
 ى(9102لعامى)ا(/92(/العددى)8لمجلدى)/امجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةىوالسواسوة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

102 
 

  اندونيت اجلرميت وأركبٌ يبهيت
  البشير الرحمن عبد عمي سعد .د
 التطبيقية البمقاء جامعة/قانوني ستشارم

 األردف/ التطبيقية البمقاء جامعة/الجامعية عالية كمية تدريس هيئة عضو
albasheer@yahoo.com  

 

Essence the elements of international crime 

Dr. Saad Ali Abdul Rahman Al Basheer 

Legal Advisor / Balqa Applied University 

Member of faculty of Alia University College / Balqa Applied 

University / Jordan   

albasheer@yahoo.com  
 

 ــةـــمـــالمقـــــــد

إف مسػػاءلة الدػػرد جنائيػػا تػػاؿ ارتكابػػل جػػرائـ دوليػػة تطمػػب ضػػرورة انشػػاء متكمػػة 
جنائيػػػة دوليػػػة لمتاكمتػػػل عػػػف تمػػػؾ الجػػػرائـل مػػػف  ػػػوؿ التعػػػاوف الػػػوـز بػػػيف الػػػدوؿ عمػػػ  

 صعيد مكافتة الجريمة الدولية.

هنػػاؾ مصػػمتة عامػػة لػػدع المجتمػػك الػػدولي ككػػؿ لمعاقبػػة المجػػرميف عمػػ  ارتكػػاب 
ائـ ذات الطابك الدولي لينالوا ما يستتقوف مػف عقػاب ليكػوف ذلػؾ رادعػاا وسػداا منيعػاا الجر 

امػػاـ ارتكػػاب الجػػرائـ فػػي المسػػتقبؿل أس اتبػػاع السياسػػة الجنائيػػة الرادعػػة فػػي التعامػػؿ مػػك 
 مرتكبي الجرائـ الدولية.

 وتعود اسس المتاكمة وانشاء المتاكـ الدولية الجنائية ال  عدة عناصر منها:

 ظاعة الجرائـ المرتكبةل واثارها السمبية عم  االنساف والجمادات.ف -
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وجػػػود جػػػػرائـ يجػػػب اف تتػػػػاؿ لممتاكمػػػػة الدوليػػػةل بسػػػػبب عػػػػدـ متاكمػػػة الجنػػػػاة أمػػػػاـ  -
 القضاء العادسل أو ألف هناؾ اتتماؿ لممتاباة وعدـ النزاهة.

 طبيعة الجرائـ الدوليةل واستنكارها ورفضها مف قبؿ المجتمك الدولي. -
بػػة فػػي ا قػػوع مػػف هػػذو الجػػرائـ وذلػػؾ مػػف  ػػوؿ عػػدـ تػػرؾ الجنػػاة بػػو عقػػابل الرغ -

 األمر الذس مف شأنل امتناع غيرهـ عف ارتكابها.
و جاء في نص المادة التاسعة مف النظاـ األساسي لروما ما يشير ال  اف تتديد 

مػػادة أركػػاف الجػػرائـ سيسػػاعد فػػي تتديػػد مدهػػـو المػػواد ذات العوقػػة فػػي جػػرائـ التػػرب ال
ل الثامنػػة والجػػرائـ ضػػد االنسػػانية المػػادة السػػابعة وجػػرائـ االبػػادة الجماعيػػة المػػادة السادسػػة

 وهو مايدسر است داـ اركاف الجريمة الدولية كوسيمة لمساعدة القضاء وليس الزامل.

وعمػػو باتكػػاـ المػػادة التاسػػعة فػػاف المتكمػػة تأ ػػذ بعػػيف االعتبػػار اركػػاف الجػػرائـ  
اليهػػػا فػػػي نظػػػاـ رومػػا االساسػػػي وتعمػػػؿ بأتكامػػػل ومبادئػػػل العامػػػة التػػػي التػػي تػػػـ االشػػػارة 

 جاءت في الجزء الثالث منلل ومف المتدؽ عميل أف لمجريمة الدولية عدة أركاف هي:

: في القانوف الدولي الجنائي ينبك هذا الركف مف العرؼ طالما ال يوجد الركن الشرعي .1
ل فػي القػانوف العقػابيل ومػك ذلػؾ تقنيفل أما في القانوف المتمي فهػو منصػوص عميػ

جاءت المادة ال امسة مف النظاـ األساسي بتتديػد جميػك الجػرائـ التػي تعتبػر جػرائـ 
 دولية وقد تـ تتديدها عم  سبيؿ التصر في  مس جرائـ.

: فػػي اللالػػب تكػػوف الجػػرائـ الدوليػػة جػػرائـ قصػػدية متعمػػدة لػػذلؾ مػػف الــركن المعيــ   .2
 ة دوف قصد او عمد.النادر اف تقك الجرائـ الدولي

 : أس وجود فعؿ مادس أو سموؾ معيف الرتكاب الجريمة.الركن الماد  .3
: أس تػػوافر الجانػػب التشػػريعي والػػذس يػػنص بشػػكؿ مسػػبؽ عمػػ  اعتبػػار الــركن الــد لي .4

 هذا النوع مف الجرائـ كجرائـ دولية.
 أهمية البحث:

 بإمكانية تنبك أهمية هذو الدراسة مف كونها جاءت لتوضيح عدة مسائؿ تتعمؽ
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مساءلة الدرد تاؿ ارتكابل جػرائـ تػد ؿ ضػمف نطػاؽ ا تصػاص المتكمػة الدوليػة 
وال ي ضك لممسائمة  عم  هذو الجريمة في قػانوف بمػدول وكػذلؾ توضػيح األركػاف الماديػة 
لمجريمة الدوليةل والقصد والعمـ )الركف المعنوس( والذس يمكف اف يستدؿ عم  وجودو مف 

بموجػػػب المػػػادة ثوثػػػيف مػػػف نظػػػاـ المتكمػػػة الجنائيػػػة االساسػػػي  واقػػػك الجريمػػػة وظروفهػػػا
وكػػذلؾ بيػػاف الػػركف المػػادس لمجريمػػة الدوليػػةل وفيمػػا اذا تػػـ الػػنص الشػػرعي عميهػػا فػػي أيػػاا 

 مف المعاهدات والمواثيؽ الدولية.
 مشكمة الدراسة:

 تتم ص مشكمة هذو الدراسة فيما يمي:
 ولية.ما هي المبادئ التي تنظـ أركاف الجرائـ الد -
 ما هو التعريؼ األمثؿ لمجريمة الدوليةل مك توضيح جميك أركانها. -
 ما أهمية تطبيؽ مبدأ الشرعية والجريمة في تتديد الجرائـ الدولية. -

 املبحث األول
 َظبو انعدانت اجلُبئيت اندونيت

 املطهب األول
 اجلرميت اندونيت يف ظم انُظبو اجلُبئي املؤقج.

لمػػػػدوؿ كانػػػػت متػػػػؿ اهتمػػػػاـ القػػػػانوف الػػػػدولي عبػػػػر اف تمايػػػػة المصػػػػالح التيويػػػػة 
 رائـ الدوليػػة وكػػاف التكػػاـ يبرمػػوفوكانػػت جريمػػة القرصػػنة البتريػػة مػػف اقػػدـ الجػػل التػػاري 

 .(1)المعاهدات لوقؼ تمؾ الجرائـ
                                                           

 

 –نػػورمبرغ  –بػػزج دراسػػة فػػي متكمػػة ي–( عمػػي يوسػػؼ الشػػكرسل القػػانوف الجنػػائي الػػدولي فػػي عػػالـ متليػػر 1)
رونػدا والمتكمػة الجنائيػة الدوليػة الدائمػة وفقػاا ألتكػاـ نظػاـ رومػا األساسػيل  –يوغسوفيا السػابقة  –طوكيو 

 .66ـل ص2005ل القاهرةل 1أيتراؾ لمطباعة والنشر والتوزيكل ط
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وبػذلت العديػد مػف ل وقد استتوذت الجرائـ الدولية عم  االهتماـ العالمي منذ القدـ
تي تتكػـ هػذو الجريمػة والتػي نػتا عنهػا بعػض االتداقيػاتل المتاوالت لجمك  البيانات  ال

( مف تجميك البيانات ذات 1907(ل واتداقيات الهاس لعاـ )1864كاتداقية جنيؼ لعاـ )
العوقػػػػة بدػػػػض النزاعػػػػات الدوليػػػػة سػػػػمميا وقواعػػػػد التػػػػرب البتريػػػػة والبريػػػػةل وقػػػػد اوجػػػػدت 

ذلػػؾ العتمادهػػا القواعػػد المتػػددة اتداقيػػات الهػػاس المبنػػة االولػػ  لمدهػػـو الجػػرائـ الدوليػػة و 
لتقػػػوؽ االسػػػرع والمرضػػػ  والجرتػػػ  والمػػػدنييفل اال انهػػػا لػػػـ تػػػنص عمػػػ  االجػػػراءات و 
الجػػزاءات الواجػػب اتباعهػػا وتطبيقهاعنػػد م الدػػة الػػدوؿ لولتزامػػات.و فػػي هػػذا المجػػاؿ تػػـ 

 والتػػي تضػػمنت 1949ابػػراـ العديػػد مػػف االتداقيػػات منهػػا اتداقيػػات جنيػػؼ األربعػػة لعػػاـ 
قواعػػػد تمايػػػة السػػػكاف المػػػدنييف والجرتػػػ  والمرضػػػ  واالسػػػرع أثنػػػاء التػػػربل وجميعهػػػا 

 اعتبرت اف م الدة اس تكـ مف أتكامها يشكؿ جريمة ترب.

وظهػػػر فػػػي  العصػػػر التػػػديث عػػػدة لجػػػاف لمتتقيػػػؽ الػػػدولي  و هػػػي: لجنػػػة تتديػػػد 
لتػػرب لسػػنة ل لجنػػة األمػػـ المتتػػدة لجػػرائـ ا1919مبتػػدئي التػػرب وتنديػػذ العقوبػػات لسػػنة 

ل 1992ل لجنػة ال بػراء فػي يوغسػوفيا لسػنة 1946ل لجنة الشرؽ األوسػط لسػنة 1943
. وأربػػػك متػػػاكـ عسػػػكرية دوليػػػة هػػػي: متكمػػػة نػػػورمبرغ عػػػاـ 1994ولجنػػػة راونػػػدا لسػػػنة 

ل ومتكمػة 1993ل متكمة يوغسػوفيا السػابقة عػاـ 1946ل متكمة طوكيو عاـ 1945
لية رسمية هي: متاكمات ليبزج في ألمانيا سنة . وثوثل متاكمات دو 1994رواندا عاـ 

التي أجرتها المتكمة العميا األلمانيةل متاكمػات التمدػاء عمػ  السػاتة األوروبيػة  1921
 .(1)1946ل متاكمات القوع المتتالدة في الشرؽ األوسط سنة 1946سنة 

                                                           
 

د: العػػػد –( انظػػػر: عبػػػاس العنبكػػػيل القضػػػاء الجنػػػائي الػػػدولي كرندػػػاؿ المنتصػػػرل التػػػوار المتمػػػدف 1)
. عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ا لكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 14/1/2006بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري   1430

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp. 
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فػي وبناءا عم  اتداقية لندف تـ تشكيؿ متكمة نورمبرغ التي عقدت أول  جمساتها 
لتقضػػػػػي  فػػػػػي جػػػػػرائـ التػػػػػرب وجػػػػػرائـ ضػػػػػد  20/8/1946"نػػػػورمبرغ" األلمانيػػػػػة بتػػػػػاري  

مف اجؿ الدصؿ   19/1/1946االنسانية والسوـ. كما تـ انشاء  متكمة طوكيو بتاري  
فػػي الجػػرائـ التػػي وردت فػػي المػػوائح التػػي أعػػدتها القيػػادة العميػػا لمقػػوات المتتالدػػةل وانتهػػت 

( متهمػػػاا ألمانيػػػاا فقػػػطل أمػػػا متاكمػػػات طوكيػػػو المتعمقػػػة 19)متكمػػػة نػػػورمبرغ إلػػػ  إدانػػػة 
بمرتكبي جرائـ ترب في الشرؽ األقص  ف مصت إل  انشاء جهػاز يػتتكـ فيػل القاضػي 
العسكرس األمريكي الجنراؿ ماؾ آرثر الذس ألهـ ا مبراطور هيروهيتو بإصدار عدو عف 

ر لتشػػكيؿ  لجنػػة م تصػػة مرتكبػػي  الم الدػػات  أثنػػاء التػػربل كمػػا دفػػك التقػػد مػػاؾ آرثػػ
الصدار تكـ االعداـ عم  القائد الياباني في الدمبيف ياماشيتا كونل المسؤوؿ عف اتباعل 
بالرغـ مف اف تسممل المنصب في الدمبيف كػاف لدتػرة وجيػزة قبػؿ انتهػاء التػرب ولػـ يثبػت 
عميػػل اصػػدار أس أمػػر منػػل ومػػك ذلػػؾ رفضػػت المتكمػػة العميػػا األمريكيػػة االلتمػػاس الػػذس 
تقدـ بل. وعم  الرغـ مف اف متاكمة مرتكبي جػرائـ  التػرب فػي التػرب العالميػة الثانيػة 
أضافت منت  ا ر لتعزيز قػوانيف التػربل اال أف هػذا التطبيػؽ ال ػاص لمواليػة الجنائيػة 

 الدولية أماـ متاكـ نورمبرغ وطوكيو كاف المر مؤقت ولمقياـ بمهمة معينة.

متكمتيف جنائيتيف لمنظر في جرائـ ترب اثارت  قامت هيئة األمـ المتتدة بانشاء
( بتػػػػاري  808تديظػػػػة المجتمػػػػك الػػػػدوليل بنػػػػاءا عمػػػػ  قػػػػرار مجمػػػػس األمػػػػف الػػػػدولي رقػػػػـ )

ـل والذس تضمف منح المتكمة تؽ النظر في الجرائـ التي ترتكب  ػارج 1993/ 22/2
عػف وبمػا ي ػرج ل نطاؽ مقرهال وأف تتمتك المتكمة في ا تصػاص عػالمي ولػيس اقميمػي

ــ  مبػػدأ إقميميػػة القػػوانيف الجنائيػػة و اال تصػػاص :  : تػػـ انشػػاؤها لمنظػػر فػػي جػػرائـ األ ل
: تػػـ  الثاييــة مجرمػػي التػػرب التػػي ارتكبػػت فػػي )البوسػػنة والهرسػػؾ( يوغوسػػوفيا السػػابقة.

انشػػػػاؤها مػػػػف اجػػػػؿ النظػػػػر فػػػػي الجػػػػرائـ ضػػػػد االنسػػػػانية  التػػػػي وقعػػػػت فػػػػي روانػػػػدا منػػػػذ 
ل واشػػػػػتركت المتكمتػػػػػيف  فػػػػػي دائػػػػػرة اسػػػػػتئناؼ 1994/ 12ـ تتػػػػػ  نهايػػػػػة 1/1/1994

 – 26وكانػػػػػػػت اولػػػػػػػ  جمسػػػػػػػاتها فػػػػػػػي الدتػػػػػػػرة مػػػػػػػف ل ( قضػػػػػػػاة6مشػػػػػػػتركةل وعػػػػػػػيف لهػػػػػػػا )
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وبموجػب هػذو المتاكمػات تػـ النظػر فػي جػرائـ دوليػة ل في الهاس بهولندا 30/6/1995
تصػػػمت ابػػػاف التػػػرب األهميػػػة فػػػي يوغسػػػوفيا السػػػابقة ضػػػد األبريػػػاء وهػػػي تشػػػكؿ وفػػػؽ 

لػػػػدولي جػػػػرائـ بتػػػػؽ ا نسػػػػانية. وبنػػػػاء عمػػػػ  ذلػػػػؾ يمكػػػػف اعتبػػػػار "متاكمػػػػات التعريػػػػؼ ا
ل نورمبرغ" رسالة إل  المستقبؿ تشكؿ  طوة رادعة لمنك الزعماء مف ارتكاب جرائـ ترب

كمػػػا يمكننػػػا اعتبػػػار أف المتاكمػػػات الوتقػػػة ومنهػػػا المتاكمػػػات الدوليػػػة التػػػي قامػػػت فػػػي 
ؤولية الجنائيػػػػة لمػػػػدوؿ فػػػػي عصػػػػرنا يوغسػػػػوفيا تسػػػػير فػػػػي ندػػػػس االتجػػػػاو واسسػػػػت لممسػػػػ

 التديث.

 املطهب انثبَي
 اجلرائى اندونيت يف ظم انُظبو اجلُبئي اندائى.

بعػػػد إقػػػرار مبػػػدأ المسػػػؤولية الجنائيػػػة ل شػػػ اص الطبيعيػػػيف وتطبيقػػػل أمػػػاـ متػػػاكـ 
قػػرارو فػػي اتداقيػػة منػػك إبػػادة الجػػنس البشػػرس واتداقيػػة منػػك  نػػورمبرغ وطوكيػػو الػػدوليتيفل وا 

 (2)جػاء نظػاـ رومػا (1)العنصرس وتطبيقل عبػر نظػاـ متكمتػي يوغسػوفي وروانػدا التمييز
ليؤكػػد عمػػ  هػػذا المبػػدأ بكػػؿ وضػػوح وشػػموؿل مػػك ا قػػرار فػػي الدقػػرة الرابعػػة مػػف المػػادة 

( منل عم  أف إقرار "المسؤولية الجنائية الدردية ال يؤثر في مسؤولية الدوؿ بموجب 25)
( مف نظاـ المتكمة الجنائية الدولية جميك التاالت 13) القانوف الدولي". وتددت المادة

التػػػي تمػػػارس فيهػػػا هػػػذو المتكمػػػة ا تصاصػػػها فػػػي معاقبػػػة المجػػػرميفل مثػػػؿ جػػػرائـ ضػػػد 
وجػػػرائـ التػػػربل وتػػػددت هػػػذو المػػػادة الجهػػػة التػػػي ل ا نسػػػانيةل وجريمػػػة إبػػػادة البشػػػريةل

فػػػي ا تصػػػاص تسػػػتطيك رفػػػك القضػػػية او اتالػػػة واتػػػدة مػػػف هػػػذو التػػػاالت التػػػي تػػػد ؿ 
                                                           

 

( انظػػر: متمػػد المجػػذوبل المتكمػػة الجنػػائي الدوليػػة فػػي الميػػزافل رسػػالة ماجسػػتيرل كميػػة التقػػوؽل 1)
 (.1ل هامش )177ـل ص2002جامعة بيروت العربيةل 

ئيػػػػة الدوليػػػػة والسػػػػيادة الوطنيػػػػةل مركػػػػز الدراسػػػػات السياسػػػػية ( انظػػػػر: عػػػػادؿ ماجػػػػدل المتكمػػػػة الجنا2)
 .89ـل ص2001وا ستراتيجيةل باألهراـل القاهرةل 
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المتكمة. وبالتالي فإف ا تصاص هذو المتكمة ال ينعقد فقط بمجرد توفر الشروط التػي 
( مف نظاـ المتكمةل بؿ البد مف تتريؾ الػدعوع الجنائيػة ضػد 17نصت عميها المادة )

 مرتكبي الجرائـ التي نص عميها النظاـ.

مػةل ومنهػا ونصت المادة ال امسة عم  الجرائـ التي تقك ضػمف ا تصػاص المتك
جرائـ ضد ا نسانية لمنح المتكمة النظر في مثؿ هذو الجرائـل وهو مػا يعنػي أف الػدوؿ 
لػـ تبقػػ  تػػرة فػػي متاكمػػة المتهمػػيف عمػػ  هػذو الجػػرائـل فػػإذا لػػـ تتػػاكمهـ فتوجػػد سػػمطات 
قضائية دولية تستطيك القياـ بهػذا الػدور. وبكممػات أ ػرع ال مجػاؿ أمػاـ الػدوؿ لمتقػاعس 

ي تمايػػة تػػؽ ا نسػػاف فػػي تياتػػل وممتمكاتػػل وكرامتػػلل تتػػت طائمػػة سػػتب أو الت ػػاذؿ فػػ
اال تصػػاص القضػػائي منهػػا لموتقػػة ومتاكمػػة مرتكبػػي الجػػرائـ بتػػؽ ا نسػػافل لصػػالح 

 .(1)المتكمة الجنائية الدولية الدائمة

وجػػػاءت نصػػػوص مػػػواد نظػػػاـ المتكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة االساسػػػي ليؤكػػػد وبشػػػكؿ 
تكمػة فػػي النظػر فػي الجػػرائـ المرتكبػة مػػف ق بػؿ األشػػ اص صػريح اقتصػار ت صػػص الم

( المتعمقػػػػة 25الطبيعيػػػػيفل كمػػػػا فػػػػي نػػػػص المػػػػادة األولػػػػ ل والدقػػػػرة األولػػػػ  مػػػػف المػػػػادة )
(ل شػػريطة أف 27( و )26بالمسػػؤولية الجنائيػػة الدرديػػة إضػػافة لػػنص كػػؿ مػػف المػػادتيف )

س النظػػػاـ االساسػػػي . وكػػػر (2)( عػػػاـ تػػػيف وقػػػوع الجريمػػػة التػػػي ارتكبهػػػا18يكػػػوف عمػػػرو )
لرومػػا مبػػدأ "عػػدـ اال ػػذ و االهتمػػاـ بالوظيدػػة التكوميػػة " كوسػػيمة لمتهػػرب مػػف المسػػائمة 
القانونيػػة "سػػواء أكػػاف رئيسػػياا لدولػػة أو تكومػػة أو كػػاف عضػػواا فػػي تكومػػة أو برلمػػاف أو 

                                                           
 

( انظر: د. متمد تسػف القاسػميل إنشػاء المتكمػة الجنائيػة الدوليػة الدائمػة: هػؿ هػي  طػوة تقيقيػة 1)
ـل 2003ػل مػارس هػ1424ل متػـر 27ل السنة 1لتطوير النظاـ القانوني الدوليل مجمة التقوؽل ع

 .84ص
 ( مف النظاـ االساسي لممتكمة الجنائية الدولية.26( انظر: نص المادة )2)
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ضػافة إلػ  ذلػؾ فػإف التصػانة الوطنيػة أو الدول(1)ممثوا منت باا أو موظداا تكوميػاا" يػة . وا 
 .(2)التي يتمتك بها هؤالء األش اص لف تتوؿ دوف مساءلتهـ

( لنظػػػػاـ رومػػػػا األساسػػػػي جػػػػاءت شػػػػاممة لجهػػػػة 27وعمػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف أف المػػػػادة )
( )وهػي مػا سػوؼ نوضػتل 98المساواة بيف التصانات الوطنية والدوليةل إالَّ أف المػادة )

وداا مانعػػػػة لرفػػػػك فػػػػي الدصػػػػؿ القػػػػادـ( جػػػػاءت مسػػػػتترة تتػػػػت عنػػػػواف "التعػػػػاوف" لتضػػػػك قيػػػػ
تصػػانات الدولػػة أو الدبموماسػػية عػػف المػػتهـل  اصػػة وأنػػل ال يمكػػف القػػوؿ بالدصػػؿ بػػيف 
المادتيف ألف نظاـ روما يعد وتدو قانونية متكاممػة ال يتجػزأ وفقػاا لمػا نصػت عميػل المػادة 

أف النظاـ األساسي لروما عاد ليؤكد عمػ   -أيضاا  –. ونوتظ (3)( مف ندس النظاـ21)
(ل ذلػػؾ باعتبػػار الدػػرد مسػػؤوالا جنائيػػاا 28المسػػؤولية الجنائيػػة الش صػػية فػػي المػػادة )مبػػدأ 

عف أوامرو التي تتجاهؿ عػف وعػي النتػائا وعػدـ أ ػذ التػدابير الواجبػة ضػمف صػوتياتل 
لػػردع ارتكػػاب الجػػرائـ أو وقدهػػال شػػريطة تتقػػؽ ا مػػرة والسػػيطرة الدعميػػة لػػلل إضػػافة إلػػ  

 ي يصدرها.العمـ بنتائا األوامر الت

وبنػاءا عمػػ  مػػا تقػػدـل فػػإف نظػػاـ رومػا قػػد أقػػرة بمبػػدأ المسػػؤولية الجنائيػػة الش صػػية 
ؿ لػػل ندسػػل مػػف  لػػرئيس الدولػػةل وهػػو مػػا يتمػػؿ مػػف آثػػار إيجابيػػة فػػي ردع كػػؿ مػػف تسػػو 
رؤسػػػػاء الػػػػدوؿ األطػػػػراؼ وكبػػػػار مػػػػوظدي ورجػػػػاالت الدولػػػػةل مػػػػف ارتكػػػػاب الجػػػػرائـ عبػػػػر 

ألف تصاناتهـ لف تتوؿ دوف مثولهـ أماـ المتكمػة ؛ همةالتتريض أو ا عداد أو المسا
 الدولية.

                                                           
 

 .178( متمد المجذوبل مرجك سابؽل ص1)
 ( مف نظاـ روما األساسي.27( المرجك السابؽل انظر: المادة )2)
ل ا سػػػػػكندريةل ( د. عبػػػػػدالدتاح بيػػػػػومي تجػػػػػازسل المتكمػػػػػة الجنائيػػػػػة الدوليػػػػػةل دار الدكػػػػػر الجػػػػػامعي3)

 .195-159ـل ص2003
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وبهػػػذا ن مػػػص إلػػػ  أف أتكػػػاـ القػػػانوف الػػػدولي قػػػد تضػػػمنت فعػػػوا مبػػػدأ المسػػػؤولية 
(ل وصوال 4)المادة 1919الجنائية الش صية لرئيس الدولة بدءا مف اتداقية فرساس لسنة 

ة لمنػك جريمػة الدصػؿ العنصػرس ـل وكػذلؾ االتداقيػة الدوليػ1949التداقيات جنيؼ لسػنة 
 ـ في مادتها الثالثة.1973لسنة 

 املبحث انثبَي
 يبهيت وخصبئص اجلرميت اندونيت

 املطهب األول
 انعبو نهجرميت اندونيت وخصبئصهب املفهىو

 أ اًل: اإلطار العام لمجريمة من  جهة يظر عمماء اإلجرام.

وفل  في السابؽ ممػا شػلؿ نتيجة التطور والتقدـ العممي ظهرت جرائـ لـ تكف معر 
فكػػر فقهػػاء عمػػـ الجريمػػة عمػػ  الصػػعيديف الػػدولي والمتمػػي فػػي طريقػػل التعامػػؿ مػػك هػػذو 
الجرائـ التديثة  وطرؽ انهائها والقضاء عميها. االهتماـ هذا  أ ذ صدع لػدع  صػانعي 
القرار السياسي ذلؾ اف تمؾ الجرائـ ت طػت النطػاؽ التقميػدس و اصػبتت ترتكػب بترفيػة 

وعػػابرة لمتػػدود. كمػػا أف مجرمػػي هػػذ العصػػر ال يدتقػػروا إلػػ  التربيػػة الصػػتيتل بػػؿ  عاليػػل
ومثػػاؿ ذلػػؾ فػػإف ل عمػػ  العكػػس فقػػد يكونػػوا مػػف اعمػػ   فئػػات المجتمػػك ت صصػػاا وثقافػػل

الجػػػرائـ ا لكترونيػػػة تطمػػػب مػػػف مرتكبهػػػا أف يكونػػػوا عمػػػ  درايػػػة عاليػػػة بعمػػػـ البرمجيػػػات 
غسيؿ األمواؿل وتجارة االطداؿ  والنساء وغيرها والتاسوب. كما أف السرقة المصرفيةل و 

وظهرت جرائـ رجاالت  تكر عم  فئات معينة في المجتمكل مف الجرائـ المنظمة لـ تعد
 الدولة وكبار االقتصادييف ومديرو المافيا العالمية.

فالجريمػة تشػػكؿ تهديػداا لمصػػمتة المجتمػك وتعتبػػر عائقػا امػػاـ التدػاظ عمػػ  االمػػف 
اء عمػػـ الجريمػػة اف ظػػاهرة ا جػػراـ تعػػود إلػػ  ظػػروؼ اجتماعيػػل و بيئيػػة فيػػل. ويػػرع فقهػػ

وجينية. ويرع ا روف اف الجريمة عبػارة عػف نتػاج اجتمػاعي مػرتبط  بالبيئػة االجتماعيػة 
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والسػػموؾ. وسػػتبق  الجريمػػة ظػػاهرة اجتماعيػػة وقانونيػػة  تشػػلؿ فكػػر فقهػػاء عمػػـ الجريمػػة 
سػػرقة البنػػوؾل االغتصػػابل والعمميػػات  صوصػا ظهػػور جػػرائـ تػػـ تطويرهػػا مثػػؿ السػػمبل 

ا رهابيػػػػػػةل وجػػػػػػرائـ أصػػػػػػتاب الياقػػػػػػات البػػػػػػيضل والجػػػػػػرائـ السياسػػػػػػيةل و طػػػػػػؼ األفػػػػػػراد 
والطػػػػائرات. وأصػػػػبح ايقػػػػاؼ ارتكػػػػاب الجػػػػرائـ والتػػػػد منهػػػػا مػػػػف أولويػػػػات تتقيػػػػؽ العدالػػػػة 

القػرار  الجنائية في العالـل وهنا يقوؿ "دونالد نيومػاف"  أف العدالػة الجنائيػة تهػتـ بصػناعة
التنديػػذس بهػػدؼ وقػػؼ الجػػرائـ مػػف  ػػوؿ الشػػرطةل المتكمػػةل والسػػجوف واالدعػػاء العػػاـل 
لػػػذلؾ فػػػإف العدالػػػة الجنائيػػػة تعمػػػؿ عمػػػ  جمػػػك  الجهػػػود لتمنػػػك الجػػػرائـ بمسػػػاعدة رجػػػاؿ 
السياسػػػةل وعممػػػاء الػػػندسل واال صػػػائييف فػػػي تتميػػػؿ الػػػنظـ والعمػػػؿ التطػػػوعي ومجػػػاالت 

تػػف نتدػػؽ مػػك رأس نيومػػاف بػػأف "العدالػػة الجنائيػػة" تعنػػي إيجػػاد . ون(1)تقنيػػة وفنيػػة متنوعػػة"
السػػبؿ لمكافتػػة الجريمػػة فػػي المجتمػػك و تركػػز عمػػ  األشػػ اص الػػذيف ينتهكػػوف القػػانوف 
ل والية معالجتهـ . إف العدالة الجنائية تتضػمف قػيـ متنوعػةل مثػؿ قاعػدة "العدالػة لمجميػك"

ممات فػػي اس مجتمػػك متتضػػر. اال قاعػػدة "تكومػػة القػػانوف ال األشػػ اص" وهػػي تعػػد مسػػ
اف الواقك السياسي واالقتصادس في المجتمعات يؤثر عم  عممية صياغة القرار المتعمؽ 
فػػػػي العدالػػػػة الجنائيػػػػةل وبالتػػػػالي فػػػػاف القػػػػيـ ذات العوقػػػػة بالعدالػػػػة الجنائيػػػػة ت تمػػػػؼ مػػػػك 

 .(2) صوصيات كؿ نظاـ 

 تمثؿ مجموعة ثابتػة مػف اف قواعد القانوف الجنائي ت ضك لدورة مف المتليرات ال
المعايير السموكيةل ولهذا فأف معن  الجريمة يعد أمراا نسبياال فمعن  الجريمة في دولة مػا 
ليس ضروريا أف يكػوف ذات المعنػ  فػي دولػة آ ػرعل كػذلؾ العمػؿ المجػـر فػي زمننػا قػد 
ال يكػػوف مجػػـر فػػي زمػػف ا ػػر. ومػػف ثػػـ فػػإف مدهػػـو الجريمػػة ي تمػػؼ بػػا توؼ المكػػاف 

                                                           
 

(1( See: Donald, J. Newman, Introduction to Criminal Justice, (Philadelphia 

J. B. Lippincott Co,. 1975). 

(2) See: Talcott Parsons, The Social System (New Yourk: Free Press, 1964), 

p. 36. 
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زماف فالدعؿ المجـر في مكاف ما قد ال يكوف مجـر في مكاف ا ر وما يعد جريمة في وال
وبنػػاء عمػػ  ذلػػؾ نجػػد اف جميػػك ل زماننػػا هػػذا قػػد يكػػوف مبػػاح وغيػػر مجػػـر فػػي زمػػاف ا ػػر

المتػػػاوالت التػػػي توجهػػػت الػػػ  ربػػػط الجريمػػػة باسػػػباب كػػػالدقر او الجهػػػؿ بػػػاءت بالدشػػػؿ 
هرة الجريمػة بعوامػؿ متعػددة كالبيئػة والظػروؼ ويذهب عمماء الجريمة تاليا الػ  ربػط ظػا

 .(1)االجتماعية وغيرها مف االسباب التي اليمكف تصر ما ينتا منها الدعؿ المجـر  
 ثاييًا: تعريف الجريمة الد لية.

يهػػػتـ المجتمػػػك بالجريمػػػة مػػػف  ػػػوؿ توضػػػيح مضػػػمونها باعتبارهػػػا تصػػػرفا يسػػػ  
رتكبهػػا واف كػاف اليوجػػد نصػػا صػػريتا لممجتمػك لػػذلؾ وجػػب وقػػوع الجػزاء الجنػػائي عمػػ  م

بذلؾل ويسمط العالـ االمريكي  "جيدرس" الضوء عم  بعض مف منػاها السػموؾ ال اصػة 
واالهتماـ بدراسة مقاييس ل بالجريمةل بدراسة التعريدات القانونية ال اصة بظاهرة الجريمة

 & Gilbert Giusالسػموؾ واالنتهاكػات المرتكبػة بتقهػا. ونػرع اف طروتػات  كػؿ  مػف 
Herbert Bloch  تػػوؿ المنهػػاج  ال ػػاص بعمػػـو ا جػػػراـ ترتكػػز عمػػ  دراسػػة ظػػػاهرة

 .(2)الجريمة كسموؾ ا وقي شاذ 

 ل  القػػانوف ويتاسػػب فاعمػػل بجػػزاءوتعػػرؼ الجريمػػة عمػػ  أنهػػا "سػػموؾ إرادس يمنعػػ
ل ولكي ترتب الجريمة آثارهػا الجنائيػة يجػب أف يكػوف هنػاؾ قاعػدة قانونيػة جنائيػة جنائي

وأف تتػػوافر أركانهػػا بتيػػث تتطػػابؽ مػػك نموذجهػػا القػػانوني كمػػا  جػػزاءا ظرهػػا وتقػػرر لهػػا تت

                                                           
 

(ل 391-383لعػوجل نشػرة الطػب ا سػومي العػدد ال ػاص )( أتمد  ميدةل الجريمػة بػيف الوقايػة وا1)
1988. 

الهنػدل  –( رائد سميماف الدقيرل تماية تقوؽ المتهـ في األردف والهنػد: دراسػة مقارنػةل جامعػة دلهػي 2)
2004. 
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اف الدعػؿ المجػـر هػو عمػؿ ي ػالؼ القػانوف  Adler. ويػرع الدقيػل (1)رسػمتل تمػؾ القاعػدة"
الجنػػائي مػػك عػػدـ وجػػود المبػػرر  القػػانوني الرتكابػػل )الػػدفاع الشػػرعي( مػػك ضػػرورة وجػػود 

 .(2)عف "السمطات التشريعية وغيرها" نصا قانونيا بالتجريـ صادرا

وراع بعض ال براء في السابؽ في تعريؼ  مدهوـ "الجريمة الدوليػة" وجػوب تػوفر 
العنصر  السياسيل لكف هذا المعيار اثبت تقصيرو بتعريؼ الجريمل الدوليل  لػيس لشػي  
فقػط وانمػػا ألنهػػا ترتكػػب مػػف اشػػ اص ال يتممػوف صػػدة أعضػػاء رسػػمية. لػػذلؾ جػػاء رأس 

 ػػر مػػف ال بػػراء الػػدولييف إلػػ  أف الجػػرائـ الدوليػػة يمكػػف اف تصػػنؼ الػػ  نػػوعيف اسػػتنادا آ
 :(3)ال  القانوف الدولي  

  يقػػـو بهػػا اشػػ اص بصػػدتهـ الرسػػمية وتػػأتي فػػي اطػػار اسػػاءة اسػػت داـ الفئــا األ لــ :
السمطة وفي تالة وقوع اجراءات قمعيػل مػف قبػؿ السػمطل عمػ  مجموعػل مػف االفػراد 

 جرائـ ضد االنسانية واالبادو البشرية والعنصرية.مثاؿ ذلؾ ال
 ــة ــة الثايي : وهػػي التػػي يقػػـو بهػػا افػػراد بصػػدتهـ الش صػػية  ضػػد المجتمػػك الػػدولي  الفئ

والتػػػي يقػػػنف لهػػػا  القػػػانوف الػػػدولي التمايػػػة الجنائيػػػة مثػػػاؿ ذلػػػؾ االتجػػػار بالم ػػػدرات 
 والرقيؽ.

ع قػػػانوف المسػػػؤولية أمػػػادور فػػػي مشػػرو  –ومػػف ابػػػرز مػػاتطرؽ اليػػػل الدقيػػػل جارسػػيا 
والػػػذس اتتػػػوع عمػػػ  موضػػػوعات م تمدػػػل لمجنػػػل ال اصػػػة بالقػػػانوف  1949الدوليػػػة لعػػػاـ 

                                                           
 

أولويػػػات القػػػانوف الػػػدولي الجنػػػائي:  –( انظػػػر: د. فتػػػوح عبػػػدا، الشػػػاذليل القػػػانوف الػػػدولي الجنػػػائي 1)
لعامػػة لمجريمػػة الدوليػػةل دار المطبوعػػات الجامعيػػةل ا سػػكندريةل جمهوريػػة مصػػر العربيػػةل النظريػػة ا
 .39ل ص2002

(2) See: Adler, A, Scince of Living (London: Allen & Unwin), 1952, p. 38. 

 –دراسػػػة فػػػي متكمػػػة ليبػػػزج  –( عمػػػي يوسػػػؼ الشػػػكرسل القػػػانوف الجنػػػائي الػػػدولي فػػػي عػػػالـ متليػػػر 3)
روانػػدا والمتكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة الدائمػػة وفقػػاا ألتكػػاـ  –يوغسػػوفيا السػػابقة  –طوكيػػو  –نػػورمبرغ 

 .68-67نظاـ روما األساسيل مصدر سابؽل ص
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"أف القانوف الدولي يعترؼ بالتمييز بػيف التصػرفات التػي تشػكؿ  روجػاا ل الدولي لدراستها
عم  القانوف الدولي وبيف فئة مف تصرفات أ رع أكثر  طورة ومقرر لها عقوبات ومػف 

الجػنس البشػرس والجػرائـ ضػد ا نسػانيةل وتسػاءؿ عمػا إذا كػاف نطػاؽ دراسػتل  بينها إبػادة
ينبلي أف تشمؿ تمؾ التصرفات التي تترتػب عميهػا عقوبػاتل ولكػف لجنػة القػانوف الػدولي 

 قررت أنها  ارج نطاؽ التقنيف بمعرفة المجنة".

الجنائيػػل ويػػرع  الدقيػػل سػػنكمير اف تعريػػؼ الجػػرائـ الدوليػػل ال تشػػير الػػ  المسػػؤولية 
لمدوؿ وانما الػ  افعػاؿ غيػر مشػروعة ينشػأ عنهػا مسػؤولية دوليػة وهػذا يوكػد التاجػل الػ  

 .(1)ا تيار جممل ادؽ مف الجرائـ الدولية "

ومػػف ابػػػرز مػػايتـ ذكػػػرو مػػف  ػػػوؿ القػػػوانيف الدوليػػل الجنائيػػػةل انػػل ال يوجػػػد تعريدػػػا 
ب لوجتهاد مف اجؿ رسػـ مومػح  متددا  لمجرائـ الدولية. مما ادع ال  القياـ بدتح االبوا

لهػذا المدهػػـو   أمػاـ عممػػاء الدقػل الػػدولي الجنػائيل وبم تمػػؼ التػاالت فػػاف األفعػاؿ التػػي 
تتطمب    تدعيؿ المسػؤولية الجزائيػة بظػوؿ القػانوف الػدولي هػي التػي تصػنؼ عمػ  انهػا 
  طػػػرة جػػػدال مػػػف تيػػػث التػػػا ثير عمػػػ  كينونػػػة العػػػالـ وامنػػػل وتسػػػتدعي وبشػػػكؿ ضػػػرورس
اد الها تدود الجريمة الدوليةل وهنالؾ افعاؿ غير مشروعة يترتب عميها مسؤولية الدولة 
فقػػطل وأفعػػاؿ أ ػػرع تسػػتدعي مسػػؤولية الدػػرد والدولػػة مجتمعػػيفل ولػػذلؾ فػػالجرائـ المرتكبػػة 
مػػف قبػػؿ الدولػػة او باسػػمها أو بػػأمر مػػف اصػػتاب القػػرار تكػػوف فيهػػا المسػػؤولية مزدوجػػة 

ر ) المسػػػؤولية الدوليػػػة التقميديػػػة( والمسػػػؤولية الجزائيػػػة التػػػي وهػػػي مسػػػؤولية جبػػػر الضػػػر 
 يتتمؿ ابعادها الش ص السوس الذس ارتكبها.

                                                           
 

(1) Sinclair, H., "State Responsibility: Lex Ferenda & Crimes of State" In: 

Wieler,. J, Casses, Spinedi, M, ed., International Crimes of State, Berlin, 

ibid, p. 242. 
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وعرؼ الدقهاء العرب الجرائـ الدولية بما الي تمؼ عػف تعريػؼ فقهػاء اللػربل مػف 
تيث  اف الجريمة الدوليػل هػي  "كػؿ م الدػة لمقػانوف الػدولي سػواء كػاف يتظرهػا القػانوف 

و يقرهػػػال وتقػػػك بدعػػػؿ أو تػػػرؾ مػػػف فػػػرد متػػػتدظ بتريتػػػل فػػػي اال تيػػػار إضػػػراراا الػػػوطني أ
باألفراد أو المجتمك الدولي بناء عم  طمػب الدولػة أو بتشػجيعها أو إرضػائها ويكػوف مػف 
الممكف مجازاتل جنائياا عنها طبقاا ألتكاـ ذلؾ القانوف". ويعرؼ األستاذ الػدكتور متمػود 

اس "فعؿ غير مشروع في القانوف الدولي مػف شػ ص  نجيب تسني الجريمة الدولية هي
ذس إرادة معتبػػػرة قانونػػػاال ومتصػػػؿ عمػػػ  نتػػػو معػػػيف بالعوقػػػة بػػػيف دولتػػػيف أو أكثػػػرل ولػػػل 

. ويعرفها ا ػر انهػا "سػموؾ إرادس غيػر مشػروع يصػدر عػف فػرد (1)عقوبة توقك مف أجمل"
صػػػمتة دوليػػػة باسػػػـ الدولػػػة أو بتشػػػجيك أو رضػػػاء منهػػػا ويكػػػوف منطويػػػاا عمػػػ  مسػػػاس بم

. وقػػػد عرفػػػت الجريمػػػة الدوليػػػل عمػػ  انهػػػا "سػػػموؾ إنسػػػاني غيػػػر مشػػػروع (2")متميػػل قانونػػػاا 
صادر عف إرادة إجراميةل يرتكبل فرد باسـ الدولة أو برضاء منهال وينطوس عمػ  انتهػاؾ 

 .(3)لمصمتة دوليةل يقرر القانوف الدولي تمايتها عف طريؽ الجزاء الجنائي"

ائػػد الدقيػػر لمجريمػػة الدوليػػة بانهػػا "كػػؿ سػػموؾ بشػػرس إرادس وجػػاء تعريػػؼ الػػدكتور ر 
يقػػوـ بػػل الدػػرد باسػػـ الدولػػة أو بعمػػـ ومباركػػة مسػػبقة  -إيجػػابي أو سػػمبي –غيػػر مشػػروع 

منهػػال كنتػػاج  رادة إجراميػػةل تنطػػوس عمػػ  مسػػاس مصػػمتة دوليػػة متػػؿ تمايػػة القػػانوف 
شامؿ في القانوف الػدولي العػاـ  فيمكننا التديث بأنل اليوجد اتداؽ ل الدولي". وبناء عميل

                                                           
 

( انظر: د. متمود نجيب تسنيل دروس في القانوف الجنائي الدوليل دار النهضة العربيةل القاهرةل 1)
 .59ل ص42ل رقـ 1959/1960

 .5ـل ص1975( انظر: د. تسيف عبيدل الجريمة الدوليةل دار النهضة العربيةل 2)
القػانوف الػدوليل المتعمقػة بمكافتػة الجػرائـ ذات الطبيعػة  ( انظر: د. متمد منصور الصاوسل أتكاـ3)

دراسػػة فػػي القػػانوف الػػدولي االجتمػػاعيل دار المطبوعػػات الجامعيػػةل ا سػػكندريةل )د.ت(ل  –الدوليػػة 
 وما بعدها. 6ص
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بتعريػػؼ متػػدد لمجػػرائـ الدوليػػةل لػػذلؾ يمكننػػا التدريػػؽ بػػيف العديػػد مػػف هػػذو االراء فػػي هػػذا 
 ال صوص:

: اف الجػرائـ الدوليػة هػػي أفعػاؿ  طيػرو  تػودس الػػ  إتػداث ال مػؿ فػػي الـرأ  األ  
 أمف واستقرار  المجتمك الدولي ونظامل.

 ة هي التي تمتؽ الضرر بعدد مف الدوؿ.: الجرائـ الدوليالرأ  الثايي

 : الجرائـ الدولية هي ممارسات منافيل لنصوص القانوف الدولي.الرأ  الثالث

 ثالثًا: خصائص الجرائم الد لية.

بينػػت لجنػػػة القػػانوف الػػػدولي اف الجػػرائـ الدوليػػػة تومػػس أسػػػس المجتمػػك االنسػػػاني 
بالوتشية والقسوة أو مػف شػمولية  وامنلل ويمكف استنتاج  طرها مف االعماؿ التي تتميز

ومثػػاؿ ذلػػؾ ل آثارهػػا ال طػػرول أو مػػف الػػدوافك عمػػ  ارتكابهػػا كجػػرائـ القضػػاء عمػػ  البشػػرية
الجرائـ التي تمس االمف االنساني. وكما أوضح الباتث سابقا فانل ال يوجد في فقل عمـ 

اال ػػذ بػػاس مػػف الجريمػػة الػػدولي اتداقػػا عمػػ   تعريػػؼ معػػيف  لمجػػرائـ الدوليػػةل وهنػػا يمكػػف 
: الجػػرائـ الدوليػػل  هػػي أفعػػاؿ  طيػػرو تتػػدث  مػػو فػػي ف فقــا لمــرأ  األ  ل االراء الثوثػػة

الجػرائـ الدوليػة هػي   فقا لمرا  الثايي امف واستقرار المجتمك الدولي  ونظامل العالميل 
: الجػػرائـ  الدوليػػة هػػي افعػػاؿ  منافيػػل    فقــا لمــرا  الثالــثالتػػي تمتػػؽ الضػػرر بالػػدوؿ . 

 .(1)لنصوص  القانوف الدولي

وتتميػػز الجريمػػة الدوليػػة بوجػػوب تسػػميـ المجػػرميف الػػدولييفل وهػػو مػػف اهػػـ اشػػكاؿ 
ويهػػدؼ الػػ   ل التعػػاوف الػػدولي مػػف اجػػؿ متاسػػبة االفػػراد عمػػ  الجػػرائـ التػػي يقومػػوف بهػػا

عدـ االفوت مف  العقاب في تاؿ االنتقاؿ مف مكػاف الػ  ا ػرل وهػذا مػا أكدتػل معاهػدة 
                                                           

 

( عبدالجميؿ زيد مرهوفل تسميـ ميموسيديتش في ضػوء القػانوف الػدوليل جريػدة الريػاض اليوميػةل ورد 1)
 .www.alriydh.comالجريدة ا لكتروني عم  موقك 
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(ل والقرارات ال اصة األمػـ المتتػدةل وال تسػرس أتكػاـ المػدو الزمنيػة 1919لعاـ ) فرساس
 26. وقػػد اقػػرت الجمعيػػة العامػػة ل مػػـ المتتػػدة فػػي (1)مهمػػا طػػاؿ الػػزمف عمػػ  مرتكبيهػػا

( والتػػػي تعتبػػػر  وثيقػػػة ثانيػػػة  لعػػػدـ تطبيػػػؽ مبػػػداء 2391)فػػػي القػػػرار رقػػػـ  1968 \11\
( مف نظػاـ 29جرائـ الدولية. كما جاء بنص المادة )مضي المدو الزمنية عم  مرتكبي ال

المتكمة الجنائيػة الدوليػة )ال توجػد مػدو زمنيػة لسػقوط العقوبػة عػف مرتكبػي الجػرائـ التػي 
 تد ؿ ضمف ا تصاص المتكمة ايا كانت اتكامل(.

 املطهب انثبَي
 اندونيت أركبٌ اجلرائى

دس والمعنػػػوس ولهمػػػا اتدػػػؽ فقهػػػاء عمػػػـ الجريمػػػة عمػػػ  ضػػػرورو تػػػوفر الػػػركنيف المػػػا
جانبيف: سموؾ  ارجي مادس نشعر بلل وا ر دا مي ناتا عف ندسية مرتكبػل لػذلؾ جػاء 
وجػػوب وجودهمػػا معػػاا تتػػ  نسػػتطيك اف نطمػػؽ عميهػػا جريمػػة وعػػدـ تػػوفر أتػػدهما يعنػػي 

 ل باالضػػافة الػػ  الػػركف الشػػرعي الػػذس يتمثػػؿ بوجػػود الػػنص المجػػـر او(2)غيػػاب الجريمػػة
الصدة غير المشروعة لوفعاؿ والذس يعد صدة اساسية لمجريمة لكونهػا التػتـ دوف تػوفر 
ل وكػػذلؾ الػػػركف الػػدولي الػػػذس جػػاء بػػػالمواثيؽ واالعػػػراؼ  االسػػاس الجنػػػائي لمدعػػؿ المجػػػـر

 والقوانيف الدوليةل وهنا يمكف تقسيـ أركاف الجريمة الدولية عم  النتو اآلتي:

 المشروعة لمسموكيات ويتطمب توفر أمراف:: هو الصدة غير الركن الشرعي .1
.أ لهما  : نصا قانونيا يجـر الدعؿ أو االمتناع عنل ويتدد العقوبة لمرتكب الدعؿ المجـر

                                                           
 

( الػػػدكتور متمػػػد صػػػافي يوسػػػؼل ا طػػػار العػػػاـ لمقػػػانوف الػػػدولي الجنػػػائي فػػػي ضػػػوء أتكػػػاـ النظػػػاـ 1)
ومػػػػا  34ـل ص2002ل 1األساسػػػػي لممتكمػػػػة الجنائيػػػػة الدوليػػػػةل الناشػػػػر دار النهضػػػػة العربيػػػػةل ط

 بعدها. 
 .42ل مصدر سابؽل ص( فتوح عبدا، الشاذليل القانوف الدولي الجنائي2)



 ى(9102لعامى)ا(/92(/العددى)8لمجلدى)/امجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةىوالسواسوة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

122 
 

: عػػدـ تػػوفر المبػػرر القػػانوني لمدعػػؿل الف غيػػاب أسػػباب ا باتػػة شػػرطا اساسػػيا ثاييهمــا
 .(1)الستمرار الدعؿ وتداظل عم  الصدة غير المشروعة

ـــاد .2 ـــركن الم ل : الدعػػػؿ او عدمػػػل أس هػػػو التصػػػرؼ المقصػػػود المتعمػػػد بتػػػد ذاتػػػل ال
فالجرائـ  في ركنها المادس "هي نشػاط أو سػموؾ إنسػاني إرادس لػل مظهػر متسػوس 
فػػي العػػالـ ال ػػارجيل ولمػػا كانػػت الجريمػػة تنبػػت أوالا كدكػػرة ثػػـ يعػػـز الشػػ ص عمػػ  

ثػـ يبػدأ الداعػؿ فػي ارتكابها ويتبك ذلؾ ا عداد والتتضير لها في المتػيط ال ػارجي 
تنديػػذها وقػػد يدشػػؿ بعػػد ذلػػؾ أو يتوقػػؼ عػػف إتمامهػػا وقػػد يػػنجح فػػي اتمامهػػال فمنػػاط 

وبالتػالي فهػي المظػاهر  (2)التجريـ ينصب عمػ  المظػاهر ال ارجيػة الماديػة لمسػموؾ"
وتدتػػػرض الجػػػرائـ الدوليػػػة وجػػػود ممارسػػػات انسػػػانية اراديػػػة ل التػػػي يراهػػػا فػػػي العػػػالـ

لػػػػػركف المػػػػػادسل وينقسػػػػػـ إلػػػػػ  ثوثػػػػػة عناصػػػػػر: السػػػػػموؾ ) ممموسػػػػػة يطمػػػػػؽ عميهػػػػػا ا
 والرابطة السببية:ل والنتيجةل الدعؿلاالمتناع(

 االفعاؿ االيجابية او السمبية الصادرو عف مرتكب الجريمة ومنها ما يسم  السم ك :
بالسموؾ االيجابي في الجرائـ الدولية مثؿ قتؿ الجرت  واألسػرع او سػوء معػاممتهـل 

ومنها مايسم  بالسموؾ السمبي الػذس يدتػرض ل (3)ت ودور العبادة قصؼ المستشديا
اتجػػػاـ الدولػػػة أو الشػػػ ص عػػػف القيػػػاـ بعمػػػؿ يوجػػػب القػػػانوف القيػػػاـ بػػػل مثػػػاؿ ذلػػػؾ 

                                                           
 

دراسػػػػة مقارنػػػػةل دار الدكػػػػر الجػػػػامعيل ا سػػػػكندريةل  –( متمػػػػود صػػػػالح العػػػػادليل الجريمػػػػة الدوليػػػػة 1)
 .69ـل ص2003جمهورية مصر العربيةل 

( انظػػػػر: د. متمػػػػد متيػػػػي الػػػػديف عػػػػوضل دراسػػػػات فػػػػي القػػػػانوف الػػػػدولي الجنػػػػائيل مجمػػػػة القػػػػانوف 2)
 .847سة والثوثوفل صل السنة ال ام1ـل ع1965واالقتصادل سنة 

( انظػػر: د. عبػػدالرتمف تسػػيف عػػوـل المسػػؤولية الجنائيػػة فػػي نطػػاؽ القػػانوف الػػدولي الجنػػائيل سػػنة 3)
 .37ـل ص1988
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"امتنػػػاع الػػػرئيس األعمػػػ  فػػػي الجػػػيش عػػػف منػػػك مرؤوسػػػيل مػػػف الجنػػػود عػػػف ارتكػػػاب 
 جريمة ترب مك عممل باعتزامهـ عم  ارتكابها.

 الناتجػػة عػػف االعتػداء عمػػ  تقػػوؽ تقػك تتػػت تمايػػة القػػانوفل : وهػي االثػػار اليتيجــة
ومنهػػا جػػرائـ تعػػد ذات نتيجػػة مثػػؿ القتػػػؿل وا بعػػاد غيػػر القػػانونيل واالعتػػداء عمػػػ   
المستشػػػػديات بالقنابػػػػؿل واسػػػػتعماؿ األسػػػػمتة المترمػػػػة دوليػػػػاال والقيػػػػاـ بأعمػػػػاؿ تعػػػػد 

بط بنتيجةل ويقترف السموؾ إرهابيةل ا بادة الجماعيةل فجميعها تعد سموكاا عممياا مرت
المػػػادس بمثػػػؿ هػػػذو الجػػػرائـ بنتػػػائا  يعاقػػػب عميهػػػا القػػػانوفل وبعضػػػها يكػػػوف مػػػرتبط 

فالتصػػػرؼ والنتيجػػػة هنػػػا ل والتعػػػذيبل بالنشػػػاط مثػػػؿ سػػػوء معاممػػػة األسػػػرع والجرتػػػ 
 متوزميف في المكاف والزماف.

فػي انهػا : وهي عنصػر مػف عناصػر الػركف المػادس وتكمػف اهميتهػا الرابطة السببية .3
تشػػكؿ تمقػػػة الوصػػؿ بػػػيف السػػموؾ والنتيجػػػة فهػػي تتيػػػؿ النتيجػػة الػػػ  الدعػػؿ وتعتبػػػر 

وهػػػي تػػػرتبط بالجريمػػػة التػػػي لهػػػا ل الشػػػرط االساسػػػي مػػػف شػػػروط المسػػػؤولية الجنائيػػػة
نتيجة )اس الجرائـ المادية( وبالتالي فاف الرابطة السببية هػي الصػمة او العوقػة بػيف 

 ب بالسبب. النتيجة والسموؾ اس صمة المسب
ـــ   .4 ـــركن المعي : ويعنػػػي إرادة الدعػػػؿ ي النتيجػػػةل ولػػػذلؾ فػػػاف القصػػػد الجنػػػائي فػػػي ال

القانوف الدولي الجنػائي الي تمػؼ عػف القػانوف الجنػائي الػدا مي الف عناصػرو واتػدة 
وهذا ما اجمك عميل فقهاء عمػـ الجريمػة ومػا جػاء ل وهي العمـ وا رادة الترة الم تارة

وسػػاوع الدقػػل الػػدولي الجنػػائي بػػيف القصػػد ل وليػػة ذات العوقػػةفػػي كافػػة المواثيػػؽ الد
االتتمػػػػالي والقصػػػػد المباشػػػػر الف موقػػػػؼ المجػػػػـر فػػػػي كمتػػػػا التػػػػالتيف متػػػػؿ تجػػػػريـ 
والنتيجػػة االجراميػػة قػػد تتققػػت بكامػػؿ ارادتػػل تتػػ  واف كانػػت هنػػاؾ فروقػػات بسػػيطل 

لتسوية بيف القصد في معن  االرادو فهذا اليلير في العقوبل التي يجب تنديذها فأف ا
 االتتمالي والمباشر في تدود القانوف الدولي الجنائي لل اهميل  اصة لسببيف:

: أف القػػػػوانيف الدوليػػػػة الجنائيػػػػة يلمػػػػب عميهػػػػا الطػػػػابك العرفػػػػيل واف الســــبو األ  
الجػػػػرائـ الدوليػػػػة غيػػػػر متػػػػددة بطػػػػرؽ واضػػػػتةل ومػػػػف الصػػػػعوبة تتديػػػػد التالػػػػة الندسػػػػية 
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ءات الصػػتيتة لتطبيػػؽ قواعػػد القػػانوف كػػاف البػػد مػػف تػػوافر لمرتكبيهػػال ولضػػماف االجػػرا
االتتماالت الندسية التي تربط الداعؿ بجرمل اال في التاالت التي تتطمب الجـز لمعاقبل 

.  المجـر
: تقػػك الجريمػػة الدوليػػة فػػي اللالػػب بطمػػب مػػف اشػػ اص ا ػػريف فػػو الســبو الثــايي

المباشػر ويكػوف ارتكابهػا مربػوط  يكوف لمجاني  هدفا ش صػيال لػذلؾ اليتػوفر هنػا القصػد
بقصػد اتتمػػالي وعػػدـ القػػوؿ بػػأف القصػػد االتتمػػالي يكدػػي لقيػػاـ الػػركف المعنػػوس يعنػػي اف 
قواعػػد القػػانوف الػػدولي القيمػػة لهػػا واذا كػػاف القػػانوف والعدالػػة التسػػتدعي مسػػائمة المجػػـر 

د الػذس عم  اساس القصػد االتتمػالي فػاف معاقبتػل ومسػائمتل عمػ  اسػاس اتتماليػة القصػ
 يساوس القصد المباشر امرا البد منل مف اجؿ تتقيؽ العدالة الدولية.

ــد لي .5 : وهػػو الػػذس يتػػدد الدػػروؽ بػػيف الجػػرائـ الدوليػػة والجػػرائـ  الجنائيػػة (1)الــركن ال
وهػذا الػركف ل الدا ميةل ويشترط وصدا واضػتا لمجػرائـ الدوليػة عمػ  الجػرائـ الدا ميػة

 يتتوس عم   جانبيف:
: ويتمثػػؿ فػػػي الجػػرائـ الدوليػػة التػػػي ترتكػػب بايعػػػاز مػػف الدولػػػة  يالجايــو الشخصـــ

فالشػػػ ص المرتكػػػب لمجريمػػػة الدوليػػػة اليرتكبهػػػا بػػػدافك ش صػػػي ولكػػػف ممػػػثو لمتكومػػػل 
 والدولة.

: ويتمثػػؿ فػػي المصػػمتة المعتػػدع عميهػػا ذات الطػػابك الػػدولي  الجايــو الم عــ عي
عمػػػ  قػػػيـ ومصػػػالح المجتمػػػك فػػػالجرائـ الدوليػػػة هػػػي تمػػػؾ التػػػي يكػػػوف لهػػػا تػػػأثير مباشػػػر 

 الدولي.

 

 
                                                           

 

 .70-69دراسة مقارنةل المصدر السابؽل ص –( متمود صالح العادليل الجريمة الدولية 1)
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 املبحث انثبنث
 دور احملبكى اجلُبئيت اندونيت يف انُظر يف اجلرائى اندونيت

 املطهب األول
 احلًبيت يٍ اجلرائى اندونيت طرق

وفقػػػػاا لنظػػػػاـ رومػػػػا األساسػػػػي فقػػػػد تػػػػـ تتديػػػػد الجػػػػرائـ الدوليػػػػة التػػػػي يسػػػػرس عميهػػػػا 
ة منػػػل أف الواليػػػة القضػػػائية لممتكمػػػة ا تصػػػاص المتكمػػػةل تيػػػث بينػػػت المػػػادة ال امسػػػ

تقتصػػػر عمػػػ  الجػػػرائـ ال طػػػرة جػػػدا والتػػػي تعتبػػػر مػػػف اهتمامػػػات المجتمػػػك الػػػدولي برمتػػػل 
 وبموجب هذا النظاـ فاف مف ا تصاص المتكمة النظر في الجرائـ التالية:

 جرائـ االبادة الجماعية. .أ 
 الجرائـ ضد ا نسانية. .ب 
 جرائـ الترب. .ج 
 جرائـ العدواف. .د 

داقيػػػات الدوليػػػة فقػػػد نصػػػت صػػػراتة عمػػػ  اتتػػػراـ تقػػػوؽ االنسػػػاف وعمػػػ  امػػػا االت
المعػػػايير الدوليػػػة االنسػػػانية وعمػػػ  منػػػك جريمػػػة ابػػػادة االجنػػػاس والمعاقبػػػة عميهػػػال ولهػػػذا 
اليمكػػػف اعتبػػػار الجػػػرائـ التػػػي ترتكػػػب بتػػػؽ الشػػػعوب فػػػي م تمػػػؼ انتػػػاء العػػػالـ بسػػػبب 

الػػػدولي العمػػػؿ عمػػػ  منعهػػػا  معتقػػػداتهـ او اصػػػولهـ شػػػأف دا مػػػي لمػػػدوؿ وعمػػػ  المجتمػػػك
ذلؾ اف الدوؿ الموقعة ل (1)ومعاقبة القائميف عميها لكونها تهدد االستقرار والسمـ العالمي.

                                                           
 

بتث مقدـ إل  مركز كربوء لمبتوث  ( منذر الدضؿل تقوؽ ا نساف والتنوع ا ثني لسكاف كركوؾل1)
كركػػػوؾ مدينػػػة القوميػػػات المت جيػػػة )نموذجػػػاا لعػػػراؽ  –والدراسػػػات فػػػي النػػػدوة العمميػػػة المنعقػػػدة عػػػف 

 .2001تموز  22-21المستقبؿ( لندف 
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عم  االتداقيات ال اصة بمنك جرائـ ابادو الجنس البشرس وجب عميها القبوؿ بااللتزامات 
 واتتراـ النصوص المتدؽ عميها.

تدة عم  اف "يتعهد جميك األعضاء بأف ( مف ميثاؽ األمـ المت56وتنص المادو )
يقومػػػوا مندػػػرديف أو مشػػػتركيف بمػػػا يجػػػب عمػػػيهـ مػػػف عمػػػؿ بالتعػػػاوف مػػػك الهيئػػػة  دراؾ 

(" وهػػي المػػادة التػػي تعهػػدت بموجبهػػا األمػػـ 55المقاصػػد المنصػػوص عميهػػا فػػي المػػادة )
يثػػػاؽ المتتػػػدة عمػػػ  ادراج اتتػػػراـ تقػػػوؽ االنسػػػاف وترياتػػػل فػػػي العػػػالـ. واذا اعتبرنػػػا اف م

فػػي  2/7االمػػـ المتتػػدو قػػاـ عمػػ  اسػػاس مسػػألة تقػػوؽ االنسػػاف فقػػد جػػاء  تدسػػير المػػادة 
تػػػدود ضػػػيقل  اصػػػة فػػػي عبارتهػػػا اال يػػػرة التػػػي نصػػػت عمػػػ   "... الي ػػػؿ هػػػذا المبػػػدأ 
باتتياطات القمك المنصوص عميها في الدصؿ السابك" والتي يتـ اتباعها في تالة تهديد 

 .(1)لسمـ واألمف ال يقـو إال باتتراـ تمؾ التقوؽاألمف والسمـ الدولييف ألف ا

ويرع الباتث مما  تقدـ أف الدرد الي تمؼ عف الدولة مف تيػث تتممػل لممسػؤولية 
الدوليػػة واتتػػراـ مبػػادعء القػػانوف الػػدوليل وهػػذا مػػا اثبتتػػل المتاكمػػات ال اصػػة لمجرمػػي 

اد مثػػؿ القرصػػنة او تػػرب البوسػػنة والمتاكمػػات ال اصػػة فػػي الجػػرائـ التػػي قػػاـ بهػػا االفػػر 
تجػػارة الرقيػػؽ او جػػرائـ التػػربل تتػػ  اصػػبح هػػذا الموضػػوع مبػػدأ مػػف مبػػادعء القػػػانوف 

لتتممػل  -كشػ ص دولػي –وفي المقابؿ يعني هػذا  وجػوب تمتػك الدػرد  بتقوقػل ل الدولي
واكػػد ذلػؾ اعػػوف تقػوؽ االنسػػاف الصػػادر عػف األمػػـ المتتػدةل والعهػػد الػػدولي ل الواجبػات

السياسػػػية والمدنيػػػة والثقافيػػػة واالقتصػػػاديةل واالتداقيػػػة األوروبيػػػة لتقػػػوؽ لتقػػػوؽ ا نسػػػاف 
والػػػذس  1963ا نسػػػافل واعػػػوف االمػػػـ المتتػػػدة لمقضػػػاء عمػػػ  التمييػػػز العنصػػػرس لسػػػنة 

وجميعهػػػا تمػػػنح الشػػػ ص تقوقػػػا يكتسػػػبها بػػػاعتراؼ العػػػالـ ل 1965اصػػػبح اتداقيػػػة سػػػنة 

                                                           
 

ل إبريػؿ 324ل ع57( عزالديف فودةل فكرة إنشاء متكمػة جنائيػة دوليػةل مجمػة مصػر المعاصػرل س 1)
 .648ل ص1966
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لمقػانوف الػدوليل وعمػ  الػرغـ مػف كػؿ  كش صػية قانونيػة دوليػة يمكنػل المطالبػة بهػا طبقػا
 .(1)تمؾ المتاوالت اال انها مازالت تدتقد االطار القانوني الممـز 

 املطهب انثبَي
حملكًت اجلُبئيت اندونيت يبهيت فئبث اجلرائى انىاردة يف َظبو ا

 االسبسي
جاء انشاء المتكمػة الجنائيػة الدوليػة أمػراا فػي غايػل االهميػة فػي تقنػيف العديػد مػف 
القوانيف الدوليػة  صوصػا فيمػا وصػؿ اليػل مشػرعي النظػاـ االساسػي لممتكمػل بعػد اكثػر 
مف قرف فػي معالجػة  الجػرائـ الدوليػة  اصػة مابعػد التػربيف العػالميتيف التػي نػتا عنهمػا 
العديػػػد مػػػف الكػػػوارث التػػػي اوجبػػػت انشػػػاء العديػػػد مػػػف المتػػػاكـ التػػػي نظػػػرت فػػػي الجػػػرائـ 

مف. وتػاتي أهميػة المتكمػة الجنائيػة الدوليػة فػي ت طيهػا المرتكبة في ذلؾ الوقت مػف الػز 
بموجػػػب المػػػادة  –االطػػػار التقميػػػدس لتضػػػك مدهومػػػاا شػػػامو لمجػػػرائـ الم تمدػػػة فػػػي بنودهػػػا 

فهػػي لػػـ تقتصػػر عمػػ  الجػػرائـ  -)الثامنػة( مػػف نظػػاـ المتكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة االساسػػي 
زاعػػات الدا ميػػة والتػػروب االهميػػل الدوليػػة والتجػػاوزات القانونيػػة بػػؿ امتػػدت لتصػػؿ الػػ  الن

 فكاف هذا تطورا واسعا لمدهـو جرائـ الترب في قواعد القانوف الدولي.

واضػػػافت  المجػػػاف التتضػػػيرية لمجػػػرائـ التقميديػػػة  كالقتػػػؿ العمػػػد أو االغتصػػػاب او 
التعذيب جرائـ جديدة: مثؿ االجبار عم  الرذيمػةل والعنػؼ الجنسػيل واال تدػاء القصػرسل 

 متاكمة  المجـر لهذو االنواع مف الجرائـ في تالة السمـ.مما يضمف 

واليأتي تهرب اسرائيؿ مف الموافقل عم  المعاهدو اال النها تعطي السبؿ لضتايها 
فػػػي التقػػػدـ بقضػػػايا ضػػػد جػػػرائـ ارتكبهػػػا قادتهػػػا ومواطنيهػػػا التػػػي تػػػؤدس الػػػ  متػػػاكمتهـل 

                                                           
 

ـو مػػػرزوؽل بػػػيف التػػػؽ النظػػػرس والواجبػػػات ا لزاميػػػةل ا نسػػػاف وش صػػػيتل الدوليػػػةل جريػػػدة ( معصػػػ1)
 البيافل مصدر سابؽ.
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عمػػػ  الضػػػمانات التػػػي ورفضػػػت التوقيػػػك عمػػػ  هػػػذا النظػػػاـ االساسػػػي اال بعػػػد تصػػػولها 
 تتميها مف جانب الواليات المتتدو االمريكية.

وهنػػػا يتسػػػب لمقػػػانوف الػػػدولي الجنػػػائي بأنػػػل لػػػـ يعدػػػي او يسػػػتثني مػػػف العقػػػاب اس 
وايضػا لػـ يعطػي تامػؿ التصػانل جػواز  االتتجػاج ل مجـر لل صدل رسػمية فػي تكومتػل

  مػػف مسػػؤوليتل الجنائيػػل لمتهػػرب مػػف المسػػؤولية الجنائيػػةل واليعدػػي ايضػػا الػػرئيس االعمػػ
او اذا كػػاف عمػػ  عمػػـ بػػاف مرؤوسػػيل ل عػػف الجػػرائـ التػػي يرتكبهػػا االشػػ اص بػػأوامر منػػل

سػػػيرتكبوف جػػػرائـ ولػػػـ يت ػػػذ االجػػػراءات لمنػػػك وقوعهػػػال واكػػػد القػػػانوف الػػػدولي عمػػػ  عػػػدـ 
 .(1)شموؿ المجرميف بالعدو عف الجرائـ المرتكبة قبؿ نداذ القانوف

                                                           
 

-1394العػػػدد:  –( زهيػػػر كػػػاظـ عبػػػودل شػػػهادة المشػػػتكي السػػػيد أتمػػػد التيػػػدرسل التػػػوار المتمػػػدف 1)
 .http://www.rezgar.com/m.asp?i=8ل عم  الموقك ا لكتروني 2005/12/9
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 الخاتمة
راسػػػة تتػػػت عنػػػواف "أركػػػاف و صػػػائص الجريمػػػة الدوليػػػة"ل وتعتبػػػر غايػػػة فػػػي جػػػاءت هػػػذو الد

األهميػػػة كونهػػػا تتػػػاكي آراء فقهيػػػة متعػػػددة وتتطػػػرؽ لتطػػػور تػػػاري ي لمدهػػػـو الجريمػػػة الدوليػػػة التػػػي 
تعتبػػػر غايػػػة فػػػي الجدليػػػة وا ثػػػارة. ولقػػػد تػػػاوؿ الباتػػػث مػػػف  ػػػوؿ هػػػذو الدراسػػػة التطػػػرؽ لمجػػػذور 

الدوليػػة وتتبػػك فػػي التأصػػؿ التػػاري ي لهػػا والمراتػػؿ التػػي مػػرت بهػػال سػػواء التاري يػػة لمدهػػـو الجريمػػة 
قبػػؿ التػػرب العالميػػة األولػػ  أو فػػي أعقػػاب التػػربيف الكػػونيتيف األولػػ  والثانيػػةل ومػػا طػػرأ عمػػ  هػػذا 
المدهػػـو مػػف تبػػدؿ وتليػػر نتيجػػة لوهتمػػاـ الػػدولي بالقضػػاء عميهػػا فكػػاف تشػػكيؿ المتػػاكـ العسػػكرية 

وليبػػػزج ونػػػورمبرغ وبعػػػد ذلػػػؾ فػػػي رونػػػدا ويوغسػػػوفيا السػػػابقة ووصػػػوالا لػػػػوالدة  المؤقتػػػة فػػػي طوكيػػػو
المتكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة وفػػي كػػؿ مرتمػػة مػػف هػػذو المراتػػؿ اكتسػػب مدهػػـو الجريمػػة الدوليػػة تبػػديوا 

 وتليراا ساعد في تكوينل الدقهاء ومواقؼ القضاء الجنائي الدولي المؤقت.
الشػػلؿ الشػػاغؿ لمبشػػرية التػػي ناضػػمت طػػويوا لمػػت مص مػػف كانػػت الجريمػػة الدوليػػة وال زالػػت 

براثهػػػػال إالَّ أف البشػػػػرية ال زالػػػػت تعػػػػاني القتػػػػؿ والمػػػػوت واالغتصػػػػاب وا بػػػػادة الجماعيػػػػة والتمييػػػػز 
العنصرس وا رهاب ومصادرة التقوؽ وانتهاكها في كؿ زاوية مف زوايا هذا العالـ المتناثر األرجاءل 

سياستها الرأسمالية المعادية لشعوب العػالـ الثالػث إال اف زادت األمػور وما برتت العولمة الجديدة ب
تعقيداال تيث ساهمت في انتهاؾ تقوؽ ا نساف وانتشار الدقر وزيادة نسبة الجريمػة المنظمػة ودعػـ 
االقتتاؿ الدا مي والتروب األهمية في كؿ مكاف. إف الجريمة الدوليػة هػاجس عظػيـ أضػت  يشػلؿ 

بيتػػل ومصػػنعل وجامعتػػل فػػالموت والقتػػؿ قػػد يطػػوؿ ا نسػػاف فػػي أس وقػػتل ومػػا بػػاؿ كػػؿ إنسػػاف فػػي 
 ظاهرة ا رهاب إالَّ ظاهرة عمياء ال تميز بيف مسمـ وغير مسمـل أبيض وأسودل آسيوس وأوروبي.

إف والدة المتكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة فػػي ظػػؿ هػػذو الظػػروؼ يعتبػػر أمػػراا غايػػة فػػي األهميػػة بػػؿ 
نسػػانياا  لممسػػاهمة فػػي وقػػؼ المجػػازر والمػػذابح والقتػػؿ بػػدـ بػػارد ل بريػػاء فػػي البوسػػنة  أمػػراا تضػػارياا وا 

والهرسػػػػؾ وفػػػػي كشػػػػمير وجنػػػػوب الصػػػػيف وجنػػػػوب تايونػػػػد والدمبػػػػيف وفمسػػػػطيف ولبنػػػػاف والصػػػػوماؿ 
والسػػوداف والعػػراؽ وأفلانسػػتاف. إف الجريمػػة الدوليػػة تتػػاؾ هنػػا وهنػػاؾ فػػي كػػؿ زاويػػة مػػف زوايػػا هػػذا 

كاف لزامػاا عمػ  الباتػث أف يتصػدع لتاري هػال وتطورهػا وأركانهػال و صائصػهال  العالـ المتناثرل لذا
وأنواعهػػال وقبػػؿ هػػذا وذلػػؾ لتعريدهػػا ورأس الدقهػػاء فػػي عناصػػرها وأركانهػػا. راجيػػاا أف أكػػوف قػػد وف قػػت 

 في ذلؾ  ير توفيؽل إنل سميك مجيب الدعاء.
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 :ـمخــــصــالمـ
 المجتمك اهتماـ ومدع الدوليةل الجرائـ عم  التركيز تـ التاليل الدراسة   وؿ مف

 البشػػريل اصػػابت التػػي اآلالـ ت ديػػؼ اجػػؿ مػػف ات ػػذها تػػـ التػػي واالجػػراءات بهػػا الػػدولي
 التػػػػرب  ػػػوؿ  صوصػػػا الشػػػعوبل بتػػػؽ المدجعػػػل الجػػػرائـ مػػػف العديػػػد ارتكػػػاب بسػػػبب
 وممارسػػات واهميػػة عرقيػة تػػروب مػػف ومػالتقهـ الثانيػػة العالميػػة والتػرب االولػػ  العالميػة
 ترتكػػػب التػػي التػػػروب الػػ  اضػػػافل منهػػا تعػػاني البشػػػرية لػػتالزا التػػػي العنصػػرس التمييػػز
 تػـ البتػث  ػوؿ ومػفل العػالـ هػذا فػي االماكف مف العديد في ابرياء ضد االدياف بذريعل
 المػػػػػؤتمرات بعػػػػض عػػػػرض عمػػػػػ  والعمػػػػؿ الدوليػػػػة لمجريمػػػػل تػػػػػاري ي تتبػػػػك عمػػػػ  العمػػػػؿ

 فػػي التػػرب جػػرائـ تكبػػيمر  لمتاكمػػل الدوليػػة المتػػاكـ انشػػاء منهػػا انبثػػؽ التػػي واالتداقيػػات
 .الثانية العالمية الترب بعد متاكـ مف انش  وما والثانية االول  العالمية الترب فترو
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ABSTRACT : 

In this study, the light is shaded upon the emergence of 

international crimes. It also peruses the international concerns of 

these crimes and upon the done work by the international 

community as part of the suffering alleviating endeavor that 

engulfed the human being because of many ugly crimes against 

the populations. This issue particularly concerns the first and the 

second world wars and the following civil and ethnic crimes. It 

also resulted from the deadly and still-live suffering 

discriminations policies. in addition to, the civil wars that 

committed in the name of religions against the innocent citizens in 

every corner and place in this simple world. In this article, we 

innocent citizens in every corner and place in this simple world . 

in this article, we work on historical peruse regarding the core of 

the crime and displaying some attempts, conferences and 

agreements which led to establish international courts to put into 

try the war's criminals as it experienced in the time of the first 

world war and other courts established after the end of the second 

world war . 


