ؿ جمسػت ا ردػـ 

الجمعية العامة قةماؿ المجنة الت  يرية لم مػة م ػددة تتملػؿ فػي ل ػث المقتر ػات مػف الجمعية العامة قةماؿ المجنة الت  يرية لم مػة م ػددة تتملػؿ فػي ل ػث المقتر ػات مػف 
ودػػػد ودػػػد , , قق2نػػػص مو ػػػد لممعاهػػػدة والنظػػػاـ اهساسػػػي لمم كمػػػة الدوليػػػة  نػػػص مو ػػػد لممعاهػػػدة والنظػػػاـ اهساسػػػي لمم كمػػػة الدوليػػػة  إلػػػ  إلػػػ    اجػػػؿ الو ػػػوؿاجػػػؿ الو ػػػوؿ

قف قف   19961996//  1212//  1717المػػػػارخ فػػػػي المػػػػارخ فػػػػي   217217//  5151ة فػػػػي درارهػػػػا ردػػػػـ ة فػػػػي درارهػػػػا ردػػػػـ دػػػػررت الجمعيػػػػة العامػػػػدػػػػررت الجمعيػػػػة العامػػػػ
مػػف اجػػؿ انجػػاز  ػػيا ة م ػػروع مػػف اجػػؿ انجػػاز  ػػيا ة م ػػروع   19981998وو  19971997تجتمػػ  المجنػػة الت  ػػيرية فػػي ةػػامي تجتمػػ  المجنػػة الت  ػػيرية فػػي ةػػامي 

ولػدقت المجنػة ةمم ػا ل ػدؼ ولػدقت المجنػة ةمم ػا ل ػدؼ , , المػاتمر الدلموماسػي فػي رومػاالمػاتمر الدلموماسػي فػي رومػاإلػ  إلػ    إن اء الم كمة لتقديمألإن اء الم كمة لتقديمأل
, , قق3  يػة الجنا يػةيػة الجنا يػةإةداد نص مو د ومقلوؿ ةم  نطاؽ واس  مف اجؿ إن اء الم كمة الدولإةداد نص مو د ومقلوؿ ةم  نطاؽ واس  مف اجؿ إن اء الم كمة الدول

مػػػف المجنػػػة مػػػف المجنػػػة   161161//  5252طملػػػت الجمعيػػػة العامػػػة فػػػي درارهػػػا ردػػػـ طملػػػت الجمعيػػػة العامػػػة فػػػي درارهػػػا ردػػػـ   19971997//  1212//  1515وفػػػي وفػػػي 
  يػة إلن ػاء الم كمػة يقػػدـيػة إلن ػاء الم كمػة يقػػدـاتفاداتفادم ػروع م ػروع إلػ  إلػ    مػف اجػؿ التو ػػؿمػف اجػؿ التو ػػؿ  الت  ػيرية موا ػمة العمػؿالت  ػيرية موا ػمة العمػؿ

لالفعػػػػػؿ لالفعػػػػػؿ   انت ػػػػػت المجنػػػػػة الت  ػػػػػيريةانت ػػػػػت المجنػػػػػة الت  ػػػػػيرية, , 19981998/ / 44//  33وفػػػػػي وفػػػػػي , , المػػػػػاتمر الدلموماسػػػػػيالمػػػػػاتمر الدلموماسػػػػػيإلػػػػػ  إلػػػػػ  
لعر ػأل لعر ػأل    تػ  يكػوف جػاهزة تػ  يكػوف جػاهزة, , ن ػاء الم كمػة الدوليػة الجنا يػةن ػاء الم كمػة الدوليػة الجنا يػةوتػـ إدػرار م ػروع إوتػـ إدػرار م ػروع إ, , قةمال اقةمال ا

  77//  1717ػػ  44//  1515ومناد ػػتأل  ػػ ؿ مػػاتمر رومػػا الدلموماسػػي الػػذل سػػيعقد فػػي الفتػػرة مػػف ومناد ػػتأل  ػػ ؿ مػػاتمر رومػػا الدلموماسػػي الػػذل سػػيعقد فػػي الفتػػرة مػػف 
درار نظام ا اهساسي لموافقة  19981998// درار نظام ا اهساسي لموافقةوالذل تـ فيأل اإلة ف ةف إن اء الم كمة واة ما ة ما ة   والذل تـ فيأل اإلة ف ةف إن اء الم كمة واة

 ػػػػػػريفقدولة ةػػػػػػػف  ػػػػػػريفقدولة ةػػػػػػػف وامتنػػػػػػاع  إ ػػػػػػػد  وةوامتنػػػػػػاع  إ ػػػػػػػد  وة, , قق4واةتػػػػػػػراض  سػػػػػػل  قدوؿ واةتػػػػػػػراض  سػػػػػػل  قدوؿ , , وة ػػػػػػريفق دولػػػػػػةوة ػػػػػػريفق دولػػػػػػة
ود ؿ نظاـ الم كمة الدولية الجنا يػة  يػز النفػاذ فػي اليػـو اهوؿ مػف ال ػ ر ود ؿ نظاـ الم كمة الدولية الجنا يػة  يػز النفػاذ فػي اليػـو اهوؿ مػف ال ػ ر , , الت ويتالت ويت

قةقب اليوـ الستيف مف تاريل إيداع ال ؾ السػتيف لمت ػديؽ قو القلػوؿ قو الموافقػة قةقب اليوـ الستيف مف تاريل إيداع ال ؾ السػتيف لمت ػديؽ قو القلػوؿ قو الموافقػة   للالذالذ
قمػػػػف النظػػػػاـ قمػػػػف النظػػػػاـ   126126قو ا ن ػػػػماـ لػػػػد  اهمػػػػيف العػػػػاـ ل مػػػػـ المت ػػػػدة لمقت ػػػػي المػػػػادة  قو ا ن ػػػػماـ لػػػػد  اهمػػػػيف العػػػػاـ ل مػػػػـ المت ػػػػدة لمقت ػػػػي المػػػػادة  

                                                           
 ًمو ًالىو مًمو ًالىو م  1616صص, , مظلن اوًقمظلن اوًق, , ًّنظد   ممٞ ٌ  ادّف ً ٌْرًِّنظد   ممٞ ٌ  ادّف ً ٌْرِ  (((1
ػ   هو نشٌنهُ هودا َْ و ردهنهُ هوٚ اْرَ هواومرَ وامرا ػ   هو نشٌنهُ هودا َْ و ردهنهُ هوٚ اْرَ هواومرَ وامرا   19961996//  1010//  2121فِ فِ   5151ّنظد رض هو دهن نقاّنظد رض هو دهن نقا  (((2

 /Http/www .un .org/ documents/ga/ res/ aersوارَ هو ٌقرع )وارَ هو ٌقرع )  19961996هو ْٞرلٍ فرِ  ًنّيرو ورول هو ْٞرلٍ فرِ  ًنّيرو ورول 

htm.  

ًررذوك ّنظرد   ًررذوك ّنظرد   , , 1010صص, , مظلن اروًقمظلن اروًق, , هو ٞك َ هوٚنومَْ هولًوَْهو ٞك َ هوٚنومَْ هولًوَْللممٞ ٌ  ادّف ً ٌْرِممٞ ٌ  ادّف ً ٌْرِّنظد   ّنظد   ( ( (3

 مم  110110صص, , مظلن اوًقمظلن اوًقللم صًدهىْا هولنهِٙم صًدهىْا هولنهِٙ

هولًن هوِْ وونػِ صرشرو  هو ٞك رَ هولًوْرَ هوٚنومْرَ ىرِ )هوٌرّروُ هو ْٞرلٍ هألمدّكْرَ ًصاردهمْ  هولًن هوِْ وونػِ صرشرو  هو ٞك رَ هولًوْرَ هوٚنومْرَ ىرِ )هوٌرّروُ هو ْٞرلٍ هألمدّكْرَ ًصاردهمْ  (((4

 .ًهوظْ  ًهوينل ًهوادها ًوٌْْو ًقطدًهوظْ  ًهوينل ًهوادها ًوٌْْو ًقطد



   ((91329132لعا  )لعا  )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اللعلو  القانونية والسياسيةللعلو  القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون مجلة كلية القانون 
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لعػػد قف و ػػؿ لعػػد قف و ػػؿ   21122112//  77//  11فػػي فػػي   عػػ  لػػدق نفػػاذ النظػػاـ اهساسػػي لمم كمػػةعػػ  لػػدق نفػػاذ النظػػاـ اهساسػػي لمم كمػػةوفوف, , اهساسػػياهساسػػي
, , ويق  مقرها في  هال ل ولنػداويق  مقرها في  هال ل ولنػدا, , ق دولةق دولة6161  إل  إل    العدد المطموب لمت ديؽالعدد المطموب لمت ديؽإل  إل    الت ديؽالت ديؽ

ويتكػػوف النظػػاـ اهساسػػي لمم كمػػة الدوليػػة الجنا يػػة مػػف ديلاجػػة وما ػػة ولمانيػػة وة ػػريف ويتكػػوف النظػػاـ اهساسػػي لمم كمػػة الدوليػػة الجنا يػػة مػػف ديلاجػػة وما ػػة ولمانيػػة وة ػػريف 
طػػػراؼ فػػػي النظػػػاـ اهساسػػػي ةمػػػ  وجػػػود طػػػراؼ فػػػي النظػػػاـ اهساسػػػي ةمػػػ  وجػػػود مػػػادة  يػػػث جػػػاء فػػػي الديلاجػػػة ت كيػػػد الػػػدوؿ اهمػػػادة  يػػػث جػػػاء فػػػي الديلاجػػػة ت كيػػػد الػػػدوؿ اه

روالط م تركة تو د جمي  ال عوب ولقافػات ت ػكؿ ترالػا م ػتركا وت ػذر مػف قف م يػيف روالط م تركة تو د جمي  ال عوب ولقافػات ت ػكؿ ترالػا م ػتركا وت ػذر مػف قف م يػيف 
اهطفاؿ والنساء والرجاؿ دد ودعوا   ؿ القرف ال الي   ايا لم روب   يمكف ت ورها اهطفاؿ والنساء والرجاؿ دد ودعوا   ؿ القرف ال الي   ايا لم روب   يمكف ت ورها 

ـ واهمػػف ـ واهمػػف وهػزت  ػػمير اإلنسػػانية لقػػوة واف مػػف  ػػاف هػػذا الجػػرا ـ المرتكلػػة قف ت ػػدد السػػموهػزت  ػػمير اإلنسػػانية لقػػوة واف مػػف  ػػاف هػػذا الجػػرا ـ المرتكلػػة قف ت ػػدد السػػم
يستوجب ق  تمر هذا الجرا ـ دوف العقاب واف يتـ  ماف م اكمة يستوجب ق  تمر هذا الجرا ـ دوف العقاب واف يتـ  ماف م اكمة   ااوالرفاا في العالـ مموالرفاا في العالـ مم

   ..قق1  مرتكلي ا ةم  ن و فعاؿمرتكلي ا ةم  ن و فعاؿ

 املطلب الثاني
  عدا مىقف احملكمت من عقىبت اإل

مػػف  ػػ ؿ ت ميػػؿ النظػػاـ اهساسػػي لمم كمػػة الدوليػػة الجنا يػػة الدا مػػة يلػػدو لنػػا قف مػػف  ػػ ؿ ت ميػػؿ النظػػاـ اهساسػػي لمم كمػػة الدوليػػة الجنا يػػة الدا مػػة يلػػدو لنػػا قف 
كاف متذلذلا  ليف الغا أل وةدـ تطليقػأل كاف متذلذلا  ليف الغا أل وةدـ تطليقػأل   ةداـةداـالجنا ية مف ةقولة اإلالجنا ية مف ةقولة اإلمودؼ الم كمة الدولية مودؼ الم كمة الدولية 

مف دلؿ الم كمػة مػف نا يػة ويلػدو هػذا المودػؼ دػد جػاء نتيجػة لمػا تػـ التو ػؿ اليػأل فػي مف دلؿ الم كمػة مػف نا يػة ويلػدو هػذا المودػؼ دػد جػاء نتيجػة لمػا تػـ التو ػؿ اليػأل فػي 
إ  انػأل مػف إ  انػأل مػف , , هػذا العقولػةهػذا العقولػة  إلغػاءإلغػاءإلػ  إلػ    الولا ؽ الدولية المعنية ل قوؽ اإلنسػاف والتػي دةػتالولا ؽ الدولية المعنية ل قوؽ اإلنسػاف والتػي دةػت

اه ػػػر  لمنظػػػاـ اهساسػػػي و  سػػػيما نػػػص اه ػػػر  لمنظػػػاـ اهساسػػػي و  سػػػيما نػػػص   نا يػػػة ق ػػػر  فػػػإف الت ميػػػؿ العميػػػؽ لمن ػػػوصنا يػػػة ق ػػػر  فػػػإف الت ميػػػؿ العميػػػؽ لمن ػػػوص
ق ال ػػاص لملػػدق التكامػػؿ فػػإف نظػػاـ الم كمػػة يمكػػف الػػدوؿ اهطػػراؼ فػػي هػػذا ق ال ػػاص لملػػدق التكامػػؿ فػػإف نظػػاـ الم كمػػة يمكػػف الػػدوؿ اهطػػراؼ فػػي هػػذا 1717المػػادة المػػادة 

النظػػػاـ تطليػػػؽ هػػػذا العقولػػػة ويلػػػدو ذلػػػؾ كػػػاف ل ػػػدؼ  ػػػماف السػػػيادة الق ػػػا ية لمػػػدوؿ النظػػػاـ تطليػػػؽ هػػػذا العقولػػػة ويلػػػدو ذلػػػؾ كػػػاف ل ػػػدؼ  ػػػماف السػػػيادة الق ػػػا ية لمػػػدوؿ 
قسػـ هػذا قسػـ هػذا ولليػاف مػا تقػدـ سنولليػاف مػا تقػدـ سن, , الم كمػةالم كمػةإلػ  إلػ    ول ماف ان ماـ اكلر ددر ممكف مػف الػدوؿول ماف ان ماـ اكلر ددر ممكف مػف الػدوؿ

 فرةيفالفرةيفالإل  إل    المطمبالمطمب

 من قبل المحكمةمن قبل المحكمة  عدامعدامعدم جواز تطبيؽ عقوبة اإلعدم جواز تطبيؽ عقوبة اإل: : الفرع األولالفرع األول

 النظاـ اهساسي لمم كمة الدولية الجنا يةالنظاـ اهساسي لمم كمة الدولية الجنا ية  ق مف اللاب السال  مفق مف اللاب السال  مف7777جاءت المادة جاءت المادة           

                                                           

 مم  951951صص, , مظلن اوًقمظلن اوًق, , د هولنهِٙد هولنهِّٙنظد صًدهىْا زىّْنظد صًدهىْا زىْ  (((1
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 يػث يجػوز لمم كمػة قف  يػث يجػوز لمم كمػة قف , , العقولػات التػي يمكػف ال كػـ ل ػا مػف دلػؿ الم كمػةالعقولػات التػي يمكػف ال كػـ ل ػا مػف دلػؿ الم كمػةإل  إل    لت يرلت ير
كمػا يجػوز ل ػا قف ت كػـ كمػا يجػوز ل ػا قف ت كػـ , , سػنةسػنة  3131  قد ػاهاقد ػاها  لفتػرةلفتػرة  السػنواتالسػنوات  مػفمػف  م ػددم ػدد  لعػددلعػدد  ت كـ السػجفت كـ السػجف

  لمجريمػػةلمجريمػػة  اللالغػػةاللالغػػة  لػػال طورةلػػال طورة  ملػػررةملػػررة  العقولػػةالعقولػػة  هػػذاهػػذا  تكػػوفتكػػوف  ةنػػدماةنػػدما  المالد مػػد  ال يػػاةقالمالد مػػد  ال يػػاةق  السػػجفالسػػجف
وف ػػػ  ةػػف ةقولػػة السػػػجف يجػػوز لمم كمػػػة قف وف ػػػ  ةػػف ةقولػػة السػػػجف يجػػوز لمم كمػػػة قف , , المػػدافالمػػداف  لم ػػػ صلم ػػػ ص  ال ا ػػةال ا ػػة  ولػػالظروؼولػػالظروؼ

  ودواةػػدودواةػػد  ا يػػةا يػػةاإلجر اإلجر   القواةػػدالقواةػػد  فػػيفػػي  ةمي ػػاةمي ػػا  المن ػػوصالمن ػػوص  المعػػاييرالمعػػايير  لموجػػبلموجػػب   رامػػة رامػػة  فػػرضفػػرض  تق ػػيتق ػػي
  ملا ػرةملا ػرة   يػر يػر  قوقو  ملا رةملا رة  ل ورةل ورة  المت تيةالمت تية  واه وؿواه وؿ  والممتمكاتوالممتمكات  العا داتالعا دات  اإلللات وم ادرةاإلللات وم ادرة

 ..قق1  النيةالنية  ال سنةال سنة  اللاللةاللاللة  اهطراؼاهطراؼ  ل قوؽل قوؽ  المساسالمساس  دوفدوف, , الجريمةالجريمة  تمؾتمؾ  مفمف

ويلدو جميا  لنا مف   ؿ ت ميؿ هذا المادة قنأل   يجوز لمم كمػة الدوليػة الجنا يػة ويلدو جميا  لنا مف   ؿ ت ميؿ هذا المادة قنأل   يجوز لمم كمػة الدوليػة الجنا يػة 
ل ػػا ال كػػـ لموجلػػأل هػػو ال كػػـ ل ػػا ال كػػـ لموجلػػأل هػػو ال كػػـ   لػػؿ كػػؿ مػػا يجػػوزلػػؿ كػػؿ مػػا يجػػوز, , فػػي ق كام ػػافػػي ق كام ػػا  اـاـةػػدةػػدقف ت كػػـ لعقولػػة اإلقف ت كػػـ لعقولػػة اإل

سنة او ال كـ لالسجف مد  ال ياة إذا كاف  طػورة الجػاني سنة او ال كـ لالسجف مد  ال ياة إذا كاف  طػورة الجػاني   3131لالسجف الذل   يتجاوز لالسجف الذل   يتجاوز 
 تتطمب ذلؾ.تتطمب ذلؾ.

وتجػػػدر اإل ػػػارة قف هنػػػاؾ مػػػف ينتقػػػد ةػػػدـ نػػػص اهساسػػػي لمم كمػػػة ةمػػػ  ةقولػػػة وتجػػػدر اإل ػػػارة قف هنػػػاؾ مػػػف ينتقػػػد ةػػػدـ نػػػص اهساسػػػي لمم كمػػػة ةمػػػ  ةقولػػػة 
  الدوليػػػةالدوليػػػة  الجنا يػػةالجنا يػػة  لمم كمػػةلمم كمػػة  اهساسػػياهساسػػي  النظػػاـالنظػػاـ  فػػيفػػي  لغػػػرالغػػػرا  وي ػػؼ ذلػػؾ ل نػػأل ي ػػكؿوي ػػؼ ذلػػؾ ل نػػأل ي ػػكؿ  ةػػداـةػػداـاإلاإل

  دوفدوف  ت ػػكؿت ػػكؿ  ةػػداـةػػداـاإلاإل  ةقولػػةةقولػػة  هفهف  وذلػػؾوذلػػؾ  اإلمكػػاف العمػػؿ ةمػػ  معالجتػػألاإلمكػػاف العمػػؿ ةمػػ  معالجتػػأل  دػػدردػػدر  العمػػؿالعمػػؿ  وينلغػيوينلغػي
كمػػا قنػػأل مػػف كمػػا قنػػأل مػػف , , ال طيػػرةال طيػػرة  الدوليػػةالدوليػػة  الجػػرا ـالجػػرا ـ  تمػػؾتمػػؾ  مرتكلػػيمرتكلػػي  فاةميػػةفاةميػػة  واهكلػػرواهكلػػر  اهدػػو اهدػػو   الػػرادعالػػرادع  جػػداؿجػػداؿ

  ــقهقه  مفمف  وا داوا دا  يعديعد  اهساسياهساسي  روماروما  نظاـنظاـ  فيفي  ةداـةداـاإلاإل  ةقولةةقولة  ةم ةم   النصالنص  ةدـةدـ  نا ية ق ر نا ية ق ر 
  التيالتي  الفترةالفترة  فيفي  اهساسياهساسي  النظاـالنظاـ  تودي تودي   ةفةف  اإل جاـاإل جاـإل  إل    الدوؿالدوؿ  ةديدةديد  دفعتدفعت  التيالتي  اهسلاباهسلاب
  ل ػػػدل ػػػد  إليػػػألإليػػػأل  ا ن ػػػماـا ن ػػػماـ  قوقو  الت ػػػديؽالت ػػػديؽ  فػػػيفػػػي  التريػػػثالتريػػػثإلػػػ  إلػػػ    قوقو, , مفتو ػػػا  مفتو ػػػا    التوديػػػ التوديػػػ   لػػػابلػػػاب  في ػػػافي ػػػا  كػػػافكػػػاف
 ..قق2  اآلفاآلف

 جواز إيقاع العقوبة من القضاء الوطني طبقًا لمبدأ التكاملجواز إيقاع العقوبة من القضاء الوطني طبقًا لمبدأ التكامل: : الفرع الثانيالفرع الثاني

 مف دلؿمف دلؿ  ةداـةداـري ة في ةدـ جواز ال كـ لعقولة اإلري ة في ةدـ جواز ال كـ لعقولة اإلق  ق  7777ر ـ قف المادة ر ـ قف المادة 
                                                           

 ( م  هونظول هألاواِ وا ٞك َ م( م  هونظول هألاواِ وا ٞك َ م1111ّنظد رض هو و ٍ)ّنظد رض هو و ٍ)  (1)

 ًٞٔ منشٌن واَ مٌقع هألرْدرِلًٞٔ منشٌن واَ مٌقع هألرْدرِل, , هو ٞك َ هوٚنومَْ هولًوَْهو ٞك َ هوٚنومَْ هولًوَْ, ,  م مٞ ل ىواا موقٌنه م مٞ ل ىواا موقٌنه  ( ّنظد( ّنظد(2

w.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=278http://ww , , ّرررررونّخ ّرررررونّخ

 مم20132013-11-11هو ّونٍ هو ّونٍ 
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إ  قف النظػػػاـ اهساسػػػي لمم كمػػػة يقػػػدـ ال ػػػمانات إ  قف النظػػػاـ اهساسػػػي لمم كمػػػة يقػػػدـ ال ػػػمانات , , الم كمػػػة الدوليػػػة الجنا يػػػة الدا مػػػةالم كمػػػة الدوليػػػة الجنا يػػػة الدا مػػػة
الكافيػػػة لمػػػدوؿ لػػػ ف ةقولػػػة العقولػػػات المن ػػػوص ةمي ػػػا فيػػػأل لػػػف تػػػالر ةمػػػ  العقولػػػات الكافيػػػة لمػػػدوؿ لػػػ ف ةقولػػػة العقولػػػات المن ػػػوص ةمي ػػػا فيػػػأل لػػػف تػػػالر ةمػػػ  العقولػػػات 

لعقولات ال ا ة لعقولات ال ا ة المن وص ةمي ا في دوانين ـ الوطنية ومف لـ يجوز لمدوؿ اف تطلؽ االمن وص ةمي ا في دوانين ـ الوطنية ومف لـ يجوز لمدوؿ اف تطلؽ ا
ل ػػػػػا ةنػػػػػدما تلا ػػػػػر ا ت ا ػػػػػ ا الػػػػػوطني والػػػػػذل دػػػػػد يت ػػػػػمف او   يت ػػػػػمف ةقولػػػػػة ل ػػػػػا ةنػػػػػدما تلا ػػػػػر ا ت ا ػػػػػ ا الػػػػػوطني والػػػػػذل دػػػػػد يت ػػػػػمف او   يت ػػػػػمف ةقولػػػػػة 

 ..قق1  ةداـةداـاإلاإل

وهذا الو   هو تطليؽ لملدق قساسػي تقػوـ ةميػأل الم كمػة وهػو ملػدق التكامػؿ لػيف وهذا الو   هو تطليؽ لملدق قساسػي تقػوـ ةميػأل الم كمػة وهػو ملػدق التكامػؿ لػيف 
والػػػذل ق ػػػير إليػػػأل فػػػي موا ػػػ  ةػػػدة مػػػف والػػػذل ق ػػػير إليػػػأل فػػػي موا ػػػ  ةػػػدة مػػػف , , د ػػػاء الم كمػػػة والو يػػػات الق ػػػا ية الوطنيػػػةد ػػػاء الم كمػػػة والو يػػػات الق ػػػا ية الوطنيػػػة

جػػػػػػاء فػػػػػػي ديلاجػػػػػػة النظػػػػػػاـ اهساسػػػػػػي لمم كمػػػػػػة  اف الػػػػػػدوؿ جػػػػػػاء فػػػػػػي ديلاجػػػػػػة النظػػػػػػاـ اهساسػػػػػػي لمم كمػػػػػػة  اف الػػػػػػدوؿ  يػػػػػػث  يػػػػػػث , , النظػػػػػػاـ اهساسػػػػػػيالنظػػػػػػاـ اهساسػػػػػػي
ذ  ..اهطراؼ..اهطراؼ.. ذواة   اهساسػياهساسػي  النظػاـالنظػاـ  هػذاهػذا  لموجػبلموجػب  المن  ةالمن  ة  الدوليةالدولية  الجنا يةالجنا ية  الم كمةالم كمة  قفقف  تاكدتاكد  واة
الوطنيػػػةق كمػػػا جػػػاء فػػػي المػػػادة اهولػػػ  مػػػف الوطنيػػػةق كمػػػا جػػػاء فػػػي المػػػادة اهولػػػ  مػػػف   الجنا يػػػةالجنا يػػػة  الق ػػػا يةالق ػػػا ية  لمو يػػػاتلمو يػػػات  مكممػػػةمكممػػػة  سػػػتكوفسػػػتكوف

  هي ػةهي ػة  الم كمػةالم كمػة  وتكػوفوتكػوف, , "ق"قم كمػةم كمػةالال " "  دوليػةدوليػة  جنا يةجنا ية  م كمةم كمة  ل ذال ذا  النظاـ اهساسي قنأل تن  النظاـ اهساسي قنأل تن  
  مو ػ مو ػ    طورة طورة  الجرا ـالجرا ـ  ق دق د  إزاءإزاء  اه  اصاه  اص  ةم ةم   ا ت ا  اا ت ا  ا  لممارسةلممارسة  السمطةالسمطة  ل ال ا  دا مةدا مة

  وتكػػػػوفوتكػػػػوف. . اهساسػػػياهساسػػػي  النظػػػاـالنظػػػاـ  هػػػذاهػػػذا  فػػػيفػػػي  إليػػػألإليػػػأل  الم ػػػػارالم ػػػػار  الن ػػػوالن ػػػو  ةمػػػ ةمػػػ   وذلػػػؾوذلػػػؾ, , الػػػدوليالػػػدولي  ا هتمػػػاـا هتمػػػاـ
  الم كمػػػػةالم كمػػػػة  ا ت ػػػػاصا ت ػػػػاص  وي  ػػػػ وي  ػػػػ . . الوطنيػػػػةالوطنيػػػػة  الجنا يػػػػةالجنا يػػػػة  الق ػػػػا يةالق ػػػػا ية  لمو يػػػػاتلمو يػػػػات  مكممػػػػةمكممػػػػة  الم كمػػػػةالم كمػػػػة
 اهساسيق.اهساسيق.  النظاـالنظاـ  هذاهذا  ه كاـه كاـ   ا اةممةمم  وقسموبوقسموب

ق مػػف النظػػاـ اهساسػػي هػػذا الملػػدق ل ػػورة وا ػػ ة ةنػػدما ق مػػف النظػػاـ اهساسػػي هػػذا الملػػدق ل ػػورة وا ػػ ة ةنػػدما 1717كمػػا جسػػدت المػػادة كمػػا جسػػدت المػػادة 
ق ػػػػارت ةمػػػػ  ةػػػػدـ مقلوليػػػػة الػػػػدةو  قمػػػػاـ الم كمػػػػة إذا كػػػػاف الق ػػػػاء الػػػػوطني يمػػػػارس ق ػػػػارت ةمػػػػ  ةػػػػدـ مقلوليػػػػة الػػػػدةو  قمػػػػاـ الم كمػػػػة إذا كػػػػاف الق ػػػػاء الػػػػوطني يمػػػػارس 

مػػػا داـ الق ػػػاء الػػػوطني مراةيػػػا  لممعػػػايير التػػػي ق ػػػارت الي ػػػا المػػػادة مػػػا داـ الق ػػػاء الػػػوطني مراةيػػػا  لممعػػػايير التػػػي ق ػػػارت الي ػػػا المػػػادة , , ا ت ا ػػػأل ةميػػػألا ت ا ػػػأل ةميػػػأل
 يػػث وجػػود د  ػػؿ ةمػػ  ةػػدـ ر لػػة قو ةػػدـ دػػدرة الق ػػاء الػػوطني قو ةػػدـ  يػػث وجػػود د  ػػؿ ةمػػ  ةػػدـ ر لػػة قو ةػػدـ دػػدرة الق ػػاء الػػوطني قو ةػػدـ المػػذكورة مػػف المػػذكورة مػػف 

 ..قق2  نزاهتأل وسعيأل ل ماية ال  ص المرتكب لمجريمة في ممارسة هذا ا  ت اصنزاهتأل وسعيأل ل ماية ال  ص المرتكب لمجريمة في ممارسة هذا ا  ت اص

                                                           

, ,  هن هوشرردًا هن هوشرردًا, , 11ؽؽ, , مررلخ  ولنهاررَ هو ررورٌن هوٚنررومِ هوررلًوِمررلخ  ولنهاررَ هو ررورٌن هوٚنررومِ هوررلًوِ, , ّنظررد  م مٞ ررٌ  ارردّف ً ررٌْرِّنظررد  م مٞ ررٌ  ارردّف ً ررٌْرِ  (((1

 مم400400-399399صص, , 20012001, , هو وىدٍهو وىدٍ

ّ ردن هو ٞك رَ أن ّ ردن هو ٞك رَ أن , , 11و رو ٍ و رو ٍ مر  هولٌّوٙرَ ًهمر  هولٌّوٙرَ ًه  1010مرع مدهوروٍ هوف ردٍ مرع مدهوروٍ هوف ردٍ   -11( واَ أررو)( واَ أررو)1111ّنض هو و ٍ)ّنض هو و ٍ)  (((2

هولوٌٍ غْد م ٌٌوَ فرِ ٝوورَ مرول)أ( صذه روررِ ّٚردٍ هوْٞ ْرق أً هو  وػروٍ فرِ هورلوٌٍ  ًورَ ويرو هولوٌٍ غْد م ٌٌوَ فرِ ٝوورَ مرول)أ( صذه روررِ ّٚردٍ هوْٞ ْرق أً هو  وػروٍ فرِ هورلوٌٍ  ًورَ ويرو 

مو وا ّك  هولًوَ ٝ و غْد نهغٌَ فِ هرػرطا  ًرووْٞ ْق أً هو  وػروٍ أً غْرد قرو نٍ مو وا ّك  هولًوَ ٝ و غْد نهغٌَ فِ هرػرطا  ًرووْٞ ْق أً هو  وػروٍ أً غْرد قرو نٍ , , ًرَّ واْيوًرَّ واْيو

  ==ًرَّ واْيو ًقدنُ هولًورَ ورللًرَّ واْيو ًقدنُ هولًورَ ورلل  واَ ذوك؛)ى( صذه رورِ قل أٙدُ هوْٞ ْق فِ هولوٌٍ  ًوَ ويوواَ ذوك؛)ى( صذه رورِ قل أٙدُ هوْٞ ْق فِ هولوٌٍ  ًوَ ويو
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ق يلػػدو قف الق ػاء الػػوطني يجػػوز لػػأل فػػرض ةقولػػة ق يلػػدو قف الق ػاء الػػوطني يجػػوز لػػأل فػػرض ةقولػػة 1717ومػف  ػػ ؿ ت ميػػؿ المػػادة ومػف  ػػ ؿ ت ميػػؿ المػػادة   
 ػػػ ا ةمػػػ  الجػػػرا ـ  ػػػ ا ةمػػػ  الجػػػرا ـ طلقػػػا  لملػػػدق التكامػػػؿ الػػػذل يقيػػػد ممارسػػػة الم كمػػػة   ت اطلقػػػا  لملػػػدق التكامػػػؿ الػػػذل يقيػػػد ممارسػػػة الم كمػػػة   ت ا  ةػػػداـةػػػداـاإلاإل

الدا مة في نظام ا اهساسي مت  ما كػاف هػذا الق ػاء لػـ ي ػرؽ اهسػس الجوهريػة التػي الدا مة في نظام ا اهساسي مت  ما كػاف هػذا الق ػاء لػـ ي ػرؽ اهسػس الجوهريػة التػي 
 يقوـ ةمي ا ملدق التكامؿ.يقوـ ةمي ا ملدق التكامؿ.

ق مف النظاـ اهساسي لمم كمػة لتقػر  ػرا ة ل ػذا الو ػ  ق مف النظاـ اهساسي لمم كمػة لتقػر  ػرا ة ل ػذا الو ػ  8181لذلؾ جاءت المادة لذلؾ جاءت المادة 
  تودي تودي   مفمف  الدولةالدولة  يمن يمن   ماما  اهساسياهساسي  النظاـالنظاـ  مفمف  اللاباللاب  هذاهذا  فيفي  ةندما ن ت ةم  انأل ليسةندما ن ت ةم  انأل ليس

  التيالتي  الدوؿالدوؿ  دوانيفدوانيف  تطليؽتطليؽ  دوفدوف  ي وؿي وؿ  قوقو  الوطنيةالوطنية  دوانين ادوانين ا  فيفي  ةمي اةمي ا  المن وصالمن وص  العقولاتالعقولات
 اللابق.اللابق.  هذاهذا  فيفي  الم ددةالم ددة  العقولاتالعقولات  ةم ةم   تنصتنص    

  نظام ػػانظام ػػا  مػػفمػػفق ق 2121  المػػادةالمػػادة  لموجػػبلموجػػب  الممنو ػػةالممنو ػػة  السػػمطةالسػػمطة  قفقف  قي ػػا  قي ػػا    هنػػاهنػػا  اإل ػػارةاإل ػػارة  وتجػػدروتجػػدر
ال كػػػـ ال كػػػـ   إلغػػػاءإلغػػػاء  مػػػفمػػػف  كمػػػةكمػػػةالم الم   تمكػػػيفتمكػػػيف  فػػػيفػػػي  كليػػػرةكليػػػرة  فا ػػػدةفا ػػػدة  ل ػػػال ػػػا  دػػػددػػػد  قي ػػػا  قي ػػػا  إلػػػ  إلػػػ    يمكن ػػػايمكن ػػػا  اهساسػػػياهساسػػػي

إذا كػػاف ال كػػـ ي ػػولأل العيػػوب المتعمقػػة لالنزاهػػة إذا كػػاف ال كػػـ ي ػػولأل العيػػوب المتعمقػػة لالنزاهػػة   ةػػداـةػػداـال ػػادر مػػف الق ػػاء الػػوطني لاإلال ػػادر مػػف الق ػػاء الػػوطني لاإل
وال يادية وا ستق لية في الق اء الػوطني قو معػايير الم اكمػة العادلػة وهػذا المػادة مػف وال يادية وا ستق لية في الق اء الػوطني قو معػايير الم اكمػة العادلػة وهػذا المػادة مػف 

الجانػػب اهوؿ مراجعػػة  كػػـ الق ػػاء الػػوطني مػػف دلػػؿ الجانػػب اهوؿ مراجعػػة  كػػـ الق ػػاء الػػوطني مػػف دلػػؿ , ,  ػػ ؿ ت ميم ػػا لرقينػػا ل ػػا جػػانليف ػػ ؿ ت ميم ػػا لرقينػػا ل ػػا جػػانليف
قمػا الجانػب قمػا الجانػب , , الم كمة قذا كػاف ال كػـ  ػوريا  ل ػدؼ  مايػة ال ػ ص المعنػي لالم اكمػةالم كمة قذا كػاف ال كػـ  ػوريا  ل ػدؼ  مايػة ال ػ ص المعنػي لالم اكمػة

اللػػاني فإنػػأل إذا كػػاف ال كػػـ مج فػػا  و   يتناسػػب مػػ  الجػػـر المرتكػػب وجسػػامة الجريمػػة اللػػاني فإنػػأل إذا كػػاف ال كػػـ مج فػػا  و   يتناسػػب مػػ  الجػػـر المرتكػػب وجسػػامة الجريمػػة 

                                                                                                                                                      

مرو وررا ّكر  هو رردهن روّٚرو ورر  ورلل نغٌررَ هولًورَ أً وررلل قرلنّيو واررَ مرو وررا ّكر  هو رردهن روّٚرو ورر  ورلل نغٌررَ هولًورَ أً وررلل قرلنّيو واررَ , , م وػروٍ هوشرخض هو انررِم وػروٍ هوشرخض هو انررِ==

ًر ًر , , هو  وػرروٍ؛)ٗ( صذه رررون هوشررخض هو انررِ قررل اررٌق أن ٝررٌرا واررَ هو رراٌد مٌػررٌ  هوشرركٌٍهو  وػرروٍ؛)ٗ( صذه رررون هوشررخض هو انررِ قررل اررٌق أن ٝررٌرا واررَ هو رراٌد مٌػررٌ  هوشرركٌٍ

( صذه وا ّك  هولوٌٍ وارَ ( صذه وا ّك  هولوٌٍ وارَ ؛) ؛) 2020م  هو و ٍ م  هو و ٍ   33ّكٌن م  هوٚوم  وا ٞك َ صٙده  مٞور َ ؽٌ و واف دٍ ّكٌن م  هوٚوم  وا ٞك َ صٙده  مٞور َ ؽٌ و واف دٍ 

, , وْٞلّل ولل هودغٌَ فِ  وٌٍ ماْنَوْٞلّل ولل هودغٌَ فِ  وٌٍ ماْنَ  -22 نَٙ روفَْ م  هوخطٌنٍ ٌّدن هّخوذ هو ٞك َ صٙده  بخدم نَٙ روفَْ م  هوخطٌنٍ ٌّدن هّخوذ هو ٞك َ صٙده  بخدم

مرع مدهوروٍ أطرٌن مرع مدهوروٍ أطرٌن , , ٝ ري هوٞوورَٝ ري هوٞوورَ, , ّنظد هو ٞك َ فِ ملٍ ٌّهفد ًهٝل أً أرٖد م  هألمرٌن هوْووْرَّنظد هو ٞك َ فِ ملٍ ٌّهفد ًهٝل أً أرٖد م  هألمرٌن هوْووْرَ

ٙده هُ أً ّٚدُ هرػطا  ٙده هُ أً ّٚدُ هرػطا  هو ٞور وُ هوِْ ّاْدف ًيو هو ورٌن هولًوِل)أ( ٙدٍ هرػطا  ًو هو ٞور وُ هوِْ ّاْدف ًيو هو ورٌن هولًوِل)أ( ٙدٍ هرػطا  ًو 

ًيررو أً ٙرردٍ هّخرروذ هو رردهن هوررٌؽنِ ًغرردع ٝ وّررَ هوشررخض هو انررِ مرر  هو  ررسًوَْ هوٚنومْررَ ورر  ًيررو أً ٙرردٍ هّخرروذ هو رردهن هوررٌؽنِ ًغرردع ٝ وّررَ هوشررخض هو انررِ مرر  هو  ررسًوَْ هوٚنومْررَ ورر  

؛)ى( ٝلٓ ّ خْد ر مٌدن ؛)ى( ٝلٓ ّ خْد ر مٌدن 55ٙدهما  هخاَ فِ هخْظوص هو ٞك َ واَ هونٌٞ هو شون صوْو فِ هو و ٍ ٙدهما  هخاَ فِ هخْظوص هو ٞك َ واَ هونٌٞ هو شون صوْو فِ هو و ٍ 

ِ واالهورَ؛)ٗ( ورا ِ واالهورَ؛)ٗ( ورا وو فِ ه ٙرده هُ ً رو ّْارونع فرِ ىرذه هوظردًف مرع رْرَ ّ رلّا هوشرخض هو انروو فِ ه ٙرده هُ ً رو ّْارونع فرِ ىرذه هوظردًف مرع رْرَ ّ رلّا هوشرخض هو انر

ٌّواد ه ٙده هُ أً ر ّٚدُ مٌوادّيو ًشك  م ْ   أً ر ّو أً ًٌادُ أً ّٚدُ مٌوادّيو وارَ ٌّواد ه ٙده هُ أً ر ّٚدُ مٌوادّيو ًشك  م ْ   أً ر ّو أً ًٌادُ أً ّٚدُ مٌوادّيو وارَ 

وْٞلّرل ورلل هو رلنٍ فرِ وْٞلّرل ورلل هو رلنٍ فرِ   -33مرع رْرَ ّ رلّا هوشرخض هو انرِ واالهورَممرع رْرَ ّ رلّا هوشرخض هو انرِ واالهورَم, , فِ ىذه هوظدًففِ ىذه هوظدًف, , رٌٞ ر ّْفقرٌٞ ر ّْفق

راررِ أً ٙررٌىدُ راررِ أً ٙررٌىدُ   ً ررٌي هريْررونً ررٌي هريْررون, , ّنظررد هو ٞك ررَ فْ ررو صذه رورررِ هولًوررَ غْررد قررو نٍّنظررد هو ٞك ررَ فْ ررو صذه رورررِ هولًوررَ غْررد قررو نٍ, ,  وررٌٍ ماْنررَ وررٌٍ ماْنررَ

واررَ صٝؼررون هو ررْيا أً هوٞظررٌن واررَ هأل وررَ واررَ صٝؼررون هو ررْيا أً هوٞظررٌن واررَ هأل وررَ , , ونظوميررو هو ؼررومِ هوررٌؽنِ أً ً ررٌي وررلل ّررٌهفدهونظوميررو هو ؼررومِ هوررٌؽنِ أً ً ررٌي وررلل ّررٌهفده

 ًهوشيو ٍ هوؼدًنَّ أً غْد قو نٍ و ٌي بخد واَ هرػطا  ًإٙده هّيو(مًهوشيو ٍ هوؼدًنَّ أً غْد قو نٍ و ٌي بخد واَ هرػطا  ًإٙده هّيو(م
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ةممػػا  قف هػػذا اإلجػػراء   يتعػػارض مػػ  ملػػدق ةممػػا  قف هػػذا اإلجػػراء   يتعػػارض مػػ  ملػػدق , , فػػيمكف اةػػادة الم اكمػػة مػػف دلػػؿ الم كمػػةفػػيمكف اةػػادة الم اكمػػة مػػف دلػػؿ الم كمػػة
  ال  صال  ص  كافكاف  إذاإذاق ق جج  ق التي تنص ق التي تنص 1717ق مف المادة ق مف المادة 11الفقرة الفقرة التكامؿ لد لة الفقرة جق مف التكامؿ لد لة الفقرة جق مف 

  لمم كمػةلمم كمػة  الجػا زالجػا ز  مػفمػف  يكوفيكوف  و و , , ال كو ال كو   مو وعمو وع  السموؾالسموؾ  ةم ةم    وكـ وكـ  قفقف  سلؽسلؽ  دددد  المعنيالمعني
ومعنػػ  ذلػػؾ قف الم كمػػة تطليقػػا  لملػػدق ومعنػػ  ذلػػؾ قف الم كمػػة تطليقػػا  لملػػدق , , قق2121  المػػادةالمػػادة  مػػفمػػف  33  لمفقػػرةلمفقػػرة  طلقػػاطلقػػا  م اكمػػةم اكمػػة  إجػػراءإجػػراء

ولكػف ولكػف   ةػداـةػداـمة ال كـ لاإلمة ال كـ لاإلالتكامؿ ستعطي الفر ة لمم كمة الوطنية وتستطي  هذا الم كالتكامؿ ستعطي الفر ة لمم كمة الوطنية وتستطي  هذا الم ك
فػػػإذا فػػػإذا , , ق مػػػف النظػػػاـ اهساسػػػي لمم كمػػػةق مػػػف النظػػػاـ اهساسػػػي لمم كمػػػة2121ق مػػػف المػػػادة ق مػػػف المػػػادة 33مػػػ  ا تػػػراـ مقت ػػػيات الفقػػػرة مػػػ  ا تػػػراـ مقت ػػػيات الفقػػػرة 

 الفتأل يجوز لمم كمة قةادة الم اكمة ولالتالي تستطي  ال كـ لعقولة ق ػر  هف ةقولػة  الفتأل يجوز لمم كمة قةادة الم اكمة ولالتالي تستطي  ال كـ لعقولة ق ػر  هف ةقولػة 
 ..قق1   ير مقررة في نظاـ الم كمة ير مقررة في نظاـ الم كمة  ةداـةداـاإلاإل

                                                           

, , صر ر رو ىررٌ منظرٌص واْررو فرِ ىررذه هونظرول هألاواررِصر ر رو ىررٌ منظرٌص واْررو فرِ ىررذه هونظرول هألاواررِ, , ر ّٚررٌزر ّٚررٌز  -11( واررَ أررو)( واررَ أررو)2020ّرنض هو رو ٍ)ّرنض هو رو ٍ)  (((1

خض أمررول هو ٞك ررَ ورر  ارراٌد اررك  هألاررو  وٚرردهما رورررِ هو ٞك ررَ قررل أ هرررِ خض أمررول هو ٞك ررَ ورر  ارراٌد اررك  هألاررو  وٚرردهما رورررِ هو ٞك ررَ قررل أ هرررِ مٞور ررَ أُ اررمٞور ررَ أُ ارر

ر ٌّٚز مٞور َ أُ اخض أمول مٞك َ أخدٍ و  ٙدّ َ مر  ّارك ر ٌّٚز مٞور َ أُ اخض أمول مٞك َ أخدٍ و  ٙدّ َ مر  ّارك   -22هوشخض ًيو أً ًدأّو منيومهوشخض ًيو أً ًدأّو منيوم

  -33رررون قررل اررٌق وررذوك هوشررخض أن أ هرْررو ًيررو هو ٞك ررَ أً ًدأّررو منيررومرررون قررل اررٌق وررذوك هوشررخض أن أ هرْررو ًيررو هو ٞك ررَ أً ًدأّررو منيرروم  55هو شررون صوْيررو فررِ هو ررو ٍ هو شررون صوْيررو فررِ هو ررو ٍ 

  66مول مٞك َ أخدٍ و  ااٌد ّكٌن مٞظٌنه أّؼو ً ٌٙي هو رو ٍ مول مٞك َ أخدٍ و  ااٌد ّكٌن مٞظٌنه أّؼو ً ٌٙي هو رو ٍ هوشخض هوذُ ّكٌن قل ٌٝرا أهوشخض هوذُ ّكٌن قل ٌٝرا أ

ر ٌّٚز مٞور ْو أمول هو ٞك رَ فْ رو ّْاارق ًرنفس هو راٌد صر صذه روررِ ه ٙرده هُ فرِ ر ٌّٚز مٞور ْو أمول هو ٞك رَ فْ رو ّْاارق ًرنفس هو راٌد صر صذه روررِ ه ٙرده هُ فرِ   11أً أً   11أً أً 

هو ٞك َ هألخدٍل)أ( قل هّخذُ وغدع ٝ وَّ هوشخض هو انِ م  هو  رسًوَْ هوٚنومْرَ ور  ٙردهما هو ٞك َ هألخدٍل)أ( قل هّخذُ وغدع ٝ وَّ هوشخض هو انِ م  هو  رسًوَْ هوٚنومْرَ ور  ٙردهما 

ورا ّٚرد ًظرٌنٍ ّْ را ًورارْ ان أً هون هىرَ ًف رو ألطرٌن ورا ّٚرد ًظرٌنٍ ّْ را ًورارْ ان أً هون هىرَ ًف رو ألطرٌن ّلخ  فِ هخْظروص هو ٞك رَ؛ أً)ى( ّلخ  فِ هخْظروص هو ٞك رَ؛ أً)ى( 

وارَ رٞرٌ ر ّْ رق وارَ رٞرٌ ر ّْ رق , , فِ ىذه هوظردًففِ ىذه هوظردًف, , أً ٙدُأً ٙدُ, , هو ٞور وُ هو اْدف ًيو ً ٌٙي هو ورٌن هولًوِهو ٞور وُ هو اْدف ًيو ً ٌٙي هو ورٌن هولًوِ

 ّ لّا هوشخض هو انِ واالهوَ(مّ لّا هوشخض هو انِ واالهوَ(مصوَ صوَ   مع هونَْمع هونَْ
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 الخاتمة

ودػػؼ الق ػػاء الػػدولي الجنػػا ي مػػف ةقولػػة ودػػؼ الق ػػاء الػػدولي الجنػػا ي مػػف ةقولػػة فػػي  تػػاـ ل لنػػا الػػذل تنػػاوؿ مو ػػوع مفػػي  تػػاـ ل لنػػا الػػذل تنػػاوؿ مو ػػوع م  
كمػا نو ػي لػلعض المقتر ػات وةمػ  كمػا نو ػي لػلعض المقتر ػات وةمػ  , , مجموةػة مػف ا سػتنتاجاتمجموةػة مػف ا سػتنتاجاتإلػ  إلػ    تو مناتو منا, , ةداـةداـاإلاإل

 الن و اهتيالالن و اهتيال

 أوال: االستنتاجات:أوال: االستنتاجات:

إن اء  ياتأل لالوسػيمة إن اء  ياتأل لالوسػيمة إل  إل    ةقولة ترد ةم  لدف الم كوـ ةميأل وتادلةقولة ترد ةم  لدف الم كوـ ةميأل وتادل  ةداـةداـةقولة اإلةقولة اإل -11
 التي ي ددها الم رع في القانوف الجنا ي.التي ي ددها الم رع في القانوف الجنا ي.

إل  إل    وقنقسـ الفقألوقنقسـ الفقأل, , ةداـةداـاد منذ فترة طويمة   ؼ ليف الفقأل  وؿ جدو  ةقولة اإلاد منذ فترة طويمة   ؼ ليف الفقأل  وؿ جدو  ةقولة اإلسس   -22
اتجاهيف متناد يف اهوؿ معارض ل ػذا العقولػة ويعتلرهػا  يػر  ػرةية هن ػا تنت ػؾ اتجاهيف متناد يف اهوؿ معارض ل ػذا العقولػة ويعتلرهػا  يػر  ػرةية هن ػا تنت ػؾ 
 ػػؽ ا نسػػاف فػػي ال يػػاة ولػػيس في ػػا فا ػػدة لت قيػػؽ الػػردع العػػاـ وال ػػاص واة ػػ ح  ػػؽ ا نسػػاف فػػي ال يػػاة ولػػيس في ػػا فا ػػدة لت قيػػؽ الػػردع العػػاـ وال ػػاص واة ػػ ح 

دوؿ ةن ػػػػا قو اسػػػػتلدال ا فػػػػي  ػػػػاؿ دوؿ ةن ػػػػا قو اسػػػػتلدال ا فػػػػي  ػػػػاؿ كمػػػػا قف هػػػػذا العقولػػػػة مػػػػف ال ػػػػعب العػػػػكمػػػػا قف هػػػػذا العقولػػػػة مػػػػف ال ػػػػعب العػػػػ, , المػػػػت ـالمػػػػت ـ
واللػػػاني مايػػػد ل ػػذا العقولػػػة ويػػػر  في ػػا وسػػػيمة لت قيػػػؽ واللػػػاني مايػػػد ل ػػذا العقولػػػة ويػػػر  في ػػا وسػػػيمة لت قيػػػؽ , , اكت ػػاؼ  طػػػ  فػػػي فر ػػ ااكت ػػاؼ  طػػػ  فػػػي فر ػػ ا

الردع والدفاع ا جتماةي وت قيؽ العدالة ف    ةف فوا دها ا دت ادية دياسا  للقية الردع والدفاع ا جتماةي وت قيؽ العدالة ف    ةف فوا دها ا دت ادية دياسا  للقية 
 العقولات الساللة لم رية.العقولات الساللة لم رية.

فػإف هػذا العقولػة فػإف هػذا العقولػة , , لقػاءلقػاءواإلواإل  لغػاءلغػاءر ـ ما ساد مػف  ػ ؼ ل ػ ف هػذا العقولػة لػيف اإلر ـ ما ساد مػف  ػ ؼ ل ػ ف هػذا العقولػة لػيف اإل   -33
إلػ  إلػ    ولكػف مػ  ذلػؾ فػالواد  الػدولي ي ػيرولكػف مػ  ذلػؾ فػالواد  الػدولي ي ػير, ,  زالت معموؿ ل ا في العديػد مػف اللمػداف زالت معموؿ ل ا في العديػد مػف اللمػداف

 يػػث ت ػػير إ  ػػا يات منظمػػة العفػػو  يػػث ت ػػير إ  ػػا يات منظمػػة العفػػو , , إن سػػار هػػذا العقولػػة وتراجع ػػا فػػي التطليػػؽإن سػػار هػػذا العقولػػة وتراجع ػػا فػػي التطليػػؽ
وهنػاؾ ج ػودا  تلػذؿ وهنػاؾ ج ػودا  تلػذؿ , , هػذا العقولػةهػذا العقولػة  إلغػاءإلغػاءالدولية قف قكلر مف لملي دوؿ العػاـ دامػت لالدولية قف قكلر مف لملي دوؿ العػاـ دامػت ل

هػذا العقولػة مػف  ػ ؿ العديػد مػف الولػا ؽ هػذا العقولػة مػف  ػ ؿ العديػد مػف الولػا ؽ   إلغػاءإلغػاءلدوؿ اه ػر  ةمػ  لدوؿ اه ػر  ةمػ  مف قجؿ  ث امف قجؿ  ث ا
 هذا العقولة ودرارات الجمعية العامة.هذا العقولة ودرارات الجمعية العامة.  إلغاءإلغاءالمعنية لالمعنية ل

واسػػػتمرار العمػػػؿ ل ػػػا مػػػف لعػػػض الػػػدوؿ   يعنػػػي قف واسػػػتمرار العمػػػؿ ل ػػػا مػػػف لعػػػض الػػػدوؿ   يعنػػػي قف   ةػػػداـةػػػداـإف لقػػػاء هػػػذا ةقولػػػة اإلإف لقػػػاء هػػػذا ةقولػػػة اإل   -44
لػؿ هنػاؾ مجموةػة مػف لػؿ هنػاؾ مجموةػة مػف , , الدوؿ التي تطلؽ هذا العقولة  ػرة فػي فر ػ ا وال كػـ ل ػاالدوؿ التي تطلؽ هذا العقولة  ػرة فػي فر ػ ا وال كػـ ل ػا

ف نػاؾ  ػوالط دوليػة تمػت ف نػاؾ  ػوالط دوليػة تمػت , , الط التي يجب التقييد ل ا ةند فػرض هػذا العقولػةالط التي يجب التقييد ل ا ةند فػرض هػذا العقولػةال و ال و 
اإل ػػػارة إلي ػػػا فػػػي العديػػػد مػػػف الولػػػا ؽ الدوليػػػة المعنيػػػة ل قػػػوؽ اإلنسػػػاف والتعميقػػػات اإل ػػػارة إلي ػػػا فػػػي العديػػػد مػػػف الولػػػا ؽ الدوليػػػة المعنيػػػة ل قػػػوؽ اإلنسػػػاف والتعميقػػػات 
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ال ػػادرة مػػف اهج ػػزة الدوليػػة التػػي ل ػػا ن ػػاط يتعمػػؽ لػػذلؾ كالمجنػػة المعنيػػة ل قػػوؽ ال ػػادرة مػػف اهج ػػزة الدوليػػة التػػي ل ػػا ن ػػاط يتعمػػؽ لػػذلؾ كالمجنػػة المعنيػػة ل قػػوؽ 
هذا ف   ةف الدليؿ هذا ف   ةف الدليؿ , , ي اهمـ المت دةي اهمـ المت دةاإلنساف والمجمس ا دت ادل وا جتماةي فاإلنساف والمجمس ا دت ادل وا جتماةي ف

قمػػا ال ػػوالط الدا ميػػة قمػػا ال ػػوالط الدا ميػػة , , ال ػػادر ةػػف منظمػػة العفػػو الدوليػػة ل ػػ ف الم اكمػػة العادلػػةال ػػادر ةػػف منظمػػة العفػػو الدوليػػة ل ػػ ف الم اكمػػة العادلػػة
ف ناؾ إجراءات  ا ة ل  ف فرض هذا العقولة مف  يث النطؽ لال كـ و  ػوةأل ف ناؾ إجراءات  ا ة ل  ف فرض هذا العقولة مف  يث النطؽ لال كـ و  ػوةأل 

وتنفيذا وتنفيذا   لمطعف وت جيؿ تنفيذا وةدـ تنفيذا في لعض قياـ المناسلات الدينية والوطنيةلمطعف وت جيؿ تنفيذا وةدـ تنفيذا في لعض قياـ المناسلات الدينية والوطنية
لالوسػػػيمة الم ػػػددة لػػػذلؾ والمكػػػاف الم ػػػدد ول  ػػػور ال ي ػػػة المكمفػػػة لاإل ػػػراؼ ةمػػػ  لالوسػػػيمة الم ػػػددة لػػػذلؾ والمكػػػاف الم ػػػدد ول  ػػػور ال ي ػػػة المكمفػػػة لاإل ػػػراؼ ةمػػػ  

 تنفيذا.تنفيذا.
فلينمػػػا فلينمػػػا , , مودػػػؼ الق ػػػاء الػػػدولي الجنػػػا ي المادػػػت كػػػاف منقسػػػما  ل ػػػ ف هػػػذا العقولػػػةمودػػػؼ الق ػػػاء الػػػدولي الجنػػػا ي المادػػػت كػػػاف منقسػػػما  ل ػػػ ف هػػػذا العقولػػػة   -55

قدػػػرت م كمتػػػي نػػػورملرغ وطوكيػػػو هػػػذا العقولػػػة و كمتػػػا لػػػأل فػػػي اإل كػػػاـ ال ػػػادرة قدػػػرت م كمتػػػي نػػػورملرغ وطوكيػػػو هػػػذا العقولػػػة و كمتػػػا لػػػأل فػػػي اإل كػػػاـ ال ػػػادرة 
لػػػػـ يػػػػرد فػػػػي نظامي مػػػػا اهساسػػػػياف هػػػػذا لػػػػـ يػػػػرد فػػػػي نظامي مػػػػا اهساسػػػػياف هػػػػذا فػػػػإف م كمتػػػػي يو سػػػػ فيا وروانػػػػدا فػػػػإف م كمتػػػػي يو سػػػػ فيا وروانػػػػدا , , من مػػػػامن مػػػػا
ولكف م  ذلؾ فإف هذا العقولة مف الممكف ال كـ ل ا مػف الق ػاء الػوطني ولكف م  ذلؾ فإف هذا العقولة مف الممكف ال كـ ل ا مػف الق ػاء الػوطني , , العقولةالعقولة

 في  الة ا  ت اص الم ترؾ ليف هاتيف الم كمتيف والم اكـ الوطنية.في  الة ا  ت اص الم ترؾ ليف هاتيف الم كمتيف والم اكـ الوطنية.
قما مودؼ الق اء الدولي الجنا ي الدا ـ المتملؿ لالم كمة الدولية الجنا ية الدا مػة قما مودؼ الق اء الدولي الجنا ي الدا ـ المتملؿ لالم كمة الدولية الجنا ية الدا مػة    -66

فػػإف نظام ػػا اهساسػػي جػػاء  اليػػا  مػػف هػػذا العقولػػة و  يجػػوز فػػإف نظام ػػا اهساسػػي جػػاء  اليػػا  مػػف هػػذا العقولػػة و  يجػػوز   19981998 ة ةػػاـ  ة ةػػاـ المن ػػالمن ػػ
ولكف طلقا  لملدق التكامؿ يجوز لمق اء الوطني ال كػـ ولكف طلقا  لملدق التكامؿ يجوز لمق اء الوطني ال كػـ , , ال كـ ل ا مف دلؿ الم كمةال كـ ل ا مف دلؿ الم كمة
ق مػػف النظػػاـ ا ساسػػي لمم كمػػة مػػ  مراةػػاة المعػػايير ق مػػف النظػػاـ ا ساسػػي لمم كمػػة مػػ  مراةػػاة المعػػايير 8181ل ػػذا العقولػػة طلقػػا  لممػػادة ل ػػذا العقولػػة طلقػػا  لممػػادة 

لػػػػة ةنػػػػد ال كػػػػـ ل ػػػػذا العقولػػػػة ل ػػػػ ف لػػػػة ةنػػػػد ال كػػػػـ ل ػػػػذا العقولػػػػة ل ػػػػ ف الم ػػػػددة لػػػػذلؾ التػػػػي يجػػػػب قف تمتػػػػـز ل ػػػػا الدو الم ػػػػددة لػػػػذلؾ التػػػػي يجػػػػب قف تمتػػػػـز ل ػػػػا الدو 
ومف نا ية ق ر  دد يكوف لمم كمػة دور فػي ومف نا ية ق ر  دد يكوف لمم كمػة دور فػي , , الم اكمة العادلة ولذلؾ يجوز لمدولةالم اكمة العادلة ولذلؾ يجوز لمدولة

هػػػػػػػذا الم كمػػػػػػػػة واةػػػػػػػادة الم اكمػػػػػػػػة اذا كانػػػػػػػت الدولػػػػػػػػة ا مػػػػػػػت لم ػػػػػػػػموف هػػػػػػػذا الم كمػػػػػػػػة واةػػػػػػػادة الم اكمػػػػػػػػة اذا كانػػػػػػػت الدولػػػػػػػػة ا مػػػػػػػت لم ػػػػػػػػموف   إلغػػػػػػػاءإلغػػػػػػػاء
 ق مف النظاـ اهساسي.ق مف النظاـ اهساسي.33//2121المادة المادة 

 ثانيًا: المقترحات:ثانيًا: المقترحات:

هػػػػذا العقولػػػػة  يػػػػث قف اه مليػػػػة هػػػػذا العقولػػػػة  يػػػػث قف اه مليػػػػة   إلغػػػػاءإلغػػػػاء  ا تجػػػػاا العػػػػالمي  اليػػػػا  ن ػػػػوا تجػػػػاا العػػػػالمي  اليػػػػا  ن ػػػػو  لػػػػذهابلػػػػذهابنظػػػػرا  نظػػػػرا   -11
نجػػػد مػػػف ال ػػػرورل السػػػير وفػػػؽ هػػػذا ا تجػػػاا نجػػػد مػػػف ال ػػػرورل السػػػير وفػػػؽ هػػػذا ا تجػػػاا , , العظمػػػ  مػػػف الػػػدوؿ دامػػػت لإلغا ػػػألالعظمػػػ  مػػػف الػػػدوؿ دامػػػت لإلغا ػػػأل

ف لػػػـ يكػػػف هػػػذا ممكنػػػا  فػػػي الت ػػػري  الػػػدا مي ةمػػػ  اهدػػػؿ ت ديػػػدا فػػػي , , ومسػػػايرتألومسػػػايرتأل ف لػػػـ يكػػػف هػػػذا ممكنػػػا  فػػػي الت ػػػري  الػػػدا مي ةمػػػ  اهدػػػؿ ت ديػػػدا فػػػي واة واة



 عدا اإل عقوبة من الجنائي الدولي القضاء موقف 
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الجػػرا ـ الل ػػعة ونق ػػد هنػػا الجػػرا ـ الدوليػػة ال طيػػرة كاإللػػادة الجماةيػػة قو الجػػرا ـ الجػػرا ـ الل ػػعة ونق ػػد هنػػا الجػػرا ـ الدوليػػة ال طيػػرة كاإللػػادة الجماةيػػة قو الجػػرا ـ 
 نسانية وجرا ـ ال رب.نسانية وجرا ـ ال رب. د اإل د اإل

 ػػػػرورة تقيػػػػد الػػػػدوؿ لال ػػػػوالط الدوليػػػػة التػػػػي وردت فػػػػي الولػػػػا ؽ الدوليػػػػة واهج ػػػػزة  ػػػػرورة تقيػػػػد الػػػػدوؿ لال ػػػػوالط الدوليػػػػة التػػػػي وردت فػػػػي الولػػػػا ؽ الدوليػػػػة واهج ػػػػزة  -22
ف    ةػف التقيػد لػاإلجراءات المرسػومة دا ميػا  ف    ةػف التقيػد لػاإلجراءات المرسػومة دا ميػا  , , الدولية المعنية لمتالعة هذا العقولةالدولية المعنية لمتالعة هذا العقولة

 لم كـ ل ذا العقولة وتنفيذها.لم كـ ل ذا العقولة وتنفيذها.
رة ةػف المجمػس ا دت ػادل رة ةػف المجمػس ا دت ػادل  رورة التزاـ الدوؿ لما ورد في الولػا ؽ الدوليػة ال ػاد رورة التزاـ الدوؿ لما ورد في الولػا ؽ الدوليػة ال ػاد   -33

ات لػػدوف ات لػػدوف ةػػدامةػػدامات  ػػارج القػػانوف واإلات  ػػارج القػػانوف واإلةػػدامةػػدامات التعسػػفية واإلات التعسػػفية واإلةػػدامةػػدامل ػػ ف ال ػػد مػػف اإلل ػػ ف ال ػػد مػػف اإل
 م اكمة.م اكمة.

نعتقد مف ال رورل تفعيؿ دور الم كمة الدولية الجنا ية الدا مة في متالعػة فػرض نعتقد مف ال رورل تفعيؿ دور الم كمة الدولية الجنا ية الدا مة في متالعػة فػرض    -44
و ا ػػػػػة فػػػػي الػػػػػدوؿ اهطػػػػراؼ ول  ػػػػوص الجػػػػػرا ـ الدا مػػػػة فػػػػػي و ا ػػػػػة فػػػػي الػػػػػدوؿ اهطػػػػراؼ ول  ػػػػوص الجػػػػػرا ـ الدا مػػػػة فػػػػػي   ةػػػػداـةػػػػداـةقولػػػػة اإلةقولػػػػة اإل

 يػػػػث قنػػػػأل لػػػػالر ـ مػػػػف قن ػػػػا هي ػػػػة د ػػػػا ية مكممػػػػة لمو يػػػػات  يػػػػث قنػػػػأل لػػػػالر ـ مػػػػف قن ػػػػا هي ػػػػة د ػػػػا ية مكممػػػػة لمو يػػػػات   ,,ا ت ػػػػاص الم كمػػػػةا ت ػػػػاص الم كمػػػػة
اء الػػوطني اء الػػوطني قن ػػا دػػادرة ةمػػ  القيػػاـ لػػدور ردػػالي م ػػـ ةمػػ  الق ػػقن ػػا دػػادرة ةمػػ  القيػػاـ لػػدور ردػػالي م ػػـ ةمػػ  الق ػػ, , الق ػػا ية الوطنيػػةالق ػػا ية الوطنيػػة

ق مػف النظػاـ اهساسػي التػي تعطػي ق مػف النظػاـ اهساسػي التػي تعطػي 2121ستنادا  لم موف المادة ستنادا  لم موف المادة طلقا  لملدق التكامؿ واطلقا  لملدق التكامؿ وا
ةػػادة الم اكمػػة لمم كمػػة ال ػػؽ فػػي مرادلػػة اه كػػاـ ال ػػادرة مػػف الق ػػاء الػػوطني لمم كمػػة ال ػػؽ فػػي مرادلػػة اه كػػاـ ال ػػادرة مػػف الق ػػاء الػػوطني  ةػػادة الم اكمػػة واة واة

قو فر ػػػت قو فر ػػػت , , مػػػرة لانيػػػة إذا كانػػػت العقولػػػة مج فػػػة و  تتناسػػػب مػػػ  الجػػػـر المرتكػػػبمػػػرة لانيػػػة إذا كانػػػت العقولػػػة مج فػػػة و  تتناسػػػب مػػػ  الجػػػـر المرتكػػػب
 لدواف  سياسية.لدواف  سياسية.
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 ت.ت...دد, , 11طط, , العقولاتالعقولات  دانوفدانوف  فيفي  العامةالعامة  اه كاـاه كاـ, ,  ويش ويش  ةلدةلد  د. ماهرد. ماهر -1111
, , والتوزيػػػ والتوزيػػػ   لمن ػػػرلمن ػػػر  وا ػػػؿوا ػػػؿ  داردار, , 11طط, , الدوليػػػةالدوليػػػة  لممنظمػػػاتلممنظمػػػات  الق ػػػا يةالق ػػػا ية  الوظيفػػػةالوظيفػػػةالالالموسػػػ الموسػػػ    ميػػػؿ ميػػػؿ  د. م مػػػدد. م مػػػد -1212

 ..21132113, , ةمافةماف
  المسػػيرةالمسػػيرة  داردار, , 11طط, , والعقػػابوالعقػػاب  ا جػػراـا جػػراـ  ةمػػـةمػػـ, , طواللػػةطواللػػة   سػػيف سػػيف  ةمػػيةمػػي  والمػػدرسوالمػػدرس  العػػانيالعػػاني   ػػ ؿ ػػ ؿ  د. م مػػدد. م مػػد -1313

 ..19981998, , ةمافةماف, , والطلاةةوالطلاةة  والتوزي والتوزي   لمن رلمن ر
  روزروز  مطلعػػػػةمطلعػػػػة, , قساسػػػػ اقساسػػػػ ا  ونظػػػػاـونظػػػػاـ   ػػػػ ت ا ػػػػ ت انن, , الدوليػػػػةالدوليػػػػة  الجنا يػػػػةالجنا يػػػػة  الم كمػػػػةالم كمػػػػةال ال لسػػػػيونيلسػػػػيوني   ػػػػريؼ ػػػػريؼ  د. م مػػػػودد. م مػػػػود -1414

 ..21122112  لعاـلعاـ, , القاهرةالقاهرة, , الجديدةالجديدة  اليوسؼاليوسؼ
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, , القػاهرةالقػاهرة, , العرليػةالعرليػة  الن  ػةالن  ػة  داردار, , 55طط, , العػاـالعػاـ  القسػـالقسػـ, , العقولاتالعقولات  دانوفدانوف   رح رح, ,  سني سني  نجيبنجيب  د. م مودد. م مود -1515
19821982.. 

  لمن ػرلمن ػر  ال امػدال امػد  داردار, , 11طط, , العرليػةالعرليػة  القػوانيفالقػوانيف  فػيفػي  ةػداـةػداـاإلاإل  ةقولػةةقولػة, , الجػورانيالجػوراني    ر  ر  كريمشكريمش  نا رنا ر. . دد -1616
 ..21192119, , ةمافةماف, , والتوزي والتوزي 

  العفػوالعفػو  منظمػةمنظمػة  ةػفةػف  ال ػادرةال ػادرة  العادلػةالعادلػة  الم اكمػاتالم اكمػات  ودليػؿودليػؿ  السػجوفالسػجوف  دانوفدانوف, , نليألنليأل  ال ميدال ميد  ةلدةلد  د. نسريفد. نسريف -1717
 ..21192119, , اإلسكندريةاإلسكندرية, , القانونيةالقانونية  الوفاءالوفاء  مكتلةمكتلة, , 11طط, , الدوليةالدولية

, , القػػاهرةالقػػاهرة, , العرليػػةالعرليػػة  الن  ػػةالن  ػػة  داردار, , ةمي ػػاةمي ػػا  العقػػابالعقػػاب  وسػػمطةوسػػمطة  الدوليػػةالدوليػػة  الجػػرا ـالجػػرا ـ, , الفػػارالفػػار  م مػػدم مػػد  الوا ػػدالوا ػػد  د.ةلػػدد.ةلػػد -1818
19961996.. 

, , الرسػػػالةالرسػػػالة  مطػػػال مطػػػال , , العقولػػػاتالعقولػػػات  دػػػانوفدػػػانوف  فػػػيفػػػي  العامػػػةالعامػػػة  الملػػػاد الملػػػاد   ال ػػػاولال ػػػاول  منػػػذرمنػػػذر. . ودود   مػػػؼ مػػػؼ   سػػػيف سػػػيف  د.ةمػػػيد.ةمػػػي -1919
 ..19821982, , الكويتالكويت

, , القػػػاهرةالقػػػاهرة, , ال ػػروؽال ػػروؽ  داردار, , 11طط, , الػػدوليالػػدولي  الجنػػػا يالجنػػػا ي  القػػانوفالقػػانوف  لدراسػػةلدراسػػة  مػػػد ؿمػػػد ؿ, , لسػػيونيلسػػيوني   ػػريؼ ػػريؼ  د.م مػػودد.م مػػود -2121
21172117.. 

 ثانيًا: الرسائل الجامعية:ثانيًا: الرسائل الجامعية:
, , دكتػػوراادكتػػوراا  رسػػالةرسػػالة, , ةن ػػاةن ػػا  الدوليػػةالدوليػػة  يػػةيػػةالقانونالقانون  المسػػاوليةالمسػػاولية  ومػػد ومػػد   العػػدوافالعػػدواف  جريمػػةجريمػػةالالالػػدراجيالػػدراجي  زهيػػرزهيػػر  إلػػراهيـإلػػراهيـ  -

   ..  21122112 مس مس  ةيفةيف  جامعةجامعة, , ال قوؽال قوؽ  كميةكمية
 ثالثًا: القوانين الداخمية:ثالثًا: القوانين الداخمية:

 ..19691969لسنة لسنة   111111دانوف العقولات العرادي ردـ دانوف العقولات العرادي ردـ  -11
 ..19711971دانوف ق وؿ الم اكمات الجزا ية العرادي لسنة دانوف ق وؿ الم اكمات الجزا ية العرادي لسنة  -22
 19611961دانوف العقولات اهردني لعاـ دانوف العقولات اهردني لعاـ  -33
 19611961عاـ عاـ دانوف ق وؿ الم اكمات الجزا ية اهردني لدانوف ق وؿ الم اكمات الجزا ية اهردني ل -44
 19371937دانوف العقولات الم رل دانوف العقولات الم رل  -55

 رابعًا: الوثائؽ الدولية:رابعًا: الوثائؽ الدولية:
 ..19661966الع د الدولي لم قوؽ المدنية والسياسية ل قوؽ اإلنساف لعاـ الع د الدولي لم قوؽ المدنية والسياسية ل قوؽ اإلنساف لعاـ  -11
   19891989  لعاـلعاـ  الطفؿالطفؿ   قوؽ قوؽ  اتفاديةاتفادية -22
  21122112وو, , 21182118وو  21172117  اهوؿاهوؿ  كػػػػانوفكػػػػانوف//فػػػػي ديسػػػػملرفػػػػي ديسػػػػملر  المت ػػػػدةالمت ػػػػدة  ل مػػػػـل مػػػػـ  العامػػػػةالعامػػػػة  دػػػػرارات الجمعيػػػػةدػػػػرارات الجمعيػػػػة -33

 ..ةداـةداـاإلاإل  ةقولةةقولة  ــاست دااست دا  ةم ةم    ظر ظر  ال ا ة لفرضال ا ة لفرض
  ل ػػػدؼل ػػػدؼ  والسياسػػػيةوالسياسػػػية  المدنيػػػةالمدنيػػػة  لػػػال قوؽلػػػال قوؽ  ال ػػػاصال ػػػاص  الػػػدوليالػػػدولي  لالع ػػػدلالع ػػػد  اللروتكػػػوؿ اإل ػػػافي اللػػػاني المم ػػػؽاللروتكػػػوؿ اإل ػػػافي اللػػػاني المم ػػػؽ -44

 ..ةداـةداـاإلاإل  ةقولةةقولة  إلغاءإلغاء  ةميةمي  العمؿالعمؿ
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ل ػ ف ل ػ ف   19841984  ةػاـةػاـ  فػيفػي  اةتمػداةتمػد  المت ػدةالمت ػدة  اهمػـاهمػـ  لمنظمةلمنظمة  التال التال   وا جتماةيوا جتماةي  ا دت ادلا دت ادل  درار المجمسدرار المجمس -55
 ..ةداـةداـاإلاإل  ةقولةةقولة  وفوفيواج يواج   الذيفالذيف   قوؽ قوؽ   ماية ماية  تكفؿتكفؿ  ال مانات التيال مانات التي

  المنػػ المنػػ   ملػػاد ملػػاد   ل ػػ ف ل ػػ ف   19891989  ةػػاـةػػاـ  المت ػػدةالمت ػػدة  اهمػػـاهمػػـ  لمنظمػػةلمنظمػػة  وا جتمػػاةيوا جتمػػاةي  ا دت ػػادلا دت ػػادل  دػػرار المجمػػسدػػرار المجمػػس   -66
  دوفدوف  ةػػػػػداـةػػػػػداـواإلواإل  التعسػػػػػفيالتعسػػػػػفي  ةػػػػػداـةػػػػػداـواإلواإل  القػػػػػانوفالقػػػػػانوف  نطػػػػػاؽنطػػػػػاؽ   ػػػػػارج ػػػػػارج  ةػػػػػداـةػػػػػداـاإلاإل  لعمميػػػػػاتلعمميػػػػػات  الفعػػػػػاليفالفعػػػػػاليف  والتق ػػػػػيوالتق ػػػػػي
 ..ققم اكمةم اكمة

 النظاـ اهساسي لمم كمة الدولية الجنا ية ليو س فيا السالقة.النظاـ اهساسي لمم كمة الدولية الجنا ية ليو س فيا السالقة. -77
 اهساسي لمم كمة الدولية الجنا ية لرواندااهساسي لمم كمة الدولية الجنا ية لرواندا  النظاـالنظاـ -88
 النظاـ اهساسي لمم كمة الدولية الجنا ية الدا مة.النظاـ اهساسي لمم كمة الدولية الجنا ية الدا مة. -99

 لكترونية:لكترونية:خامسًا: المصادر اإل خامسًا: المصادر اإل 
 الالاهنترنتاهنترنت  مود مود   ةم ةم   من ورمن ور  ل ثل ث, , الدوليةالدولية  الجنا يةالجنا ية  الم كمةالم كمة, , مادورامادورا  ها ـها ـ  م مدم مد. . دد  ينظرينظر  -11 -11
22- http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=278 
33- Madeline H. Morris, The Trials of Concurrent Jurisdiction, The Case of 

Rwanda,http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/amdipl_6/morris
2.html 

  فػػي روانػػػدافػػي روانػػػدا  ةػػداـةػػداـةقولػػة اإلةقولػػة اإل  إلغػػػاءإلغػػػاءقرلػػور  ػػوؿ قرلػػور  ػػوؿ   السػػامية ل قػػوؽ ا نسػػػاف لػػويزالسػػامية ل قػػوؽ ا نسػػػاف لػػويز  ت ػػريح المفو ػػةت ػػريح المفو ػػة   -44
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=7649 

http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=278
http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=278
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 ::ػمخػػػػصػمخػػػػصػػػػالمػالمػ
يعػػػد إن ػػػاء الق ػػػاء الػػػدولي الجنػػػا ي مػػػف السػػػمات اللػػػارزة التػػػي  ػػػ دها المجتمػػػ  يعػػػد إن ػػػاء الق ػػػاء الػػػدولي الجنػػػا ي مػػػف السػػػمات اللػػػارزة التػػػي  ػػػ دها المجتمػػػ  

قليػات د ػا ية دوليػة ت ػمف قليػات د ػا ية دوليػة ت ػمف   إلػ إلػ   الدولي لعد م او ت طويمأل ومتكررة مف قجؿ التو ػؿالدولي لعد م او ت طويمأل ومتكررة مف قجؿ التو ػؿ
م  قػػػة المسػػػاوليف ةػػػف ارتكػػػاب الجػػػرا ـ الدوليػػػة الل ػػػعة والتػػػي ت ػػػرؽ القػػػيـ الم ػػػتركة م  قػػػة المسػػػاوليف ةػػػف ارتكػػػاب الجػػػرا ـ الدوليػػػة الل ػػػعة والتػػػي ت ػػػرؽ القػػػيـ الم ػػػتركة 
لممجتمػػ  الػػدولي المتملمػػة ل قػػوؽ اإلنسػػاف و رياتػػأل اهساسػػية ممػػا يعػػرض لالنتيجػػة السػػمـ لممجتمػػ  الػػدولي المتملمػػة ل قػػوؽ اإلنسػػاف و رياتػػأل اهساسػػية ممػػا يعػػرض لالنتيجػػة السػػمـ 

 واهمف الدولييف لم طر. واهمف الدولييف لم طر. 

لقػانوف الػدولي الجنػا ي لقػانوف الػدولي الجنػا ي ودد   د المجتمػ  الػدولي ةلػر المرا ػؿ الم تمفػة لتطػور اودد   د المجتمػ  الػدولي ةلػر المرا ػؿ الم تمفػة لتطػور ا  
ل ػػكؿ ةػػاـ والق ػػػاء الػػدولي الجنػػا ي ل ػػػكؿ  ػػاص قنػػواع م تمفػػػة مػػف الم ػػاكـ الدوليػػػة ل ػػكؿ ةػػاـ والق ػػػاء الػػدولي الجنػػا ي ل ػػػكؿ  ػػاص قنػػواع م تمفػػػة مػػف الم ػػاكـ الدوليػػػة 

لػػدق  مػػف م كمتػػي نػػورملرغ وطوكيػػو لعػػد ال ػػرب العالميػػة اللانيػػة لػػيف اهةػػواـ لػػدق  مػػف م كمتػػي نػػورملرغ وطوكيػػو لعػػد ال ػػرب العالميػػة اللانيػػة لػػيف اهةػػواـ , , الجنا يػػةالجنا يػػة
لػػػػـ لػػػػـ , , 19941994  -19931993لػػػػـ م كمتػػػػي يو سػػػػ فيا وروانػػػػدا لػػػػيف اهةػػػػواـ لػػػػـ م كمتػػػػي يو سػػػػ فيا وروانػػػػدا لػػػػيف اهةػػػػواـ , , 19451945-19461946

 ..19981998الجنا ية الدا مة ةاـ الجنا ية الدا مة ةاـ الم كمة الدولية الم كمة الدولية 

ومػػػف الم  ػػػظ مػػػف  ػػػ ؿ ا طػػػ ع ةمػػػ  القػػػوانيف واهنظمػػػة اهساسػػػية ال ا ػػػة ومػػػف الم  ػػػظ مػػػف  ػػػ ؿ ا طػػػ ع ةمػػػ  القػػػوانيف واهنظمػػػة اهساسػػػية ال ا ػػػة   
فالقػػانوف ال ػػػاص فالقػػانوف ال ػػػاص   ةػػداـةػػداـلإن ػػاء هػػذا الم ػػػاكـ قف هنػػاؾ تلػػايف فػػػي مودف ػػا مػػف ةقولػػػة اإللإن ػػاء هػػذا الم ػػػاكـ قف هنػػاؾ تلػػايف فػػػي مودف ػػا مػػف ةقولػػػة اإل

وطوكيػػػو قدػػػر لإمكانيػػػة فػػػرض هػػػذا العقولػػػة ةمػػػ  المت مػػػيف وطوكيػػػو قدػػػر لإمكانيػػػة فػػػرض هػػػذا العقولػػػة ةمػػػ  المت مػػػيف   لت ػػػكيؿ م كمتػػػي نػػػورملرغلت ػػػكيؿ م كمتػػػي نػػػورملرغ
إ  قف اهنظمة إ  قف اهنظمة , , وهذا ما   ؿ لالفعؿ في لعض ق كاـ م كمة نورملرغوهذا ما   ؿ لالفعؿ في لعض ق كاـ م كمة نورملرغالمالميف قمام ا المالميف قمام ا 

وهػذا هػو قي ػا  مودػؼ وهػذا هػو قي ػا  مودػؼ , , اهساسية لم كمتي يو س فيا وروندا لـ تنص ةم  هذا العقولةاهساسية لم كمتي يو س فيا وروندا لـ تنص ةم  هذا العقولة
, , الم كمػػة الدوليػػة الجنا يػػة الدا مػػة التػػي جػػاء نظام ػػا اهساسػػي  اليػػا  مػػف هػػذا العقولػػةالم كمػػة الدوليػػة الجنا يػػة الدا مػػة التػػي جػػاء نظام ػػا اهساسػػي  اليػػا  مػػف هػػذا العقولػػة

ظمػػة ا ساسػػية لم كمتػػي يو سػػ فيا وروانػػػدا ظمػػة ا ساسػػية لم كمتػػي يو سػػ فيا وروانػػػدا ولكػػف يلػػدو مػػف  ػػ ؿ الت ميػػؿ الػػدديؽ ل نولكػػف يلػػدو مػػف  ػػ ؿ الت ميػػؿ الػػدديؽ ل ن
والم كمة الدوليػة الجنا يػة إنػأل هنػاؾ مجػاؿ فػي لعػض اه يػاف لتطليػؽ هػذا العقولػة مػف والم كمة الدوليػة الجنا يػة إنػأل هنػاؾ مجػاؿ فػي لعػض اه يػاف لتطليػؽ هػذا العقولػة مػف 
دلػػؿ الق ػػاء الجنػػا ي الػػوطني فػػي إطػػار ا  ت ػػاص الم ػػترؾ لػػيف م كمتػػي يو سػػ فيا دلػػؿ الق ػػاء الجنػػا ي الػػوطني فػػي إطػػار ا  ت ػػاص الم ػػترؾ لػػيف م كمتػػي يو سػػ فيا 

الجنا يػػة الجنا يػػة   وروانػػدا مػػ  الق ػػاء الػػوطني وملػػدق ا  ت ػػاص التكػػاممي لػػيف الم كمػػة الدوليػػةوروانػػدا مػػ  الق ػػاء الػػوطني وملػػدق ا  ت ػػاص التكػػاممي لػػيف الم كمػػة الدوليػػة
 الدا مة والق اء الجنا ي الوطني.الدا مة والق اء الجنا ي الوطني.
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ABSTRACT: 

The establishment of International Criminal Judiciary is one 

of the outstanding features witnessed by international community 

after many attempts in order to reach international judicial 

mechanisms to ensure prosecuting those responsible for horrible 

international crimes that violate the common values of 

international community of human rights and fundamental 

freedoms which threaten ultimately international peace and 

security م م 

The international community has witnessed through different 

stages of evolution of international criminal law in general and 

international criminal judiciary in particular different types of 

international criminal tribunals, starting from Nuremberg and 

Tokyo after World War II between 1945-1946, then Yugoslavia 

and Rwanda Tribunals between 1993 - 1994, then the Permanent 

International Criminal Tribunal in 1998مم 

It is noticeable by looking at the basic laws and regulations 

regarding the establishment of such tribunals that there is a 

variation in the position of death penalty, The law on the 

formation of Nuremberg and Tokyo Tribunals acknowledged the 

possibility of imposing death penalty on defendants present before 

it and this is what happened in some of the provisions of 

Nuremberg Tribunal. But the statutes of Yugoslavia and Rwanda 
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Tribunals did not provide a text for such a penalty, and this is also 

the position of the Permanent International Criminal Tribunal, as 

its statute came free from this penalty. Rather, it seems through a 

precise analysis of the statutes of Yugoslavia and Rwanda 

Tribunals and the International Criminal Tribunal that there is a 

room in some cases to apply death penalty by national criminal 

judiciary in the context of common jurisdiction between 

Yugoslavia and Rwanda Tribunals with the national judiciary and 

the principle of integrative specialization between the permanent 

International Criminal Tribunal and national criminal judiciaryمم 


