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 يف القانون الدويل اجلنائي البنيان القانوين للجرمية الدولية
 

  د. أمحد عبد هللا ويدان                                                                       
 جامعة سرت -كلية القانون                                                                  
 

 ملخص البحث
من خالؿ ربليل األحكاـ ادلوضوعية العامة  يهدؼ ىذا البحث إىل دراسة اجلردية الدولية

التطورات التشريعية والفقهية للجردية الدولية وأىم األركاف العامة لألفعاؿ ادلكونة ذلا.  وذلك يف ضوء 
على الصعيدين الدويل واإلقليمي، ودراسة ىذه التطورات وإعطائها حقها  اليت يشهدىا ىذا ادلوضوع

من البحث والتحليل من أجل الوصوؿ إىل دراسة جادة ألحد أىم ادلوضوعات اليت تثَت اىتماـ اجملتمع 
 الدويل الدائم. الدويل واحمللي، خصوصاً بعد إنشاء القضاء اجلنائي 

نظراً  وتربز اشكاليات الدراسة يف اف اجلردية الدولية من أكثر اجلرائم جداًل على الصعيد الدويل
كوهنا تعد أفعااًل جسيمة تناؿ من احلقوؽ اليت حيميها القانوف الدويل،  خلطورة ىذا النوع من اجلرائم

دائرة اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية أخرج وأف حصر ادلشرع الدويل للجرائم الدولية اليت تدخل يف 
العديد من األفعاؿ اجلنائية من دائرة اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، األمر الذي دفعنا لدراسة ىذا 

 ادلوضوع خاصة مع تنامي رفع الدعاوى اجلنائية أماـ احملكمة اجلنائية الدولية.
التحليلي الوصفي سعيًا منو اىل ابراز ادلوقف واعتمد الباحث يف إعداده ذلذا البحث ادلنهج 

القانوين واالشكاليات اليت يثَتىا موضوع البحث ،وبناء على ذلك سنتناولو من خالؿ ادلعاجلة اجلنائية 
ادلوضوعية للجردية الدولية يف القانوف الدويل اجلنائي وذلك دبناقشة أىم األركاف العامة للجردية الدولية، 

صر اليت يتكوف منها كل ركن منها.واستعاف الباحث كذلك ابدلنهج ادلقارف من أجل مع بياف أىم العنا
الوقوؼ على وجوه االتفاؽ واالختالؼ بُت ادلعاجلة ادلوضوعية للجردية الدولية يف القانوف الدويل اجلنائي 

 والقانوف الوطٍت.
إىل ادلساواة بُت  أف فقهاء القانوف الدويل اجلنائي ذىبوا ومن اىم ما توصل اليو الباحث،

القصد ادلباشر واالحتمايل يف العقاب على اجلردية يف رلاؿ القانوف الدويل اجلنائي، وذلك لعدة اسباب 
منها أف ىناؾ بعض اجلرائم الدولية كجرائم ضد سالمة وأمن البشرية وجرائم ضد اإلنسانية، ال ترتكب 

قوؿ بتوافر القصد اجلنائي ادلباشر. وأف يف غالب األحياف لتحقيق مصاحل شخصية، شلا يصعب معو ال
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اجلردية الدولية ال زبتلف يف أركاهنا عن جرائم القانوف العاـ. إال يف ركن واحد وىو الركن الدويل، حيث 
أىم أركاف اجلردية الدولية، فهو الذي دييزىا عن غَتىا من اجلرائم. كما ويعترب ىذا الركن  يعد  أحد

تصاص القضائي يف اجلرائم ادلرتكبة وفيما إذا كانت ىذه اجلرائم تدخل يف أساسياً يف ربديد نطاؽ االخ
 ية أـ يف اختصاص احملاكم الوطنيةاختصاص احملكمة اجلنائية الدول

 مقدمة
اجلردية الدولية زلل اىتماـ اجملتمع الدويل نظرًا خلطورهتا، األمر الذي دفع ىذا  لقد أصبحت

واجهتها والتخفيف من ثرارىا واحلد منها. ونظرًا الستحواذ فكرة اجملتمع إىل بذؿ الكثَت من اجلهود دل
اجلردية الدولية على اىتماـ اجملتمع الدويل الرتباطها بفكرة ادلصاحل الدولية، فقد اعًتؼ القانوف الدويل 
حبيوية ادلصاحل الدولية وعد االعتداء عليها عماًل غَت مشروع يستوجب العقاب. ونظرًا ألمهية ىذه 

احل فقد سعى اجملتمع الدويل إىل توفَت احلماية الدولية اجلنائية الالزمة ذلا من خالؿ تطبيق أحكاـ ادلص
القانوف الدويل اجلنائي، اليت تتضمن األحكاـ ادلوضوعية العامة للجردية الدولية وأىم األركاف العامة 

ية ادلقررة دلثل ىذه األفعاؿ غَت لألفعاؿ ادلكونة للجردية الدولية وادلتضمنة أيضًا أىم القواعد العقاب
 (1)ادلشروعة دولياً.

وقد أصبع فقهاء القانوف الدويل اجلنائي على ضرورة أف يتوفر يف اجلردية الدولية عدٌد من 
األركاف العامة الالزمة لقياـ ادلسؤولية اجلنائية ضد مرتكيب مثل ىذه األفعاؿ غَت ادلشروعة واليت من 

 (2)اجملتمع الدويل أبسره.شأهنا انتهاؾ حرمة وقيم 
فأركاف اجلردية ىي أمور يتوقف عليها وجود اجلردية، فال قياـ ذلا بدوهنا، فقد اتفق الفقهاء على 
ضرورة توفر أركاف عامة يف كل جردية وىذه األركاف ىي الركن الشرعي )أف يكوف ىناؾ نص حيظر 

ف للجردية سواًء أكاف فعاًل أـ امتناعاً(، و اجلردية ويعاقب عليها(، والركن ادلادي )اتياف العمل ادلكو 
إال أف ىذه الشروط ال سبنع (3)الركن األديب أو ادلعنوي )أف يكوف اجلاين مكلفاً أي مسؤواًل عن اجلردية(.

ومثاؿ  (4)من وجود أركاف خاصة يف بعض اجلرائم، فهناؾ بعض اجلرائم يشًتط لقيامها وجود ركن رابع.

                                                           

 . 24. اإلسكندرية: دار ادلطبوعات اجلامعية. ص 1ـ(. القانوف الدويل اجلنائي. ط2001الشاذيل، فتوح. )( 1)
 . 492.اإلسكندرية: دار ادلطبوعات اجلامعية. ص 1ـ(. النظرية العامة للقانوف اجلنائي. ط1971هبناـ .رمسيس،. ) ( 2)
 .78-77دراسة النظرية العامة للجردية الدولية. مرجع سابق. ص -دمحم عبد ادلنعم عبد الغٍت. القانوف الدويل اجلنائي ( 3)
. بَتوت: دار الكتاب العريب. ص 1جلنائي اإلسالمي مقاراًن ابلقانوف الوضعي. جـ(. التشريع ا1984عودة، عبد القادر. )( 4)

110-111. 
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ردية الدولية واليت يشًتط لقيامها وجود ركن رابع وىو الركن الدويل.  ومن ذلك يف وقتنا احلاضر، اجل
ادلالحظ أف اجلردية الدولية ال زبتلف يف أركاهنا عن جرائم القانوف العاـ. إال يف ركن واحد وىو الركن 

 لذا فقد مت تقسيم األركاف العامة للجردية الدولية إىل أربعة أركاف أساسية.(1)الدويل.
قـو الباحث ادلعاجلة اجلنائية ادلوضوعية للجردية الدولية يف القانوف الدويل اجلنائي. وذلك لذا سي

 على النحو اآليت: 
 مبحث سبهيدي

 مفهـو اجلردية الدولية
إظهار أىم  ومن اجل بياف اجلردية الدولية فإف األمر يتطلب تعريفها وبياف مفهومها، من خالؿ

 نوف الدويل اجلنائي الغربيوف والعرب للجردية الدولية. التعريفات اليت قدمها فقهاء القا
فاجلردية الدولية تعد من أكثر اجلرائم جداًل على الصعيد الدويل، نظراً لعدـ وجود تعريف زلدد 

األمر الذي فتح ابب االجتهاد على مصراعيو أماـ الفقو اجلنائي الدويل،  لذا صلد العديد من  (2)ذلا،
وص. فقد ذىب بعض فقهاء القانوف اجلنائي الدويل ومنهم )جونسوف وكلسن ادلفاىيم يف ىذا اخلص

إىل حصر مفهـو اجلردية الدولية يف كل األفعاؿ اجلنائية  Johnson and CarciaKlsnوكارسيا(
اليت تعد على درجة من اخلطورة، حبيث ديكن أف تؤثر على كياف اجملتمع الدويل وسالمتو، وىذه 

ديكن أف تثَت ادلسؤولية اجلنائية على الفرد والدولة يف نطاؽ القانوف الدويل  األفعاؿ ابلغة اخلطورة
 (3)اجلنائي.

ومن ىنا ديكن القوؿ إف اجلردية الدولية عبارة عن سلوؾ يتعارض يف رلملو مع أحكاـ القانوف  
صفو عمالً الدويل لكونو يضر ابدلصاحل اليت حيميها ىذا القانوف وألنو يعكر صفو العالقات الدولية بو 

غَت مشروع يصيب ادلصاحل الدولية ويعد دبثابة عدواف عليها، وقد يُرتكب ىذا السلوؾ من قبل أفراد 
بصفتهم الشخصية ضد قيم ومصاحل متعلقة بصميم اجلماعة الدولية، واليت يقر ذلا القانوف الدويل 

                                                           

 .53ـ(. مشكلة ادلسؤولية اجلنائية الشخصية يف القانوف الدويل. مرجع سابق. ص 1970الغزاوي، يونس. )( 5)
  (6) Anthony Aust.(2002).Handbook of International Law. Cambridge: Cambridge 

University Press.     At 268. 
)3(M. R. Carcia-Mora. (1962). International Responsibility for Hostile Acts of 
Private Persons against Foreign States. New York: The Hugue. at 134. 
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ف يف استعماؿ السلطة ضد التعس احلماية اجلنائية، وقد يرتكب من قبل أفراد بصفتهم الرمسية نتيجة
 (1)فرد أو رلموعة من األفراد بدوافع عنصرية وقومية.

ونظرًا خلطورة ىذا النوع من اجلرائم فقد فرض ادلشرع الدويل ادلسؤولية اجلنائية الدولية على  
مرتكيب مثل ىذه اجلرائم، وأكد على ضرورة إيقاع أقصى العقوابت دبن تسوؿ لو نفسو انتهاؾ حرمة 

 (2)اجملتمع الدويل.
ية وديكن إيراد بعض ىذه وقد تعددت تعريفات فقهاء القانوف الدويل اجلنائي للجردية الدول

 التعريفات على النحو التايل:
" أهنا " تلك اليت إذا ارتكبتها الدولة أو مسحت هبا، Spiropols فقد عرفها "سبَتوبولس  

يف حُت عرفها جالسَت  (3)تعترب سلالفات جسيمة للقانوف الدويل وتستوجب ادلسؤولية الدولية."
(Glooserأبهنا: " األفعاؿ اليت ترتك ) ب إخالاًل بقواعد القانوف الدويل وتكوف ضارة ابدلصاحل اليت

بصفة اجلردية واستحقاؽ فاعلها العقوبة".وقد ذىب  –قانوانً  –حيميها ذلك القانوف مع االعًتاؼ ذلا 
إىل القوؿ أبهنا "أفعاؿ إجيابية أو سلبية تقابلها عقوبة تعلن وتنفذ ابسم Bellالفقيو"فسبسياف بيال"

 (4)لية".اجلماعة الدو 
وقد أقدـ فقهاء القانوف الدويل اجلنائي العرب على تعريف اجلردية الدولية اجلنائية. إال أف ما 

 قدموه من تعريفات ال زبرج يف مضموهنا عما قدمو فقهاء القانوف الدويل اجلنائي الغربيوف. 
فة للقانوف فقد ذىب الدكتور زلي الدين عوض إىل تعريف اجلردية الدولية أبهنا :" كل سلال

الدويل، سواء أكاف حيظرىا القانوف الوطٍت أو يقرىا، تقع بفعل أو ترؾ من فرد زلتفظ حبريتو يف 
االختيار إضرارًا ابألفراد أو اجملتمع الدويل بناء على طلب الدولة أو تشجيعها أو رضائها، يف الغالب، 

                                                           

سكندرية: دار ادلطبوعات اجلامعية،. ص ـ(.  مسؤولية الفرد اجلنائية عن اجلردية الدولية. اإل2002السعدي. عباس ىاشم. ) (2)
18. 

. انظر 54ـ(. ادلبادئ العامة جلرائم الصحافة والنشر. اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي. ص 2004عبد ادلنعم. سليماف. ) (3)
ظر أيضاً، . ان364ـ(. دراسات يف القانوف الدويل اجلنائي. القاىرة: دار الفكر العريب. ص 1968أيضاً، عوض، زلي الدين. )

 .71ـ(. مشكلة ادلسؤولية اجلنائية الشخصية يف القانوف الدويل. بغداد: مطبعة شفيق. ص 1970الغزاوي، يونس. )
ـ(. القانوف الدويل اجلنائي: دراسة يف النظرية العامة للجردية الدولية. اإلسكندرية: دار 2008عبد الغٍت، دمحم عبد ادلنعم. ) (4)

 .15اجلامعة اجلديدة. ص 
 .5ـ(. اجلردية الدولية. القاىرة: دار النهضة العربية. ص 1979عبيد، حسنُت. ) (5)
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يف حُت ذىب الدكتور حسنُت  (1)وف".ويكوف من ادلمكن رلازاتو جنائياً عنها طبقاً ألحكاـ ذلك القان
عبيد إىل تعريفها أبهنا :" سلوؾ إرادي غَت مشروع يصدر عن فرد ابسم الدولة أو بتشجيع أو رضاء 

 .(2)منها، ويكوف منطوايً على مساس دبصلحة دولية ربميو قانوانً"
عرؼ  ويعد التعريف الذي قدمو األستاذ الدكتور زلمود صليب حسٍت األكثر مشولية، فقد

معتربة  فعل غَت مشروع يف نظر القانوف الدويل صادر من شخص ذي إرادة :اجلردية الدولية اجلنائية أبهنا
 (3)أجلو. قانوانً ومتصل على ضلو معُت ابلعالقة بُت دولتُت أو أكثر ولو عقوبة توقع من

ال زبرج عن  ومن الواضح أف اجلردية الدولية وحسب ما يراىا فقهاء القانوف الدويل اجلنائي 
كوهنا أفعااًل جسيمة تناؿ من احلقوؽ اليت حيميها القانوف الدويل، ويكوف من شأنو إحداث إضطراٍب 
يناؿ من النظاـ العاـ الدويل من خالؿ القياـ بفعل غَت مشروع أو االمتناع عن فعل مشروع صادر عن 

على قواعد القانوف الدويل  إرادة معتربة قانوانً، األمر الذي من شأنو أف يشكل عدواانً  شخص ذي
وانتهاكًا للمصاحل األساسية واإلنسانية للجماعة الدولية وأفراد اجلنس البشري شلا يستوجب معو 

 ادلسؤولية الدولية. 
ومن اجلدير ابلذكر أف اجلردية الدولية شأهنا شأف اجلردية الداخلية، ىي عبارة عن سلوؾ غَت 

وما نصت عليو االتفاقيات الدولية اليت جرمت ىذا السلوؾ  مشروع ذباوز نطاؽ التشريعات الداخلية
أو الفعل الغَت مشروع، كما تعترب اجلردية الدولية عبارة عن عدواف على مصلحة حيميها القانوف، حيث 
إف أىم ما يضطلع بو القانوف اجلنائي سواء أكاف القانوف اجلنائي الداخلي أـ الدويل ضباية ادلصاحل 

ذبـر األفعاؿ إال إذا كانت غاية ذبرديها ضباية مصلحة اجتماعية هتم اجملتمع الداخلي أو  ادلعتربة، وقد ال
الدويل. فاجلردية الدولية ىي جردية من جرائم القانوف الدويل العاـ وهتدد النظاـ الدويل العاـ، وهتدؼ 

ا اجلزاء مقرر دبقتضى النتهاؾ ادلصاحل احملمية دبقتضى قواعد ىذا القانوف ويطبق جزاء على مرتكبها وىذ
 (4)قواعد القانوف الدويل اجلنائي.

وبعد استعراض التعريفات الفقهية للجردية الدولية، الحظ الباحث أف ادلشرع الدويل عمد إىل 
حصر تعريف اجلردية الدولية يف نطاؽ اجلرائم اليت زبتص هبا احملكمة اجلنائية الدولية، فقد حصر ادلشرع 

                                                           

 .79ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية يف النظاـ العادلي اجلديد. اذليئة ادلصرية العامة للكتاب. ص 1999انظر زيد، دمحم إبراىيم. ) (6)
 .5عبيد،حسنُت. ادلرجع السابق. ص ( 1)
 .42ـ(. دروس يف القانوف الدويل اجلنائي. القاىرة: دار النهضة العربية.  ص 1960يب. )حسٍت، زلمود صل  (2)
 .67ـ(. القسم العاـ من قانوف العقوابت. اإلسكندرية. دار اجلامعة. ص 2000أبو عامر، دمحم زكي. ) (3)
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الدولية واليت زبتص احملكمة اجلنائية الدولية بنظرىا وىي جرائم اإلابدة اجلماعية وجرائم الدويل اجلرائم 
احلرب وجرائم ضد اإلنسانية. وعليو ديكن تعريف اجلردية الدولية اليت زبتص احملكمة اجلنائية الدولية 

من  8، 7، 6واد بنظرىا على النحو االيت: )فعل أو امتناع، ينطبق عليو وصف اجلردية الوارد يف ادل
النظاـ األساسي  للمحكمة، سواء أكانت أفعاؿ إابدة أو أفعااًل ضد اإلنسانية أو تلك اليت سبثل جرائم 
حرب، على أف تصدر عن إرادة معتربة قانوانً، وذلك أبف تكوف يف إطار دويل يتبٌت الفعل ضمن 

الباحث أف حصر ادلشرع  وعليو يالحظ  (1)سياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة غَت حكومية(.
الدويل للجرائم الدولية اليت تدخل يف دائرة اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية أخرج العديد من األفعاؿ 

إضافة إىل أف ادلشرع الدويل أغلق ابب االجتهاد  اجلنائية من دائرة اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية،
 الدولية ألهنا جاءت على سبيل احلصر. فيما يتعلق بتفسَت اختصاص احملكمة اجلنائية

 الركن الشرعي للجردية الدولية يف القانوف الدويل اجلنائي: ادلبحث  األوؿ
يعد الركن الشرعي أحد العناصر الرئيسة لوجود اجلردية، إذ بدونو ينعدـ وجود اجلردية ومن مث 

كن الشرعي يقـو على ربديد أركاف فالر  (2)يستحيل قياـ ادلسؤولية اجلنائية ومعاقبة الفاعل أو شريكو.
وىذا ما أكدتو  (3)اجلردية سواء أكانت جردية داخلية أـ دولية وتعيُت مقدار العقاب ادلخصص دلقًتفها.

 Universal Declaration of Human( من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف 9ادلادة )
Rights  أحد الرتكابو فعاًل أو امتناعاً ال  مواليت تنص على أنو )ال جيوز احلكم على1948الصادر

يشكالف جرمًا وقت اقًتافهما دبوجب أحكاـ القانوف الوطٍت أو الدويل، وال جيوز فرض عقوبة تفوؽ 
 (4)العقوبة النافذة يـو اقًتافو(.

فالركن الشرعي للجردية الداخلية يقـو على مبدأ الشرعية، الذي يعترب من أىم القواعد السائدة 
، والذي أصبح مبدأً (5)قانوف العقوابت  القائم على أف "ال جردية وال عقوبة إالَّ بنص القانوف"يف رلاؿ 

                                                           

 .18لفكر اجلامعي. ص ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية. اإلسكندرية: دار ا2004حجازي، عبد الفتاح بيومي. )(4)
ـ(. ادلسئولية اجلنائية يف نطاؽ القانوف الدويل اجلنائي. القاىرة: دار هنضة الشروؽ. ص 1988عالـ، عبد الرضبن حسُت. ) (1)

98. 
 .154ـ(. شرح قانوف العقوابت: القسم العاـ. األردف: مكتبة دار الثقافة. ص 1997احلليب، دمحم علي سامل. ) (2)
(3)Article(9) ofthe Universal Declaration ofHuman Rights. 
ـ(. شرح األحكاـ العامة لقانوف العقوابت اللييب. اجلزء األوؿ. األحكاـ العامة للجردية. ليبيا: 2010ابره، دمحم رمضاف. )( 4)

 .12الشركة اخلضراء للطباعة والنشر، ص
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،  وىذا يعٍت ضرورة وجود نص  (1)دستورايً تضمنتو العديد من دساتَت الدوؿ على اختالؼ انتماءاهتا
الصفة غَت الشرعية اليت  قانوين  حيدد الفعل ويفرض العقوبة القانونية ادلقررة لو. فالتجرمي ىنا أييت من

يضفيها النص القانوين على السلوؾ البشري، األمر الذي جيعلو خاضعًا لقاعدة من قواعد التجرمي 
والعقاب وغَت خاضع ألية قاعدة من قواعد التربير واإلابحة ، ويعد مبدأ الشرعية دستور قانوف 

 .(2)العقوابت
فعل احملظور وتفرض عليو العقوبة ادلناسبة. لذا ال فالقاعدة القانونية ادلكتوبة ىي اليت ذبـر ال 

يستطيع القاضي أف ينسب الصفة اجلرمية للفعل إال يف حاؿ وجود قاعدة قانونية مكتوبة سابقة على 
فالركن  وىذا األمر ينطبق على اجلرائم الدولية مع اختالؼ مصدر ذبرديها. (3)الفعل سبنحو ىذه الصفة.

ـو على ادلبدأ نفسو الذي يقـو عليو الركن الشرعي يف اجلردية الداخلية مع الشرعي للجردية الدولية يق
 اختالؼ مصدر التجرمي يف القانوف الدويل اجلنائي.

( من النظاـ 23وقد نص ادلشرع الدويل صراحًة على مبدأ شرعية العقوبة واجلردية يف ادلادة ) 
دلادة على أنو )ال يعاقب أي شخص ، حيث نصت ىذه ا(ICC)األساسي  للمحكمة اجلنائية الدولية

أما خبصوص ادلصادر اليت يستند إليها القانوف الدويل (4)أدانتو احملكمة إال وفقاً ذلذا النظاـ األساسي (.
 the Statute of the)( من الئحة العدؿ الدولية38فقد مت اإلشارة إليها يف ادلادة )

International Court of Justice)   وىي: ادلبادئ العامة يف القانوف والسوابق القضائية وثراء
كبار فقهاء القانوف الدويل يف العامل ادلتحضر، إىل جوار العرؼ والنصوص ادلكتوبة وادلتمثلة يف القواعد 

وأف صبيع ىذه القواعد مستقلة عن القواعد  (5)ادلنصوص عليها يف ادلعاىدات واالتفاقيات الدولية.
القوانُت الوطنية بل وأعلى منها يف ادلرتبة القانونية. وىذا مبدأ مسو القانوف الدويل على اجلنائية يف 

القانوف الداخلي، والذي يفرض على كل دولة، أف تقـو ابلتوفيق بُت قانوهنا الوطٍت وقواعد القانوف 
 (6)الدويل.

                                                           

 .11قاىرة: دار النهضة العربية. ص ـ(. الدستور والقانوف اجلنائي.ال1992حسٍت، زلمود صليب. )( 5)
 .58ـ(. ادلساواة يف القانوف اجلنائي. دار النهضة العربية. ص 1991أبو خطوة، أضبد شوقي. )( 6)
 .45ـ(. مبادئ القانوف اجلنائي الدويل. القاىرة: دار النهضة العربية. ص 1998مشس الدين، أشرؼ. )( 7)
(8)Article (23)of the Statute ofthe International Criminal Court. 
(9)Article(38) ofthe Statute of theInternational Court of Justice. 
القسم العاـ، اجلزء األوؿ، ادلبادئ العامة للجردية. كلية  -ـ(. شرح قانوف العقوابت االربادي1993ربيع، دمحم حسن. )2(  1)

 .43شرطة ديب. ص 
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تمد صفتو اجلرمية من لذا فإف الفعل الذي يعترب إتيانو جردية يف القانوف الدويل اجلنائي يس 
الُعرؼ وقد يستمدىا من القواعد القانونية ادلنصوص عليها يف ادلعاىدات الثنائية واجلماعية. لذا فإف 
اجلرائم الدولية ال تستند يف صبيع األحواؿ إىل نصوص قانونية مكتوبة ذبـر ىذه األفعاؿ وتفرض عليها 

ة اجلنائية اذباه أي شخص القًتافو فعاًل ال يعده العرؼ عقوبة. واستناداً دلا ذكر ال ديكن إقامة ادلسؤولي
 (1)الدويل جردية.

فتحديد ادلسؤولية الدولية يف نطاؽ القانوف الدويل اجلنائي تقـو على ما حيدده العرؼ الدويل 
 (2)واالتفاقيات وادلعاىدات الدولية مسبقًا من أفعاؿ تستوجب إقامة ادلسؤولية اجلنائية على مرتكبها.

ال دينع مطلقًا أف تقـو الدوؿ دبعاقبة من يقًتؼ أفعااًل جنائية ذات طابع دويل إىل أف يتم اتفاؽ  وىذا
دوؿ العامل على عقد معاىدة شاملة لتقنُت كافة األفعاؿ احملظورة اليت ديكن أف هتدد أمن وكياف اجملتمع 

 الدويل ومصاحل أشخاصو.
انونية مكتوبة من شأهنا ربديد السلوؾ احملظور ونرى ضرورة قياـ ادلشرع الدويل إبجياد قواعد ق

 يف القانوف الدويل اجلنائي، وذلك لألسباب التالية:
  عجز االتفاقيات الدولية كمصدر من مصادر التجرمي يف القانوف الدويل اجلنائي عن

 التطرؽ لكافة اجلرائم الدولية ومعاجلتها. 
 يات دولية بشأهنا.العديد من اجلرائم الدولية اخلطَتة مل تعقد اتفاق 
   القواعد القانونية ادلكتوبة ضئيلة جدًا وليست منشئة ألحكاـ جديدة وإمنا كاشفة

 ألحكاـ سابقة عليها.
   عدـ وجود نصوص قانونية مكتوبة ذبـر األفعاؿ احملظورة وربدد العقاب الالـز ذلا يف

 ة عناصر غَت واضحة وغَت زلددة.القانوف الدويل اجلنائي، األمر الذي جيعل من عناصر اجلردية الدولي
   اتساع نطاؽ العرؼ الدويل وصعوبة تفسَت القواعد العرفية غَت ادلكتوبة على عكس

 القواعد القانونية ادلكتوبة. 

                                                           

. انظر أيضاً، 49ـ(. القانوف الدويل اإلنساين والشريعة اإلسالمية. القاىرة: دار النهضة. ص 1996زلمود، عبدالغٍت. ) (2)
 .47ـ(. اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها. القاىرة: دار النهضة العربية. ص 1996الفار،عبد الواحد دمحم. )

دلسئولية والعقاب على جرائم احلرب: مع دراسة تطبيقية على جرائم احلرب يف ـ(. ا2004الشيخة، حساـ علي عبد اخلالق. ) (3)
 .202البوسنة واذلرسك. اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنشر. ص 
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ونظراً ألمهية إجياد قانوف مكتوب يشتمل على األفعاؿ اجلرمية احملظورة يف نطاؽ القانوف الدويل 
 Draft Codeاص للجرائم ادلوجهة ضد سالـ وأمن البشرية )اجلنائي فقد مت وضع مشروع قانوف خ

of Crimes against the Peace and Security of Mankind( لعاـ )ـ(، وقد 1988
تعدادًا ألىم اجلرائم  (The four Geneva Conventions) تضمنت اتفاقيات جنيف األربع

 (1)اخلطَتة.
أحد أىم  اجلنائي الداخلي أو الدويل يعدويتضح لنا أف مبدأ الشرعية سواء يف القانوف 

الضماانت اليت تكفل حقوؽ الناس وحرايهتم وسبنع من التعدي عليها. كما وتعد دبثابة احلد الفاصل 
بُت األفعاؿ ادلشروعة واألفعاؿ غَت ادلشروعة أي األفعاؿ احملظور على الناس سلوكها. ونعترب ىذا ادلبدأ 

بُت احلقوؽ واحلرايت وبُت حق اجملتمع يف إيقاع العقاب على كل من  من الضماانت اليت تكفل ادلوازنة
 حياوؿ انتهاؾ حرمة وقيم ذلك اجملتمع سواء أكاف زللياً أـ دولياً. 

 ادلبحث  الثاين: الركن ادلادي للجردية الدولية يف القانوف الدويل اجلنائي
ف ىذا اجملتمع وِقَيِمو لقد حظر ادلشرع الدويل كل سلوؾ إنساين يفضي إىل اإلضرار بكيا

ويُػْلحق الضرر دبصاحلو، وَجرَـّ ىذه األفعاؿ وَعاَقب عليها. فاجلردية سواء أكانت داخلية أـ دولية فهي 
عبارة عن سلوؾ إنساين زلظور دلا يشكلو من إخالؿ أبمن اجملتمع وسالمتو، وبعبارة أخرى، اجلردية ىي 

 (2)العقوبة ادلناسبة لو. عبارة عن كل فعل أو امتناع جرمو ادلشرع وقرر
فالركن ادلادي للجردية الدولية يعترب دبثابة الكياف أو ادلظهر اخلارجي للجردية ويتمثل يف نشاط  

أـ سلبياً، يفضي إىل نتيجة جيرمها القانوف الدويل اجلنائي،  إجيابياً  الفاعل وسلوكو سواء أكاف سلوكاً 
 (3)وعالقة السببية فيما بُت الفعل والنتيجة.

ويعد الركن ادلادي دبثابة ركن أساس يف قياـ اجلردية، فال وجود للجردية الدولية دوف الركن  
ادلادي. فإذا زبلف ىذا الركن انتفى وجود اجلردية. فالقانوف الدويل اجلنائي ال حيفل ابإلرادة وحدىا إذا 

 (4)إىل سلوؾ خارجي ملموس يعترب انعكاساً ذلا يف الواقع. مل تفضِ 
                                                           

 .78ـ(. اإلرىاب الدويل والنظاـ الدويل الراىن. دمشق:  دار الفكر. ص 2002شكري، عزيز وايزجي،أمل. ) (4)
ـ(. دراسات يف القانوف الدويل اجلنائي. حبث منشور يف رللة القانوف واالقتصاد. القاىرة: 1965) عوض، دمحم زليي الدين. (1)

 .847العدد األوؿ. السنة اخلامسة والثالثوف.  ص 
(2) Michael S. Moore. (2002). "Actus Reus," In Joshua Dressler (ed.), Encyclopedia 

of Crime & Justice. New York: Gale Group.   At    15-16. 
ـ(. أولوايت القانوف الدويل اجلنائي يف النظرية العامة للجردية الدولية. اإلسكندرية: دار 2002الشاذيل، فتوح عبد هللا. )( 3)
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 األوؿ: عناصر الركن ادلادي للجردية الدولية:ادلطلب 
يتمثل الركن ادلادي للجردية الدولية يف عدد من العناصر غالبًا ما تتضمنها االتفاقيات ادلتعلقة 

 ببعض اجلرائم الدولية، وىذه العناصر ىي:
 األوؿ: الفعل أو السلوؾ اجلرمي: تعرؼ اجلردية الدولية أبهنا سلوؾ غَت مشروع ديثل الفرع

اعتداء جسيمًا على القيم وادلصاحل العليا للمجتمع الدويل. فالفعل أو السلوؾ اجلرمي الذي يصدر من 
الفاعل اجياابً أو سلباً من أجل االعتداء على ىذه القيم وادلصاحل اليت حيميها القانوف الدويل يعد عنصراً 

يل اجلنائي يهدؼ إىل ضباية ادلصاحل من عناصر الركن ادلادي للجردية الدولية. ونالحظ أف القانوف الدو 
الدولية من أي فعل مادي من شأنو أف يشكل اعتداء على تلك ادلصاحل. ويعترب السلوؾ اجلرمي من 
أىم عناصر الركن ادلادي ألنو ديثل القاسم ادلشًتؾ بُت صبيع أنواع اجلرائم سواء تلك اجلرائم اليت يكفي 

إىل  لك اليت يلـز لقيامها ضرورة ربقق نتيجة إجرامية معينةلوقوعها ارتكاب السلوؾ اجلرمي فقط أـ ت
جانب السلوؾ اإلجرامي. وبناء على ذلك ال قياـ للركن ادلادي وال قياـ للجردية إذا زبلف السلوؾ 
اجلرمي. فالفعل أو السلوؾ اجلرمي يُػَعد شرطًا جوىراًي لتحقق الركن ادلادي للجردية يف القانوف الدويل 

وللسلوؾ أو الفعل  (1)و أىم عناصر ىذا الركن ألنو ديثل ماديتها ومظهرىا اخلارجي.اجلنائي، بل ى
 اجلنائي نوعاف:

النشاط اإلجيايب: ىو كل نشاط عضوي إرادي صادر من إنساف، يستخدـ فيو ذلك  .1
اإلنساف يديو أو رجليو أو جزءاً من جسمو إلحداث أثر خارجي زلسوس ومعُت. ويف ىذه الصورة من 

، ومعٌت ذلك أف (2)دفع القوى النفسية لإلنساف اجلهاز العصيب إىل ربريك عضالت اجلسمالسلوؾ ت
اجلردية تتحقق يف التصرؼ اإلجيايب نتيجة المتزاج إرادة اإلنساف حبركاتو العضوية منتجًا بذلك عمالً 

ومثاؿ ذلك السلوؾ ما يرتكب يف جرائم احلرب كإحدى اجلرائم الدولية من قتل  (3)حيظره القانوف.
اجلرحى واألسرى، وضرب ادلستشفيات ودور العبادة ابلقنابل، وترحيل وإبعاد ادلدنيُت ابلقوة، والقياـ 

                                                                                                                                               

 .52ادلطبوعات اجلامعية. ص 
. انظر أيضاً 231-230.مرجع سابق. ص 154ـ(. شرح قانوف العقوابت: القسم العاـ 1997احلليب، دمحم علي سامل. )( 4)

 .288ـ(. أولوايت القانوف الدويل اجلنائي يف النظرية العامة للجردية الدولية. مرجع سابق. ص2002الشاذيل، فتوح عبد هللا. )
ـ(. شرح األحكاـ العامة لقانوف العقوابت اللييب. اجلزء األوؿ. األحكاـ العامة للجردية. مرجع 2010ابره، دمحم رمضاف. )( 1)

 .104سابق. ص
 .239ـ(. مقدمة يف دراسة القانوف الدويل اجلنائي. بغداد: مطبعة ادلعارؼ. ص 1971السعدي، ضبيد. ) (2)
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 والسلوؾ اإلجيايب يف اجلردية الدولية قد يكوف بسيطًا كاالغتصاب،( 1)بعمليات التعذيب واالغتصاب.
وقد يكوف مركبًا كسوء معاملة األسرى ألهنا تشتمل على أكثر من فعل زلظور كتعذيب األسرى 

 (2)وضرهبم وإحلاؽ أضرار بدنية ونفسية هبم.
النشاط السليب: يتمثل ابإلحجاـ عن إتياف عمل معُت يفرض القانوف إتيانو، شلا يًتتب  .2

وؾ السليب يتمثل يف امتناع الفاعل عن القياـ فالسل( 3)عليو عدـ ربقق نتيجة يستلـز القانوف ربقيقها.
.  والفرؽ بُت اجلردية اليت تقع إبتياف نشاط إجيايب وبُت اجلردية اليت تقع إبتياف (4)بواجب يقع على عاتقو

نشاط سليب ىو أف النتيجة يف األوىل تكوف ملموسة يف العامل اخلارجي، على خالؼ نتيجة اجلردية 
 العامل اخلارجي. وال خيتلف جوىر السلوؾ السليب يف القانوف الدويل السلبية فهي غَت ملموسة يف

اجلنائي عن نظَته يف القانوف الداخلي. فهذا السلوؾ قائم جبوىره على سلالفة القواعد القانونية الواجبة 
أحد الدوؿ عن منع العصاابت ادلسلحة من  التطبيق. ومثاؿ ذلك يف القانوف الدويل اجلنائي، امتناع

خداـ إقليمها كقاعدة للعمليات أو كنقطة بداية لإلغارة على إقليم دولة أخرى. وحالة مساح است
 (5)سلطات الدولة بقياـ نشاط منظم، الغرض منو تنفيذ أعماؿ إرىابية يف دولة أخرى.

ومن صور االمتناع أيضاً اليت تتحقق هبا اجلردية الدولية، امتناع اجلناة يف جردية اإلابدة اجلماعية 
عن تقدمي العوف الطيب جلماعة إنسانية قد تفشى فيها مرض قاتل، أو االمتناع عن تقدمي ادلعوانت 
الغذائية، يف حالة انتشار اجلفاؼ أو اجملاعة يف ادلنطقة اليت يقطنها اجلماعة اجملٍت عليها، وذلك بقصد 

 (6)القضاء على ىذه اجلماعة.

                                                           

 .37ـ(. ادلسئولية اجلنائية يف نطاؽ القانوف الدويل اجلنائي. مرجع سابق. ص 1988عالـ، عبد الرضبن حسُت. )( 3)
يل اجلنائي. حبث منشور يف اجمللة ادلصرية للقانوف الدويل. القاىرة. ـ(. دراسة دلبادئ القانوف الدو 1984صدقي، عبد الرحيم. )( 4)

 .66(.ص 40العدد رقم )
ـ(.ادلسئولية والعقاب على جرائم احلرب:مع دراسة تطبيقية على جرائم احلربفي 2004الشيخة،حساـ علي عبد اخلالق.)( 5)

 188البوسنة واذلرسك.مرجع سابق. ص
نظرية اجلزاء. مطبعة جامعة  -نظرية اجلردية -القسم العاـ –الوجيز يف شرح قانوف العقوابت ـ(. 2010غناـ، غناـ دمحم. )( 6)

 .149ادلنصورة. ص 
 .28ـ(. مسؤولية الفرد اجلنائية عن اجلردية الدولية. مرجع سابق. ص 2002السعدي، عباس ىاشم. ) (7)
ية دولية. رللة العلـو القانونية. اجمللد األوؿ. العدد ـ(. حاجة اجملتمع الدويل إىل زلكمة جنائ1969العزاوي، يونس. ) (8)

 .145األوؿ.ص 
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جلردية بُت اجلردية اإلجيابية واجلردية السلبية. اجلردية اإلجيابية ابالمتناع، وتتوسط ىذه ا  .3
فاجلردية السلبية يتخذ الركن ادلادي فيها صورة االمتناع اجملرد دوف حاجة إىل ربقيق نتيجة إجرامية 

 (1)معينة. أما يف اجلردية اإلجيابية ابالمتناع فالنتيجة عنصر جوىري يف ركنها ادلادي.
 وصف اجلردية ببياف النتيجة الضارة ادلقصودة ابلعقاب وال فالقانوف يف مثل ىذه احلالة يهتم يف

يهتم ابلوسيلة اليت يلجأ إليها الفاعل. شلا الشك فيو إف عالقة السببية بُت االمتناع والنتيجة الزمة لقياـ 
واليوجد اختالؼ يف الوصف القانوين دلثل ىذه اجلردية يف القانوف  (2)الركن ادلادي دلثل ىذه اجلردية.

ـ(  1949اتفاقيات جنيف اإلنسانية) وقد أشارت ويل اجلنائي عنو يف القانوف الداخلي.الد
(GenevaConventions)  إىل إمكانية ارتكاب اجلردية الدولية بصورة االمتناع، فاالتفاقية الثالثة

 Convention (III) relative to the Treatment ofبشأف معاملة أسرى احلرب )

Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949 تقر ابدلساواة القانونية بُت الفعل اإلجيايب ،)
كما ذبـر ( 3)الفقرة األوىل(. 13والسليب الذي يؤدي إىل وفاة أسَت أو هتديده خبطر جسيم )ادلادة 

ترؾ األشخاص زلل احلماية دوف عناية طبية. ومن صور اجلرائم الدولية اليت  االتفاقيتاف األوىل والثانية
يتخذ ركنها ادلادي صورة السلوؾ اإلجيايب بطريق االمتناع، جردية القتل عن طريق حرماف األسَت من 

 الطعاـ، أو عدـ تقدمي األدوية أو ادلعونة الطبية ألبناء األقاليم احملتلة.
الثاين: النتيجة اجلرمية: يقصد ابلنتيجة اجلرمية األثر الناجم عن النشاط اجلرمي للجاين،  الفرع

ويفرؽ القانوف الدويل اجلنائي بُت نوعُت من اجلرائم. جرائم  (4)لنتيجة ىي التغيَت يف العامل اخلارجي.فا
ذات نتيجة مادية وىذه النتيجة غالباً ما سبثل حقيقة مادية ملموسة تظهر بصورة أثر مادي. والواقع أف 

ماؿ القتل والتعذيب واالغتصاب جرائم احلرب من اجلرائم ذات النتيجة ادلادية، فما يرتكب فيها من أع
 واإلبعاد غَت القانوين وضرب ادلستشفيات ابلقنابل كلها جرائم ذات نتيجة مادية ملموسة. 

                                                           

ـ(. الوسيط يف قانوف العقوابت: القسم العاـ. اجلزء األوؿ. القاىرة: دار النهضة العربية. ص 1981سرور،أضبد فتحي. ) (1)
412. 

 .68كندرية: مؤسسة الثقافة اجلامعية. ص ـ(. اجلزاءات الدولية بُت النظرية والتطبيق. اإلس2001أبو عطيو، السيد. ) (2)
(3)Article(13) ofConvention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. 

Geneva, 1949. 
. وانظر كذلك دمحم عبد ادلنعم عبد الغٍت. القانوف 258ـ(. اجلرائم الدولية، مرجع سابق ص 2007دمحم عبد ادلنعم عبد الغٍت )( 4)

 .86-83يل اجلنائي ودراسة النظرية العامة للجردية الدولية مرجع سابق ص الدو 
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وىناؾ أيضًا من اجلرائم ما ال نتيجة مادية ملموسة ذلا كاجلردية السلبية، فمثل ىذه اجلردية ال 
اء على حق زلمي دولياً بشكل اتفاقي أو ربمل أي ضرر مادي، إمنا ذلا نتائج معنوية ضارة تضمن اعتد

عريف. ومثاؿ ذلك امتناع رئيس الدولة عن منع القوات العسكرية النظامية من التصدي لبعض 
 اجملموعات ادلسلحة واليت تقـو ابرتكاب جرائم ضد رلموعة عرقية من رعااي تلك الدولة. 

النتيجة شرط ضروري لتحقق الركن وأخَتًا ديكن القوؿ إف العالقة السببية بُت الفعل اجلرمي و 
 ادلادي للجردية وخصوصاً يف اجلرائم اليت يشًتط القانوف فيها ربقق نتيجة معينة.

الثالث: رابطة السببية: يقصد هبا تلك الصلة اليت تربط بُت عنصري الركن ادلادي  الفرع
ببية دورًا مهما يف بناء الركن السابقُت )الفعل أو السلوؾ اجلرمي والنتيجة اجلرمية(، وتلعب الرابطة الس

 ادلادي للجردية سواء أكانت داخلية أـ دولية. فمن خالؿ ىذه العالقة يتم إسناد النتيجة اجلرمية إىل
 (1)الفعل اجلرمي، وبذلك يُعد توافر ىذه العالقة شرطاً أساساً من شروط ادلسؤولية اجلنائية.

حيث يكوف دور رابطة السببية فعااًل يف  وخيتلف دور رابطة السببية ابختالؼ نوع اجلردية.
اجلرائم اليت يتطلب القانوف فيها ربقق نتيجة معينة. فإذا زىقت روح اجملٍت عليو فإف الفاعل ال يسأؿ 

. فهنا يُعد وجود مثل ىذه العالقة بُت النتيجة والفعل (2)عنها إال إذا كاف ىو الذي تسبب يف حدوثها
سؤولية اجلنائية. فال تقـو ادلسؤولية اجلنائية بدوف مثل ىذه العالقة. يف اجلرمي شرطًا جوىراًي لقياـ ادل

حُت أف توافر عالقة السببية ال يعد شرطاً جوىرايً يف اجلرائم اليت ال يتطلب القانوف فيها حدوث نتيجة 
جردية و ربديد معيار عالقة السببية يف اجلرائم الفردية البسيطة ليس من الصعوبة دبكاف، ك (3)معينة.

االغتصاب. إال أف الصعوبة يف ربديد عالقة السببية يثور عندما تتدخل بعض العوامل اخلارجية يف 
ربقيق النتيجة اجلرمية إىل جانب فعل اجلاين. ويتنازع ىذا األمر العديد من النظرايت الفقهية اخلاصة 

ن ىو ادلسئوؿ عن ربقيق بتحديد معيار السببية الواجب االتباع يف حالة عدـ القدرة على ربديد م
 النتيجة اجلرمية.

 ادلطلب الثاين: صور الركن ادلادي للجردية الدولية 
                                                           

. انظر  87ـ(. القانوف الدويل اجلنائي ودراسة النظرية العامة للجردية الدولية مرجع سابق ص 2007دمحم عبد ادلنعم عبد الغٍت.)( 5)
اللييب. اجلزء األوؿ. األحكاـ العامة للجردية. مرجع  ـ(. شرح األحكاـ العامة لقانوف العقوابت2010كذلك. ابره، دمحم رمضاف. )

 .104سابق. ص
 ـ(. السببية اجلنائية بُت الفقو والقضاء دراسة ربليلية مقارنة. دار الفكر العريب.1984دلزيد من التفصيل انظر. عبيد. رؤوؼ.)( 1)
النظرية العامة للجردية الدولية. مرجع سابق. ـ(. أولوايت القانوف الدويل اجلنائي يف 2002الشاذيل، فتوح عبد هللا. )( 2)

 .302-301ص
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إذا توافرت العناصر الثالثة للركن ادلادي للجردية الدولية وىي الفعل والنتيجة وعالقة السببية 
دي ألي جردية سواءً بينهما، يعد ىذا الركن اتماً، وتعد اجلردية اتمة. وىذه الصورة العادية للركن ادلا

 أكانت داخلية أـ دولية. إال أف ىناؾ ما خيالف ذلك يف الصورتُت اآلتيتُت:
 .الشروع وىذا انتج عن زبلف بعض أجزاء الركن ادلادي وتعد اجلردية يف ىذه احلالة انقصة 
 .ادلسامهة اجلنائية وفيها يساىم أكثر من شخص يف ربقيق الركن ادلادي للجردية 

 ألمهية ىاتُت الصورتُت، سنقـو بدراستهما على النحو اآليت:ونظراً 
 األوؿ: الشروع يف ارتكاب اجلردية الدولية الفرع

بعد الكالـ عن الركن ادلادي يف اجلردية التامة وىي اجلردية اليت يتحقق فيها صبيع عناصر الركن 
لنتيجة اإلجرامية وعالقة ادلادي ادلنصوص عليها يف القانوف وىي الفعل أو السلوؾ اإلجرامي و ا

السببية، سيتعرض الباحث إىل عناصر الركن ادلادي يف اجلردية غَت التامة وىي مرحلة الشروع يف 
فاجلردية تبدأ دبرحلة التفكَت والعـز مث تليها مرحلة التحضَت للجردية، وال عقاب  ارتكاب اجلردية الدولية.

الف يف ذاهتما جردية أخرى، مثل حيازة السالح بدوف ادلرحلتُت إال إذا كاان ديث للفاعل على ىاتُت
ترخيص، مث أتيت ادلرحلة الثالثة وىي مرحلة البدء يف تنفيذ اجلردية وعدـ إكماذلا لسبب خارج عن إرادة 
اجلاين، وأخَتًا مرحلة إسباـ اجلردية ووقوعها كاملة. وال يتحقق الشروع إال ابدلراحل الثالث األوىل وال 

ويف ىذه ادلرحلة  روع إال عند البدء يف ادلرحلة الثالثة وىي مرحلة البدء يف تنفيذ اجلردية.يعاقب على الش
يبدأ اجلاين يف تنفيذ نشاطو اجلرمي الرامي مباشرة إىل ربقيق نتيجة معينة، إال أف ىناؾ ظروفًا خارجة 

جلردية أبنو "ذلك السلوؾ عن إرادة اجلاين حالت بينو وبُت ربقيق النتيجة اإلجرامية. ويعرؼ الشروع يف ا
الذي يهدؼ بو صاحبو إىل ارتكاب جردية معينة كانت ستقع ابلفعل لوال تدخل عامل خارج عن إرادة 

 (1)الفاعل حاؿ يف اللحظة األخَتة دوف وقوعها."
وينقسم الشروع تبعًا إىل درجة التنفيذ إىل نوعُت: األوؿ وىو الشروع الناقص، أو ما يعرؼ 

،ويف ىذا النوع من الشروع يبدأ اجلاين بتنفيذ الفعل الذي يرغب فيو، إال أف النتيجة (2)فةابجلردية ادلوقو 
فعلو، فاجلردية ادلوقوفة  مل تتحقق على اإلطالؽ نتيجة لتدخل ظروؼ خارجة حالت بُت اجلاين وإسباـ

دخل إلرادتو  ىي تلك اليت يبدأ الفاعل فيها يف التنفيذ ولكنو مل يتمكن من القياـ ابلنشاط لسبب ال

                                                           

 . 698. اإلسكندرية: منشأة ادلعارؼ. ص 3ـ(. النظرية العامة للقانوف اجلنائي. ط1997هبناـ، رمسيس. ) (3)
 .338ـ(. مرجع سابق. ص2010ابره، دمحم رمضاف. )( 1)
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، ومثاؿ ذلك قياـ قائد اجليش أبمر جنوده إبطالؽ النار على رلموعة من ادلدنيُت بغية قتلهم إال (1)فيو
أف ىذه اجملموعة من ادلدنيُت الذوا ابلفرار ومل يقتل منهم أحد، ففرار ادلدنيُت يف ىذا ادلثاؿ قد حاؿ 

 تل ىؤالء ادلدنيُت.بُت اجلاين وىو قائد اجليش وبُت ربقيق النتيجة وىي ق
أما الثاين وىو الشروع التاـ وفيو يستنفذ الفاعل كل سلوكو ابلقياـ بتنفيذ العمل اإلجرامي  
كاماًل، إال أف النتيجة اليت أرادىا اجلاين قد ربققت ولكن بناء على سبب ثخر غَت فعلو، ومثاؿ ذلك 

ؽ النار على سفينة تقل مدنيُت بغية قياـ قائد أسطوؿ البحرية التابع ألحد الدوؿ أبمر اجلنود إبطال
قتلهم وإابدهتم إال أف ىؤالء ادلدنيُت قد ماتوا غرقاً، فهنا النتيجة قد ربققت من غرؽ السفينة ولكن 
ليس بسبب إطالؽ النار الذي قاـ بو األسطوؿ العسكري التابع لتلك الدولة. فانتفاء عالقة السببية يف 

ت العالقة بُت الفعل والنتيجة شلا يعٍت أف الفعل مل ينتج أثره فتعترب النوع الثاين من أنواع الشروع قطع
النتيجة ىنا كأف مل تكن، األمر الذي من شأنو أف يساوي بُت صورتُت من صور النتيجة يف حالة 

 (2)الشروع.
إْذ يتكوف الركن ادلادي للشروع  وللشروع ركناف أساسياف ومها: الركن ادلادي، والركن ادلعنوي،

لبدء يف تنفيذ فعل من األفعاؿ الظاىرة ادلؤدية إىل ارتكاب جناية أو جنحة، ألف البدء يف التنفيذ من ا
ىو الذي يكشف خطر االعتداء على احلق الذي حيميو القانوف، وأف البدء يف تنفيذ اجلردية ىو الذي 

ناؾ أسبااًب خارجة عن ينشئ اخلطر ادلباشر ادلؤدي الرتكاب اجلردية وربقيق النتيجة ادلرجوة. إال أف ى
إرادة اجلاين حالت بينو وبُت ارتكاب اجلردية، واستكماؿ عناصر الركن ادلادي للجردية. واألسباب أو 
العوامل اليت ربوؿ بُت اجلاين وإسباـ اجلردية إما أف تكوف عوامل مادية كالقبض على اجملرمُت قبل 

اين وارتكاب جرديتو عوامل معنوية كتوىم اجلاين ارتكاب اجلردية، أوقد تكوف العوامل اليت حالت بُت اجل
 (3)أبنو مراقب أو أنو زلاصر شلا جعلو يعدؿ عن اجلردية.

يف حُت أف الركن ادلعنوي للشروع أيخذ صورة القصد اجلنائي. إذ جيب أف يتوفر القصد  
لبدء يف التنفيذ اجلنائي يف الفعل الذي بدأ اجلاين بتنفيذه، ألف انتفاء القصد اجلرمي ال جيعل من ا

                                                           

 .255نظرية اجلزاء. ص  -نظرية اجلردية -القسم العاـ –العقوابت ـ(. الوجيز يف شرح قانوف 2010غناـ، غناـ دمحم. )( 2)
 .135-133ـ(. شرح قانوف العقوابت القسم العاـ. بَتوت: دار النهضة العربية. ص 1984حسٍت، زلمود صليب. ) (3)
االشعاع الفنية. ص  ـ(. جرائم االعتداء على النفس يف ضوء الفقو وقضاء النقض. القاىرة: مكتبة2001فودة، عبد احلكم. )( 4)
. انظر كذلك عبد الغٍت، دمحم عبد ادلنعم. القانوف الدويل اجلنائي ودراسة النظرية العامة للجردية الدولية، مرجع سابق ص 8-12

ـ(. ادلسامهة اجلنائية يف اجلرائم الكاملة و غَت ادلكتملة. بَتوت: دار 1988. انظر كذلك اببكر، مصعب اذلادي. )99-100
 .97-93اجليل ص 
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شروعاً. حيث يشًتط لصحة الشروع يف أي جردية أف تتجو إرادة اجلاين إىل ارتكاب اجلردية، وانصراؼ 
قصد اجلاين إىل ربقيق النتيجة اجلرمية الضارة، فإذا مل تنصرؼ نية اجلاين إىل ارتكاب اجلردية ضد حق 

ابلشروع. وجيب اإلشارة ىنا إىل أف حيميو القانوف ويعاقب عليو، فإف ىذا الفعل ال ديكن وصفو 
إال يف اجلرائم العمدية ادلقصودة، ألنو حيتاج إىل بذؿ جهد لتحقيق النتيجة اجلرمية،  الشروع ال يتصور

أما النتائج يف اجلرائم غَت ادلقصودة فتقع بسبب اخلطأ. لذا جيب أف يكوف الشروع يف اجلناايت واجلنح، 
( عقوابت لييب مت استبعاد الشروع يف 59عليو، ووفقًا لنص ادلادة )أما يف ادلخالفات فهو غَت معاقب 

ادلخالفات، ابعتبار أف معظم ادلخالفات ىي من جرائم اللفظ اجملرد، كما أف ارتكاهبا ال يعرب عن 
 .(1)خطورة خاصة لفاعلها

، وال خيتلف موقف القانوف الدويل اجلنائي يف خصوص الشروع عنو يف القانوف اجلنائي الوطٍت
الشروع يف ارتكاب اجلردية الدولية، حيث  فكالمها يعاقب على الشروع، فقد جـر نظاـ روما األساسي

الشروع يف اجلردية سواء وقع ىذا الشروع  ( من ىذا النظاـ على ضرورة ادلعاقبة على25نصت ادلادة )
 مل ولكن ملموسة، خبطوة اجلردية بو تنفيذ يبدأ إجراء ازباذ ىو من ادلساىم األصلي أو التبعي،  الشروع

 أي بذؿ عن يكف الذي فالشخص ذلك، الشخص . ومع صلة بنوااي ذات غَت لظروؼ اجلردية تقع
 ىذا للعقاب دبوجب عرضة اليكوف اجلردية إسباـ دوف أخرى بوسيلة حيوؿ أو الرتكاب اجلردية جهد
 الغرض عن إرادتو ودبحض سبامازبلى  ىو إذا اجلردية ارتكاب يف الشروع على األساسي النظاـ

االتفاؽ أو ادلساعدة على  يف التحريض أو  اإلجرامي. وتشمل ادلعاقبة على الشروع كل من ساىم أيضاً 
 (2)ارتكاب اجلردية.
 الثاين: ادلسامهة يف ارتكاب اجلردية الدولية الفرع

عوبة ألف األصل أف ترتكب اجلردية من قبل شخص واحد، ويف ىذه احلالة ال تثور أية ص
اجلاين ينطبق عليو نص القانوف الذي يعاقب على اجلردية ادلرتكبة ويتحمل وحده كامل ادلسؤولية ادلًتتبة 
على ارتكاب تلك اجلردية، ولكن يف حاؿ قياـ أكثر من شخص ابلتعاوف مع اجلاين يف سبيل إسباـ 

عّرؼ ادلسامهة اجلنائية أبهنا "تَػَعدُّد اجلردية، فهنا يثور موضوع ادلسامهة اجلنائية أو االشًتاؾ اجلرمي. تُ 
االشًتاؾ اجلرمي.  اجلناة الذين سامهوا يف ارتكاب اجلردية"، وىذ ما يطلق عليو فقهاء القانوف اجلنائي

                                                           

 .336ـ(. مرجع سابق. ص2010ابره، دمحم رمضاف. )( 1)
55Article (25)of the Statute ofthe International Criminal Court 

 .115-114ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية. مرجع سابق. ص 2004انظر أيضاً ،حجازي، عبد الفتاح بيومي. )( 2)
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فادلسامهة اجلنائية تقـو على أساس تعدد الفاعلُت الذين سامهوا يف ربقيق عناصر اجلردية من خالؿ 
ن خالؿ ما ذكر يتضح أبف اجلردية الواقعة ال تكوف وليدة نشاط مسامهتهم يف أدوار متفاوتة. وم

شخص واحد وال نتيجة إرادتو وحده، ولكنها تضافر جهود أكثر من شخص، أسهم كل منهم بعمل 
ففاعل اجلردية إذا ىو أما من ارتكبها وحده أو مع  (1)معُت من أجل الوصوؿ إىل نتيجة واحدة.

 (2)غَته.
مها: تعدد اجلناة ووحدة اجلردية. حيث  ة يف اجلردية على عنصرين أساسُتوتقـو ادلسامهة اجلنائي

ال يتصور  أف تثور مسألة ادلسامهة اجلنائية  إذا كاف اجلاين شخصاً واحداً. إذ يلـز لقياـ حالة ادلسامهة 
ف اجلنائية أف تكوف اجلردية الواحدة قد ساىم يف ارتكاهبا أكثر من شخص على ضلو ديكن القوؿ معو إ

اجلناة الذين ارتكبوا اجلردية قد تعددوا. أما فيما يتعلق بوحدة اجلردية، فيشًتط ىنا اجتماع عنصري 
 الوحدة ادلادية وادلعنوية.

أما الوحدة ادلادية فيشًتط لقيامها وحدة النتيجة وارتباط ىذه النتيجة بنشاط كل مساىم  
تعدد األفعاؿ واألنشطة الصادرة عن كل واحد من برابطة سببية. وىذا يعٍت أف ادلسامهة اجلنائية تفًتض 

اجلناة بغض النظر عن أمهيتها يف ربقيق النتيجة. فادلهم أف تكوف ىذه األنشطة يف رلموعها قد أدت 
إىل ربقيق النتيجة. وتتطلب الوحدة ادلادية أف تقـو عالقة السببية بُت نشاط كل مساىم والنتيجة اليت 

اؿ. أما خبصوص الوحدة ادلعنوية فيلـز يف ادلسامهة اجلنائية أف تتوفر لدى  أفضى إليها رلموع ىذه االفع
كافة ادلسامهُت يف اجلردية رابطة ذىنية أو معنوية ذبمع بُت ىؤالء ادلسامهُت ربت لواء مشروع إجرامي 

 (3)واحد.
مهة ويتفق القانوف الدويل اجلنائي مع قوانُت العقوابت الوطنية خبصوص األحكاـ العامة للمسا

( من نظاـ روما األساسي  على أىم صور 25/3نصت الفقراتف )أ، ب( من ادلادة ) وقد اجلنائية.
 (4)ادلسامهة اجلنائية يف اجلردية الدولية ومها صورة ادلسامهة األصلية وادلسامهة التبعية على النحو اآليت: 

                                                           

. انظر أيضاً، احلليب، 303ح قانوف العقوابت القسم العاـ. القاىرة: مكتبة النصر. صـ(.شر 1978األلفي، أضبد عبد العزيز. ) (3)
 .273ـ(. شرح قانوف العقوابت القسم العاـ. مرجع سابق. ص 1997دمحم علي سامل. )

 .386ـ(. قانوف العقوابت القسم العاـ. االسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنشر. ص1996أبو عامر، دمحم زكي. )( 4)
دراسة ربليلية يف النظرية العامة للجردية وادلسؤولية  -ـ(. شرح قانوف العقوابت: القسم العاـ2005اجملايل، نظاـ توفيق. )( 1)

 .284-280اجلزائية. عماف: دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص 
 (2 )Seethearticle(25/3- a, b) Of the Statute ofthe International Criminal Court. 

 ـ(. اإلرىاب الدويل والنظاـ الدويل الراىن. مرجع سابق.2002انظر كذلك، شكري، عزيز و ايزجي، أمل. )    
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  : األصلية ادلسامهة .1
للمحكمة اجلنائية الدولية  النظاـ األساسي( من 25/3/أ( من ادلادة )3لقد نصت الفقرة )

(ICCعلى أف ادلسامهة األصلية ىي )  ارتكاب ىذه اجلردية سواء بصفتو الفردية أو ابالشًتاؾ مع"
شخص ثخر أو عن طريق شخص ثخر، بغض النظر عما إذا كاف ذلك الشخص اآلخر مسؤوؿ 

رد يف ارتكاب الركن ادلادي لتلك اجلردية جنائيًا من عدمو". وىذا يعٍت أف مرتكب اجلردية الدولية ينف
ونالحظ أف حالة قياـ اجلاين ابرتكاب عناصر الركن  (1)وحده دوف تلقي أي مساعدة من أي شخص.

ادلادي للجردية دبفرده دوف مساعدة من اآلخرين ال توصف يف القانوف اجلنائي الوطٍت أبهنا حالة 
ي يذىب إىل إدراج تلك احلالة ربت وصف ادلسامهة مسامهة جنائية، إال أف القانوف الدويل اجلنائ

اجلنائية األصلية. كما ويندرج ربت ىذا الوصف أيضًا حالة قياـ اجلاين ابالشًتاؾ مع شخص ثخر يف 
ارتكاب اجلردية. ويكوف ذلك عندما يتكوف الركن ادلادي للجردية من عدة أفعاؿ حبيث يقـو كل من 

يت يتكوف منها الركن ادلادي للجردية. ومثاؿ ذلك يف جردية اإلابدة الفاعلُت إبسباـ جزء من األفعاؿ ال
اجلماعية كجردية دولية، عند قياـ أحد الفاعلُت إبمساؾ اجملٍت عليو ويقـو الثاين بقتلو. أما الصورة 
الثالثة من صور ادلسامهة األصلية وادلنصوص عليها يف نظاـ روما األساسي  فهي ادلساىم األصلي الذي 

اجلردية عن طريق شخص ثخر )الفاعل ادلعنوي(. ويف ىذه الصورة يقـو ادلساىم األصلي وىو  يرتكب
الفاعل ادلعنوي بتسخَت شخص الرتكاب اجلردية. حيث تبٌت نظاـ روما األساسي  نظرية الفاعل 
ادلعنوي واليت تفًتض أف ادلساىم األصلي قد يقـو ابجلردية ابالشًتاؾ مع شخص ثخر أو عن طريق 

 (2)ثخر ابرتكاب اجلردية الدولية. شخص
 التبعية: ادلسامهة .2

ويقصد ابدلسامهة التبعية حالة تعدد اجلناة يف ادلرحلة السابقة على تنفيذ اجلردية، وذلك يف 
مرحلة التفكَت يف اجلردية واإلعداد ذلا. ومن خالؿ ىذا التعريف يتضح أف ادلسامهة التبعية تقتصر على 

ففي ادلسامهة التبعية يقـو ادلساىم بسلوؾ  (3)يف ارتكاب اجلردية. غَت مباشرة القياـ أبعماؿ رانوية أو

                                                           

 .318ـ(.شرح قانوف العقوابت القسم العاـ. مرجع سابق. ص1978األلفي، أضبد عبد العزيز. )( 3)
 .116-108بق. ص ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية. مرجع سا2004حجازي، عبد الفتاح بيومي. ) (4)
. انظر أيضاً، عبد ادلنعم، سليماف. 84ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية. مرجع سابق. ص2004حجازي، عبد الفتاح بيومي. )( 5)
. انظر أيضاً، هبناـ، 645ـ(. النظرية العامة لقانوف العقوابت. اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنشر. ص 2000)

 .796. اإلسكندرية: منشأة ادلعارؼ. ص3العامة للقانوف اجلنائي. طـ(. النظرية 1997رمسيس.)
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وتتحقق ىذه الصورة من صور  (1)يتصل هبا. خيرج عن الوصف الوارد يف القانوف للجردية ادلقًتفة، إال أنو
ادلسامهة اجلنائية عندما يقـو شخص أو أكثر ابالتفاؽ أو التحريض أو إعانة شخٍص على ارتكاب 

 جردية أايً كاف نوعها دوف ادلسامهة يف تنفيذ ركنها ادلادي مباشرًة. 
وللمسامهة اجلنائية التبعية يف القانوف الدويل اجلنائي والقانوف اجلنائي الوطٍت ثالثة صور ىي: 

 التحريض على ارتكاب اجلردية واالتفاؽ على ارتكاهبا وادلساعدة على ارتكاهبا.
قياـ شخص بدفع غَته إىل اقًتاؼ جردية معينة، وحضو التحريض: ويقصد ابلتحريض  ( أ)

ويلعب التحريض دوراً  (2)على القياـ هبا وتقوية تصميمو على ارتكاهبا، من أجل ربقيق ىدؼ معُت.
أساسًا يف خلق فكرة اجلردية يف ذىن اجلاين يف الوقت الذي كاف فيو ذىن ذلك اجلاين خاليًا من 

اجلردية وقعت نتيجة ربريض الشريك. فالتحريض ىو ذو طبيعة  حبيث ديكن القوؿ أبف التفكَت بو.
نفسية يتجو هبا ضلو نفسية الفاعل ليدفعو إىل ارتكاهبا. ويشًتط لعدَّ التحريض معاقبًا عليو وصورة من 

 صور ادلسامهة اجلنائية التبعية الشروط اآلتية:
 .ً(3)أف يكوف التحريض حامساً وليس رلرد نصيحة أو رأايً عابرا 
  أف ينصرؼ التحريض مباشرة إىل ارتكاب جردية أو جرائم معينة. وادلقصود ىنا أف

 (4)إىل ارتكاب فعل ذو صفة جرمية. يستهدؼ التحريض إرارة اجلاين مباشرةً 
  أف تتوفر لدى احملرض اإلرادة اآلشبة والقصد اجلنائي. فال يكفي أف يصدر عن احملرض فعل

ة اجلردية أو التصميم عليها يف ذىن كاف يف األصل خالياً منها. بل أو أفعاؿ إجيابية من شأهنا خلق فكر 
يلـز أف يقع التحريض بقصد ارتكاب اجلردية، وذلك ألنو ال قياـ للجردية بدوف توافر الركن ادلعنوي. فال 
بد ىنا أف يتحقق القصد اجلرمي بعنصريو العلم والذي ينصرؼ اىل فعل التحريض الذي دفع اجلاين إىل 

 (5)فو، وعنصر اإلرادة الذي يتحقق إبتياف السلوؾ اجلنائي ادلعاقب عليو.اقًتا
 .وقوع اجلردية اليت جرى التحريض عليها أو وقوع الشروع فيها 

                                                           

 .303ـ(.شرح قانوف العقوابت القسم العاـ، مرجع سابق، ص 1978األلفي، أضبد عبد العزيز. )( 1)
 . 289ـ(. شرح قانوف العقوابت القسم العاـ. مرجع سابق. ص 1997احلليب، دمحم علي سامل. ) (2)
. انظر أيضاً، احلليب، دمحم علي 408دروس يف القانوف اجلنائي الدويل، مرجع سابق، ص   حسٍت، زلمود صليب.( 3)

 .290ـ( شرح قانوف العقوابت القسم العاـ. مرجع سابق. ص 1997سامل.)
ـ(. 2004. انظر أيضاً، حجازي، عبد الفتاح بيومي. )369عوض دمحم، قانوف العقوابت القسم العاـ، مرجع  سابق، ص  (4)

 .87مة اجلنائية الدولية. مرجع سابق. ص احملك
 .316ـ(. شرح قانوف العقوابت القسم العاـ .مرجع سابق. ص 2005اجملايل، نظاـ توفيق. )( 5)
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إليها احملرض يف التحريض على ارتكاب اجلردية وىي  وىناؾ العديد من الوسائل اليت يلجأ
يلجأ احملرض إىل دفع البعض إىل ارتكاب وسائل الًتغيب القائمة على استغالؿ حاجة الناس، فقد 

اجلردية من خالؿ إغرائهم ابدلاؿ واذلدااي. كما وقد يعتمد احملرض على وسائل الًتىيب القائمة على 
التأثَت على إرادة الشخص من خالؿ هتديده أبف أمراً سيحصل لو أو دلن خيصو يف حاؿ عدـ االنصياع 

وقد يلجأ احملرض أيضاً إىل التحايل وخداع الناس من خالؿ زرع  إىل رغبة احملرض وعدـ اقًتافو اجلردية.
الوىم يف ذىن وفكر الفاعل من خالؿ تصوير الواقع على غَت حقيقتو، كقياـ أحد األشخاص بتصوير 
أف اجملٍت عليو قدـ إىل منزؿ أسرة الفاعل واعتدى عليهم، مع أف اجملٍت عليو قدـ إىل تلك األسرة هبدؼ 

توفر القصد لدى احملرض لالنتقاـ من اجملٍت عليو من خالؿ ربريض الفاعل الذي صور  ادلساعدة. فهنا
لو الوىم على أنو حقيقة. ومن الوسائل األخرى أيضًا إساءة استعماؿ السلطة، فقد يلجأ بعض كبار 
ادلوظفُت يف الدولة إىل استعماؿ الصالحيات ادلخولة ذلم بصورة غَت مشروعة. فقد يلجأ البعض إىل 
دفع من ىم ربت سلطتو إىل ارتكاب بعض اجلرائم من خالؿ استخداـ سلطتو عليهم ومن خالؿ 

 (1)احلصوؿ على أىداؼ أخرى. مكافأة مالية أو ترغيبهم ابحلصوؿ على مراكز وظيفية عالية أو
إىل شخص معُت أو إىل صبهور  ويستوي يف التحريض على ارتكاب اجلردية أف يكوف موجهاً 

لتحريض عامًا عندما يوجو احملرض إىل صبهور من الناس أبي وسيلة من الوسائل سواء ويكوف ا الناس.
وقد ورد النص  (2)أكانت كتابية أو شفهية أو حىت ابإلحياء، فكل ىذه الوسائل ذات قيمة قانونية.

اجلنائية  صراحة على التحريض كوسيلة من وسائل ادلسامهة اجلنائية التبعية يف اجلردية الدولية أماـ احملكمة
 أو التحريض أو العوف ( من نظاـ روما األساسي أبنو "تقدمي25/جػ( من ادلادة )3الدولية يف الفقرة )

 توفَت ذلك يف دبا ارتكاهبا، يف أوالشروع اجلردية ىذه ارتكاب لغرض تيسَت ثخر شكل أبي ادلساعدة
 (3)وسائل ارتكاهبا".

                                                           

 .340ـ(. شرح قانوف العقوابت. القاىرة: مطبعة القاىرة. ص 1974مصطفى، زلمود زلمود.) (1)
ة جلرائم الصحافة والنشر. اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي. ص ـ(. ادلبادئ العام2004حجازي، عبد الفتاح بيومي. ) (2)

100-101. 
)3 (See the Paragraph3 of Article (25)of theStatuteof theInternational Criminal 

Court. 
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والدفع بو إىل التصميم على ارتكاهبا، فالتحريض ىو خلق فكرة اجلردية لدى شخص ثخر، 
فهو يؤدي إىل التأثَت على نفسية شخص ثخر، بزرع فكرة اجلردية يف ذىنو وخلق التصميم لديو 

 (1)لتنفيذىا مادايً.
االتفاؽ: وىو اتفاؽ إرادتُت أو أكثر على ارتكاب اجلردية، وتتحقق ادلسامهة اجلنائية  ( ب)

جلردية، حبيث تكوف إرادة ارتكاب اجلردية على مستوى أكثر من شخص على ارتكاب ا دبجرد اتفاؽ
/ب( من 3واحد لدى صبيع الشركاء. دبعٌت أف اجلردية تقع نتيجة ذلك االتفاؽ. وقد أشارت الفقرة )

(إىل االتفاؽ بوصفو صورة من صور ادلسامهة التبعية يف ICC( من نظاـ روما األساسي  )25ادلادة )
اجلنائية الدولية، حيث نصت على أف )األمر أو اإلغراء ابرتكاب، أو احلث اجلردية الدولية أماـ احملكمة 

. ويشًتط ادلشرع الدويل للعقاب على االتفاؽ  (2)على ارتكاب جردية وقعت ابلفعل أو شرع فيها(
كصورة من صور ادلسامهة اجلنائية أف تقع اجلردية اليت مت االتفاؽ عليها ابلفعل أو شرع فيها. فال عقاب 

 (3)التفاؽ يف القانوف الدويل اجلنائي بوصفو جردية مستقلة.على ا
ادلساعدة: ويقصد ابدلساعدة تقدمي العوف إىل الفاعل األصلي الذي يرتكب جرديتو بناًء  ( ت)

على ىذا العوف. وادلساعدة قد تكوف مادية أو معنوية. ويقصد ابدلساعدة ادلادية تلك الوسائل ادلادية 
ارتكاب اجلردية. وزبتلف تلك الوسائل ابختالؼ اجلردية وما تتطلبو تلك اليت يستعُت هبا الفاعل يف 

فمثاًل يف جردية اإلابدة اجلماعية قد حيتاج الفاعل إىل أسلحة وقنابل ومتفجرات،  (4)اجلردية من معدات.
وتتحقق ادلساعدة ادلادية يف ىذه اجلردية عندما يقدـ أحد األشخاص على توفَت ىذه ادلعدات للفاعل 

أما ادلساعدة ادلعنوية فتتحقق  (5)أجل ربقيق غايتو الرامية إىل إابدة صباعة عرقية أو دينية معينة. من
عندما يقدـ أحد األشخاص على مساعدة الفاعل من خالؿ تسهيل مهمة دخولو إىل مكاف ارتكاب 

الوقوع  اجلردية من خالؿ بياف مداخل وسلارج ادلكاف وذلك لتسهيل ارتكابو جلرديتو وخروجو دوف
ج( إىل ادلساعدة صراحة بوصفها -25/3يف ادلادة )( ICC)ابألسر. وقد أشار نظاـ روما األساسي 

                                                           

 .185ص قسم عاـ. اجلزائر: ديواف ادلطبوعات اجلامعية. -ـ(. شرح قانوف العقوابت اجلزائري2002عبدهللا، سليماف. )( 4)
 (5)Article Paragraph(3 /b)of the Statute ofthe International Criminal Court 
. انظر أيضاً، حجازي، عبد الفتاح بيومي. 654-653عوض دمحم، قانوف العقوابت القسم العاـ، مرجع سابق، ص ( 6)
 . 120-119ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية. مرجع سابق. ص 2004)
 .472ـ(. قانوف العقوابت القسم العاـ. القاىرة: دار ادلطبوعات اجلامعية. ص2000دمحم زكي. ) أبو عامر، (7)
ـ(. القانوف الدويل اجلنائي. بَتوت: مركز البحوث والدراسات القانونية. دار الكتاب اجلديد. ص 2000الطاىر، منصور. )( 1)

164. 
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صورة من صور ادلسامهة اجلنائية التبعية عندما ذكر عبارة توفَت وسائل ارتكاهبا واليت تعٍت ذبهيز الوسائل 
 يف دبا ارتكاهبا، يف أوالشروع اجلردية ىذه ارتكاب لغرض تيسَت شكل ادلساعدة الرتكاب اجلردية أبي

 (1)وسائل ارتكاهبا. توفَت ذلك
 ادلبحث الثالث: الركن ادلعنوي للجردية الدولية

الركن ادلعنوي ضروري لقياـ اجلردية قانوانً، فال يكفي رلرد توافر الركن ادلادي، وإمنا يلـز أف 
ين. أي جيب أف توجد رابطة تكوف للمادايت اليت يتكوف منها ىذا الركن  إنعكاس يف نفسية اجلا

نفسية بُت عناصر الركن ادلادي للجردية )السلوؾ اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية وعالقة السببية اليت تربط 
أي أف الفاعل يكوف على علم بعناصر اجلردية  (2)بينهما( وبُت الفاعل الذي ارتكب السلوؾ اجلرمي.

يتوقع ويريد نتيجة عملو، فالركن ادلعنوي للجردية ديثل ويتوقع النتيجة ولذلك فانو يسيطر على سلوكو و 
يف جوىره األصوؿ النفسية دلادايت اجلردية والسيطرة عليها، وتعد اإلرادة اجلرمية جوىر الركن ادلعنوي. 
إال أف اإلرادة وحدىا ال تكفي لقياـ الركن ادلعنوي للجردية مامل تتجو إرادة اجلاين اآلشبة إىل ارتكاب 

دبعٌت أف القانوف اجلنائي ال يعاقب على ما يف  (3)ن خالؿ إسباـ عناصر الركن ادلادي للجردية.اجلردية م
نفس اإلنساف من نوااي إجرامية، مامل تتجسد تلك النوااي يف أعماؿ مادية ملموسة، أي أف ىذه 

  ( 4)األعماؿ انعكاس للحالة النفسية للفاعل ومنها تستمد تلك احلالة صفتها اإلجرامية. 
ولقد أوىل ادلشرع الدويل اىتمامًا واضحًا للركن ادلعنوي للجردية الدولية، وذلك ألمهيتو يف  

إسباغ الصفة اجلنائية على الفعل أو السلوؾ الذي يقًتفو الفاعل. وقد أكدت الفقرة األوىل من ادلادة 
 ( من النظاـ األساسي  للمحكمة اجلنائية الدولية على ذلك. 30)

 ادلطلب األوؿ: عناصر الركن ادلعنوي للجردية الدولية 
إف األساسي  الذي يقـو عليو الركن ادلعنوي للجردية الدولية، ىو توفر اإلرادة اآلشبة لدى 

إىل القياـ بعمل غَت مشروع َجرَّمو ادلشرع الدويل، وربقيق النتيجة ادلًتتبة  الفاعل، وتوجيو ىذه اإلرادة
                                                           

(2 )Article (25/3- c)of the Statute ofthe International Criminal Court. 
 .119ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية. مرجع سابق. ص 2004انظر أيضاً. حجازي، عبد الفتاح بيومي )

. انظر 216-215ـ(. قانوف العقوابت القسم العاـ. اإلسكندرية: الدار اجلامعية. ص 1980القهوجي، علي عبد القادر. ) (3)
 .325شرح قانوف العقوابت القسم العاـ .مرجع سابق. ص  ـ(.2005أيضاً، اجملايل، نظاـ توفيق. )

ـ(. اجلرائم الدولية، دراسة أتصيلية للجرائم ضد اإلنسانية والسالـ وجرائم احلرب. القاىرة: 1977عبد اخلالق، دمحم عبد ادلنعم. ) (4)
 . 292-291دار النهضة العربية. ص 

 .46. القاىرة: دار الشروؽ، القاىرة. ص 1ة الدولية. طـ(. احملكمة اجلنائي2004بسيوين، زلمود شريف. ) (5)
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شأنو إضفاء الصفة اجلرمية على ما قاـ بو اجلاين من أفعاؿ غَت مشروعة وىو عليو. األمر الذي من 
على علم ابآلرار الضارة اليت ديكن أف تنشأ عن فعلو. ويطلق فقهاء القانوف مصطلح القصد اجلرمي 

 على اإلرادة اآلشبة.
لضارة مع أما اذا وقعت جردية ما من شخص دوف أف تتوفر لديو النية ادلبيتة إلحداث النتيجة ا

عدـ اذباه نيتو إىل إحداثها. فتكوف اجلردية انذبة ىنا عن خطأ غَت مقصود، وىو الذي يشكل الصورة 
 الثانية من صور الركن ادلعنوي. 

وبناء على ما ذكر ديكن القوؿ أف للركن ادلعنوي للجردية الدولية صورتُت ومها القصد اجلرمي 
 يت:واخلطأ. وسنقـو دبناقشتهما على النحو اآل

 األوؿ: القصد اجلرمي يف اجلردية الدولية: الفرع
لقد أصبع كافة فقهاء القانوف على عدـ اختالؼ مفهـو القصد اجلرمي يف القانوف اجلنائي 
الوطٍت أو الداخلي عنو يف القانوف الدويل اجلنائي. فقد عّرؼ البعض القصد اجلرمي أبنو إحاطة اجلاين 

( من ادلادة 1كما وقد نصت الفقرة )( 1)جرامية مع إرادة ربقيقها.بكل العناصر ادلكونة للواقعة اإل
( على أنو "مامل ينص على غَت ذلك، ال يسأؿ ICC( من نظاـ احملكمة اجلنائية الدولية )30)

الشخص جنائيًا عن ارتكاب جردية تدخل يف اختصاص احملكمة، وال يكوف عرضة للعقاب على ىذه 
كاف ادلادية مع توافر القصد والعلم وىذا يعٍت أف ادلسؤولية الدولية اجلنائية تقـو إذا ربققت األر  اجلردية إالَّ 

على توافر أركاف اجلردية، دبا فيها الركن ادلعنوي والذي أيخذ صورة القصد اجلرمي، دوف اخلطأ غَت 
 (2)العمد.

 .عناصر القصد اجلنائي1
مها: العلم  ة على عنصرين أساسُتيقـو القصد اجلرمي يف اجلردية سواء أكانت دولية أـ وطني

 واإلرادة.
 العنصر األوؿ: العلم ابجلردية الدولية

                                                           

. انظر أيضاً، الشيخة، حساـ 393ـ(. دراسات يف القانوف الدويل اجلنائي.مرجع سابق. ص 1968عوض، دمحم زلي الدين. ) (1)
البوسنة واذلرسك.  ـ(. ادلسئولية والعقاب على جرائم احلرب: مع دراسة تطبيقية على جرائم احلرب يف2004علي عبد اخلالق. )
 .119ـ(. اجلردية الدولية. مرجع سابق. ص1979. انظر أيضاً، عبيد، حسنُت. )196-195مرجع سابق. ص 

 . 308ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية. مرجع سابق. ص 2004حجازي، عبد الفتاح بيومي. )( 2)



 البنيان القانوين للجرمية الدولية يف القانون الدويل اجلنائيالعدد السادس                  -جملة البحوث األكادميية 

- 228 - 

 (1)يفًتض القصد اجلنائي لدى الفاعل العلم بكل الوقائع اليت يًتتب على توفرىا قياـ اجلردية.
عَّرفت فيلـز ىنا انصراؼ علم اجلاين إىل العناصر اليت يتألف منها الركن ادلادي للجردية الدولية. وقد 

( من النظاـ األساسي  للمحكمة اجلنائية الدولية )العلم( دبا يلي "ألغراض 30( من ادلادة )3الفقرة )
ىذه ادلادة، تعٍت لفظة "العلم"، أف يكوف الشخص مدركًا أنو توجد ظروؼ أو ستحدث نتائج يف 

وتبعاً لذلك ديكن القوؿ  )2(ادلسار العادي لألحداث، وتفسر لفظتا "يعلم" أو "عن علم" تبعاً لذلك".
أبف اجلاين عند اقًتافو ألي من األفعاؿ اجلرمية ادلشار إليها يف النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية 

أي العلم ابحلق  )3(على علم بعدد من الوقائع، وأوذلا العلم دبوضوع اجلردية. الدولية جيب أف يكوف
ولية، وأف ذلك الفعل رلرـّ ومعاقب عليو حسب ما ادلعتدى عليو، ودباىية الفعل ادلشكل للجردية الد

ورد يف النظاـ األساسي  للمحكمة اجلنائية الدولية. فمثاًل جردية اإلابدة اجلماعية ابلقتل ىي إحدى 
اجلرائم الدولية احملظورة يف نظاـ احملكمة اجلنائية، فإذا علم اجلاين أف ما يقـو بو من قتل لشخص أو 

للمحكمة اجلنائية ويعاقب  ة عرقية أو دينية ىو فعل جيرمو النظاـ األساسيأشخاص ينتموف إىل صباع
عليو، إالَّ أف إرادتو اجلرمية اذبهت إىل ارتكاب ىذا الفعل، فإنو يكوف مسؤواًل وفقًا دلا ورد يف ىذا 

تنشأ  إضافة إىل علم اجلاين وقت ارتكاب فعلو دباىية ذلك الفعل وبنوع اآلرار اليت حيتمل أف)4(النظاـ.
أي أف يعلم اجلاين أبف نشاطو ديثل خطرًا على احلق ادلعتدى عليو. وذلك أبف  (5)عن ذلك الفعل. 

يعلم مرتكب اجلردية أبف ىذا السلوؾ اإلجرامي َسيَؤدي إىل إابدة البشر، أو ديثل اعتداء صارخًا على 
ة اجلاين إىل قبوؿ النتائج حقوقهم وأف ىذا االعتداء ديثل جردية ضد اإلنسانية. ومع ذلك تنصرؼ إراد

                                                           

(3) Charles P. Nemeth. (2004). Criminal Law. New Jersey: Prentice Hall.    At    89.  
See also, Bassiouni M. Cherif. (1999). Crimes against Humanity. Kluwer Law 
International. the Huge.   At    278. 

2See the Article (30/3) of the Statute ofthe International Criminal Court.See Also 
William A. 

(4)  Schabas. (2004). An Introduction to the International Criminal Court. 
Cambridge: Cambridge University Press.  At 108-109. 

ـ(. أولوايت القانوف الدويل اجلنائي يف النظرية العامة للجردية الدولية. مرجع سابق. ص 2002الشاذيل، فتوح عبد هللا. )( 5)
362-365.  

)4(KriangsakKittichaisare .)2002  ( International Criminal La. Oxford: Oxford 
University Press. at91. 

 .98ـ(. اجلزاءات الدولية بُت النظرية والتطبيق. اإلسكندرية: مؤسسة الثقافة اجلامعية. ص 2001أبو عطيو، السيد. ) (2)
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ادلًتتبة على فعلو الذي يُعد جردية حسب نظاـ احملكمة اجلنائية الدولية. وىذا يعٍت أف يعلم اجلاين أف 
سلوكو اجلرمي ادلتمثل يف جردية اإلابدة اجلماعية ابلقتل من شأنو أف حيدث يف حد ذاتو إىالؾ أفراد 

دلعتدى عليها كليًا أو جزئياً. وبطبيعة احلاؿ فإف توقع اجلاين اجلماعة الوطنية أو الطائفية أو العرقية ا
للنتيجة اجلرمية كأثر للفعل يعٍت توقع عالقة السببية اليت تربط بُت الفعل والنتيجة.  وأخَتاً يشًتط علم 
اجلاين ابألركاف اخلاصة يف اجلردية. فقد ينص القانوف على ضرورة توفر ركن خاص يتطلبو ادلشرع يف 

 Statute)( من نظاـ احملكمة اجلنائية الدولية6 أو اجملٍت عليو. ومثاؿ ذلك ما ورد يف ادلادة )اجلاين
of the International Criminal Court) حيث استلزمت أف يكوف الشخص أو ،

 (1)االشخاص زلل االعتداء ضمن صباعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.
 اجلنائيةالعنصر الثاين: اإلرادة 

وىي عبارة عن نشاط نفسي يتجو إىل سلوؾ معُت لغاية ربقيق نتيجة ما استنادًا إىل غاية 
ودافع معُت، فاإلرادة اآلشبة ىي العنصر الرئيس يف القصد اجلنائي، يف حُت أف اإلرادة غَت اآلشبة ىي 

ادلسؤولية اجلنائية  إىل العنصر الرئيس يف اخلطأ اجلنائي. ويؤدي عنصر اإلرادة دورًا مهما يف إسناد 
اجلاين أو انتفائها، فهي احملرؾ األساسي لكل ما أيتيو اإلنساف من أفعاؿ وكل ما يرتكبو من جرائم 

فإذا كانت إرادة اجلاين سبتاز ابلوعي واإلدراؾ والقدرة على  (2)سواء أكانت مقصودة أـ غَت مقصودة.
إضافة إىل حريتها على االختيار ومقدرهتا على فهم ماىية الفعل اجلرمي وما يًتتب عليو من ثرار، 

ربديد اذلدؼ لتحقيق نتيجة ما، فإف ىذه اإلرادة تكوف زلاًل للمسؤولية اجلنائية. وديكن تصور ذلك يف 
، 2جردية تدمَت ادلمتلكات أو االستيػالء عليها بدوف ضرورة عسكرية وادلنصػوص عليها ضمن الفقرة )

الدولية. وتتحقق اإلرادة اآلشبة للجاين يف ىذه  احملكمة اجلنائية ( من نظاـ8( من ادلادة )13ب، 
اجلردية دبجرد اذباه إرادتو احلرة والواعية وادلدركة إىل تدمَت شلتلكات شللوكة لطرؼ معاٍد أو االستيالء 

                                                           

Article 6) of the Statute ofthe International Criminal Court.3) 
ـ(. جردية إابدة اجلنس البشري. اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة 1982غزوي، دمحم سليم دمحم. ) انظر أيضاً،( 4)

ـ(. مبادئ القانوف اجلنائي الدويل. القاىرة: دار النهضة العربية. 1999. وكذلك، مشس الدين، أشرؼ توفيق. )213والنشر. ص 
 .263-262ص 

الدويل اجلنائي. بَتوت: مركز البحوث والدراسات القانونية. دار الكتاب اجلديد. ص  ـ(. القانوف2000الطاىر، منصور. )( 5)
36. 
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علم اجلاين بصفة ىذه ادلمتلكات أبهنا مشمولة حبماية  عليها، بدوف االستناد إىل ضرورة عسكرية، مع
 (1)لقانوف الدويل للنزاعات ادلسلحة.ا

 .أنواع القصد اجلنائي2
 يوجد العديد من أنواع القصد اجلنائي اليت مت دراستها من ِقَبل فقهاء القانوف الدويل اجلنائي.

ومن أمهها القصد اجلنائي ادلباشر والقصد االحتمايل والقصد العاـ والقصد اجلنائي اخلاص. وقد رأينا 
 وذلك على النحو اآليت: على ىذه األنواع نظراً ألمهيتها والرتباطها دبوضوع البحث، أف يقتصر النقاش

 القصد ادلباشر والقصد االحتمايل: النوع األوؿ:
قد يكوف القصد اجلنائي قصداً مباشراً، أي أف يتوقع ادلتهم ويُريد أف يًتتب على فعلو حدوث 

يجة اجلرمية اليت استهدفها اجلاين ىي الغرض الوحيد ، وىنا تكوف النت(2)نتيجة معينة كأثر أكيد لفعلو
الذي يسعى إليو بفعلو ويوجو إرادتو اىل إحداثها، ومثاؿ ذلك قياـ اجلاين إبطالؽ النار على أفراد 

وقد يكوف القصد اجلنائي قصداً احتمالياً وفيو يتوقع اجلاين نتيجة (3)صباعة معينو لغاية إزىاؽ أرواحهم.
احتمالية حدوثها أو عدـ حدوثها. فاإلرادة يف القصد االحتمايل تتخذ صورة القبوؿ إجرامية لفعلو مع 

ابلنتيجة اليت يتوقعها اجلاين كأثر زلتمل لسلوكو اإلجرامي، حبيث يقبل ادلخاطرة ابلقياـ ابلفعل 
 (4)واالستمرار يف نشاطو اإلجرامي الذي نشأت عنو النتيجة احملتملة.

ويل اجلنائي إىل ادلساواة بُت القصد ادلباشر واالحتمايل يف العقاب وقد ذىب فقهاء القانوف الد
 (5)-على اجلردية يف رلاؿ القانوف الدويل اجلنائي، وذلك لألسباب اآلتية:

 .استناد ىذه اجلردية إىل بواعث من نوع خاص 

                                                           

 Article (8/2-b-13) of the Statute ofthe International Criminal Court 
 .816-815ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية. مرجع سابق. ص 2004انظر أيضاً.حجازي، عبد الفتاح بيومي. ) 
 .287ـ(. مرجع سابق. ص2010دمحم رمضاف. )ابره، ( 2)
)3(Schabas William A.) 2000 (Genocide in International Law. Cambridge: 

Cambridge University Press. At222. 
 .346ـ(. شرح قانوف العقوابت القسم العاـ .مرجع سابق. ص 2005اجملايل، نظاـ توفيق. )( 3)
حاجة اجملتمع الدويل إىل زلكمة جنائية دولية. رللة العلـو القانونية. اجمللد األوؿ. العدد األوؿ. ـ(. 1969العزاوي، يونس. ) (4)

.انظر أيضاً، 96ـ(. مبادئ القانوف اجلنائي الدويل. مرجع سابق. ص 1999. انظر أيضاً، مشس الدين،أشرؼ توفيق. )74ص 
 . 56لنهضة العربية. ص ـ(. القصد اجلنائي. القاىرة: دار ا1990سامل، نبيل مدحت.) 
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  ىناؾ بعض اجلرائم الدولية كجرائم ضد سالمة وأمن البشرية وجرائم ضد اإلنسانية، ال
ترتكب يف غالب األحياف لتحقيق مصاحل شخصية، شلا يصعب معو القوؿ بتوافر القصد اجلنائي 

 ادلباشر.
  ،يف غالب األحياف تُػْرتكب بعض اجلرائم الدولية كجرائم احلرب عن عدـ رغبة أو اقتناع

 وإمنا يتم ارتكاهبا كاستجابة لقرار السلطة العليا يف الدولة.
 صور ارتكاهبا بدوف قصد جنائي مباشر كجردية اإلرىاب يوجد بعض اجلرائم ال ديكن ت

 الدويل. 
 النوع الثاين: القصد اجلنائي العاـ واخلاص

لقد عرؼ القانوف الدويل اجلنائي نوعُت من القصد اجلنائي  ومها القصد اجلنائي العاـ والقصد 
 اجلنائي اخلاص: 

ادلكوف للجردية عادلًا أبف القصد اجلنائي العاـ: ىو أف "يتعمد الفاعل ارتكاب الفعل  .1
. ويكتفي ادلشرع الدويل يف اجلرائم الدولية ادلقصودة بتوافر القصد العاـ، أي علم (1)القانوف حيرمو"

ومن اجلرائم اليت  (2)اجلاين بتوافر أركاف اجلردية واذباه إرادتو إىل ارتكاب الفعل ادلكوف ذلا وربقيق نتيجتو.
القصد اجلنائي العاـ بعنصريو )العلم واإلرادة( جردية السجن واحلرماف  يكتفي ادلشرع الدويل فيها بتوفر

فهنا يشًتط ادلشرع الدويل ضرورة علم اجلاين يف ىذه اجلردية كجردية ضد اإلنسانية  (3)من احلرية البدنية.
تمل أبف تصرفو يشكل جردية دولية. وادلقصود ابلعلم ىنا ىو العلم ابلظروؼ الواقعية للجردية واليت تش

على ظروؼ ارتكاب اجلردية، سواء ما تعلق منها ابجملٍت عليو أو الفعل اجلرمي، وعلمو ابلنتيجة 
اإلجرامية ادلكونة للجردية ضد اإلنسانية. وأما اإلرادة فتنصرؼ اىل إتياف السلوؾ اإلجرامي ادلكوف 

 (4)للجردية ضد اإلنسانية.
فر القصد اجلنائي اخلاص يف طائفة القصد اجلنائي اخلاص: قد يشًتط ادلشرع الدويل تو  .2

من اجلرائم الدولية، فيشًتط ادلشرع يف مثل ىذه اجلرائم انصراؼ اجلاين إىل ربقيق الغاية اليت حيددىا 
                                                           

 .75. القاىرة: دار الشروؽ. ص 4ـ(. ادلسؤولية اجلنائية يف الفقو اإلسالمي. ط1988هبنسي، أضبد فتحي. ) (5)
)2(Frank A. Schubert, Criminal Law: The Basics, Los Angeles: Roxbury 
PublishingCompany، At106. 

 .361-360ح قانوف العقوابت: القسم العاـ. مرجع سابق. ص ـ(.  شر 1997احلليب، دمحم علي سامل. )( 2)
(3) Article (30/2) of the Statute ofthe International Criminal Court. 

 .567-566ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية. مرجع سابق. ص 2004انظر أيضاً، حجازي، عبد الفتاح بيومي. )
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ففي جردية القتل العمد كإحدى صور اجلرائم ضد اإلنسانية، يشًتط (1)القانوف يف صورة القصد اخلاص،
وىو أف يكوف الباعث أو الدافع لدى اجلاين على  (2)ئي اخلاص،ادلشرع الدويل ضرورة توافر القصد اجلنا

قتلو ىو علمو أبف عملية القتل تقع ضمن ىجـو واسع النطاؽ أو منظم ضد رلموعة من السكاف 
ادلدنيُت، فيتولد لديو الدافع على القتل. والتطبيق العملي لتوفر القصد اخلاص يف جردية القتل العمد  

ا وقع من قبل القوات اإلسرائيلية ضد ادلدنيُت اللبنانيُت يف رلزرة قاان يف عاـ كجردية ضد اإلنسانية، م
ـ. فقد كانت القوات اإلسرائيلية على علم أبهنا تقصف موقعًا اتبعاً لألمم ادلتحدة فيو الجئوف 1996

من مدنيوف على الرغم من التحذيرات اليت تلقتها تلك القوات من قبل القوات الدولية. األمر الذي 
 (3)شأنو إثبات توفر القصد اجلنائي اخلاص.

ومن ادلالحظ أف وجود القصد اجلنائي اخلاص لو دور جوىري يف تكييف اجلردية فقد يُغَتَّ 
القصد اخلاص من وصف اجلردية. فدخوؿ القصد اخلاص على بعض اجلرائم اليت يكتفي فيها توافر 

تسلل اىل داخل أحد البلداف بطريقة غَت مشروعة. القصد العاـ يغَت من طبيعة اجلردية. ومثاؿ ذلك ال
إابدة رلموعة  ىذا الفعل يعد جردية يكفي فيها وجود قصد عاـ. إال أف اجلاين إذا قصد التسلل ذلدؼ

عرقية أو دينية تقطن ذلك البلد فإف ىذا القصد يغَت من طبيعة اجلردية من جردية تسلل إىل جردية إابدة 
 (4)صباعية.

 اخلطأ غَت العمدي وثراء الفقهاء فيو: الثاين: الفرع
اخلطأ غَت العمدي ىو صورة أقل جسامة من القصد اجلنائي، وتنصرؼ إرادة اجلاين يف اخلطأ 
غَت العمدي إىل إتياف الفعل دوف النتيجة. وللخطأ غَت العمدي صوراتف:  صورة توقع اجلاين للنتيجة 

مهاراتو للحيلولة دوف حدوثها،  ومثاؿ ذلك عندما اجلرمية مع عدـ الرغبة هبا، ولكنو  اعتمد على 
يقـو اجلندي بتعذيب أسَت حرب لدفعو لالعًتاؼ أبسرار جيشو مع علمو أبف ما يقـو بو من أعماؿ 

 (5)تعذيب قد تتسبب دبوت ىذا اجلندي، ولكنو أيمل عدـ حدوث ادلوت، إالَّ أنو حيدث.

                                                           

)1  ( Daniel E. Hall, Criminal Law and Procedure, New York: West Thomson 
Learning، At 48. 

 .62ـ(. أولوايت القانوف الدويل اجلنائي يف النظرية العامة للجردية الدولية. مرجع سابق. ص 2002الشاذيل، فتوح عبد هللا. ) (5)
 .509-507ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية. مرجع سابق. ص 2004حجازي، عبد الفتاح بيومي.)( 6)
 .287-286ـ(.  اجلردية والعقوبة يف الفقو اإلسالمي. مرجع سابق. ص 1998أبو زىرة، دمحم. ) (7)
 . 403ـ(. دراسات يف القانوف الدويل اجلنائي.مرجع سابق. ص 1968عوض، دمحم زلي الدين. )( 1)
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ي عدـ توقع اجلاين للنتيجة اجلنائية مع أما الصورة الثانية من صور اخلطأ غَت العمدي فه
وجوب توقعها من قبلو. ومثاؿ ذلك قياـ اجلنود التابعُت إىل إحدى دوؿ النزاع بًتحيل ادلدنيُت ادلنتمُت 
للدولة اخلصم من موطنهم يف ظروؼ مناخية قاسية، األمر الذي تسبب يف موت العديد من ىؤالء 

ال يتوقعوف حدوث حالة الوفاة، إال أنو دبقدورىم توقع حدوث ادلواطنُت، فاجلنود يف مثل ىذه احلالة 
ويًتؾ  (1)ىذا األمر نظرًا لقساوة الظروؼ اجلوية احمليطة وعدـ قدرة ىؤالء ادلواطنُت على ربملها.

القانوف الدويل اجلنائي أمر ربديد مقدار اخلطأ يف اجلرائم الدولية إىل سلطة القاضي الذي يدخل يف 
 (2)ادلادي والشخصي للجردية، وىو الذي حيدد مقدار اخلطأ يف ارتكاب ىذه اجلرائم. تقديره اجلانبُت

 ادلبحث الرابع: الركن الدويل للجردية الدولية
أىم أركاف اجلردية الدولية، فهو الذي دييزىا عن غَتىا من اجلرائم. كما  يعد الركن الدويل أحد

ص القضائي يف اجلرائم ادلرتكبة وفيما إذا كانت ىذه ويعترب ىذا الركن أساسياً يف ربديد نطاؽ االختصا
اجلرائم تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية أـ يف اختصاص احملاكم الوطنية. لذا فقد اشًتط 
فقهاء القانوف الدويل اجلنائي توافر بعض الشروط اليت من شأهنا إسباغ الصفة الدولية على بعض 

الشروط اخلاصة لقياـ الركن الدويل جيعل من تلك اجلردية جردية داخلية  اجلرائم. يف حُت أف عدـ توفر
 (3)تدخل يف اختصاص القضاء الوطٍت، كما يف احلاالت اآلتية:

  وقوع اجلردية على إقليم الدولة، حبيث ينطبق عليها قوانُت تلك الدولة كجرائم احلرب
بقتل عدد من اجلرحى  مواطنيها، كقياـ  رلموعةادلرتكبة من مواطٍت تلك الدولة ضد رلموعة أخرى من 

وادلرضى شلن ينتموف إىل تلك الدولة أثناء احلرب، فمثل ىذا الفعل اإلجرامي ينطبق عليو وصف اجلردية 
 (4)الداخلية.
  أف يدخل الفعل يف نطاؽ االختصاص العادلي للقانوف الوطٍت لتلك الدولة، ولو مل ترتكب

إال أف اجلاين وقع يف يد سلطات تلك الدولة، األمر الذي خيوؿ القضاء اجلردية كلها أو جزء منها. 
 (5)الوطٍت لتلك الدولة احلق يف زلاكمة اجلاين.

                                                           

 .197ص  ـ(. ادلسئولية والعقاب على جرائم احلرب. سابق.2004الشيخة، حساـ علي عبد اخلالق. )( 2)
 .197الشيخة، حساـ علي عبد اخلالق. ادلرجع السابق. ص ( 3)
 .98ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية.مرجع سابق. ص 2004بسيوين، زلمود شريف. ) (4)
ـ(.اجلرائم الدولية وقانوف العقوابت الوطٍت. حبث مقدـ للمؤسبر األوؿ للجمعية ادلصرية للقانوف اجلنائي. 1987مؤنس،دمحم.) (5)

 .9ص
 .82ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية يف النظاـ العادلي اجلديد.مرجع سابق. ص 1999زيد، دمحم إبراىيم.)( 6)
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وبناء على ما ذكر، تكتسب اجلردية الصفة الدولية إذا مل تكن تلك اجلردية من اجلرائم اليت 
جلردية على درجة عالية من اجلسامة يشملها ويعاقب عليها القانوف الوطٍت لتلك الدولة، أو كانت ىذه ا

وينص القانوف الدويل على ذبرديها، أو عند تورط الدولة وشلثليها أو ىيئاهتا يف ىذه اجلردية، كأف تكوف 
 (1)اجلردية قد ارتكبت ابسم الدولة أو حلساهبا أو بناًء على تغاضيها عنها أو علمها هبا.

لية أـ داخلية، فقد ذىب بعض فقهاء القانوف ولتحديد فيما إذا كانت اجلرائم ذات طبيعة دو 
 الدويل اجلنائي إىل مناقشة الصفة الدولية للجردية من جانبُت أساسُت: 

 أواًل: اجلانب الشخصي:
ويتمثل يف ضرورة أف ترتكب اجلردية الدولية ابسم الدولة أو برضى منها. فالشخص الطبيعي  

و وإمنا بصفتو شلثاًل لدولتو وحكومتو، ويف أحياف كثَتة عندما يرتكب اجلردية الدولية ال يرتكبها لشخص
ترتكب اجلردية الدولية بعلم أو طلب من الدولة أو ابمسها أو دبباركتها وموافقتها. فدور الدولة يف 
ارتكاب اجلردية الدولية ضد مصاحل دولية يشكل عنصراً أساسياً إلضفاء الوصف الدويل على مثل ىذه 

يل ال يتحقق إال ابقًتاؼ أفعاؿ جسيمة من شأهنا انتهاؾ القيم األساسية للمجتمع اجلرائم، فالركن الدو 
 (2)الدويل.

ويتطلب لقياـ الركن الدويل ذلذه اجلردية أف يعمل اجلاين بناء على خطة مدبرة من دولة ما 
الدولة ابسم ىذه الدولة أو حلساهبا، ويستمد صفتو ىذه بتفويض منها، و الفرؽ واضح يف حالة مساح 

ذلذا اجلاين ابرتكاب اجلردية وبُت حالة إصدار أمر من تلك الدولة لذلك الشخص القًتاؼ الفعل 
االجرامي من خالؿ توفَت الظروؼ الالزمة الرتكاب ىذه اجلردية. ومثاؿ ذلك ما تقـو بو بعض 

 أو عسكري ادلنظمات اإلرىابية من أعماؿ جنائية لصاحل دوؿ أخرى من خالؿ ما تتلقاه من دعم مايل
 (3)ذلذه الغاية.

ويكفي لوصف اجلردية أبهنا دولية، رلرد ارتكاهبا ضد إحدى الدوؿ، أو إذا انتمى اجلناة 
جبنسياهتم إىل أكثر من دولة، أو إذا ىرب مرتكبو اجلردية إىل دولة أخرى غَت تلك اليت ارتكبت فيها 

                                                           

 .55ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية.مرجع سابق. ص 2004بسيوين، زلمود شريف. ) (7)
. بَتوت: 1حملاكم الدولية اجلنائية. طا –ـ(. القانوف الدويل اجلنائي أىم اجلرائم الدولية 2001قهوجي، علي عبدالقادر)( 1)

 .79ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية.مرجع سابق. ص 2004. انظر أيضاً، بسيوين، زلمود شريف. )72منشورات احلليب. ص 
الواقع والطموح. كتب اللجنة الدولية للصليب األضبر. دمشق:  -ـ(. احملكمة اجلنائية الدولية2000علواف، دمحم يوسف.) (2)

 .69عة دمشق. ص جام
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لك اجلردية على النظاـ السياسي للدولة  اجلردية، وديكن أيضًا وصف اجلردية أبهنا دولية مىت وقعت ت
 (1)كاجلردية ضد السالـ وضد أمن البشرية وضد األفراد أو ادللكيات أو األمواؿ يف أكثر من دولة.

وشلا سبق يتضح أف نطاؽ ادلسؤولية اجلنائية الدولية يشمل كاًل من الدوؿ واألفراد ابعتبارىم 
 (2)أىم أشخاص القانوف الدويل.

األساسي  للمحكمة اجلنائية الدولية صراحة على مبدأ ادلسؤولية اجلنائية  فقد نص النظاـ
ىذا وزبتلف طبيعة ىذه ادلسؤولية ابختالؼ طبيعة العمل الذي يقـو بو الفرد. فقد تكوف  (3)الفردية.

مسؤولية ذلك الفرد عن اجلردية الدولية مسؤولية أصيلة حُت يعمل ابسم الدولة وحلساهبا. كما وقد 
مسؤولية الفرد ابلتبعية إىل مسؤولية الدولة، عندما يرتكب اجلردية الدولية ابسم دولتو. وذلك تكوف 

بوصفو أداة أو وسيلة لتحقيق أغراض الدولة العدوانية أو اإلجرامية. كما وديكن قياـ ادلسؤولية اجلنائية 
ًتاؾ، كقياـ بعض رجاؿ العاديُت على أساس ادلسامهة التبعية ال األصلية، أي عن طريق االش لألفراد

األعماؿ بتقدمي التمويل لبعض ادليلشيات ادلسلحة لغاية اقًتاؼ بعض اجلرائم اليت من شأهنا هتديد 
 (4)الدوؿ. األمن يف إحدى

وذلذا تقـو ادلسؤولية اجلنائية للفرد بغض النظر عن صفتو سواء أكانت مسؤولية أصيلة أـ 
ؤولية اجلنائية الدولية للفرد يف نظاـ احملكمة اجلنائية الدولية،  تبعية. وذلذا فقد مت النص على مبدأ ادلس

كما نص على أف الصفة الرمسية ال سبنع ادلسؤولية اجلنائية عن اجلرائم الدولية اليت يرتكبها بعض االفراد 
 (5)ربت غطاء ادلنصب الرمسي كاجلرائم اليت يرتكبها رؤساء الدوؿ والقادة العسكريوف.

ادلوضوعي: ويتجسد يف أف ادلصلحة ادلشمولة ابحلماية ذلا صفة دولية، فاجلردية رانياً: اجلانب 
 الدولية تقع مساساً دبصاحل أو قيم اجملتمع الدويل أو مرافقو احليوية.

شلا سبق ديكن القوؿ بتوافر الركن الدويل للجردية الدولية، إذا كانت اجلردية سبثل اعتداء على 
فيشًتط لقياـ الصفة الدولية للجردية، أف يكوف ادلشرع  (6)لدويل اجلنائي.مصلحة أو حق حيميو القانوف ا

                                                           

 .43ـ(. مبادئ القانوف اجلنائي الدويل. مرجع سابق ص 1998مشس الدين، أشرؼ توفيق. ) (3)
ـ(. حاجة اجملتمع الدويل إىل زلكمة جنائية دولية. رللة العلـو القانونية. اجمللد األوؿ. العدد األوؿ. 1969العزاوي، يونس. ) (4)

 .97ـ(. القانوف الدويل اإلنساين والشريعة اإلسالمية.مرجع سابق. ص 1996انظر أيضاً، زلمود، عبدالغٍت. )
)3  ( Articles (25.27, 28) of the Statute ofthe International Criminal Court. 

 ـ(اجلزاءات الدولية بُت النظرية والتطبيق، مرجع سابق. ص .2001أبو عطيو، السيد. ) (6)
 .91ـ(. ادلبادئ العامة جلرائم الصحافة والنشر. اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي. ص 2004عبد ادلنعم، سليماف. ) (1)
 .67لقانوف الدويل اجلنائي. بَتوت: مركز البحوث والدراسات القانونية. دار الكتاب اجلديد.ـ(. ا2000الطاىر، منصور. ) (2)
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الدويل قد جـر ذلك الفعل وأقر لو العقاب ادلناسب يف مصادر القانوف الدويل وادلتمثلة يف العرؼ 
 (1)الدويل وادلعاىدات واالتفاقيات الدولية.

فرض ذلا ادلشرع الدويل ضباية دولية  كما ويتوفر الركن الدويل للجردية عندما سبس أىدافًا دولية
خاصة، ومثاؿ ذلك اجلرائم اليت ترتكب ضد أفراد البعثات الدبلوماسية والدولية. فالركن الدويل يستمد 

احلق الذي يقع عليو االعتداء. ودبا أف القانوف الدويل اجلنائي فرع من فروع  وجوده من نوع ادلصلحة أو
دلشرع الدويل نطاؽ احلماية اليت يقدمها القانوف الدويل اجلنائي القانوف الدويل العاـ. فقد حصر ا

ابحلماية اجلنائية، نظرًا ألمهية ادلصاحل اليت يقـو ذلك القانوف بتوفَت احلماية ذلا، واليت تقتضي فرض 
 (2)عقوابت ذات طابع جزائي على كل من يعتدي عليها.

 اخلاسبة:
 للجردية الدولية من منظور القانوف الدويل اجلنائي، لقد تناولنا يف ىذا البحث البنياف القانوين

من حيث تعريف اجلردية الدولية وأىم األركاف العامة ادلكونة ذلا. وقد توصل الباحث من خالؿ العرض 
الذي قدمو، أبف حصر ادلشرع الدويل للجرائم الدولية اليت تدخل يف دائرة اختصاص احملكمة اجلنائية 

إضافة إىل أف  ن األفعاؿ اجلنائية من دائرة اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية،الدولية أخرج العديد م
ادلشرع الدويل أغلق ابب االجتهاد فيما يتعلق بتفسَت اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ألهنا جاءت 

 على سبيل احلصر.
رمية من الُعرؼ إف الفعل الذي يعترب إتيانو جردية يف القانوف الدويل اجلنائي يستمد صفتو اجل

 وقد يستمدىا من القواعد القانونية ادلنصوص عليها يف ادلعاىدات الثنائية واجلماعية.
ال خيتلف موقف القانوف الدويل اجلنائي يف خصوص الشروع عنو يف القانوف اجلنائي الوطٍت، 

لدولية، حيث الشروع يف ارتكاب اجلردية ا فكالمها يعاقب على الشروع، فقد جـر نظاـ روما األساسي
الشروع يف اجلردية سواء وقع ىذا الشروع  ( من ىذا النظاـ على ضرورة ادلعاقبة على25نصت ادلادة )

 من ادلساىم األصلي أو التبعي.

                                                           

 .62ـ(. القانوف الدويل اإلنساين والشريعة اإلسالمية.مرجع سابق. ص 1996زلمود، عبدالغٍت. ) (3)
التعاوف الدويل اإلنساين وتطبيقاتو على ـ(. القانوف الدويل اإلنساين، حبث مقدـ دلؤسبر 2003سليمر، عبداذلادي عبدالعزيز.) (4)

 .168األراضي احملتلة. ص
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تبٌت نظاـ روما األساسي  نظرية الفاعل ادلعنوي واليت تفًتض أف ادلساىم األصلي قد يقـو 
شخص ثخر ابرتكاب اجلردية الدولية. فال عقاب ابجلردية ابالشًتاؾ مع شخص ثخر أو عن طريق 

 على االتفاؽ يف القانوف الدويل اجلنائي بوصفو جردية مستقلة.
حالة قياـ اجلاين ابرتكاب عناصر الركن ادلادي للجردية دبفرده دوف مساعدة من اآلخرين ال 

الدويل اجلنائي يذىب إىل توصف يف القانوف اجلنائي الوطٍت أبهنا حالة مسامهة جنائية، إال أف القانوف 
 إدراج تلك احلالة ربت وصف ادلسامهة اجلنائية األصلية. 

ذىب فقهاء القانوف الدويل اجلنائي إىل ادلساواة بُت القصد ادلباشر واالحتمايل يف العقاب 
على اجلردية يف رلاؿ القانوف الدويل اجلنائي، وذلك لعدة اسباب منها أف ىناؾ بعض اجلرائم الدولية  
كجرائم ضد سالمة وأمن البشرية وجرائم ضد اإلنسانية، ال ترتكب يف غالب األحياف لتحقيق مصاحل 

 شخصية، شلا يصعب معو القوؿ بتوافر القصد اجلنائي ادلباشر.
اجلردية الدولية ال زبتلف يف أركاهنا عن جرائم القانوف العاـ. إال يف ركن واحد وىو الركن 

كاف اجلردية الدولية، فهو الذي دييزىا عن غَتىا من اجلرائم. كما ويعترب الدويل، حيث يعد  أحدأىم أر 
ىذا الركن أساسياً يف ربديد نطاؽ االختصاص القضائي يف اجلرائم ادلرتكبة وفيما إذا كانت ىذه اجلرائم 

 تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية أـ يف اختصاص احملاكم الوطنية.
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